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 :لتأمّاندکی 

 آیا میدانید به چه شخصی معتاد میگویند؟-

 فرزندان و اطرافیانتان هستید؟آیا نگران اعتیاد -

 آیا از انواع مواد مخدر و یا سایر اعتیادها آگاهی دارید؟-

 آیا می دانید اعتیاد می تواند چه تاثیرات مخربی روی خانواده داشته باشد؟-

 آیا عالئم اعتیاد را می شناسید؟-

 ؟د در ایران اطالع دارید آیا از آمار اعتیا-

 را دنبال کنید فوق مطالببرای  آگاه شدن از پاسخ سؤاالت 

 

 

 

 

امیدی بیهوده  بهداشتی و رابطین، مربیان ن دخالت فعاالنه  خانواده ها،اعتیاد، بدو جلوگیری از گسترش

 خواهد بود.

 .کنندداروهایی كه فرزندان ما را تهدید میو از مواد خانواده ها  اطالع كامل و صحیحراهکار: 

ب آید كه ما ایداكردن یك سنجاق قفلی باز شده در وسایل فرزندان، در صورتی میتواند زنگ خطر به حسپ

 یم. ا باشبا نحوه استفاده از تریاك یا كراك آشن

 

 

 بیشتر آشنا شویم در خانواده با اعتیاد

 به نظر شما چه موارد دیگری برای خانواده ها زنگ خطر به شمار می آید؟

......................................................................................................................................................................... 

 



 

 

 جهان میلیون مصرف كننده مواد اعتیاد آور در 222 بیش از 

  میلیون نفر مصرف كننده مواد اعتیاد آور در ایران 4حدود 

  میلیون نفر از اعضای خانواده های ایرانی 51در گیری 

  نفر به مواد مخدر در ایران 522آلوده شدن روزانه 

 تریاك دارای بیشترین آمار سوء مصرف و شیشه بیشترین آمار گرایش مواد مخدر در ایران 

 

 

 

 

 

 

 :اعتیاد

  است بیماری یك. 

 (استفاده ی نا مناسب و و یا رفتار خاص مانند ماده ی مخدر  نسبت بهتکرار مداوم یك رفتار مضر

 (ازی های كامپیوتری و ... ب اینترنت، قمار،افراطی از 

 به مصرف نوع خاصی از مواد نسبت وطلبانه اروز رفتارهای د، بی ترین ویژگیاصل 

  از روی اجبارمصرف آن سپس ا روانی برای احساس رضایت جسمی و یدر آغاز سوء مصرف مواد 

 افزایش تدریجی ماده مخدر مورد استفاده 

 

 

 

 

 

 آمار اعتیاد در جهـــان و ایـــــران  

 چه وضعیتی گفته می شود؟اعتیاد به   
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به گذشته بیشتر به اعتیاد روی به نظر شما چرا امروزه زنان نسبت 

 می آورند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 

 

 

 

شوند و احتمال آسیب آنان بیشتر از مشکالت مرتبط با مواد مخدر درگیر می  بیشتر در در حال حاضر زنان

 مردان است.

 ی دانند.مواد را به عنوان ابزاری برای كاهش وزن یا غلبه بر افسردگی مزنان 

زنان

نوجوانان

سالمندان

 به نظر شما چه افرادي از خانواده بیشتر درگیر اعتیاد می شوند؟ 

 



 زنان، خانواده ی آنان و تولید و توزیع مواد مخدر چه اثراتی بر روی زنان دارد؟سوء مصرف مواد توسط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آثار مخرب تولید و توزیع
مواد مخدر توسط زنان

ای ابتالی خود و دیگر اعض•
خانواده به اعتیاد

ارتکاب انواع جرائم مانند•
دزدی

كاهش ارتباط با افراد •
عادی و سالم و افزایش 
ارتباط با افراد معتاد و 

ناسالم

آثار سوء مصرف مواد مخدر 
در زنان

كاهش فرصت ازدواج•

طرد از خانواده و جامعه•

ایجاد نسل معتاد•

ش عدم توفیق در ایفای نق•
مادری

ابتال به بیماری های •
جسمی و روانی

ایر الگوی نامناسب برای س•
افراد خانواده

سوء مصرف مواد در خانواده 
و تاثیر آن بر زنان

محرومیت های اجتماعی، •
بهداشتی یا اقتصادی

خشونت در خانواده و •
سوق به اعتیاد

خودفروشی برای تامین •
معاش خانواده در نتیجه 

ابتال به بیماری های 
منتقله از راه آمیزش 

جنسی

آن ها را  در محله ی شما زنان بیشتر جزو كدام یك از گروه های باال هستند؟

 ................................................................................................................شناسایی كنید.

چه اقداماتی را برای جلوگیری از اثرات مخرب اعتیاد بر روی زنان پیشنهاد می 

 ....................................................................................................................................كنید؟
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 آیا می دانید چه عواملی باعث روي آوردن نوجوانان به اعتیاد می شود؟؟؟؟

 وراثت_5

 استرس در خانواده_2

 های نامناسب تربیتی در خانواده شیوه_3

 دیگران) دوستان، مربیان و ...(آزار و اذیت فرزند توسط اعضای خانواده یا _4

 اختالالت خلقی و مشکالت رفتاری ویژه ی این سن وجود _1

 همانند سازی با بزرگترها _6

 

 

 

 

 

 

 

 

در خانواده یا محله ی شما كدام یك از موارد باال بیشترین عامل گرایش نوجوانان به اعتیاد 

 .........................................................................................................................................................است؟

 در صورت مشاهده ی عوامل دیگر آن ها را در گروه بحث كنید.

 



 می کنند؟چرا سالمندان خانواده به اعتیاد گرایش پیدا 

 و خواب آورداروهای آرام بخش استفاده ی بیش از حد از _5

عدم توانایی در حل مشکالت یا تطابق با مشکالت از جمله تغییر مکان، از دست دادن استقالل، باز _2

 نشستگی، بیماری، مرگ دوستان، تنهایی و خستگی

 افزایش حساسیت به داروها و تمایل به استفاده از داروها به مدت طوالنی _3

 و مشکالت نگهداری از آن هاافزایش جمعیت سالمندان  _4

 

 عوارض سوء مصرف مواد در سالمندان:

 

تنها شدن

افت سریع  
كاركردهای بدنی

خطر بیماری و  
جراحت
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 در خانواده انواع اعتیاد 

 

 

رسانه های جمعی ، كامپیوتری هایبه فعالیت خاصی مانند اینترنت، قمار، بازی  فرددر نوع رفتاری یا روانی 

استفاده بیش از حد از اینترنت و جایگزینی تکنولوژی به جای تفریح و  مثالبرای  .ودمی شمعتاد و ... 

 اینگونه افراد دارای عالئمی هستند :. میهمانی

 :هاي روانشناختی نشانه(1

  هنگام اسـتفاده از رایانهاحساس خوشی 

  در متوقـف كـردن فعالیـتناتوانی 

 رف وقت زیاد در رایانهصـ 

 انواده و دوسـتانوجهی به خت بی 

 انـه افسردگی و بدخلقی هنگام عـدم دسترسی به رای احساس 

 :هاي جسمانی نهنشا )2

 خشکی چشم 

 سـردردهای میگرنـی 

 دكمـر در 



 ای غذاییه ظمی در غذا خوردن و صرف نظر كردن از برخی وعدهن بی 

 توجه نکردن به بهداشت شخصـی 

 باختالل خواب و تغییر در الگوی خوا 

 

 

 

 

 

 

 ه این ترتیب كه از فرد بخواهید با انجام یك آزمون ساده می توان اعتیاد به اینترنت را در افراد بررسی كرد ب

در انتها  است امتیازبندی شده 1تا  5هر سؤال از  را مطالعه نموده و گزینه صحیح را عالمت بزند.سؤاالت زیر 

بر اساس نمره بدست آمده تفسیر آن درانتهای آزمون  و شما می باشدمجموع امتیازها نشان دهنده نمره 

 توضیح داده شده است.

 اید؟گرفته خاطر آنالین ماندن؛ اعضای خانواده را نادیدهچقدر به .5

 □همیشه -1        □كراته ب -4       □غالبا -3       □گاهیگاه -2        □به ندرت -5

 چقدر دیگران از شما به خاطر میزان آنالین بودنتان شاكی هستند؟ .2

 □همیشه -1         □كراته ب -4       □غالبا -3       □گاهیگاه -2        □به ندرت -5

 آزمـــون اعتیــــاد به اینترنـت
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 ت؟خاطر اینترنت؛ نمرات و كارهایتان در مدرسه افت كرده اسچقدر به .3

 □همیشه -1         □كراته ب -4       □غالبا -3       □گاهیگاه -2        □به ندرت -5

 مانید؟چقدر بیشتر از آنچه قصد دارید؛ در اینترنت می .4

 □همیشه -1         □كراته ب -4       □غالبا -3       □گاهیگاه -2        □به ندرت -5

زنید یا عصبانی زنید؛ فریاد میشود؛ غر میمزاحم شما میچقدر وقتی كسی هنگام آنالین بودن  .1

 شوید؟می

 □همیشه -1         □كراته ب -4       □غالبا -3       □گاهیگاه -2        □به ندرت -5

 كنید؟هایتان را پیش از كارهای ضروری دیگرتان چك میچقدر ایمیل .6

 □همیشه -1         □كراته ب -4       □غالبا -3       □گاهیگاه -2        □به ندرت -5

 .برید: فقط چند دقیقه مونده؛ االن میامچقدر وقتی آنالین هستید این جمله را به كار می .7

 □همیشه -1         □كراته ب -4       □غالبا -3       □گاهیگاه -2        □به ندرت -5

 ولی در حالت آنالین بهتر هستید؟كنید كه در حالت آفالین حواس پرتی دارید؛ چقدر فکر می .8

 □همیشه -1         □كراته ب -4       □غالبا -3       □گاهیگاه -2        □به ندرت -5

 وری شما به خاطر اینترنت آسیب دیده است؟چقدر عملکرد كاری و بهره .9

 □همیشه -1         □كراته ب -4       □غالبا -3       □گاهیگاه -2        □به ندرت -5

 اید؟اید از میزان آنالین بودن خود بکاهید و موفق نشدهچقدر سعی كرده .52

 همیشه -1         □كراته ب -4       □غالبا -3       □گاهیگاه -2        □به ندرت -5

 

 

 
 

 

 



 :با توجه مجموع نمرات شما 

 

 عدم وابستگـــی     21-11مجموع نمرات بین      

 وابستگی خفیف  31-21مجموع نمرات بین     

 وابستگی متوسط 41-31مجموع نمرات بین    

 وابستگی شدید ) اعتیاد( 51-41مجموع نمرات بین       

 

وابستگی  درحالی كهوابستگی های رفتاری در سنین باالتر بیشتر روی می دهد برخی شواهد نشان می دهد 

 بروز می كند. ر سن نوجوانی بیشترهای فیزیکی د
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 قدیمی ترین ماده مخدر مورد سوء مصرف

 مانند به دست آمده از گیاه خشخاشماده صمغ 

 در خانواده آشنایی با انواع مواد اعتیاد آور 

 تتتت

 
  تریــــــاک

به  اكثر موادی كه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از گیاه خشخاش

دست می آیند و مصرف آنها معموال با احساس بی حسی، كرختی، 

 كه گویندهمراه است را افیون می تسکین درد و خواب های عمیق به  

 .د، تریاك، متادون ، مرفین می باش شامل: هروئین



 هشدار براي خانواده!!!!!!!!!!

 مشاهده ابزارهایی مانند سوزن یا سیخی كه حرارت دیده 

كه معموال در جعبه های كبریت یا سیگار نگهداری می و دارای بوی تیز که های سیاه رنگ قرقروت مانند ت

 .شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  از تریاكماده ای ساخته شده 

 52 و تاثیر سریع تر بر بار قوی تر از تریاك

 مغز

 رنگی از سفید  و طیفبه شکل پودر  ای ماده

 ای  تا قهوه

 

 

 :جسمی عالئم

 كاهش تنفس 

 یبوست 

 كوچك شدن مردمك 

 تیره شدن رنگ پوست 

 چرت زدن در روز 

  احساس آرامش و

 تسکین دردها

 كاهش فشار خون 

 

 
 : نیهروئ
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 :راه های استفاده

در اثرحرارت به سرعت دود می شود همچنین به صورت استنشاقی از طریق بینی و یا تزریقی كه خطرات 

 زیادی دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگرفته از گیاه كوكا 

 ولی كوتاه مدت  مفرطو انرژی سرخوشی  احساس 

 :تأثیرات روانی

 همراه با بی قراری و توانایی كاذب  زیاد احساس سالمتی، قدرت

 افسردگیی تاثیرات و ایجاد احساس خمودگی، از بین رفتن تدریج

 مصرف: های راه

 خود بینی داخل به نی یك از استفاده با یا و شده لوله اسکناس یا كاغذ قطعه یك از استفاده با را كوكائین

  .كنند می تزریق خون جریان داخل به مستقیما را محلول و كرده حل آب در را آن نیز گاهی كشند. می

 عالئم روانی:

  با گرگرفتگی همراهلذت 

 گیجی احساس 

 دهان خشکی احساس 

 سنگینی دست ها و پاها 

 تهوع و استفراغ 

  احساس نیرومندی فکری و

 روانی

 
 کوکائین

 



 

 

 كشیدن قابل و مانند وخكل كوچك های تکه شکل به كوكائین، از نوعی 

 اعتیاد ترك از پس وسوسه حس ماندن باقی و زیاد روانی اعتیاد 

 و نازایی نابارورییجاد اختالل در عملکرد جنسی، ا 

 كوتاه ر بیمار در مدتظاه و قیافه تخریب 

 راه های مصرف:

به سادگی و در زمان كوتاه و تنها با یك سنجاق و فندك انجام می گیرد. در مواقعی نیز آن را در آب حل 

 كرده و به صورت وریدی تزریق می كنند.

 

 

  

 

 

 رایج ترین ماده ی مخدر مصرفی در سنین پایین و نوجوانان 

 و .... معروف ترین نام ماری جوآنا ، چای علف هرزاس ، از نام های دیگر آن گر 

 راه های مصرف:

معروف است. بعضی  "سیگاری"بخاطر همین بین مصرف كنندگان به  شود  مانند سیگار مصرف می عمومأ

افراد حشیش را درون غذا مانند آب گوشت می اندازند و به همراه آن می خورند. عده ای نیز حشیش را 

 داخل تنباكو اضافه و با قلیان آن را مصرف می كنند.

 

 

 

 کـــــراک

 حشیــــــش 
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 عالیم:

 ایجاد آرامش 

 خشکی دهان 

 افزایش اشتها 

 انعدم درك گذر زم 

 كاهش هماهنگی حركتی 

 خواب آلودگی 

 قرمزی چشم 

 میشود آن باعث توهم و هذیاند مصرف زیا. 

 

 

 كند كردن فعالیت های بدن و كاهش عملکردهای حیاتی بدن 

 به سختی راه رفتن 

  بریده بریده صحبت كردن 

 

 

 

  

  مواد مخدر پر مصرفیکی از 

  آیس ، شیشه یا كریستالنام های دیگرآن 

  وظاهری شبیه دانه های درشت شکرتقریبأ بی رنگ 

 به دست آمده از آن اكستازی است. مخدراولین و مهمترین ماده 

  

 

الکــــــل   

 
 

 
 آمفتامـــــین ها

 

 آمفتامـــــین ها

 

 

 الکل



 

 

 

 

 

 

 بسیار نابجا مصرف ادامه در گردند می تجویز روان و اعصاب های بیماری درمان برای كه ییداروها از برخی

 آرام بخش ها منحصرا به شکل قرص یا كپسول تولید می شوند. .هستند اعتیادآور و خطرناك

 

 

 

 

 به دست آمده از تنباكو یا توتون و مورد استفاده در سیگار و قلیان

 مضر سالمتی برای آن از عد 212 حداقل كه دارد وجود سیگار دود در شیمیایی تركیبنوع 4222در حدود 

  است.

 

 

 

 

 

 

 

 آرام بخــــش ها

 

 نیکوتـــــین
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 نی به شکل قرص، كپسول و یا كپسول های ژالتیرین مواد شیمیایی روان گردان یکی از قوی ت

 نام مستعار اسید با

 

 

 

 

 

 

هرگاه انگیزه های فرد مصرف كننده مشخص شود  انسان به دالیل مختلف به مواد مخدر روی می آورد.

ثری به یاری او یا دیگران قادر باشند به نحو مو امکان دارد بتواند در ترك اعتیاد به خود كمك كند و

 .این انگیزه ها شامل موارد زیر است:بشتابند

 

 

 

 

 

 

 

انگیزه ها

عوامل فردی

عوامل اجتماعی

عوامل خانوادگی

 به مواد مخدر افراد خانواده  علل روی آوردن 

 مواد، رابطین محترم در صورت شناخت دیگر روش های مصرف

آن را در گروه به بحث بگذارید. 

.............................................................................................................. 

 

 ال اس دي

 

مواد مخدر چه چیزهایی میتواند ه وردن بآبه نظر شما علل روی             

.......................................................................................................................................باشد؟........................

....................................................................................................................................................................... 
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 :افزایش توانایی جسمی _1

 آور نشئه اثرات ایجاد  

 اهش خستگی و افزایش نیروی بدنی ك 

 

 

تاخیر در انزال و طوالنی شدن  این باور غلط وجود دارد كه مصرف مواد باعث :افزایش توانایی جنسی _2

 ان نزدیکی می شود.زم

 :موجب در صورت مصرف مداوم

 توانی جنسینا كاهش میل جنسی و 

بسیاری از افراد در اثر افسردگی به مصرف مواد روی می آورند  :اختالالت روانپزشکی درمان نشده_3

عدم درمان صحیح بیماری های روان غافل از این كه خود این مواد نیز باعث افسردگی می شود. در واقع 

 .پزشکی موجب سوءمصرف مواد می شود

 

 

 

 

 

 

 عوامل فردي

فت:در جوانی آدم پرشر و او صحبت كردم از خاطراتش برایم گ ساله بود كمی كه با 72چهره اش مانند افراد 

این همه  شوری بودم، هر روز به بهانه های مختلف در محله ها دعوا راه می انداختم و دیگران را می زدم با وجود

شرارت از دود و اعتیاد بدم می آمد  و به مادرم احترام زیادی می گذاشتم و به هم خیلی وابسته بودیم، كه حتی 

به خانه  وقتی تا اینکه یك روز .مادرم غذایم را برایم گرم می كرد ،نیمه شب هم به خانه برمی گشتم 2اگر 

شوك بزرگی به من وارد شده بود و توان تحملش .ته بودبرگشتم پارچه سیاهی را جلوی در دیدم آری مادرم رف

را نداشتم،آه و ناله بسیاری می كردم و فریاد می زدم تحملش برایم سخت بود و روز های بدی رامیگذراندم تا 

من هم با تریاك شروع كردم اما  این كه یکی دوستانم مواد مخدر را به من پیشنهاد دادوگفت با این ارام میشوی

مدتی به شیشه و كراك روی اوردم و همه ی زندگی و عمرم را به خاطر یك ارامش لحضه ای و زود گذر بعد از 

 از بین رفت و االن بیست سال است كه در این دام گرفتارم.

 



 سترس نبودن درمان مناسبدرد مزمن و در د:دردهاي جسمی مزمن_4

به دلیل كمبود امکانات پزشکی افراد برای تسکین درد دندانشان از  نقاط محرومبه عنوان مثال در بعضی از 

 مخدر استفاده می كنند.

 ه شده برای مقابله با استرسبه عنوان یك رفتار آموخت :همانند سازي با بزرگترها_5

 

 

 

 

 

اد در در دسترس قرار دادن پول زی :دسترسی هنگفت به پول_6

 اختیار نوجوان توسط خانواد

ورت تفریحی و تفننی این افراد بیان می كنند كه مواد را به ص :نادرست در مورد مواد مخدر تصورات_3

اما با گذشت زمان مقدار مصرف افزایش می یابد و احساس وابستگی به مواد در فرد ایجاد مصرف می كنند، 

 می شود.

  :ضعیت هوشیاريتغییر در ویا  ایجاد احساسات ویژه_2

موجب احساس خودبزرگ بینی می شود. ولی در پایان تمام این احساسات موقتی به عنوان مثال حشیش 

 .است و موجب وابستگی فرد می شود
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به این معنی كه افراد با هم ارتباط نزدیك دارند  :عضویت در یک خرده فرهنگ براي کسب حمایت_9

حمایت عاطفی ایجاد میکند. در  و از اطالعات ویژه و مشترك استفاده می كنند كه این موضوع به ظاهر یك

 زندگی می شوند. ن روابط جایگزین حمایت های واقعیواقع ای

  

   رده فرهنگ ها نیز تغییر كند به این معنا كه در ترك اعتیاد عالوه بر سم زدایی باید خ  

  دوستان گروه قبل خود را نیز ترك كنند. ،عالوه بر ترك مواد مخدر                    

  

 

 :روش هاي مقابله با استرس_11

 

 

اگر فرد پس از گذراندن مرحله سم زدایی رها شود تازه مثل زمانی می شود كه شروع به مصرف  :مناسب

مثال  مواد مخدر كرده بود، هر استرس و تغییر در زندگی به راحتی او را به سوی مصرف مجدد خواهد راند.

 مواد مخدر توسط فرد برای مقابله با این استرس می شود.مرگ یکی از بستگان موجب استفاده از 

روش هاي مقابله  
با استرس

نامناسب

مناسب



 

به نظر شما خانواده در برخورد صحیح با این مسائل چه نقشی ایفا می كند؟آنها را ذكر كنید و در گروه به  

.........................................................................................................................................................................  بحث بگذارید

. ....................................................................................................................................................  

عث ایجاد شکست، ناامیدی و نهایتا سوء مصرف مواد می با عدم حمایت توسط خانواده و جامعهنامناسب:

 .شود

همراه كردن اعضای خانواده با خود برای حفظ ارتباط  :تاثیر فرد مصرف کننده بر سایر اعضاي خانواده_11

 رزنش شدنو جلوگیری از س

 :تجارب دوران کودکی و نوجوانی_12

 د به نفس پاییناعتما 

  ضعف درآننداشتن مهارت های زندگی و یا 

  زندگی در شکست تجربه 

احساس لذت  اكثر اوقات اولین نوبت مصرف همراه با تجربه مثبت و :ا منفی مواداثرات مثبت ی_13

 مصرف مواد می باشد.جربه مجدد دد تجسمی و روانی است. در پی آن فرد در ص
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 علل سیاسی اجتماعی

 
توزیع نامناسب امکانات بین اقشار مختلف جامعه، باعث  می شود 

افراد ساعات بیش تري از شبانه روز را کار کنند بنابراین خستگی 

روحی و روانی در آنها زمینه گرایش به سمت مواد مخدر را فراهم می 

دیگر اشتغال پدر و مادر و عدم توجه به جوانان زمینه کند. از سوي 

 دیگر رشد اعتیاد در جامعه می باشد.

 



 

 

 

 ستیزه والدین

 )نامناسب بودن محیط زندگی ) خشونت، بی توجهی، ناسازگاری پدر و مادر 

  گذراندن بیشتر وقت در خارج از خانواده 

  معرض اعتیادقرار گیری در 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .....................................................................تعریف شما از خانواده سنتی و مدرن چیست؟

در خانواده های مدرن بیشتر است یا سنتی؟ در خانواده های اطراف شما كدام اد گرایش به اعتی

 ...................................................................................................نوع خانواده بیشتر درگیر اعتیاد هستند؟

............................................................................................................................................................................ 

انگیزه هر یك از دو نوع خانواده در رابطه با سوء مصرف مواد چیست؟ آن ها را در محله خود 

 .................................................................................................................................................بررسی كنید

........................................................................................................................................................................ 

 علل خانوادگی
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 رابطه فقر و اعتیاد چیست؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آگاهی پایین
سوء استفاده 

انكنندگتولید 

گرفتاری افراد
فقیر به دام 

اعتیاد

فروش مواد 
برای كسب 

درآمد

بین فقر و اعتیاد رابطه مستقیمی وجود ندارد اما افراد فقیر به علت محرومیت های ناشی از فقر و سوء 

 بیشتر به مصرف مواد روی می آورند.استفاده تولید كنندگان 



 آیا رفاه بیش از حد می تواند با عث گرایش به اعتیاد شود؟

 رفاه و درامد اقتصادی باال 

 زیاد شدن سرگرمی ها ضعیف تر شدن روابط اعضا به علت كار و 

 كم شدن عاطفه بین والدین وفرزندان 

) معموال اولین تجربه مصرف در این مکان ها صورت ایجاد زمینه مناسب برای شركت در كلوپ های شبانه 

 می گیرد(.

 

 

 

زان یادگیری خود را درباره علل روی آوردن به مواد مخدر خواننده گرامی، لطفا با پاسخ گویی به سواالت زیر می

 ارزیابی كنید. 

 (به نظر شما وجود سابقه اعتیاد والدین به مواد مخدر در اعتیاد فرزندان تاثیر دارد؟5

 ه( بسیار كمد( كم                     ج(متوسط                                 ب( زیاد  الف( بسیار زیاد            

 (آیا كشمکش زناشویی بین پدر و مادر در روی آوردن نوجوان به مواد مخدر تاثیر دارد؟2

 د( كم                     ه( بسیار كم    الف( بسیار زیاد            ب( زیاد                  ج(متوسط             

 ان به مصرف مواد مخدر نقش دارد؟(آیا وضع اقتصادی خانواده در روی آوردن نوجوان3

 د( كم                     ه( بسیار كمالف( بسیار زیاد            ب( زیاد                  ج(متوسط                 

 (آیا فشارهای اجتماعی و نبود تفریحات سالم در روی آوردن به مصرف مواد تاثیر دارد؟4

 د( كم                     ه( بسیار كمب( زیاد                  ج(متوسط                       الف( بسیار زیاد      

 ( هم نشینی با دوستان معتاد و سركش تا چه اندازه در روی آوردن به مصرف مواد مخدر موثر است؟1

 د( كم                     ه( بسیار كمالف( بسیار زیاد            ب( زیاد                  ج(متوسط                 

 ارزیابی

 



 19 

 ( به نظر شما مسائل و مشکالت روانی تا چه اندازه درروی آوردن افراد به مواد مخدر نقش دارد؟6

 ه( بسیار كمج(متوسط                  د( كم                        زیاد            ب( زیاد               الف( بسیار

 ( آیا گذراندن بیشتر وقت فرزندان در خارج از خانواده در روی آوردن به اعتیاد تاثیر دارد؟7

 ه( بسیار كم    ج(متوسط                  د( كم                     ب( زیاد             الف( بسیار زیاد            

 ( به نظر شما بررسی خانواده در ترك اعتیاد تاثیر ندارد؟8

 د( كم                     ه( بسیار كمالف( بسیار زیاد            ب( زیاد                  ج(متوسط                 

 دراد؟( به نظر شما حس كنجکاوی در روی آوردن به مواد مخدر چه میزان تاثیر 9

 د( كم                     ه( بسیار كمالف( بسیار زیاد            ب( زیاد                  ج(متوسط                 

 (به نظر شما استفاده از مخدرها برای تسکین دردهای جسمی در گرفتاری در دام اعتیاد تاثیر دارد؟52

 ه( بسیار كم                     د( كمد                  ج(متوسط                 الف( بسیار زیاد            ب( زیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1اگر گزینه الف را انتخاب كرده اید امتیاز 

 4اگر گزینه ب را انتخاب كرده اید امتیاز 

 3اگر گزینه ج  را انتخاب كرده اید امتیاز 

 2اگر گزینه د را انتخاب كرده اید امتیاز 

 5گزینه ه را انتخاب كرده اید امتیاز اگر 

 یادگیری خیلی خوب میباشد میزانباشد  12-42اگر امتیازات بین 

 باشد میزان یادگیری خوب میباشد. 42-32اگر امتیازات بین 

 باشد میزان یادگیری متوسط میباشد. 32-22اگر امتیازات بین 

 باشد یادگیری كم میباشد22-52اگر امتیازات بین 

. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالیم ظاهري

شدن، پر پشت تر شدن و  ضخیم تر پر مویی ، چهره و ظاهر بیمار:_5

 تیره تر شدن موهای سر و صورت و ابروها

شدن پوست نسبت به افراد عادی، ایجاد تیره تر و ضخیم تر  پوست:_2

 راف چشم ها و لب هاچروك پوست به خصوص در اطچین و 

 

پوسیده شدن دندان ها و متمایل شدن رنگ آن ها  دهان و دندان ها:_3

ثه و هم چنین ل متمایل به قهوه ای پر رنگ ، رنگ لب هابه قهوه ای یا زرد

 ها قهوه ای رنگ و سست

باریك شدن مردمك چشم ها، پلك زدن كند تر از حالت  چشم ها:_4

 عادی، ایجاد حلقه ی كبود اطراف چشم ها

 از روي چه عالئم و نشانه هایی متوجه شویم فرد اعتیاد دارد؟
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وجود عفونت یا قرمزی و التهاب در بافت نرم پوست دست تیره تر شدن رنگ ناخن دست ها،  دست ها:_1

 ده، لرزش ظریف دست با حركات سریعدر اثر تزریق با سرنگ آلو

 ه بینی و خماری یزش و عطسآبرالغر شدن اندام، گونه های فرو رفته، مشکالت مزمن گوارشی،  بدن:_6

 

 م رفتاريعالئ

 مواد مخدر هستند.هنگامی كه در انتظار مصرف دارو یا بی صبری زیاد، احساس ناراحتی و بی تابی _5

 نادیده گرفتن و بی عالقه بودن به مسئولیت های خانه، خانواده، تحصیل و شغل_2

 د.نافسردگی می باشاغلب دارای _3

 نظر از دیگرانپنهان كردن مصرف یا رفتار مورد _4

 اعتیاد به مواد یا رفتاری خاص بدون در نظر گرفتن مضرات آن_1

 كند شدن حركات ارادی و غیر ارادی بیمار _6

 داشتن سابقه دلواپسی، اضطراب، وابستگی روانی و فیزیکی_7

 داشتن حس شرمندگی یا دلواپسی در هنگام مصرف یا پس از آن_8

 ناتوانی های جنسیداشتن بعضی از اختالالت یا _9

 داشتن حالت چرت مکرر و ساعت خواب متغیر_52

 انکار مسئله نزد خود و دیگران با وجود عواقب كامال منفی آن_55

 مشغولیت بیش از اندازه ی ذهنی در مورد مواد_52

 اختصاص مقدار رو به افزایش وقت یا انرژی برای رفتار مورد نظر _53

هنگامی كه تحت تاثیر مواد هستند و ناتوانی در حالت خماری و نیز از دست دادن هشیاری و حافظه _54

 ناتوانی در به یاد آوری رفتار و حركات در  هنگام نئشگی

 



اده می كنند و معموال دارای رفتار های ضد اجتماعی هستند و از مکانیزم دفاعی در برابر دیگران استف_51

 همیشه معترض هستند.

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را  آیا می توانید به جز موارد باال عالئم دیگری را اضافه كنید؟لطفا در صورت دانستن موارد

........................كنید.........................................................................................................................یادداشت   

............................................................................................................................................................................  
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پیش به سوی بدریع افراد مصرف 

كننده از روی عالئم ظاهری و 

 رفتاری

 ارزیابی

 ارزیابی نمایید. در اعضای خانواده لطفا با پاسخگویی به سوالت زیر آگاهی خود را نسبت به عالئم اعتیاد

 د؟آیا سریع و بی مورد عصبی می شو_5

 (1(              بسیار)4(                كم)3(              نسبتا)2(                بسیار كم)5اصال)

 ؟اختالالت یا ناتوانی جنسی شده استآیا اخیرا دچار _2

 (1(              بسیار)4(                 كم)3(             نسبتا)2(                بسیار كم)5اصال)

 د؟آیا ساعات خواب وی متغیر است و حالت چرت مکرر دار_3

 (1(              بسیار)4(                 كم)3(             نسبتا)2(                بسیار كم)5اصال)

 ؟انی كه در كنار افراد دیگری هستد حتی زمایی و منزوی بودن می كنآیا احساس تنه_4

 (1(             بسیار)4(                  كم)3(             نسبتا)2(               بسیار كم)5اصال)

 ؟ل در تمركز شده استاس پرتی و اشکاآیا اخیرا دچار حو_1

 (1(             بسیار)4(                   كم)3(             نسبتا)2(              بسیار كم)5اصال)

 د؟ه، تحصیل و شغل عالقه نشان می دهایا نسبت به گذشته كمتر در مورد مسائل خانه، خانواد_6

 (1(             بسیار)4(                   كم)3(              نسبتا)2(             بسیار كم)5اصال)

 د؟نی از نیل به منظور خود دور هست احساس ناراحتی و بی تابی می كنآیا هنگامی كه مدت زما_7

 (1(             بسیار)4(                   كم)3(              نسبتا)2(            بسیار كم)5اصال)

 ؟رات وزنی و مشکالت گوارشی شده استدچار تغیی آیا نسبت به گذشته بیشتر_8

 (1(             بسیار)4(                    كم)3(              نسبتا)2(           بسیار كم)5اصال)

 د؟دون هیچ دلیلی دچار ترس ناگهی شوآیا اتفاق افتاده است كه ب_9

 (1(              بسیار)4كم)                 (   3(              نسبتا)2(          بسیار كم)5اصال)

 د؟  راستگی و بهداشت خود اهمیت می دهآیا نسبت به گذشته كمتر به وضع ظاهری،آ_52

 (1(              بسیار)4(                    كم)3(              نسبتا)2(         بسیار كم)5اصال)



 

 

 

 

 

 

 :پیامدهاي جسمی _الف

 

 

52-21

21-31

31-12

عدم وجود عالئم •
اعتیاد

وجود نسبی عالئم  •
اعتیاد

وجود قطعی عالئم •
اعتیاد

ناراحتی
های 
عصبی

ریزش مکرر آب 
از بینی و چشم

بی 
اشتهایی

ضعف 
غدد 
جنسی

ی اختالالت تنفس
و ریوی

ناراحتی 
های 

عضالنی

الغر 
شدن

تاثیر بر هورمون
ها و تغییر آنها

اضطراب

 عوارض و پیامدهاي اعتیاد
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 :پیامدهاي خانوادگی_ب

 كاهش رشد نسبی فرد و خانواده در كلیه ی زمینه ها)اقتصادی، اجتماعی و ...(_5

 دارا بودن خانواده ی متشنج_2

 محدود بودن روابط خانوادگی با دیگران_3

 غفلت از فرزندان                  _4

 خشونت در خانواده_1

 طالق_6

 كودكانفرار _7

 افت سطح تحصیلی فرزندان_8

 :پیامد هاي اقتصادي_پ

 بیکاری _5

 ضعف مالی در ازای خرید و مصرف مواد _2

 لطمه به اقتصاد خانواده و جامعه _3

 افزایش هزینه ی نگهداری مجرمان در زندان _4

 افزایش هزینه های مربوط به نیروی انتظامی_1

 :پیامدهاي اجتماعی_ت

 بی توجهی به مقررات جامعه        _5

 ضعف نیروی كار جامعه _2

 بی نظمی و بی اعتقادی در جامعه _3

 ضعف بنیان خانواده و جامعه_4

 فحشا و تکدی گری افزایش انحرافاتی مانند دزدی،_1

 ایجاد گسترش بیماری های همچون ایدز، هپاتیت و كاهش سطح سالمت جامعه_6



 

 پیامدهاي اعتیاد آنالین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از بین رفتن هویت فرهنگی جوامع_5

 شکل گیری هویت مجازی، كاذب و آنی_2

 اختالالت روانی و بی نظمی اجتماعی_3

 تغییر روحیه و خلق و خو_4

 منزوی و گوشه گیری_1

 سرد شدن اتباطات خانوادگی_6

 بی تفاوتی نسلی_7

 تعارض و كشمکش در بین نسل های خانواده_8

 عیكم رنگ شدن ارزش های اجتما_9

 تضعیف فرهنگ های بومی و سنتی_52

 ترویج سطحی نگر بودن به مسائل_55

 ایجاد سردرگمی_52

 گسترش جرائم و بزهکاری عملی_53

 رشد لذت های كاذب و آنی_54

 گسترش محصوالت فرهنگی غرب_51

تضعیف اعتقادات و باورهای اجتماعی و _56

 فرهنگی

 به خطر افتادن حقوق مادی و مولفین_57

 چگونه از اعتیاد پیشگیري کنیم؟
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 استفاده می شود. آهسته كردن سیر و پیامدهای بیماریدر جهت قطع یا  اقداماتی است كهپیشگیری كلیه 

:پیشگیري از اعتیاد در سه سطح انجام می شود  

 اقداماتی و انجام مصرفهای سوء اجتماع نسبت به پیامد خانواده و الف(پیشگیری سطح اول:آگاه سازی

 جهت كاهش ابتالی افراد به اعتیاد

درمان افراد مبتال به اعتیاد مداخله در ب(پیشگیری سطح دوم:  

فرد اجتماعی-روانی توانبخشیم: ج(پیشگیری سطح سو  

 :موفقیت در پیشگیري به عوامل زیر بستگی دارد

 

 

ه آگاهی از علل ایجاد كنند
اعتیاد

از شناخت عوامل پیشگیری
ایجاد بیماری

شناسایی گروه های در 
معرض خطر

تاثیر را می گذارد ؟؟؟؟چه راهکارهایی برای به نظر شما اعتیاد روی كدام یك از موارد باال بیشترین 

 ...........................................................................................................جلوگیری از آن پیشنهاد می كنید؟........

................................................................................................................................................................................... 

 



 

 

 

 جامعه از خطرات اعتیاد     خانواده و آگاه کردن

 باشد.می مشکل سوءمصرف مواد مخدر در اثر كمبود شناخت و دانش ناكافی 

 كردن افراد جامعه چه اقداماتی می توان انجام داد؟ برای آگاه

بحث و تبادل  تشکیل جلسات گروهی و سخنرانی، توان از پوستر،براي آگاه کردن افراد می-1

 استفاده کرد.  ... ها ورسانه اطالعات پیرامون موضوع اعتیاد،

 .اگر مورد جدیدی در نظر دارید به این لیست اضافه كنید........................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

  خطر كردن بیشتر، گروه هدف ما هستند. به علت دارا بودن حس كنجکاوی و جواناننوجوانان و 

 هاي جایگزین براي گروه هاي در معرض خطر   ایجاد فعالیت-2

   

.ی افراد برای گذراندن اوقات فراغت خود برنامه ریزی دلخواه خود را دارندهمه  

 

ز مصرف مواد جایگزین برای افرادی است كه استفاده اهای ریزی فعالیتیکی از اصول پیشگیری موفق برنامه

كند.   مخدر تهدیدشان می  

 

 

 :فعالیت هاي جایگزین باید داراي ویژگی هاي زیر باشند

برنامه ریزی نادرست اوقات بیکاری زیاد

آشنایی با مواد مخدر یا
هر 

آسیب اجتماعی دیگر

 پیشگیري سطح اول
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؟از چه فعالیت هایی می توان در این زمینه استفاده کرد  

نری و... برگزاری مسابقات ه هایی كه به شکوفا شدن استعداد افراد كمك كند مثل اجرای نمایش،فعالیت  

نوردی و...                 كوهشند مانند برگزاری مسابقات ورزشی، های سالمی كه با هیجان همراه بافعالیت  

مساجد و...    كت در مراسم عبادی،های دینی و معنوی مانند مشارفعالیت  

 زندگیآموزش مهارت هاي -

فرد و ایی آشنعلل اصلی گرایش به اعتیاد است. ها ازبا مشکالت زندگی و سختیناتوانی افراد در رویارویی 

اعی مناسب باعث جلوگیری از روی آوردن جوانان به سمت اعتیاد می شود.های دفبا مکانیسمخانواده   

 

 

اجرای برنامه ها با
انجام تشویق های

مداوم

اجرای برنامه ها با
هماهنگی و 
نظارت والدین

گسترش روابط 
مثبت با 
بزرگساالن

انتخاب فعالیت 
های جذاب برای 

گروهای هدف

 پیشنهاد می كنید؟.......................شما به عنوان یك رابط چه فعالیت هایی را برای خانواده 

.................................................................................................................................................................. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصمیم گیری بر •
اساس منطق، آگاهی 

و اطالعات 

آموزش قاطعانه در •
انقبال تعارفات دوست

درد دل كردن و •
بکارگیری اعتقادات

مذهبی

صحبت با مشاور و •
برنامه ریزی علمی

ل نظارت و كنترل كام•
بر روی دوستان و 

اطرافیان و در صورت 
لزوم قطع ارتباط با 
فرد خاص     

ارتقای شرایط 
اجتماعی

مقابله عاطفی و
علمی

مهارت تصمیم  
گیری

مهارت نه گفتن

 داستان

گذارند تا با هم به بیرون بروند. دربین راه های میالد و حمید قرار میشایان همراه دو نفر از دوستانش به نام روزی

خرد سپس سیگار را روشن میکند و میگوید رود یك سیگار میشایان ناگهان چشمش به یك سوپر ماركت میفتد و می

كند. سپس میدهد به میالد، میالد من من میکند اما باالخره سیگار ها این سیگاره و خودش شروع به پك زدن میبچه
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 نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد چیست؟



 ط خانه در محی ها و مشکالتكاهش درگیری 

  به كارگیری تالش والدین جهت حفظ آرامش كانون خانواده 

 آگاهی والدین در رابطه با احتمال ابتالی فرزندان به اعتیاد و حفاظت از فرزندانشان در برابر آن 

 ارائه ی تصویری روشن از اعتیاد به فرزندان توسط والدین 

ی خود مورد بررسی قرار دهید كه آیا این موارد را اجرا می كنند؟ در صورت اجرا  چند خانواده را در محله

 كدام مورد بیشترین تاثیر را دارد؟

 

 

 

 

 

 های درمانیبرگرداندن شخص به سالمت اولیه با روش 

مقابل به علت  باشد یعنی آرزوی درمان دارد اما دردر این سطح فرد دچار دوگانگی در وابستگی می 

ص و نقاط ضعف و شرایط خا بر حسب خصوصیات فردی، درمانی مناسب است كه .كندوابستگی مقاومت می

 قوت وی باشد.

 پیشگیري سطح دوم



 13 

آیا در بستگان یا محله ی خود فردی را كه دچار سوء مصرف است می شناسید؟چه ویژگی هایی دارد؟ به 

 ........................................................................؟ما چه درمانی برای وی مناسب استنظر ش

  :به مهم ترین آن ها اشاره می كنیمدرمان اعتیاد، راهکارها و روش های مختلفی وجود دارد كه  برای

 



 

 

 

و برنامه  های مختلفاستفاده از روشاند و باید با بوده ست كه مدت طوالنی مبتالكمك به افرادی اهدف، 

 مود.سعی در توانمندسازی این افراد ن ریزی

 اصول كاربردی و مفید جهت توانمند سازی افراد مبتال به سوء مصرف: 

:.اخالق و ارزش1  

،عدم پیش داوری و قضاوت منظور از ارزش شیوه برخورد با بیمار است از جمله ارزش های اجتماعی مانند:  

مذهبیاحترام به ارزش های قومی و بت به انجام مسئولیت های حرفه ای، تعهد نسصداقت در كار،   

مار های اخالقی باعث انصراف بیدر اكثر مواقع عدم رعایت اصول ارزش .اخالق بخش مهم فرآیند درمان است

 شود.                                                                                          از درمان و قطع همکاری وی می

:.نگرش2  

بیماران بیشتر از هرچیز نیاز دارند تا همان گونه كه  های موجود باشد.نگرش به بیمار باید بر اساس واقعیت

همچنین نباید به عنوان  شوند.نگاه شود ناامید میهستند پذیرفته شوند واز اینکه بصورت ترحم آمیز به آنها 

یك مجرم به فرد مبتال به اعتیاد نگاه كنیم و باید بین شخصیت و رفتار بیمار تفاوت قائل شد اعتیاد یك 

           بیماری رفتاری است و به ذات فرد وشخصیت او ارتباط ندارد.                                                           

رای كمك به افراد مبتال به اعتیاد باید بطور مرتب وضعیت آنها مورد ارزیابی ب :.آزمایش و ارزیابی کردن3

 کند.                          به بیمار در آینده به ما كمك می قرار بگیرد یك ارزیابی كامل و گسترده برای كمك

 برای ارزیابی دو كار مهم باید انجام داد:

                                                       .الف(شناخت موقعیت و شرایطی كه بیمار در آن قرار دارد

                                                              منحصر به فرد هر بیمارب(ارائه خدمات بر اساس موقعیت 

           

؟گیردقرار  چه مواردی باید مورد ارزیابی  

 پیشگیري سطح سوم
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رفی و ... مواد مص وضعیت اعتیاد در خانواده، م،روابط با اقو كار وشغل بیمار، عالوه بر وضعیت بیمار، خانواده، 

 است.                                                         

:.حمایت و همکاري4  

تصمیمات و حقوق او باشیم. مدافع نیازها،  

فرایند درمان مشاركت دادن بیمار در  

ندهیم.     در فرآیند درمان باید نظر خود را درباره موضوعات مختلف به بیمار بگوییم اما او را تحت فشار قرار

                       

ها فرد بیمار كنندگان شیشه و دیگر محركباشد این است كه گاهی در برخی مصرفای كه قابل ذكر مینکته

خانواده در خصوص درمان او  و الزم است با توجه به وضعیت بیمار و مشاركت گیری نداردقدرت تصمیم

 گرفته شود.                                                                                                                   تصمیم 

:.رازداري5  

مر موجب كه اطالعاتش نزد اطرافیان محفوظ است كه این افرد مبتال به اعتیاد باید اطمینان داشته باشد 

شود.                                                      جلب حس اعتماد بیمار و افزایش امکان بهبودی می  

:.ارزشیابی6  

 ترین اصل در درمان است.مهم

مورد ارزشیابی قرار بگیرد و برای این كار باید كیفیت و تاثیر گذاری اقدامات انجام شده در ارتباط با بیمار 

مصاحبه با بیمار و خانواده وی و همچنین میزان مشاركت بیمار در فرآیند  توان از ابزاری مثل پرسشنامه،می

 و طول درمان و ارزشیابی در خصوص میزان تاثیرگذاری اقدامات استفاده كرد.   

 

 

 

 



 

 

 .آیا آگاه كردن جامعه از پیامدهای اعتیاد تاثیری در پیشگیری از اعتیاد دارد؟                                         5

□د(خیلی زیاد          □ج(زیاد          □ب(متوسط          □الف(كم  

                                    گیری تا چه اندازه در پیشگیری از اعتیاد نقش دارد؟       .آموزش مهارت تصمیم2

 □د(خیلی زیاد          □ج(زیاد          □ب(متوسط          □الف(كم

 شوند؟                                                          .آیا دوستان و همساالن باعث گرایش افراد به اعتیاد می3

 □د(خیلی زیاد          □یادج(ز          □ب(متوسط          □الف(كم

 .مهارت نه گفتن چقدر در پیشگیری از اعتیاد نقش دارد؟                                                                4

 □د(خیلی زیاد          □ج(زیاد          □ب(متوسط          □الف(كم

 شود؟                              باعث پیشگیری از اعتیاد میریزی درست برای گذراندن اوقات فراغت .آیا برنامه1

 □د(خیلی زیاد          □ج(زیاد          □ب(متوسط          □الف(كم

 كند؟                     .آیا كمك به یادگیری یك مهارت كاری در كنار ترك اعتیاد كمکی به فرآیند درمان می6

 □د(خیلی زیاد          □ج(زیاد          □ب(متوسط          □الف(كم

 های درمانی تا چه اندازه در ترك اعتیاد تاثیر دارد؟                     درمانی و كالسدرمانی شامل گروه.ارتباط7

 □د(خیلی زیاد          □ج(زیاد          □ب(متوسط          □الف(كم

 كند؟                                     قدر به درمان اعتیاد كمك می.استفاده از داروهای جانشین مثل متادون چ8

 □د(خیلی زیاد          □ج(زیاد          □ب(متوسط          □الف(كم

 ؟                     كند.رعایت اصول اخالقی در برخورد با فرد مبتال به اعتیاد چقدر به درمان اعتیاد كمك می9

 □د(خیلی زیاد          □ج(زیاد          □ب(متوسط          □الف(كم

 ارزیابی
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.نگرش مناسب به فرد مبتال به اعتیاد تا چه اندازه در فرآیند درمان تاثیر دارد؟                                     52

 □د(خیلی زیاد          □ج(زیاد          □ب(متوسط          □الف(كم

 

 ازامتی 5گزینه ی الف  

 امتیاز 2گزینه ی ب  

 امتیاز 3گزینه ی ج  

 امتیاز 4گزینه ی د  

 

 

 

 

 

 

 

35-42

ه  چنانچه نمره ی شما در این محدوده باشد نشان دهنده ی این است ك•
.به خوبی با روش های پیشگیری از اعتیاد آشنا شده اید

25-32

چنانچه نمره ی شما در این محدوده باشد نشان دهنده ی این است كه تا حدودی•
.با روش های پیشگیری آشنا شده اید

52-22

ه  چنانچه نمره ی شما در این محدوده باشد نشان دهنده ی این است ك•
.نیاز به مطالعه ی بیشتر در این زمینه دارید
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