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اختالالت مرتبط با مواد

از  )مصرف که به مصرف یک ماده قابل سوء شوند اختالالت مرتبط با مواد، اختالالتی را شامل می 

. شوندمربوط می و قرار گرفتن در معرض سم تجویز شده جانبی یک داروی عوارض ( الکلجمله 

:اختالالت مرتبط با مواد به دو گروه تقسیم می شوند

موادبه وابستگی ( الف: شاملمصرف مواد اختالل -1

موادسوء مصرف ( ب

موادمسمومیت ( الف: اختالالت ناشی از مصرف مواد-2

(ترکیا محرومیت )محرومیت مواد ( ب

اختالالت روانی ناشی از مواد( ج
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ماری جواناتأثیرات 

ر فارد  کوتاه مدت ماری جوانا به تأثیراتی گفته می شود که در دقایق و سااعت هاای بعاد از مصارف د    ثیرات تا
قه کامالً پس از کشیدن ماری جوانا، این اثرات پس از چند ثانیه آشکار می شوند و تا چند دقی. آشکار می شود

.ساعت دوام می آورند3تا 2این اثرات نوعاً برای . قابل رؤیت هستند
:اثرات جسمانی

افزایش ضربان قلب• 
خشکی دهان• 
قرمز شدن چشم• 
کاهش فشار درون چشمی• 
آرامش ماهیچه ها• 
حس سرد یا گرم شدن دست ها و پاها•  
امواج پایدارترِ آلفا با فرکانس اندکی پایین تر از معمول• 
کند شدن فعالیت های حرکتی•  
افزایش اشتها• 
اختالل در حافظه کوتاه مدت و فعال• 



:اثرات روانی

مکانتحریف در درک زمان و • 

شنیداریتحریف در تصویر بدن، و حس بینایی و • 

تجربه توهم• 

جنسیافزایش شور • 

افزایش حواس• 

تجربه حس سرخوشی زیاد• 

اضطرابتجربه حس آرامش و کاهش • 

شوخ طبعیافزایش خُلق و • 

فلسفیتفکر انتزاعی و •  

خالقیتافزایش • 

خطیاختالل در حافظه • 

تجربه پارانویا یا اضطراب، یا حمالت پانیک• 

غذاهالذت بیشتر از مزه و بوی • 
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تاثیرات شیشه

و اضطراب است، اما احساس شعف  کم خوابی ، کم اشتهاییعالیم مصرف شیشه در ابتدا به صورت 

ادامه مصرف میشود و باعث به فرد دست میدهد، دفعات اول بسیار شدیدی که هنگام مصرف در 

.باشدخطرناک می تواند نیز مصرف بار اول همان 

عوارض مصرف

عوارض روانی؟ عوارض جسمی؟
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مواد محرکتاثیرات 

.کندمیتحریکراعصبیسیستمکههستندمخدرموادازنوعیها،محرک
بدنیوریفکفعالیتنتیجهدروگذاشتهتاثیراعصابسلسلهرویبرمواداینمصرفواقع،در

.شودمیهیجانثباعوبیشترکنندهمصرف

کوبسرخستگی،کاهش،انیسمجتیفعالوذهنیهوشیاریانرژی،افزایشبهمنجرهامحرک
.شوندمیخونفشارافزایشوقلبضربانافزایش،گرسنگی

:شوندمیتقسیمدستهدوبهمواداین
ناسمثلدرختانبرخیساقهوبرگ،کراککوکائین،:طبیعی

آمفتامینمتیلآمفتامین،:مصنوعی
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تاثیرات مواد توهم زا

حالتهایی مثل توهم و هذیان میشوند و نیز منجر به تغییرات مشابهی  باعث توهم زاها، نوعی از مواد مخدر هستند که 

و تغییر این دسته از مواد منجر به از دست دادن حافظه، لرزش، حالت استفراغ، . می گرددو شناخت در ادراک، خلق، 

در درک زمان و مکان در بعضی موارد همراه با ترس و وحشت ، اختالل ، ادراک بینایی، شنواییخلقدر اختالل 

.شوندفراوان می 

طبیعی
انواع مواد توهم زا

مصنوعی 

اثرات مواد توهم زا؟
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دلیل گرایش افراد به مواد مخدر 

.استوطمربفردروانیوشخصیتیتیپبهموادمخدرمصرفبهافرادبرخیگرایشدالیلازیکی•
موادمصرفبهدرمانبرایودارندافسردهخلقیویژگی هایوپاییننفسبهاعتماد کهکسانی
بیشنهاآدرموادمصرفبهگرایشهستند،ناسازگارودارندتکانشیرفتارهایمی برند،پناهمخدر

بهموادکهباشدمحیطیدرفردوقتی.استمحیطیعواملبعدیعلت.می شوددیدهدیگراناز
اوطبعا،هستندموادمصرف کنندهکهباشدارتباطدردوستانیباو گیردقراراواختیاردرآسانی

.شدخواهدکشیدهاعتیادسمتبهنیز

انوادهخدرناسالمروانیفضایوزوجینمیانروابطدرتنش.استخانوادگیمشکالتبعدیعامل•
گیزنددرماندنناکامفرد،احساسیاعاطفینیازهاینشدنبرآوردهسرزنش،وتحقیرباهمراه

عواملهجملازمی اندیشید،آنهابهازدواجازپسکههدف هاییبهنیافتندستنوعیبهومشترک
ه اشخانواداعضاییادیگرانازکهباشدپزشکیپیام هایتواندمیبعدیعامل.استخانوادگی

.می کنددریافت
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مواداقداماتی برای غلبه بر وسوسه مصرف 

کنیداز محیط ها و افرادی که برای شما یاد اور مصرف هستند دوری •

زارش می دهند که میل به مصرف دوباره پیدا میکنند یا دچار لغزش می شوند  گافرادی : کنیدافکار منفی تان را کنترل •
که معموالً تفکراتی  با محتواهای مأیوس کننده  دراین زمان ها به ذهن شان مای رساد و در مقابال اراده ی آنهاا  قارار      

.میگیرد 

هد تا افراد این نوع فعالیت اجازه می د.  راه برای فرار از وسوسه  ورزش و انجام فعالیت فیزیکی استبهترین : کنیدورزش •
.با یک شیوه سالم از  تمایل به مصرف فرار کنند و ذهن شان را  از آن منحرف نمایند

از خودگویی های مثبت استفاده کنید•
بیشتر مقاومت تو میتوانی خیلی» ،  «تو قوی هستای» هرگاه میل به مصرف پیدا می کنید، سعی کنید با جمالتی مانند •

.به خودتان انرژی و توان بدهید« چیزی که جانت را نگیرد تو را قوی تر می کند» یا  « کنی 

قیم باا  کردن با دیگران  کمک می کناد تاا شاما از درگیاری مسات     صحبت : بگذاریداحساسی که دارید با کسی در میان •
نای خودتاان را   این کار باعث می شود که شما ولع غیر عقال. موضوع فاصله بگیرید و به طور عقالنی به مساله توجه کنید

.کنیدبهتر درک 



.مطالعه کنید•
کارار  مجالتی که در زمینه ترک اعتیاد  آموزش می دهند را بارها و بارها بخوانید و مطالب آنها را برای خودتان ت•

.شویداین کار باعث می شود که از هدف تان دور ن. کارببندیدکنید و سعی کنید که این مطالب را هر روز به 

احساسات تان را به اشتراک بگذارید•
ادن شبکه مهم ترین عوامل در موفقیت بعد از ترک ، تغییر داز : دهیدشبکه اجتماعی اطرافیان خودتان را تغییر •

ر  اساتخر  اگر شما در یک باشگاه ورزشی ثبت نام کنید،  هفتاه ای دوباار د  . افرادی است که با آنها ارتباط دارید
یادی  محله تان  شنا کنید یا به یک کالس هنری بروید تا مهارت جدیدی را بیاموزید، خواه نااخواه باا افاراد جد   

اصاله  این افراد به شما کمک می کنند کاه تجاارب جدیادی را بیازماییاد  و از تجاارب قبلای ف      . آشنا می شوید
.بگیرید

د بعاد از  لیست باید شامل برنامه هاایی باشاد کاه تصامیم داریا     این : کنیدیک لیست از اهداف خودتان  تهیه •
ایان  . اه کنیاد این لیست را باید به آینه اتاق تان  بچسبانید و هر روز به ان نگا .  بهبودی نسبی آنها را اغاز کنید

باشید کاه  کار باعث می شود که مدام به خودتان یاد اوری کنید که چرا تصمیم به  ترک گرفته اید و لذا هشیار
.تسلیم  وسوسه نشوید

عالیت در زمان اعتیاد تان احتماالً وقت و انرژی قابل توجهی را صرف فشما : کنیدسرگرمی جدید را امتحان یک •
آزاد هایی برای یافتن مواد ، رد و بدل کردن  آن و استعمال آن می کردیده اید، بعد از ترک ، این زمان و انرژی

.  می شود



دتی است شما به محض ترک مواد نتوانید همه ی اهداف درازمممکن : کنیدبر اهداف کوتاه مدت تمرکز •

ما این درست است که ترک مواد دریچه های تازه ای را به روی زندگی شا .  که در سر دارید عملی کنید

. ان  برسیدباز می کند اما این بدان معنا نیست که انتظار داشته باشید  خیلی سریع به همه ی آرزوهایت

.کنیداز کمال گرایی و تفکر سیاه و سفید پرهیز 

گی یاا  افاراد وقتای احسااس گرسان    برخای  : کنیدآنچه بر هوس مصرف تان تاثیر می گذارد ، شناسایی •

دارناد  در مقابل برخی در زمان هایی که انارژی زیاادی  .  خستگی می کنند بیشتر میل به مصرف دارند

ممکن است میل به مصرف داشته باشند و عده ای در زمان هایی که احسااس افساردگی و پاوچی مای    

شاان باه   برخی نیز اشتباهآً به منظور  افزایش توانمنادی جنسای  . کنند  چنین رفتاری نشان می دهند

. مواد پناه می برند
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مواددرمان اختالالت مرتبط با 

در حوزه ی درمان، به ویژه درمان روان پزشکی و روانشناختی اقدامات مختلفای از جملاه دارودرماانی،   

. روانشاناختی قابال اجارا هساتند    –مشاوره و درمان هاای روانشاناختی و اخیارا درماان هاای عصاب       

ت روانای،  روانشناسان و روانپزشکان معتقدند، اعتیاد پدیده ای است که بر ابعاد مختلف از جملاه وضاعی  

ی دارد؛ لاذا  شخصیت، تفکر و توانایی های ذهنی و وضعیت جسمانی و فیزیولوژیکی فرد تااثیرات مخربا  

.یک درمان جانع و موثر و تمرکز بر تمامی این ابعاد ضروری است



(دقیقه8)تاثیرات شیشه -7

( دقیقه5)مواد محرک تاثیرات -8
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سناریو
ساال پایش بطاور    20وی گزارش می کند که . فرزند می باشد4ساله و متاهل و دارای 43آقایی بیمار 

یز گاهی بعد به پیشنهاد دوستان سایر مواد را نمدتها تفننی به مصرف مواد مخدر و تریاک روی آورده و 

گی شرایط خانواده بسایار دچاار آفشافت   . سال پیش شیشه مصرف می کند5امتحان می کرده تا اینکه از 

ه اطرافیان با اصرار شده است و همسر چندین بار خانه را ترک کرده و درخواست طالق داده است اما به 

ه به ایان  با توج. تاکنون بارها اقدام به ترک کرده اما مجددا به سمت مواد رفته است. خانه بازگشته است

زشاکان  جدی برای ترک گرفته و به یکی از مراکازی کاه یکای از پ   تصمیم اوضاعی که اخیرا پیش آمده 

.ماه در ترک است و از این بایت بسیار خوشحال است2معرفی کرده بود مراجعه کرده و 



نکات مهم

گیجی، منگی،  مصرف شیشه در این فرد باعث بروز عالئمی مانند بی خوابی شدید، کم اشتهایی، 
.شده بوداختالل حافظه، کندی حرکتی و اختالل یادگیری 

عالوه بر این مشکالت خانوادگی که برای او پیش آمده بود او را بسیار آشفته کرده بود و توان  
.تحمل این اوضاع را نداشت

تصمیم و اقدام او برای ترک باعث شد تا همسرش در کنار او بماند و به وی کمک کند تا از این 
.شرایط خود را محافظت کند



زندگی آموختنی است، آن را بیاموزیم


