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کم من شهوِة ساعة ٍ أورثت حزناً طویاًل
چه بسیار خواهش های نفسانی لحظه ای که اندوهی طوالنی در پی دارد.    امام علی )علیه السالم(

پیام این شـماره :
 احتمال اعتیاد در افرادی که دوست معتاد دارند چندین برابر سایرین است. 

گـاهنـامه داخلی /  شماره 11
ویژه دانشـجویان دانشگاه هـا و مراکـز آموزش عالی کشور

سخـن آغازین

اعتیـاد و سبک زندگی دانشجـویی
پژوهـش 

نهضت آهستگی
مهارت های زندگی

سبک زندگی دانشجویی ،  مهارت هـا و هشدارها
معرفی مواد مخدر

توهـم زاهـا ) ماری جـوآنـا(
    

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
معاونت فرهنگی و اجتماعی

اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی

ستاد مبارزه با مواد مخدر
معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی

اداره کل فرهنگی و پیشگیری

بـه کجا  چنین شتـابـان؟
دانشگـاه و نهـضت آهسـتگی
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نظریـه رفتـارهای همزمان
س��بک زندگی منعکس کننده گرایش ها، تمایالت، رفتارها، عقاید و 
ارزش ه��ای یک فرد یا جامعه اس��ت و مجموع��ه ای از طرز تلقی ها، 
عادت ها، نگرش ها، سلیقه ها، معیارهای اخالقی و موقعیت اقتصادی که 
در کنار یکدیگر طرز زندگی کردن فرد یا گروهی را می س��ازند. آنچه به 
عنوان سبک زندگی دانشجویی مورد توجه و قابل انتظار است، ویژگی   ها و 
انگاره   هایی است که جوان بودن و پرشور و نشاط بودن، پویا بودن، متکی 
بر خود بودن، جستارگری و علم آموزی، آرمان   گرایی، داشتن تعامالت و 
در مع��رض تفکرات و فرهنگ های مختلف قرار گرفتن، و اهل تحمل و 
مدارا بودن بخش��ی از آن را تشکیل می   دهد. افزوده شدن مولفه   هایی از 
تکنولوژی، ابزارآالت و فرهنگ دنیای مدرن به فرهنگ و س��بک زندگی 
دانشجویی، ویژگی   هایی را بر سبک زندگی دانشجویی افزوده و به بخش 
جدایی ناپذیر زندگی دانشجویی تبدیل شده است. این مولفه   ها به گونه   ای 

با سبک و هویت دانشجویی 
پیون��د می   خورن��د که گویی 
جدای��ی ای��ن دو از یکدیگر 
میسر نیس��ت و یا گو اینکه 
جدای��ی ای��ن دو از یکدیگر  
موجد خلل و نقصان در هویت 
دانشجویی است. موبایل   هایی 
ه��ر چ��ه مدرن   ت��ر، لپ   تاپ، 
دسترسی هر چه گسترده   تر 
به ماهواره و اینترنت و توسعه 
رواب��ط مج��ازی و ارتباطی و 

غیره! همچنانکه مولفه   های مذکور رفته رفته به جزیی از س��بک زندگی 
دانش��جویی تبدیل می ش��وند، بیم آن می   رود که کنش   هایی نابهنجار 
بعنوان مولفه   های مانا در سبک زندگی دانشجویی رخنه کرده و موجبات 
آس��یب دیدگی ایش��ان را فراهم آورد. گرایش به مصرف سیگار، قلیان 
و نظایر آن نمونه   ای از این مولفه   های نابهنجار اس��ت که دانش��جویان و 
دانشگاهیان الزم است درباره آن تدبیر کنند. به عالوه تحت تاثیر فضای 
کالن جامعه، تبلیغات سوداگران مرگ، نفوذ تفکرات تخدیری، فشارها و 
تنش   های دوران دانشجویی و کنجکاوی و کم تجربگی دانشجویان و غیره، 
بی��م گرایش به مصرف مواد مخدر در دانش��جویان و رخنه مصرف مواد 
مخدر به سبک زندگی دانشجویی وجود دارد. امروزه مواد مخدر صنعتی 
و بومی  و حتی مصرف خودس��ر و اعتیادگونه فلوکسیتین و ترامادول و 
برخی داروهای تجویزی در داروخانه   ها ، می تواند هویت و سبک زندگی 
دانشجویی را تهدید نماید. عوامل اصلی مقابله با ورود نابهنجاری   ها به- 
سبک زندگی دانشجویی- بیش از هر چیز دانشجویان نخبه، خودساخته 
و دارای اعتماد به نفسی هستند که به مثابه الگوهای صحیح مورد توجه 
و اقبال دانشجویان دیگر قرار دارند. انتظار می   رود تا دانشجویان برتر در رد 
نابهنجاری   ها و ایجاد انگیزه   های جمعی برای مقابله و پیشگیری از ورود 
نابهنجاریها به سبک زندگی دانشجویی تردید نکنند، تا شاهد بالندگی 
بیشتر جامعه دانشجویی در راستای تحقق سبک زندگی ایرانی و اسالمی 

دانشجویان عزیز باشیم.

یک یافته همسان در تحقیقات سوء   مصرف موادمخدر این است که 
معموال س��وء   مصرف موادمخدردر نوجوانان با رفتارهای مشکل آفرین 
دیگر، مانند بزهکاری و رفتار جنسی پیش   رس،همگام می   شود. دستیابی 
مکرر به این یافته، برخی از محققان را به طرح یک الگوی عمومی انحراف 
واداش��ته است که بر اس��اس آن افراد دارای)آمادگی ابتال به رفتارهای 

مشکل   آفرین( یا )نشانگان انحراف( هستند.
 بس��یاری از پژوهش ها بیانگر این نکته است که رفتارهای منحرف 
کنونی، بروز رفتارهای منحرف دیگر را تسهیل می   کنند. و پژوهشگران 
نظریه رفتارهای مشکل   آفرین را چنان گسترش داده   اند که ابعاد متعارف-

غیر متعارف را در بر   گیرد و دریافته   اند که متعارف بودن، حداقل با برخی 
از رفتارهای مربوط به سالمت همراه است و غیر   متعارف بودن حداقل با 

برخی رفتار   های مشکل   آفرین همراه است. 
همچنین پژوهش��گران به نقش عوامل محافظت کننده مختلف در 
رفتارهای مش��کل   آفرین توجه داش��ته   اند، آن��ان دریافته   اند که عوامل 
محافظت کننده می   تواند تاثیرات مستقیمی بر جای گذارد و به عنوان 
تعدیل کننده عوامل خطرساز همراه با سوء   مصرف مواد   مخدر،بزهکاری و 

پیش رسی جنسی نیز وارد عمل شوند.
ای��ن مطل��ب اهمیت فرا رفتن از رویکرد س��اده )وج��ود یک عامل 
خطرس��از(در سبب شناسی س��وء   مصرف مواد و مالحظه تاثیر عوامل 

محافظت کننده را نشان می دهد.  
توصیه می ش��ود که به  مس��ائل سبب   ش��ناختی از زاویه یک نظام 
متعامل پویا شامل عوامل محافظت کننده بنگریم و نه صرفا الگوهای 

خطی ساده.

منبـع: میرندی.گالنتـز سـوء   مصرف مواد)خاسـتگاه   ها و 
مداخالت (

ترجمه: محمدی مسعود، راه   نجات محسن و...،ستاد مبارزه با 
مواد مخدر

معرفی یک نظـریـهسخن آغازیـن

اعتیـاد و
 سبک زندگی دانشجـویی

گزیده

امروزه مواد مخدر صنعتی و 
بومی  و حتی مصرف خودسـر 
و اعتیادگونـه فلوکسـیتین و 
ترامـادول و برخـی داروهـای 
تجویـزی در داروخانه   هـا  می 
توانـد هویت و سـبک زندگی 

دانشجویی را تهدید نماید.
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نهضـت آهستـگی
) فسـت زود (

- یادگیری سریع ، آسان و باورنکردنی یک زبان جدید در خواب !
- کاهش سریع وزن ، بدون تحمل گرسنگی !

- ترک هرگونه اعتیاد بدون خماری ، افسردگی و ناراحتی!
- بدون سرمایه وکار به راحتی و یک شبه پولدار شوید! 

ده ها وعده وسوس��ه کننده از این دست برای کسانی که به امید یک 
روش جادوی��ی و گل زدن در دقیق��ه 90 زندگی می کنند و با خود 
می گویند :» اگر واقعا این چنین باشد چقدر خوب است و می شود یک 

شبه همه عقب ماندگی ها و کاهلی ها را جبران کرد .«
 یکی از نتایج رش��د فن   آوری و دانش در جهان مدرن، پدیده”سرعت” 
است. این پدیده مانند بسیاری از نتایج مدرنیته در افزایش رفاه و سهولت 
زندگی نقش اساسی دارد، اما عواقب و پی   آمد های منفی هم در پی داشته 
اس��ت . در دنیای امروز انسان ها سریع ارتباط برقرار می کنند، سریع از 
نقطه ای به نقطه دیگر سفر می کنند، سریع غذا را آماده می کنند و می خورند 
و ...، در نتیجه انجام فرایند ها کوتاه تر و فراغت ما از امور روزمره بیشتر 
می ش��ود. این مس��اله اگرچه به خودی خود مثبت است اما زمان های 
ذخیره ش��ده عواقبی در پی دارد که می   تواند  زمینه  اختالالت روانی و 
مس��ائلی چون افسردگی و اعتیاد شود. سرعت بیش از حد و شتابزدگی 
زندگی روزمره در دنیای امروز حجم باالیی از وقت را برای انسان ها ذخیره 
م��ی کند که برای گ��ذران آن گاه هیچ برنامه ای وج��ود ندارد هر چند 
اضطراب و آشفتگی ها و ماهیت زندگی شهری همیشه این حس را القاء 
می کند که”وقت تنگ اس��ت”و بر اضطراب ما می افزاید و از دیگر س��و 
زمان   های ذخیره شده بی برنامه، به هدر و هرز رفتن  زمان را در پی دارد. 
احساس مسابقه داشتن در زندگی و تالش برای عقب نماندن، روز به روز 

بیشتر می شود .
  عالوه بر اختالالت روانی چون اضطراب، وسواس، افسردگی و اعتیاد 
به مواد مخدر پدیده هایی که در ظاهر عادی   اند همچون اعتیاد به اینترنت، 
خری��د و یا بیهوده گردی در مراکز خرید تا حد زیادی حاصل این پدیده 

است.
  از اواخر دهه هشتاد در اروپا، جریانی ابتدائا ژورنالیستی بنام”نهضت 

آهستگی” ) slow movement( شکل گرفت که در آغاز واکنشی بود 
به نمودهایی از سبک زندگی آمریکایی – مانند فست فود – که در سایر 
جوامع رو به گسترش داشت. طرفداران این نهضت قصد داشتند به مرور 
بجای غذای سریع و رستورانهای مربوط به آن، غذای آهسته را جایگزین 
سازند تا افراد هنگام غذا خوردن با تامل و آرامش رفتار کنند، از اضطراب 
بیهوده دور باشند و لذت غذا خوردن را بچشند. چند سال بعد این سبک 
در حوزه های دیگر نیز نفوذ کرد تا آنجا که در اوائل دهه گذشته میالدی با 
این نگاه، موضوعاتی چون مسافرت آهسته، ارتباط آهسته، طراحی آهسته، 
خانواده آهسته و در نهایت آموزش و پرورش آهسته مطرح گردید. البته 
منظور از آهستگی”اهمال” و” کندی” نیست  بلکه انجام و گذران امور با 
تأمل، دقت و کیفیت بیشتر است که منجر به تقویت قوای تجزیه و تحلیل 
افراد، خطای کمتر در انتخاب و پر کردن مناس��ب و با کیفیت س��اعات 
زندگی اس��ت. هواداران این جریان در حوزه های مختلف بر آنند تا بیان 

کنند؛ “ سریع ترین” لزوما “ بهترین” نیست.
  در جامعه ما نیز پدیده ش��تابزدگی در چند دهه گذشته همزمان با 
تجدد رو به فزونی داش��ته است؛ از جنبه های گوناگون حیات و فرهنگ 
عمومی تا نظام آموزشی، در همه سطوح، زندگی بسته بندی و کنسروی 
که سراسر فعالیت های ما را رفته رفته در برمی گیرد و شتابزدگی اغلب 
بی دلیل در رفتار هایی چون رانندگی، غذا خوردن، برقراری تماس و حتی 
یادگیری و مطالعه که به زندگی ما راه می   یابد از مصادیق این پدیده است. 
  وارد س��اختن عنصر تأمل و آهستگی )به معنایی که شرح داده شد( 
در فرآین��د های فردی و اجتماعی بویژه در محیط های آموزش��ی مانند 
مدارس و دانشگاه ه ها می تواند راهی موثر در کاهش زمینه های اختالالت 
ف��ردی و اجتماعی مانند اعتیاد و فرات��ر از آن گامی مثبت و ایجابی در 
مس��یر رشد همه جانبه جامعه باشد. محیط و سبک زندگی دانشجویی 
ازآنجا که تا حدودی مس��تلزم سرعت و فشردگی برنامه هاست و تسلط 
و استفاده دانشجویان از ابزار های سریع تکنولوژیک رسانه ها ، زمینه در 
افتادن در مضرات”ش��تابزدگی “را فراهم می سازد، با الهام از تجربه ها و 
آموزه های جریاناتی از قبیل “نهضت آهستگی”، امکان پیشگیری از بروز 
چنین معضالتی بیشتر می   گردد که این امر نیازمند برنامه ریزی و تدوین 

روش   هایی است که سبک زندگی همراه با درنگ و تأمل را تبیین نماید.
منبع: بررسی و تحلیل نهضت آهستگی – مسعود صفایی برای 

www.slowmovwment.com آشنایی بیشتر
تلخیص : محمد پند آموز

پژوهـش
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تـرجمـه

مواد مخدر موادی ش��یمیایی هس��تند که به سیستم ارتباطی مغز 
آسیب می زنند و راه هایی را که سلول های عصبی از طریق آنها به طور 
معمول اطالعات را ارسال، دریافت و پردازش می کنند مختل می   سازند. 
این مواد دس��ت کم از دو راه این کار را انجام می   دهند: تقلید و مش��ابه 
س��ازی با پیام رسان های شیمیایی مغز و تحریک بیش از حد جریان 

پاداش در سیستم عصبی.
بعضی مواد، مانند ماری جوانا یا هروئین، س��اختاری مش��ابه با پیام 
رس��ان های ش��یمیایی- ا نتقال دهنده های عصبی-  که توسط مغز 
تولید می ش��وند دارند. بخاطر این ش��باهت چنین م��وادی می   توانند 
گیرنده های مغز را فریب داده و سلول های عصبی را به گونه   ای فعال 
سازند که پیام   های نامتعارف ارسال نمایند. مواد دیگر مانند کوکائین و 
مت آمفتامین)شیش��ه( می توانند سلول های عصبی را وادار سازند که 
مقدار بسیار زیادی از انتقال دهنده   های عصبی طبیعی را منتشر سازند 
یا از بازس��ازی طبیعی این مواد شیمیایی در مغز جلوگیری کنند که 
این مسأله باعث قطع عالئم ارتباطی بین سلول های عصبی می   شود و 
این اختالل در نهایت به صورت یک پیام بس��یار تقویت شده، الگوهای 

ارتباطی را با مشکل مواجه می کند.
 تقریباً تمام مواد – به طور مستقیم یا غیر مستقیم – با جریانی از 
دوپامین  )dopamine( سیس��تم پاداش مغز را هدف قرار می دهند. 
دوپامین انتقال دهنده عصبی موجود در مناطقی از مغز است که کنترل 
حرکات، شادی، انگیزه و احساس لذت را برعهده دارند. با تحریک بیش 
از حد سیستم پاداش، که بطور معمول مناسب رفتار   هایی در جهت بقا 
است)غذاخوردن، تفریح، وقت گذراندن با عزیزان و...( در شخص الگویی 
برای گرایش بیشتر به مواد و دریافت پاداش کوتاه مدت شکل می گیرد.

 در دراز   مدت سوء   مصرف مواد مخدر باعث تغییراتی در دیگر سیستم 
های ش��یمیایی مغز و مدار های آن می   گردد. مطالعات ناشی از تصویر 
برداری از مغز افراد معتاد نشان می دهد که تغییرات در نواحی مربوط 
به قضاوت، تصمیم گیری، یادگیری، حافظه و کنترل رفتار بسیار بیشتر 

است.
http://www.webmd.com/mental-health/: منبـع 

 drug-abuse-addiction
ترجمه :محمد پند آموز

ای��ن اثر با هدف آش��نایی با اقدامات س��ایر کش��ورها در عرصه 
پیش��گیری و مقابله با م��واد مخدر  و به همت پژوهش��کده ملي 
موادمخدر ایران با همکاري اداره کل روابط بین الملل ستاد مبارزه با 
موادمخدر تهیه و تدوین گردیده است . رویکرد پیشگیرانه  این سند 
از وجوه اهمیت و نقاط بارز آن می باشد.مهمترین موضوعات مطرح 

شده در استراتژي ملي کنترل مواد مخدر آمریکا عبارت است از: 
- تاکید بر امر پیش��گیري ) نه درم��ان ( و افزایش آگاهي هاي 
عمومي در خصوص مضرات سوء مصرف مواد مخدر به عنوان بخش 

مهمي از استراتژي مذکور. 
 - تالش جهت سازماندهي اقدامات ملي به منظور جلوگیري از 

تجارت و کسب درآمد از طریق قاچاق مواد مخدر. 
- حمایت از برنامه هاي آگاهي رساني وزارت آموزش و پرورش و 
مدارس و تست مواد مخدر از دانش آموزان به منظور شناسایي افراد 
نیازمند درمان ، بازپروري و مشاوره و همچنین جلوگیري از ابتالي 

افراد در معرض خطر مصرف موادمخدر. 
- تاکید بر تعهد دولت امریکا در قبال خانواده ها و حمایت) مالي 
و ابزاري ( به منظور فراهم آوردن محیطي عاري از مواد مخدر براي 

فرزندانشان. 
-  اقدام دولت جهت افزایش س��قف بودجه ملي در زمینه هاي 
تحقیقات طرح هاي افزایش دادگاه هاي رس��یدگي به پرونده هاي 
مواد مخدر و همچنین درمان معتادان، به عنوان مثال در این مقوله 
به طور متوسط بودجه ساالنه بالغ بر 200 میلیون دالر در نظر گرفته 

شده است.
- تاکی��د ویژه بر آموزش جوانان و ارتق��اي آگاهي هاي آنان در 

خصوص مضرات و ظواهر فریبنده در دفعات مصرف. 
 ایجاد مراکزي از سوي دولت براي معتادان بي   خانمان و بیکار تا از 
این طریق افراد، ضمن برخورداري از حمایت مالي و افزایش مهارت 
هاي ش��غلي، از لحاظ درماني و معنوي) تقویت ایمان ( نیز تحت 

پوشش قرار گیرند.
-  افزایش تحقیقات و رسیدگي به پرونده هاي منبع ) کلمبیا ( که 
در واقع تامین کننده مواد مخدر مصرفي در ایاالت متحده هستند.

این کمک ها به صورت نقدي و یا به صورت فني و آموزشي است. به 
طور مثال در خصوص کشور کلمبیا، عالوه بر تخصیص کمک 1/6 
میلیارد دالري، برنامه هاي سمپاشي مزارع و آموزش پرسنل نیز در 

استراتژي امریکا مورد مالحظه قرار دارد.

مطالب باال از آدرس زیر گرفته شده و می توانید کتاب ها را در 
صورت تمایل دانلود کنید.

archives.irebooks.com/ftopict9 -.htm   

مـواد مخـدر چه بر سـر 
مغـز می آورد؟

استراتـژي ملي کنتـرل 
مـواد  مخدرآمـریكـا 
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در سال 1993 سازمان جهانی بهداشت ده مهارت اصلی زندگی را معرفی 
کرد و سازمان های یونیسف و یونسکو نیز آن را تایید کردند. این مهارت ها 
عبارت هستند از: مهارت تصمیم گیری، مهارت حل مساله، مهارت 
تفکر خالق، مهارت تفکر نقاد، توانایی برقراری ارتباط موثر، توانایی 
ایجاد و حفظ روابط بین فردی، خودآگاهی، مهارت همدلی کردن، 
مهارت مقابله با هیجان ها و مهارت مقابله با استرس. مهارت های 
مرتبط با پیشگیری از اعتیاد به گونه ای با سبک زندگی دانشجو گره می 
خورد. مفهوم سبک زندگی در یک تعریف ساده یعنی چگونه زندگي کردن 
افراد ش��امل رفتارها، ترجیحات، نگرش ها و انگیزه   هاي رفتاري. اگر برخی 
ویژگی های ظاهری و رفتاری را نشان دهنده ی هویت فرد بدانیم، امکان 
ایجاد انگیزه برای تعیین هویت شخصی افزایش می یابد. به عنوان نمونه اگر 
مصرف سیگار به سبک زندگی دانشجو ورود پیدا کند انگیزه برای مصرف، 
به منظور نشان دادن دانشجو بودن بیشتر می شود. به عبارت دیگر دانشجو 
به این نتیجه می رسد که برای بیان دانشجو بودن الزم است برخی رفتارها 
را از خود نشان دهد. مثال سیگار بکشد تا اطرافیان بدانند که او دانشجویی 
روشنفکر است و یا ممکن است به دانشجو پیشنهاد    شود برای بیدار ماندن 
در شب امتحان، یا افزایش سطح یادگیری به مصرف مواد مخدر رو بیاورد. 
در این مرحله احتمال گرایش به مصرف، باالتر رفته و دانشجو کمتر می 
تواند در مقابل پیشنهاد یا وسوسه ی کشیدن سیگار یا مصرف موادمخدر 
مقاومت کند. بنابراین الزم است مهارت های زندگی مرتبط با تفکر نقاد و 
تصمیم گیری و یا رفتار جرات مندانه به دانشجو آموزش داده شود تا این 
مهارت ها بتوانند در برابر تغییر سبک زندگی و انتخاب سبک های ناسالم 

به عنوان سبک زندگی دانشجویی مانع ایجاد کنند. 
مریم غفاری برزگر)پژوهشگر حوزه آسیب های اجتماعی( 

ورود به دانش��گاه برای بسیاری نقطه پایان است. پایانی بر دویدن 
های یک نفس چند ساله، بر ترسی که لحظه به لحظه بیشتر می شد. 
پایان دوران محرومیت از لذت ها و خوشی ها، پایان رقابتی تنگاتنگ 
با لشگر رقیبان و آغاز رها شدن در دنیایی تازه، جذاب، کمی ناشناخته 
و چالش بر انگیز.چنانچه دانشجوی خوابگاهی باشی باید به سرعت رمز 
و راز زندگی خوابگاهی را کشف کنی و با آن سازگار شوی. سازگاری 
با اتاق و هم اتاقی تا غذا و فضا، غرض ها و مرض ها، جاذبه ها و دافعه 
ها درشت گوهای دل نازک، پرخاش های بی صدا، بی تابان پر پیچ و 
تاب و... .روبرو شدن با هر یک از این چالش ها نوعی هنر است ؛ قانع 
ساختن هم اتاقی بی مالحظه بدون باج دادن، قهر و پرخاش، نه گفتن 
به در خواست غیر منطقی دوست حمایت گر و خوش قلب، هماهنگ 
س��اختن س��اعت خواب و بیداری با هم اتاقی ها، ورود به جمع سال 
باالیی ها که ورودی جدید را تهدید تلقی می کنند، فرار از تبانی های 
کودکانه و قطبی شدن روابط و بسیار تعارض های دیگر از این دست 
به مهارت نیاز دارد. مهارتی که در دبیرستان و دوره های قبل آموخته 
نشده. دور هم جمع شدن های دبیرستان حداکثر به چند روز اردوی 
سرشار از اتفاقات شاد و جالب ختم می شد آن هم در سایه نظارت و 
حمایت مربیان و بزرگ تر ها. همین که روابط خواست روی جدی و 
خشن خود را نشان دهد اردو تمام می شد. اما اکنون باید سه فصل را 
کنار هم گذراند و تعارض ها را حل کرد.زندگی به س��بک دانشجویی 
بویژه اگر با مسائل خوابگاه گره خورده باشد، به همان اندازه که مرحله 
ای متفاوت و جدید اس��ت به آگاهی های بیشتر و جدید تر نیاز دارد 

آگاهی که به توانایی و مهارت ختم شود. 
بهزاد دارابی)پژوهشگر حوزه اعتیاد(

سبک زندگی دانشجویی، 
مهـارت ها وهشـدارهـا

زندگی بـه سبک 
دانشجویی

مهارت های زندگی
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سال ها بود کسی به مالقاتش نیومده بود، 
خیلی زود پاش به سطل آشغال و دستش به 
دزدی باز شده بود. مادرش دق کرد و بعد از 
اون، خونه   اش خیابان ش��د. چند بار رفت تا 
آخر خط و باز س��ر خط. توی این سرخط- 
ته خط کردنا بود که دستش به خون رفیق 

تو   رگی ش آلوده شد.
نگاهی به شاهرگش انداخت و تیغو روی 

اون فشار داد.
این کابوس هر شب نش��ئه   گیش بود، و 
سالمتی رویایی بود که هر شب ازش دورتر 

می   شد....

توهـم زاهـا  ) ماری جوآنـا(
آشـنایی با انواع مواد مخدر وعوارض آنها می تواند در پیشـگیری از ورود به 
مصرف مواد مخدر نقش مهمی را ایفا کند. به منظور آشنایی دانشجویان با تبعات 
انواع مواد مخدر، در هر شـماره یکی از این مواد معرفی شود. در ابتدا به معرفی 
مواد توهم زا پرداخته می شـود موادی از جمله: حشیش، روغن حشیش، ماری 
جوانـا، ال اس دی، فن سـیکلیدین، قارچ های توهم زا، قارچ های سـحر آمیز، 

کتامین، مسکالین و غیره! 
 

ماری   جوآنا به برگها و سرشاخه   های گلدار گیاه شاهدانه)کانابیس ستیوا(اطالق می   گردد. 
معموال ماری   جوآنا را در ایران با نام گراس می   شناسند. ترکیب شیمیایی که در این گیاه 

دارای خاصیت روان   گردان و توهم   زایی است با نام اختصاری THC معروف است.
بر اساس برآوردهای به عمل آمده با استعمال یک نخ سیگار ماری   جوآنا )که تنها حاوی 
ماری جوآنا گیاهی باشد( تراکم کربوکسی هموگلوبین 5 برابر، ورود تار یا قطران توتون به 
ُشش   ها 3 برابر و باقی ماندن آن در دستگاه تنفسی یک سوم برابر بیشتر از زمانی است که 

سیگار تنباکو استعمال شده است.
کربوکسی هموگلوبین زمانی تشکیل می   شود که منوکسیدکربن به هموگلوبین در خون 
بچسبد که این امر مانع تبادل طبیعی مونوکسید کربن و اکسیژن در خون میگردد.افزایش 

کربوکسی هموگلوبین در خون موجب خفگی با درجات مختلف می   شود.
عوارض کوتاه مدت مصرف ماری   جوانا

اخت��الل در حافظ��ه کوتاه م��دت، عدم 
تمرکز،ناهماهنگ��ی و بی   تعادل��ی، تپ��ش 
و  قلب،قرم��زی چشمها،خش��کی ده��ان 

پراشتهایی است
عوارض دراز مدت مصرف ماری   جوآنا

اضط��راب، هراس و پارانویا )س��وء ظن و 
بدبینی بیمارگونه(، مصرف طوالنی مدت آن 
می   تواند موجب اعتیاد و وابستگی شدید به 
مصرف مواد، پارانویا، اضطراب و اختالل در 

حافظه بلند مدت گردد.
مصـرف  از  ناشـی  بیماری   هـای 

ماری   جوآنا
افزایش خطر سرفه   های مزمن، برونشیت 
و آمفیزوم، افزایش خطر ابتال به سرطان   های 
سر،گردن و ریه، کاهش میزان تستوسترون 
و تعداد اس��پرم در م��ردان و افزایش تعداد 
تستوس��ترون در زنان که ب��ا افزایش خطر 

ناباروری در آنها همراه است.

معـرفی مـواد مخدر

سودای کبود)1(
سعید خراطها

داستان کوتـاه
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برخورداری از زندگی س��الم جمعی یکی از عوامل مهم پیش��گیری از 
آسیب ها به ویژه اعتیاد است. ایمان، تقوا و معنویت به عنوان مولفه هاي مهم 
س��بک زندگي دانشجوي سالم و به دور از مواد مخدر مي تواند مصونیت 
ساز و از عوامل محافظت کننده باشد که این امر به عنوان یکی از دژهای 
محکم در مقابل وسوسه های مواد اعتیادآور و سالم ماندن از این گردونه 

خطرناک عمل نماید.
دانشگاه حکیم سـبزواری با توجه به موقعیت اقلیمي و با در نظر 
گرفت��ن خرده فرهنگ هاي منطقه اي، به ویژه ش��ناخت روحیه و ذائقه 
دانشجویان اقدامات پیشگیرانه اي را به منظور آگاهی افزایی دانشجویان 
به جهت مصون ماندن از سوء مصرف موادمخدر و روان گردان ها به اجرا 
در آورده اس��ت. رویکرد و جهت گیري کلي در برنامه هاي پیشگیرانه در 
ح��وزه اعتیاد به عنوان یک تجربه موفق ب��ردن اجراي برنامه ها در قالب 
امور هنري به ویژه هنرهاي نمایش��ي اس��ت. تجربه نشان داده است که 
دانشجویان اقبال بیشتري به قالب هاي جذاب و متنوع دارند و در این گونه 
برنامه ها مشارکت بیشتري مي نمایند. لذا مي توان گفت هرچند کارگاه 
هاي آموزشي با محتواي مهارت افزایي و باال بردن سطح دانش پیشگیري 
دانشجویان مي تواند کارکرد مثبتي داشته باشد، اما به نظر مي رسد که 
برنامه هاي هنري از جمله پخش فیلم، تئاتر )صحنه و خیاباني(، مسابقات 
در حوزه هنرهاي تجسمي و انیمیشن به عنوان برنامه هاي مورد اقبال و 

گردآورنده: محمد فضائلی، 
پدید آورندگان : حسین شیخی ، حسن قربانی، ناصر قریشی، 

زیرنظر: حمیدرضا بهروان، 
موضوع : اعتیاد – پیشگیری، خاطرات - مجموعه ها

ناشر : موسسه  انتشارات  دارالعلم، محل نشر: قم،
 قطع: رقعی 

نوع کتاب: گردآوری
 زبان اصلی: فارسی

 قیمت: 1700
تیراژ : 2000

 تعداد صفحات: 220
تاریخ نشر: 1382/4/4

یک حرف از هـزاران

یک تجربـه موفـق ؛ 

معرفی کتاب

یادداشـت

برگزیده ای از آثار اولین مسابقه 
فرهنگی و هنری پیشگیری از 
اعتیاد در رشته خاطره نویسی 

جذاب، پیام پیشگیرانه را به صورت موثر و صمیمانه منتقل مي کند. 
این در حالي است که حتي بخشي از اوقات فراغت دانشجویان را نیز 
پوشش مي دهند. از نکات مهمي که مي تواند باعث ثمر بخش بودن 
برنامه ها شود، رصد و شناخت محیط دانشجویي، نوع و میزان شیوع و 
نظر سنجي و نیاز سنجي از دانشجویان و مخاطبان برنامه ها مي باشد. 
بدین منظور داده هاي موجود توسط چند تن از اساتید مجرب در حوزه 
آسیب هاي اجتماعي این دانشگاه مورد بررسي و ارزیابي قرار گرفت که 
با نگاه کارشناسانه، اقدامات بعدي برنامه ریزي گردید. شایان ذکر است 
با توجه به اطالعات جمع آوری شده در این دانشگاه، قرص های روان 
گردان و قلیان و روابط ناسالم دانشجویی بیشترین آسیب های موجود 
در دانشگاه می باش��د، بر همین مبنا آسیب هاي مذکور مورد توجه 
مسئوالن این دانشگاه قرارگرفته و تالش مي شود در جهت رفع آن ها 
برنامه هاي مناسبي در قالب هاي فرهنگي و هنري اجرا شود. فرصت 
را غنیمت شمرده ضمن تشکر از حمایت ها و همکاري دوستان حوزه 
س��تاد وزارت علوم، پیشنهاد می شود در برنامه ریزي و اجراي برنامه 

هاي آینده موارد زیر را مد نظر قرار دهند:
1- شیوه های ارتباط سالم بین دانشجویان دختر و پسر و همچنین 
تاثیر فضای مجازی بر ارتباطات س��الم و جلوگیري از بزهکاری های 

اجتماعی
2- مهارت های ارتباطی در محیط های خوابگاهی

3- برگ��زاری اردوهای کوتاه مدت یک روزه فرهنگی آموزش��ی با 
عنوان خانواده سالم در راستاي الگو گیری از خانواده های موفق جامعه

4- تولید آثار هنری با مضمون مصونیت از آسیب های اجتماعی در 
قالب تئاتر، فیلم کوتاه و برگزاری جشنواره با این مضامین

رضا سلیمانی )کارشناس حوزه آسیب هاي اجتماعي(

دومین جشنواره و نمایشگاه فرهنگی ، اجتماعی دانشگاه پاک
جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی اینترنتی

www.cnf.hsu.ac.ir/gpak  مراجعه نمایید
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هدف کلی انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایرانیان کاهش آسیب 
های اجتماعی و پیشگیری از بروز آنها در جامعه و نیز اقدامات درمانی 
و مداخله ای در راس��تای کاهش عوارض آنهاس��ت. بعالوه، برخی از 

اهداف انجمن به طور عمده موارد زیر را شامل می شود:

1- افزایش میزان آگاهی نوجوانان و جوانان برای مقابله با بحران ها 
و معضالت مخرب اجتماعی.

 2- ریش��ه یابی و آسیب شناسی پدیده های مخرب اجتماعی با 
اجرای طرح های پژوهشی و علمی در زمینه پیشگیری از آسیب های 

اجتماعی در سطح کشور.
3- افزای��ش میزان آگاهی نوجوانان و جوانان برای مقابله با بحران 

های اجتماعی از طریق اجرا و ترویج برنامه و مهارت های زندگی .
4- تس��هیل گری برای تهیه و تدوین برنامه های پیش��گیری از 
آسیب های اجتماعی و اعتیاد با مشارکت مردم در محله های شهری 

و روستایی.

مسابقه پیامکی  معرفـی سـایت

شناسنامه پیشگیری نوین

  /http://www.iranspa.org

)مسابقه پیامکی شماره 9 (

در هر شماره از نشریه از میان مطالب، پرسشی مطرح 
می   شود که خوانندگان با پاسخ دادن به آن می   توانند از 

جوایز ارزنده بهره   مند شوند.
دروازه   های اصلی پیشگیری از ورود نابهنجاری   ها به 

سبک زندگی دانشجویی در درجه اول کدام گروه ها 
هستند؟ 

الف: اساتید و مسولین دانشگاه 
ب: پلیس و نیروهای انتظامی 

ج: دانشجویان برتر و مورد اقبال                                  
د: فارغ التحصیالن دانشگاهی

لطفا پاسخ صحیح و شماره مسابقه را همراه با نام، نام 
خانوادگی و نام دانشگاه ، به سامانه پیامکی 50002855 

ارسال فرمایید.

زیر نظر شورای سیاست گذاری

نویسندگان این شماره :

- بهزاد دارابی )پژوهشگر حوزه اعتیاد(
- دکتر سعید خراط ها )پژوهشگر حوزه آسیب های  اجتماعی(

- مریم غفاری برزگر )پژوهشگر حوزه آسیب های اجتماعی(
- محمد  پند آموز )مترجم(

- مسعود صفایی مقدم
- زهرا آقابزرگی )کارشناس رسانه(

- مدیر هنری:  میثم مقصودی
- گرافیک و صفحه آرایی:  سهیل علی اصفهانی

کلیه حقوق مادی و معنوی مطالب این نشریه محفوظ و متعلق 
به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری می باشد. 
نقل مطالب با ذکر نام منبع مجاز می باشد.

نشانی: تهران، شهرک قدس، میدان صنعت، خیابان خوردین، 
خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی، وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری.
 شماره تماس:  82233262  )021(

دانشجویان عزیز می توانند نظرات و پیشنهادات 
خود را در مورد گاهنامه پیشگیری نوین به آدرس 

اینترنتی:F_ejtemaee@msrt.ir ارسال نمایند

از سایت پیشگیری نوین دیدن فرمایید.

] [
www.pishgir inovin.com

انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایرانیان


