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َو َمْن نََظَر فی ُعُیوِب الّناِس َفاَنَْكَرها ثُمَّ َرِضَیها لَِنْفِسِه َفذاَك االَْْحَمُق  بَِعْیِنِه 
آن که عیوب مردم را بنگرد و آن را ناپسند داند سپس براى خود روا داند احمق واقعی است. )امام علی علیه السالم(

پیام این شـماره :
تبلیغات فریب کارانه سوداگران مرگ براى فروش مواد مخدر، اغلب معطوف 
به این ترفند ها است:)مفید براى الغرى، تقویت کننده حافظه، تقویت قواى 

جنسی، بدون وابستگی و اعتیاد!(
 هرگزفریب آنها را نخورید.

گـاهنـامه داخلی /  شماره 12
ویژه دانشـجویان دانشگاه هـا و مراکـز آموزش عالی کشور

سخـن آغازین

فشـارهای روانی آزمون 
پژوهـش 

امتـحان با طعـم اضطراب 
مهارت هاى زندگی

نقش مهارت هـای زندگی در مقابـله با استرس امتـحان
معرفی مواد مخدر

فن سیکلیـدین)گـرد فرشـته(    

وزارت علوم ، تحقیقات و فناورى
معاونت فرهنگی و اجتماعی

اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی

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

اداره کل فرهنگی و پیشگیرى

امتـحان بـا 
طعم اضطـراب
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 نـظریـه انتـقال فرهنگي

قرار گرفتن در معرض هر آزمونی که داری اهمیتی باشد، برای آزمون 
شوندگان با دشواری هایی همراه است و آزمون های دانشگاهی را می توان 
از جمله مهم ترین و دش��وارترین آزمون ها محسوب کرد. آزمون  های 
دانش��گاهی به خصوص سیستم آموزشی که بر آزمون های یک مرحله 
ای تکیه دارند و در آنها نتیجه آزمون نهایی با گذشته و آینده دانشجویان 
پیوند می خورد، همواره با فش��ارهای روانی و پیامدهای اجتماعی برای 
دانشجویان همراه است. هنگام برگزاری آزمون های دانشگاهی اضطراب و 
تشویش، اختالل در خواب و خوراک، فشارهای روانی و جسمی در میان 
دانش��جویان موج می  زند. چه بسیار دانشجویانی که به دلیل اختالالت 
پیش از آزمون قادر به بازگو کردن توانایی های خود در روز آزمون نیستند. 
در جلسه آزمون با چهره  های برافروخته و مضطرب دانشجویانی رو به 
رو می شویم که می گویند: هرچه خوانده بودم فراموش کردم و مطالب 
را قاطی کردم! والبته در چنین وضعیتی بر خالف برخورداری دانش��جو 
از توانایی و دانش، ش��یوه و شرایط برگزاری آزمون در کنار شرایط روانی 
دانشجو موجب می شود تا نتیجه آزمون برای دانشجو ناگوار باشد و در 
پی آن، شکس��ت در هر آزمون زمینه س��از شکست  ها و تشویش  های 

بعدی برای آنها باشد.
یکی از دروازه های اصلی ورود به مصرف مواد مخدر و داروهای اعتیاد آور 
برای دانشجویان، شرایط پیش از آزمون و آزمون است. البته آزمون  های 
شفاهی کالسی، پرسش و پاسخ  های کالسی و سخنرانی  های کالسی 
و کنفرانس  ها نیز از این مقوله مستثنی نیستند و هر یک به شکلی از 
شرایط اس��ترس زا برخوردارند. چه بسیار دانشجویانی که برای غلبه بر 
هر یک از وضعیت های تنش زای مذکور به سمت مصرف مواد مخدر و 
داروهای اعتیاد آور گرایش پیدا کرده اند و در پی آن مصرف مواد و دارو 
به سبک زندگی آنها وارد شده و در نتیجه در پی ورود به عرصه مصرف 
این مواد و داروها )در دوران دانشجویی(، پس از آن همواره درگیر مسائل 
مربوط به سوءمصرف، اعتیاد و ترک اعتیاد شده  اند. آغاز استعمال سیگار 
و قلیان و پیپ و سپس حشیش و تریاک و...، آغاز مصرف داروهایی مثل 
کلردیازپوکساید، فلوکسیتین، ترامادول، آمفتامین، ریتالین و غیره با انگیزه 
غلبه بر استرس و فشارها و درخود فرو رفتگی  های ناشی از شرایط آزمون  

ها  دانشجویان را تهدید می  کند.
آموزش مهارت های مدیریت زمان که راهکارهایی برای جلوگیری از 
انباش��ته شدن مطالب درسی برای روزهای نهایی منجر به آزمون ارائه 
می دهد و مهارت کنترل هیجان و اس��ترس که تدابیری برای شناخت 
وضعیت های تنش زا و ش��یوه های مقابله با آنها ارائه می دهد، و کسب 
مهارت های مقابله ای که به روش های حذف عوامل مزاحمی که زندگی 
فرد را از حالت طبیعی خارج می  کنند می پردازند، مهارت هایی محسوب 
می شوند که می توانند دانشجویان را در مقابله با وضعیت های تنش زای 
آزمون یاری رس��انده و به پیش��گیری از اعتیاد به موادمخدر و داروهای 

اعتیادآور در دانشگاه ها کمک کنند.

در شأن ارتباط نظریه انتقال فرهنگی با موضوع مواد مخدر می  توان 
گفت: این نظریه که به نظریه خرده  فرهنگ ها نیز معروف اس��ت، در 
زمینه مصرف و سوء مصرف مواد مخدر این گونه مطرح مي کند: خرده 
فرهنگي که بعضي از مردم به آن تعلق دارند در برگیرنده بینش ارزش  
و هنجارهاي معیني اس��ت که به نحوي مصرف و گاهي س��وء مصرف 
م��واد را مجاز ش��مرده و یا با اغماض از کن��ار آن مي گذرد براي نمونه 
خرده فرهنگي وجود دارد که استفاده از داروهاي غیرپزشکي مثالً تریاک 

رامجاز مي شمارد.
 اگرچه امروزه کمبود پزش��ک و دارو تا ح��دود زیادي در ایران حل 
شده و به مسائل بهداشتي نیز توجه مي شود و مردم مجبور به استفاده 
از تریاک براي تسکین درد و رفع بیماري خود نیستند اما هنوز خرده 
فرهنگ اس��تفاده از تریاک براي درمان انواع بیماري ها در بین اقش��ار 
خاصی از مردم رایج اس��ت؛ تا جایي که براي تس��کین درد در کودکان 
نیز به کار برده مي شود. در ضمن براي هر دردي هرقدر هم مزمن باشد 
بوس��یله افرادي پزشک نما فوراً مخدرهایی تجویز مي شود بدون اینکه 
بدانند چه تأثیرات نامطلوبي بر فرد و جامعه دارد و عوارض جسمي آن 
چیس��ت و حتي بي توجه به این که رهایي از درد موقتي است و ادامه 
استفاده از آن شخص را معتاد خواهد کرد. به همین دلیل هنوز نوعي 
اعتیاد طلبي به تریاک در ایران به خصوص در میان بزرگساالن و پیرامون 
وجود دارد گاه مصرف مواد مخدر از دیدگاه فرد فرهنگي خاص، جنبة 
اعتقادی مي یابد و درمراسم مذهبي از آن استفاده مي شود مثالً گروهي 
از هندي ها نه فقط تریاک را دارویي آس��ماني و ش��فا بخش و بهترین 
مسکن دردهاي جسماني مي دانند بلکه معتقدند تریاک، تأثیر معنوي 
بسیار قوي دارد و موجب دور شدن پلیدی  هاي انسان ازجمله خشم، 

غضب، حسد، هوي و هوس نفساني مي شود.
منبع: اعتیاد )انواع مواد، سبب شناسي، پیشگیري، درمان(/ 

ساسان باوي. اهواز: دانشگاه آزاد اسالمي، 1388.

معرفی یک نظـریـهسخن آغازیـن

قرص هایي به ب��ازار آمده اند که با وجود  انرژي زایي و ایجاد حالت 
نشاط و شادابي ، اعتیاد آور نیستند ! 

یکي از ترفندهاي تولیدکنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر این است 
ک��ه مواد خود را بي خطر و حتي مفید جلوه بدهند. بنابراین نباید به 
تبلیغ هاي غیرمجاز اعتماد کنیم، بلکه باید بدانیم هر دارویي مي تواند 

اعتیادآور باشد و مصرف دارو فقط با تجویز پزشک مجاز است! 

قرص هـای انرژی زا 
اعتیاد آور نیستند

یک باور غلط:

فشـارهـای روانی 
آزمون های دانشگاهی؛ 

دروازه ای به اعتـیاد
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امتـحان بـا 
طعم اضطـراب

با پایان یافتن ترم دانشجویی به ناگاه حس شاعرانگی و 
خلسه، جای خود را به احس��اس هیجان، شور و اضطراب 
ناشی از فرارسیدن امتحانات فصل می دهد.حجم درس های 
ناخوان��ده، تنوع کتاب ها و درس ها، فرصت زمانی بس��یار 
کوتاه، همه و همه باعث می ش��ود ت��ا برخی از افراد حتی 
از شنیدن واژه امتحان نیز دچار تشویش شوند. برای بیشتر 
این افراد ، امتحان به عنوان یک پدیده ناخوشایند و مترادف 
با اضطراب و تپش قلب تلقی می شود. در واقع این پدیده در 
بین درصد قابل توجهی از نوجوانان و جوانان قابل مشاهده 
اس��ت، که به گفته کارشناسان در بین دختران شایع تر از 
پسران است.  به راستی چرا این اتفاق رخ می دهد؟ در ادامه 

به پاسخ این پرسش پرداخته می  شود.
علت فیزیولوژیک: اضطراب درواقع زمانی اتفاق می افتد 
که انتظار وقوع یک حادثه را داریم و در همین حین دچار 
هیجان می  شویم و در نتیجه بدن شروع به ترشح ماده ای 
به نام آدرنالین نموده که ترشح آن بر میزان هیجان و تبعات 
آن می  افزاید؛ از نشانه های بارز این حالت می توان به عرق 
کردن بدن و کف دست ها، افزایش ضربان قلب، تنفس تند 

و خشک شدن دهان و.. .اشاره نمود. 
علت روانشـناختی: عل��ت اصلی ت��رس از آزمون، 
نتیجه اى اس��ت ک��ه از آن حاصل می آید، نتیجه ای که 
نشانه موفقیت یا شکست افراد بوده و گاهی سرنوشت آنها را 
تعیین  می  کند. بنابر  این هرچه اهمیت و حساسیت آزمون 
افزایش پیدا کند بر استرس فرد نیز افزوده می شود، نکته 
قابل تامل این که برای بیشتر افراد، زمانی این استرس پدید 
می  آید که آنها پروژه، مطالعه و درس خواندن در طول ترم 
را به شب  ها و روز  های امتحان موکول نمایند. وقوع این 

هیجان ریشه در عواملی دارد، مواردی همچون:
- علل شخصیتی: عدم اعتماد به نفس، مقایسه خود 
با دیگران، عدم آمادگ��ی، رقابت مخرب، عدم برنامه ریزی 

مناسب و ...
- علل خانوادگـی: تهدید، اطرافیان مضطرب، پاداش 

نامناسب، فراهم نکردن فضای مناسب برای آزمون و ...
- علل آموزشـی: مقررات خش��ک آموزش��ی، عدم 

برنامه ریزی مناسب برای آزمون ها ، مدرک گرایی و ...
استرس ناشی از امتحان را با برنامه ریزی مناسب می توان 
به حداقل کاهش داد، برخی از کارهایی که در برنامه ریزی 

می توانند به موفقیت ما کمک کند عبارتند از:
اقدامات پیش از آزمون: ضمن ترس��یم چشم اندازی 
واق��ع بینانه از زم��ان امتحانات، برای موفقی��ت در آزمون 

آمادگی کامل کس��ب کرده و با برنامه مناسب و مستمر درس ها را مرور کنید، فضای 
مناسبی  را برای مطالعه انتخاب کنید، انگیزه خود را برای کسب موفقیت افزایش دهید، 
از اصول و ش��یوه های صحیح مطالعه فعال برای درس خواندن استفاده کنید، مواردی 
مانند یادداش��ت برداری و خالصه نویس��ی و ...، از تغذیه و خواب کافی و مناس��ب 
بهره مند ش��وید و تمرینات بدنی را در دس��تور کار خود قرار دهید، با اختصاص زمان 
باقی مانده به امتحاناتی که زمان کمتری دارند، از وقت بهتر استفاده کنید، برای افزایش 
راندمان از خودتان امتحان بگیرید، حتما در جلسات آخر کالس ها شرکت کنید، زمان 
و مکان دقیق آزمون را به خاطر بسپارید، برای جبران زمان و شب بیداری ها از داروهای 
شیمیایی هرگز استفاده نکنید و از تبعات حاصل از وابستگی به آنها آگاه باشید، به موقع 

در جلسه امتحان حاضر شده و قبل از شروع در محل تعیین شده مستقر شوید.
اقدامات هنگام آزمون: جلسه امتحان را با یاد و نام خدا و توکل بر او آغاز کنید، در 
حین توزیع برگه های سواالت، با چند نفس عمیق به خود آرامش را هدیه نموده و افکار 
استرس زا را از خود دور کنید، به زمان  بندی در نظر گرفته شده برای سواالت دقت کرده 
و برای اینکه با کمبود وقت مواجه نشوید برای هریک از آنها وقت کافی در نظر بگیرید، 
بر روی برگه خود تمرکز کرده و به اینکه دیگران چه عکس العملی در قبال س��واالت 
دارند توجه نکنید، در حین آزمون  از این که هم کالس هایتان قبل از شما امتحان را به 
پایان رسانده اند دچار استرس نشوید، اگر زودتر به سواالت پاسخ دادید در خروج از سالن 
امتحان شتاب نکرده و آنها را دوباره مرور کنید، اگر سواالت سخت تر از آن چیزی بود که 

فکر می کردید، بیشتر تمرکز کرده و با دقت بیشتری به آنها پاسخ دهید.
اقدامات پس از آزمون: زمانی که امتحان تمام ش��د موقتا آن را فراموش کرده و 
اضطراب را از خود دور  کنید، در صورت بروز خستگی و افت انرژی از آب و تغذیه مناسب 
استفاده کنید، با اطرافیان زیاد در مورد امتحان سپری شده صحبت نکنید، زمانی که 
نتیجه آزمون اعالم شد آن را تحلیل کرده و از نقاط قوت و ضعف خود برای موفقیت در 
آزمون بعدی درس بگیرید، هرگز فراموش نکنید که آزمون های بعدی زندگی به ترتیب 
فرا می رسند، بنابراین با آگاهی و آمادگی کامل به استقبال آنها بروید و هیچ گاه موفقیت 

و آسایش آینده را هیچگاه قربانی راحتی امروز نکنید. 
     مجتبی غیاثوند ) کارشناس آسیب هاى اجتماعی(

پژوهـش
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تـرجمـه

تدوین برنامه  هاى عملیاتي در حوزه پیشگیري
این برنامه که توس��ط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل 
)UNODC( تدوین گردی��ده در زمینه اجرای فعالیت هاي آموزش 
مهارت های خانواده، ویژه سیاستگذاران، مدیران سازمان  های غیردولتی 
و س��ایر سازمان های فعال طراحي شده است. هدف از این برنامه ارائه 
جزئی��ات ضروري در خص��وص برنامه راهبردي و عملیات��ي در حوزه 
پیشگیري و آموزش  هاي مرتبط مي باشد، تا به مخاطبان در انتخاب 
برنامه ای که بیشترین تناسب را با نیازهایشان داشته باشد کمک نموده 
و آنان را در انتخاب برنامه ها راهنمایی کند. دفتر مقابله با مواد مخدر 
و جرم سازمان ملل به پزشکان، متخصصان و سایر افراد فعال در زمینه 
پیشگیری توصیه می نماید که از برنامه های تدوین شده این سازمان 

استفاده کنند، تا نتایج قابل قبولي را از برنامه  هاي خود بدست آورند. 
راهنماى آموزشـي خانواده محـور در صدر برنامه  هاي 

پیشگیري
دفتر مقابله با مواد  مخدر و جرم س��ازمان ملل )UNODC( هر 
س��اله کتابچه های راهنمایي را به منظور اجرای شایس��ته آموزش 
مهارت های خانواده در زمینه پیشگیری از مصرف مواد مخدر منتشر 
کرده است. این کتابچه ها حاوی مستندات مربوط به میزان تاثیرگذاری، 
مبانی برنامه های آموزش مهارت های خانواده، راهنمای حساسیت های 
فرهنگی، توصیه های چگونگی جذب و حفظ خانواده ها در برنامه های 
آموزشی، توصیه های عملی برای آموزش کارمندان و نیز اطالعات مربوط 
به کنترل و ارزیابی این برنامه ها را در بر دارد. الزم به ذکر اس��ت این 
کتابچه ها تا کنون به زبان  های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی 

و اسپانیایی به مخاطبان ارائه گردیده اند. 
منبع:

http://www.unodc.org/unodc/en/prevention/
 familyskillstraining.html

ترجمه : صمد حبیبی

چون بسیاری از بچه  ها ماری  جوانا می  کشیدند فکر مي  کردم 
من هم باید امتحان کنم. یک روز عصر من و دوستم کشیدن ماری  
جوانا را به  زنگ آخر کالس ترجیح دادیم. دوستم خیلی وقت بود 
که ماری  جوانا می کشید اما من بار اولم بود، با هم می کشیدیم. در 

ابتدا کامال طبیعی بود. 
چند دقیقه بعد احساس خاصي به من دست داد. نمی توانستم 
مستقیم راه بروم و درست اشیا را ببینم. همه چیز را تار می دیدم. 
پس از مدتی واقعاً همه اتفاقات را کند احس��اس می کردم و زمانی 
که دوستم با من حرف می زد، پژواک صدای او را می شنیدم مثل 
این بود که چندین بار حرف زده باشد. زمان می گذشت و من خودم 
را گم می کردم. نمی دانستم که چگونه و کی به اینجا رسیدم. فکر 
می کردم که این که این زندگی واقعی نیست و دارم خواب می بینم. 
احساس ضعف می کردم به شدت گرسنگی، تشنگی و سرگیجه به 

سراغم آمده بودند.
 وقتي به خانه رسیدم، چشم  هایم سرخ شده بود و مادرم متوجه 
شد، اما من سریع به تخت خواب رفتم. زمانی که بیدار شدم مادرم 
گریه می  کرد و از من می خواست که دیگر سراغ این کارها نروم. 
اکنون همه اعضای خانواده می دانس��تند که من این کاره شده  ام. 

اکنون نیز احساس شرمساری و سرافکندگی می کنم. 
کاش اولین بار امتحان نمی کردم. اکنون مردم تصویر بدی از من 
در ذهن دارند فقط به این دلیل که ماری جوانا کشیدم. دیگر هرگز با 
کسی همراه نخواهم شد، زیرا مي دانم که تمام کسانی که مرا دوست 

دارند را بیشتر از خودم رنجیده خاطر می نماید.
منبع: 

http://www.nationalantidrugstrategy.gc.ca/
prevention/youth-jeunes/stories-histoires/

ترجمه : صمد حبیبی

اولین بـار، آخرین بـارتازه هاي پیشگیري 
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مقابله با هیجان و اس��ترس یکی از مهارت های کاربردی است که هر 
فردی باید آن را بیاموزد. شناس��ایی عوامل اثرگ��ذار بر افزایش هیجان و 
توانای��ی چگونگ��ی اداره و مهارکردن هیجا ن ها به فرد کمک می کند تا 
عملکرد مثبتی داشته باشد. هیجان یا استرس یک تجربه منفی یا مثبت 
همراه با تغییرات بیوش��یمیایی، روانی، شناختی و رفتاری است. استرس 
شدید باشد یا ضعیف، مثبت باشد یا منفی، باعث بروز خشم، اضطراب، عدم 
تمرکز حواس و فشارهای روانی می شود. هر چند ویژگی های شخصیتی 
ه��ر فردی در بروز هیجان��ات نقش مهمی دارند اما موقعیت  های مبهم، 
نداش��تن مدیریت زمان و اعتماد به نفس کافی، ناکامی و نگرانی از آینده 
از عوامل استرس  زایی هستند که برای مهار آن ها آموزش مهارت  های 
مقابله  ای ضروری اس��ت. هدف اصل��ی در مهارت های مقابله  ای حذف 
عامل مزاحمی است که زندگی فرد را از حالت طبیعی خارج کرده است. 
مهارت های مقابله  ای در بهترین ش��کل خود مساله مدارانه هستند. به 
این معنی که فرد با برنامه  ریزی، اندیشیدن و مشورت کردن تالش می 
کند مساله و مشکل به وجود آمده را حذف کند. بر خالف مهارت مقابله 
ای مساله  مدارانه، مهارت ناسازگار بدترین شکل از مهارت های مقابله ای 
است. در این حالت فرد قادر به حل مساله و تحمل استرس نبوده و از مقابله 
های ناکارآمد و حتی مضر استفاده می کند. مانند فردی که برای تحمل 
شرایط دشوار به موادمخدر پناه می  برد و یا برای افزایش سطح ادراک مواد 

محرک مصرف می کند. 
یکی از شرایط سختی که دانشجویان در طول دوره  ی تحصیل خود، 
همواره با آن روبرو هس��تند پیروزی در امتحانات اس��ت. درکنار ایرادهای 
بزرگی که به ش��یوه ی آزمون دانش��گاه های کش��ور وارد اس��ت، برخی 
دانش��جویان نیز به دلیل نداشتن مدیریت زمان مجبور به بیدار ماندن در 
ش��ب های امتحان می شوند. تاکید بیش از حد برخی استادان به حفظ 

نـقش مهارت های زندگی در مقابله با استـرس امتحان

مهارت هاى زندگی

حج��م زیادی از مطالب که گاهی غیرضروری نیز هس��تند، برنامه ریزی 
نادرس��ت دانشکده  ها برای فواصل امتحانی، خوابگاه پر سر و صدایی که 
دانش��جویان در آن درس می خوانند، محیط ش��لوغی که محل برگزاری 
امتحانات است، برخی از برخورد های نادرست مراقبان امتحان و عواملی از 
این دست باعث افزایش استرس و اضطراب دانشجویان شده و ناکامی در 

یک یا چند امتحان را به همراه خواهد داشت. 
در این میان برخی دانشجویان که ما آن ها را با نام دانشجویان شب  
امتحانی می شناسیم، ناچار هستند هوشیاری خود را در سطح قابل قبولی 
برای یادگیری مطالب درسی باال نگه دارند. به همین دلیل شاهد افزایش 
مصرف محرک  های گیاهی و صنعتی در میان دانشجویان شب امتحانی 
هستیم. این مواد به فرد کمک می کنند چند ساعتی بیشتر بیدار مانده 
و مطال��ب را با دقت و تمرکز باالتری فرا گیرند. این در حالی اس��ت که 
مح��رک های گیاهی مانند ناس و محرک های صنعتی مانند ریتالین به 
شدت اعتیادآور بوده و به واقع بیشتر مصرف کنندگان از پیامدها و عواقب 

منفی این مواد بی خبر هستند.
 دانش��جویان باید آگاه باشند که بهترین راه برای مقابله  ی سازگارانه 
با اس��ترس و هیجان امتحان، آموختن مدیریت زمان به عنوان یکی از ده 
مهارت اصلی از مهارت های زندگی اس��ت. برنامه  ریزی دقیق و مدیریت 
زم��ان ب��رای مطالعه در طول نیم س��ال تحصیلی و خ��روج از جرگه  ی 
دانشجویان شب امتحانی نیز بسیار مفید خواهد بود. همچنین یادگیری 
روش  های مفید مطالعه و به کار بستن راه  هایی از جمله خالصه نویسی، 
ساده  نویسی و مرور مطالب باعث باال رفتن حس اعتماد به نفس در تسلط 
به مطالب درس��ی می ش��ود. این روش  ها عالوه بر جلوگیری از فراموش 
شدن مطالب آموخته شده باعث کاهش استرس و هیجان نیز خواهند شد.

مریم غفارى برزگر)پژوهشگر حوزه آسیب هاى اجتماعی( 
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از شب به اون بلندی، یکی � دو ساعتی بیشتر باقی نمونده 
بود. وس��ط اون سمینار و پشت تریبون و بین صدای سوت 
و کف حاضرین گم شده بود. هی می  ایستاد و برای حضار 
عرض ادب می  کرد و براشون دست تکون می  داد و دوباره 
می نشست. راه می  افتاد بین جمعیت و همه جلوی پاش 
بلند می  شدن و تشویقش می کردن؛ خالصه، این داستان 
تمومی نداش��ت. از این خیال به اون خیال ، از اون خیال به 

این خیال! هر کاری می  کرد خودشو پیدا نمی  کرد.
 این شده بود رویای نا  به  جای این شب  هاش! هر بار که 
به خودش می  آمد می  دید هنوز توی صفحه اول گیر کرده 

و از هر خط فکرش به هزار راه رفته و آخرش هم هیچی!
امتحان��ات هم یکی از یکی خ��راب  تر. حاال دیگه نه 

می تونه بدون ریتالین بمونه، نه با ریتالین!
این ترم دیگه پرونده زیر بغله.

سعید خراطها

توهـم زاهـا3 
 فن سیکلیدین )گرد فرشته(

فن سیکلیدین )p.c.p( که با نام گرد فرشته در کشور ما خوانده می  شود، به صورت پودر، 
مایع، قرص و مخلوط برگی در دسترس است. گرد فرشته را به صورت خوراکی، استنشاقی، 
تدخینی، وریدی و زیرجلدی استفاده می کنند. این ماده از راه خوراکی، استنشاقی و تدخینی 
به خوبی جذب می شود. در روش وریدی و استنشاقی بسیار سریع )5-2 دقیقه( جذب شده 
ولی در روش گوارشی به کندی )60-30 دقیقه( جذب می شود. اثرات ناشی از آن 16 ساعت 

به طول می انجامد، اما مصرف کنندگان تا 48 و 24 ساعت نیز اثرات آن را گزارش کرده اند.
تابلوى بالینی: اثر آن بر مغز با عالئم و نشانه های تحریکی همراه است. این عالئم شامل 
پرخاشگری، بی قراری، رفتارهای غیرمتعارف، توهم و هذیان است،  به  عالوه عدم تعادل نیز 

دیده می شود. اندازه مردمک ها نیز متغیر هستند.
در پی مصرف آن افزایش در فشار خون و ضربان قلب دیده می شود، بیماران تعریق می کنند. 
سفتی عضالنی و کاهش پاسخ به محرک های دردناک از دیگر نشانه های افراد مصرف کننده 

است.
عوارض: عوارض ناش��ی از مصرف این توهم زا زیاد بوده، اما مهم ترین عوارض آن عوارض 

مغزی، رفتاری و کلیوی است.
عوارض مغزی خطرناک بوده و از تش��نج، افت هوش��یاری تا حد کما متغیر اس��ت. تشنج 
ممکن اس��ت از دمای باالی بدن یا افت قند ناش��ی شود. عده ای از مبتالیان به دلیل افزایش 
فشار خون و بروز خونریزی های مغزی دچار تشنج می شوند. بنابراین نباید به راحتی از کنار 

تشنج آنها گذشت. نارسایی کلیوی ناشی از 
آسیب به عضالت بدن و رها شدن مواد زاید 
به درون خون و فش��ار به کلیه می ش��ود. در 
صورت مصرف مداوم عوارضي چون خیرگي 
بدون هدف، حرکات س��ریع چشم، راه رفتن 
نا متعادل ، توهمات ش��نوائي ، تغییر اشکال 
هندسي ، اختالالت رفتاري و فراموشي ظاهر 
مي ش��ود . pcp همانن��د اغلب مواد مخدر 
توهم زا وابس��تگي جسماني حاد ایجاد نمي 
کند ولي این ماده به میزان زیادي باعث ایجاد 

وابستگي رواني مي شود.
تغییرات رفتاري یا اختالالت رواني

سرخوشي و احساس خوشایند غوطه وري 
و س��رعت، بي قراري، قضاوت، حالت تهاجم، 
سفتي عضالني، کاهش واکنش به تحریکات 
دردناک، دیس آرتري، آتاکسي، نیستاگموس، 
افزایش فش��ار خون و ی��ا تاکي کاردي، بلند 
شنیدن صداها، بعالوه یکی از عوارض ناشی 
از این توه��م زا به اثرات ناش��ی از رفتارهای 
غیرمعمول و توهم های ایجاد شده برمی گردد 
که طی آن آس��یب به خود یا دیگران ممکن 

است بروز کند. 

معـرفی مـواد مخدر

سـودای کبـود )2(

داستان کوتـاه
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مقوله پیشگیري از اعتیاد در دانشگاه یک معادله پیچیده و چند  وجهي 
است که مي  بایست با نظر به همه جوانب، کارشناسانه و هوشمندانه برنامه  
ریزي و اجرا شود. چرا که این معادله در صورت عدم ارائه راهکار مناسب 

مي تواند خطرات جبران ناپذیري را بر بدنه دانشگاهي وارد سازد.
 بر همین اساس دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان بزرگ  ترین 
دانشگاه جنوب  شرق کشور و استان سیستان، مقوله پیشگیري از آسیب  
هاي اجتماعي به ویژه س��وءمصرف مواد مخ��در و روان  گردان  ها را در 

دستور برنامه  هاي فرهنگي خود قرار داده است.
 موقعیت جغرافیایي و منطقه  اي این دانش��گاه مسئولیت این وظیفه 
س��نگین را دوچندان نموده اس��ت. هر چند در این اس��تان به دلیل در 
دس��ترس بودن آس��ان مواد  مخدر بحث مقابله به شدت مورد پیگیري 
مسئوالن انتظامي است، لکن این دانشگاه برنامه پیشگیري را که بیشتر 
ماهیت فرهنگي دارد و به نظر مي رسد این رویکرد داراي اثربخشي بیشتر 
است را مورد تاکید قرار داده است. با این وصف رویکرد فرهنگي و اجتماعي 
به مقوله اعتیاد، پیشگیرانه مي باشد و تمرکز اصلي و مرکز ثقل این اقدامات 
ب��راي دانش��جویان ورودي جدید در هر نیم س��ال تحصیلي در قالب 

یک حرف از هـزاران

یک تجربـه موفـق ؛ 

یادداشـت
کارگاه هاي آموزش��ي»زندگي به توان 2« که محتواي آموزشي دارد 

برنامه ریزي و اجرا مي شود.
این برنامه  هاي آموزش��ي بیشتر جهت توانمند سازي دانشجویان 
ورودي جدی��د ب��ا تاکید بر مهارت هاي زندگي و آش��نایي بیش��تر 
دانش��جویان با فضاها و کانون هاي پرخطر مي باش��د و در این راستا 
سعي مي شود از دانشجویان ترم هاي قبلي و با سابقه استفاده شود. بر 
این مبنا تشکل ها و گروه هاي فرهنگي و دانشجویي به عنوان بازوهاي 
برنامه ریز و اقدام کننده با همکاري دانشکده ها در دانشگاه سیستان و 

بلوچستان برنامه هاي متعددي را به اجرا گذاشته اند. 
از جمل��ه برنام��ه هاي 
آش��نایي  ب��ه  مرب��وط 
با مهارت هاي  دانشجویان 
پیش��گیري از اس��ترس و 
اضطراب شب هاي امتحان 
که مي تواند یکي از اقدامات 
مهم در کاهش اس��تفاده از 
مصرف ریتالین باش��د. در 
کنار کارگاه هاي آموزشي، 
اردوهاي یک  روزه تفریحي   
آموزش��ي در داخل ش��هر 

زاهدان و اردوگاه  هاي فرهنگي با همکاري سایر دستگاه  ها نیز مورد 
استقبال اکثر دانشجویان قرار گرفته است. مسابقات ورزشي و بازدید از 
موزه  ها بر جذابیت این برنامه ها افزوده و جنبه  هاي تکمیلي مباحث 
کارگاه  ها در همین برنامه هاي جنبي به دانش��جویان ارائه مي شود. 
نکته مهم دیگر سرمایه گذاري برنامه پیشگیري در فضاي خوابگاه  ها 
مي باشد که با توجه به جمعیت باالي دانشجویان خوابگاهي اثر بخشي 

آن را نیز در سطح منطقي و قابل قبولي عرضه مي  دارد. 
ب��دون تردید این جنگ نرم همه جانبه همراهي و هماهنگي کلیه 
ظرفیت هاي علمي و تجربي را مي طلبد که ان  ش��اء ا... این مهم در 
راستاي تحقق سبک زندگي دانشجویي سالم و عاري از هر آسیب در 

راهبرد کالن دانشگاه ایراني � اسالمي تبلور خواهد یافت.  
محمد جواد محمدي )کارشناس حوزه پیشگیري از 

آسیب  هاي اجتماعي(

گزیده

از جمله برنامه هاي مربوط به 
آشنایي دانشـجویان با مهارت 
هاي پیشـگیري از اسـترس و 
اضطراب شـب هاي امتحان که 
مـي تواند یكي از اقدامات مهم 
در کاهـش اسـتفاده از مصرف 

ریتالین باشد.

در کالس درس 
        ته نشین شدم

                                    بعد از امتحان
                                       برگه ی سفید

                                         رو سیاه می کند مرا
 

مهدى فرج  اللهی

کاریكلماتور

دومین جشنواره و نمایشگاه فرهنگی)دانشگاه پاك(
جهت دریافت اطالعات بیشتر به آدرس سایت:

  festival.new.sutech.ac.ir  مراجعه فرمایید. 
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ش��بکه تحقیقات س��المت روان ایران مجموعه ای از مؤسس��ات 
تحقیقاتی، آموزشی و خدماتی دولتی و غیر دولتی است که با هدف 
س��ازماندهی و برنامه ریزی هدفمند پژوهش ها براساس اولویت ها و 
نیازهای عملی کش��ور و ظرفیت سازی در جهت ارتقاء سطح کمی 
و کیف��ی پژوهش ها در حیطه س��المت روان زیر نظ��ر وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری به فعالیت می پردازد.
 

اهداف کالن: 
1. تولید دانش در جهت ارتقاء سالمت روان جامعه 

2. ظرفیت س��ازی برای ارتقاء کمیت و کیفیت و ارتقاء روش های 
پژوهش 

3. سازماندهی و برنامه ریزی هدفمند پژوهش ها بر اساس اولویت 
ها و نیازهای ملی 

4. جلب مشارکت و جذب منابع مالی 

مسابقه پیامكی  معرفـی سـایت

شناسنامه پیشگیرى نوین http://www.mhrn.net

 مسابقه پیامكی 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.

هدف اصلی در مهارت هاى مقابله اى چیست؟
الف � پیشگیری از مصرف مواد مخدر در گروه های هدف

ب � حذف عامل مزاحمی که زندگی فرد را از حالت 
طبیعی خارج کرده است.

ج � مقابله با شرایط استرس زای محیطی و عوامل خارجی 
موثر بر بروز تنش در افراد

د �  دست یابی به مکانیزم هایی که افراد را در مقابله با 
نامالیمات محیطی توانمند می سازد.

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

ارسال فرمایید.

زیر نظر شوراى سیاست گذارى

نویسندگان این شماره :

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

- مریم غفاری برزگر )پژوهشگر حوزه اعتیاد(
- دکتر بهروز هاشمی )متخصص طب اورژانس(

- صمد حبیبی)مترجم(
- محمد جواد محمدي )کارشناس پیشگیري از آسیب هاي 

اجتماعي(
- زهرا آقا بزرگی )کارشناس رسانه(

- طراح جلد و 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 پیشگیرى نوین به آدرس 

اینترنتی:F_ejtemaee@msrt.ir ارسال نمایند

از سایت پیشگیرى نوین دیدن فرمایید.

] [
www.pishgir inovin.com

شبكه تحقیقات سالمت روان ایران


