
پرچم زرد: سن اولین استفاده

به طور معمول، مصرف مواد در اواخر دوره نوجوانی
به اوج خود می رسد و در بزرگ سالی، زمانی که جوانان
نقش هایی شبیه بزرگساالن( ازدواج، والد شدن و کار)

را بر عهده می گیرند، شروع به کاهش می کند.
با این حال، برای برخی از نوجوانان، الگوی شروع

زودرس درگیری با رفتارهای پرخطر ممکن است زنگ

خطری برای اغاز یک دوره ی دردسرساز باشد که

سالمتی آ ن ها را در کوتاه مدت و طوالنی مدت تهدید

کند. 

اگرچه امتحان نمودن مقدار اندکی مواد ممکن است

در دوران نوجوانی روی دهد، اما در برخی از موارد،
خطر مشکالت یا آسیب های طوالنی مدت را افزایش

یا کاهش می دهد. سنی که یک نوجوان برای اولین بار
از الکل، توتون و تنباکو یا سایر مواد مخدر استفاده
می کند، یکی از بهترین پیش بینی کننده ی مشکالت

طوالنی مدت است؛ برای مثال، نتیجه ی یک بررسی

ملی در کانادا نشان داد احتمال ایجاد وابستگی به

الکل، به ازای هر یک سال تاخیر در شروع مصرف، نه

درصد کاهش می یابد. به طور کلی، مصرف الکل قبل

از چهارده سالگی پیش بینی کننده ی مشکالت بعدی
در مصرف الکل است، به ویژه هنگامی که مصرف
زودهنگام با افزایش سریع مقدار الکل مصرف شده

همراه باشد.

نگرانی شما به ویژه هنگامی موجه است که: رفتارهای

پرخطر قبل از نوجوانی به طور کامل شروع و تکرار

شود، و در گروهی از افراد رخ دهد که نوجوان شما با
آن ها وقت می گذراند. در واقع، اغلب رفتارهای پرخطر

و مشکالت به طور هم زمان اتفاق می افتند؛ بنابراین،
نشانه ای از وجود یک مشکل اغلب بیانگر این موضوع

است که مشکالت دیگری نیز ممکن است در اینده

اتفاق بیفتند.

عالئم هشدار دهنده اولیه برای

مصرف مواد  چیست؟

 
گرچه تجربه ی مصرف مواد مخدر در نوجوانان امری

محتمل است، اما بدون شک بی ضرر نیست.

مصرف مواد مهارها را کم می کند، قضاوت را کاهش

می دهد و خطر صدمات جسمی و تجاوز جنسی را

افزایش می دهد؛ برای مثال، یک نظرسنجی از

دانش آموزان دبیرستانی در کانادا نشان داد استفاده

از الکل بر بسیاری از رفتارهای پرخطر دیگر، از جمله
فعالیت های جنسی ناایمن، سیگار کشیدن و رانندگی

بعد از مصرف الکل تاثیر می گذارد. نوجوانانی که از

الکل و سایر مواد استفاده می کنند، به احتمال زیاد در

سنین کم رابطه ی جنسی کامل برقرار می کنند، شریک

جنسی بیشتری دارند و بیشتر در معرض ابتال به

بیماری های مقاربتی قرار می گیرند. استفاده از مواد

هم چنین یک عامل خطر برای کنترل ناسالم وزن

(مانند مصرف قرص های الغری یا ملین)، افکار
خودکشی و اختاللت خلقی و اضطرابی است.

افزون بر این، استفاده از الکل با خشونت و

سوءاستفاده در قرارهای مالقات عاشقانه ارتباط

دارد؛ دخترانی که درگیر رابطه عاشقانه همراه با

خشونت (شخصی که مورد تعرض قرار گرفته یا

شخص که تعرض را انجام می دهد) بودند، احتمال

اینکه مصرف الکل داشته باشند، پنج برابر بیشتر از
دخترانی است که در روابط عاشقانه ی بدون خشونت

هستند.  احتمال مصرف الکل در پسران در چنین

روابطی ۲.۵ برابر بیشتر است.این موضوع بسیار مهم

است که بتوانید استانداردها و ارزش هایی را که از

نوجوانتان انتظار دارید، الگوسازی کنید؛ به طوری که

اطمینان حاصل کنید او می توانید دنیای مسائل

جنسی و مواد مخدر را که احتماال با آ ن ها مواجهه

می شود، مدیریت کند. هر نوجوانی ممکن است

مجبور شود در شرایطی، مصرف الکل، استفاده از

سایر مواد مخدر یا رابطه جنسی را انتخاب کند. شما
در جایگاه والد، بیش از دیگران در نحوه پاسخ گویی

نوجوان خود به این شرایط تاثیر دارید.

پرچم قرمز: بروز مشکل در روابط یا میزان

قابل اعتماد بودن نوجوان

برگرفته از کتاب :
 رفتارهای پرخطر در نوجوانان

مترجمان : دکتر فیلی | دکتر ناهید برنا



• درگیر شدن در برخی از قرار مالقات ها و رفتارهای
جنسی مانند رابطه ی جنسی نامتعارف، ناایمن و با

شرکای مختلف، (گرچه به ندرت نوجوان شما این

اطالعات را برای شما فاش می کند). احتمال

بیشتری وجود دارد نوجوانانی که در این نوع رفتارها

مشارکت دارند با مشکل مصرف مواد مخدر نیز

روبه رو  شوند یا به فعالیت های دیگری بپردازند که
ممکن است خطرات سالمتی را به همراه داشته

باشد. اگرچه ممکن است مکالمه با کودک درباره ی

این موضوعات استرس زا باشد و در نتیجه

پاسخ های  صحیح دریافت نکنید. با این نظرات و

پیشنهادات خود را در قالب آموزش و ابراز نگرانی

برای سالمتی نوجوان خود ارائه دهید. 

ناپدید شدن پول و اشیا در منزل
• ایجادگروه های جدید از دوستانی که شما هرگز
نمی توانید آ ن ها را ببینید ( ممکن است شامل

شبکه های اجتماعی در اینترنت هم باشد)
• شروع مشکالت در عملکرد تحصیلی 

• تغییر مداوم به سمت بدتر شدن توانایی ها و
عملکرد نوجوان در هر جنبه ای از زندگی او . البته،

بیشتر نوجوانان تغییرات زیادی را تجربه می کنند و

هویت های مختلف را امتحان می کنند؛ بنابراین،

تغییر نزولی در عملکرد فقط در صورتی نگران کننده

است که روند نزولی ادامه دار باشد.

• مشارکت در مصرف مواد مخدر، قمار و بازی به
گونه ای که بر عملکرد مدرسه، شغل یا روابط وی

تاثیر بگذارد.
• مشکل داشتن با قانون

• انجام فعالیت های خطرناک مانند رانندگی در
حالت مستی یا در زمان مصرف مواد(برای مثال:

حشیش یا سایر مواد مخدر)

• استفاده از مواد، قمار یا بازی به طوری که قسمت
اصلی زندگی او را تشکیل دهد و یا این که هر روز

اتفاق بیفتد

هریک از این فعالیت ها ممکن است نشان دهنده ی

این موضوع باشد که نوجوان شما با مشکلی جدی

مواجه است و به کمک نیاز دارد.

نشانه های مشکل سازتر

وقتی یک یا چند مورد از رفتارهای زیر اتفاق می افتد

و به نظر می رسد با استفاده یا استفاده ی بیش از حد
یک فعالیت همراه است، می تواند باعث نگرانی

بیشتر خانواده می شود(می گوییم «به نظر می رسد»

زیرا همیشه توضیحات احتمالی دیگری نیز برای

مشکالت وجود دارد و پیشنهاد می کنیم قبل از

نتیجه گیری، اطالعات الزم جمع آوری شود و با افراد

اگاه دیگر صحبت کنید. گفتنی است مسائلی مانند
افسردگی یا اضطراب، که ممکن است به طور

هم زمان اتفاق بیفتند، می توانید تغییرات زیر را

توضیح دهد ولی باید قبل از ان، ارتباط مشکالت با

مصرف مواد، قمار، استفاده از اینترنت یا بازی رد

شود):
• اختالالت خواب:  شامل خوابیدن زیاد یا خیلی کم،
خوابیدن در مدرسه. زیرا شب قبل خواب کافی

نداشته است، تمام روز را خوابیده، بدون اینکه

متوجه شود همه ی شب را بیدار بوده و با رایانه بازی

می کرده یا استفاده از حشیش برای درمان بی خوابی.

• آشفتگی در اشتها: به اندازه ای جذب بازی های
ویدیویی شده که می تواند از وعده های غذایی صرف

نظر کند، افزایش اشتها ناشی از مصرف حشیش، از

دست دادن وزن ناشی از مهار اشتها توسط

آمفتامین ها احساس اضطراب و حالت تهوع به

دنبال از دست دادن پول حین قمار

• کناره گیری از فعالیت های معمول اجتماعی:
معاشرت با همساالنی که هرگز شما نمی توانید آن ها

را ببینید، صرف وقت بیشتر در کامپیوتر و مخفی
کردن سایت ها و فعالیت هایی که با آن ها ارتباط دارد

و ماندن در خانه به دلیل کمبود خواب و کاهش

انرژی.

• با خانواده و دوستان وقت کمتری را گذراندن:
(گرچه ممکن است ادعا کند بسیاری از روابطش

اکنون آنالین است)

• بدتر شدن وضعیت بهداشتی: این حالت ممکن
است در صورتی اتفاق بیفد که نوجوان شما بیش از

انکه وقت خود را صرف مراقبت از نیازهای شخصی
کند، درگیر شدن در رفتارهای پرخطر را انتخاب کند،

که احتماال به بوی بد دهان، بوی بد بدن، موهای
شانه نشده و پوشیدن لباس های مشابه هر روز منجر

می شود.

• تغییرات اخالقی: شامل تغییرات شدید خلق وخو
(ناشی از اثرات مواد) است تا حدی که رفتار نوجوان
شما پیش بینی ناپذیر شود.هنگامی که کسی فعالیتی

را قطع کند که او درگیر آن است (مانند حضور در یک
بازی آنالین) خشم و تحریک پذیری شدید را از خود

بروز می دهد.
• تغییرات شخصیتی: می توان به مرموز بودن ، تنها
و گوشه گیر شدن و تحریک پذیری اشاره کرد و اینکه
به نظر برسد نسبت به قبل شخص متفاوتی شده

است.

• دروغ گفتن، سرقت و سایر فعالیت های مشابه از
جمله: گم شدن پول در کیف پول شما، ناپدید شدن

دستگاه پخش فیلم که در انباری منزل بود و یا اینکه

متوجه شوید نوجوانتان با وجود اینکه گفته بوده منزل

دوستش است، ولی انجا نبوده است.

• کم شدن نمرات تحصیلی 
• انجام ندادن کارها و وظایف.


