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ال فقر اَشد من الجهل ، ال مال اَعود من العقل. 
هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست.پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( 

پیام این شـماره :
تغییر شكل و تنوع مواد اعتیادآور یكي از شگردهاي 

سوداگران مرگ است.

گـاهنـامه داخلی /  شماره 13
ویژه دانشـجویان دانشگاه هـا و مراکـز آموزش عالی کشور

سخن آغازین

                                                نقش رسانـه ها در پیشگیـری ازاعتیـاد 
مهارت های زندگی

اعتیـاد از نوع اینتـرنتی
معرفی مواد مخدر

مسکـالیـن )پیـوت(

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

اعتیـاد در آینـه سینـما
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نظریه انـزواطلبي مـرتون

نقش رسانه ها در ارتباط با اعتیاد و پیشگیری از اعتیاد را از منظرهای 
مختلفی می توان مورد توجه قرار داد. از سویی رسانه ها می توانند نقش 
بازدارنده و پیشگیرانه در ارتباط با اعتیاد داشته باشند که این مهم تنها 
با تدبیر و تداوم میسر خواهد شد؛ و البته بازنمایی زمینه های گرایش به 
اعتیاد، وضعیت معتاد و پیامده��ای روانی، خانوادگی و اجتماعی اعتیاد 
نیز نیازمند ظرافت هایی اس��ت که رسانه های داخلی هنوز در بازنمایی 

آن موفق نبوده اند. از سوی دیگر 
تبلیغات رس��انه ای شبکه های 
س��ودجو و پ��ردازش ه��ای 
موضوعی آنها به اعتیاد و ترک 
اعتیاد و معرفی داروهای ترک 
در چن��د روز و حت��ی معرفی 
داروه��ای ض��د چاق��ی، ضد 
الغری، ضدافسردگی، تقویت 
قوای جنسی، تقویت حافظه و 
یادگیری و غیره که تردیدهای 
ج��دی در م��ورد اغل��ب آنها 
وج��ود داش��ته و نمونه های 

آشکاری از فروش مواد مخدر محسوب می شوند، نگرانی های جدی ای 
را در جامعه ایجاد کرده است. فضای عمومی دانشگاه ها باید نسبت به این 
شرایط و تبلیغات سوداگران مرگ حساس  و آگاه تر عمل کند و رواست 
که دانشجویان به منبع اصلی تشخیص و مقابله با داروهای اعتیاد آور و 
تبلیغات موادمخدری در رس��انه ها تبدیل شوند.  بر اساس اقتضای سن 
و جوانی و تکنولوژی های در دسترس و نیازهای ارتباطی دانشجویان و 
بسیاری از عوامل دیگر، گرایش گسترده و اعتیادآوری به فضای مجازی در 
بین دانشجویان در حال شکل گیری است که زنگ خطری برای حیات 
اجتماعی، سالمت جسم و روان و اهداف دانشجویی محسوب می شود. عالوه 
بر استفاده از آدرس ایمیل ها و فیس بوک، موج تولید و بهره برداری از 
برنامه هایی نظیر وی چت، تانگو، الین و غیره)جدای از امکانات و امکان 
استفاده مناس��ب از این برنامه ها(، تمرکز دانشجویان را از اهداف اصلی 
دانش��گاهی برداش��ته و معطوف به فضای مجازی نموده است و البته به 
موازات گسترده شدن ارتباطات در فضای مجازی، هر از گاهی ارزش ها 
و هنجارهای عمومی در این فضا دچار خدشه شده و پیامدهای عاطفی، 

خانوادگی و اجتماعی نیز به کاربران تحمیل  می کند.
از دانشجویان انتظار می رود تا با تشخیص به هنگام آسیب های ناشی 
از سوءاستفاده از امکانات فضای مجازی و اعتیاد به اینترنت و برنامه های 
تحت آن، در جهت مقابله با  آس��یب های آن و فرهنگ س��ازی در این 
ارتباط تالش کرده و در این موضوع نیز یاری گر جامعه و مبتالیان به این 

آسیب اجتماعی باشند.

گـزیده

فضـای عمومـی دانشـگاه ها 
بایـد نسـبت بـه این شـرایط 
و تبلیغـات سـوداگران مـرگ 
حسـاس  و آگاه تـر عمل کند 
و رواسـت که دانشـجویان به 
منبع اصلی تشـخیص و مقابله 
با داروهای اعتیاد آور و تبلیغات 
موادمخدری در رسانه ها تبدیل 

شوند.

گـزیده

یكي از مهم تریـن دالیل 
انزواطلبـي تغییر برداشـت 
خـود از واقعیـت از طریـق 
مصرف این گونه مواد اسـت 
و معمـوالٌ مصـرف داروهاي  
روان گردان را به عنوان یكي 
از راه هـاي فـرار از واقعیت 

مطرح مي کنند.

این نظریه روایت دیگري از نظریه بي هنجاري است و بي شباهت به نظریه 
پیرامون گرایي که اخیراً رواج گسترده اي یافته، نیست. طبق این نظریه، 
چون جوامع مدرن اغلب به موفقیت فردي اصالت داده و کسب آن در گرو 
مش��ارکت فعال اجتماعي، داشتن کار مفید، بهره مندي مناسب از ثروت 
مادي، سواد مناسب و با موفقیت اجتماعي فرد و غیره است، محرومیت 
از هریك از این ها به پیراموني شدن و انزواطلبي فرد منجر مي شود و در 

چنین شرایطي یا در شرایطي 
ک��ه فرد خود را ب��ا نگرش ها، 
ارزش ها و هنجارهاي  باورها، 
حاکم بر جامعه بیگانه مي یابد 
و یا حداقل خود را با آنها یگانه 
نمي یابد از جامعه جدا ش��ده 
و در انزواطلب��ي بیش��تر قرار 
مي گیرد. این قبیل افراد عموماً 
کساني هستند که یا قادر به 
تطابق خود با محیط نیستند 
ویا از تطبی��ق محیط با خود 
ناتوانند و بنابراین براي گریز از 

این موقعیت به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلي روي مي آورند.
 جالب آنکه همین راه فرار، خود عامل مهمی در تقویت پیراموني شدن 
این افراد است. افرادي که احساس موفقیت نمي کنند اغلب تنگدست و 
فقیر یا بي کارند، سواد کافي یا موقعیت اجتماعي مناسب ندارند، درگیر 
رواب��ط خانوادگي هس��تند یا حتي در صورت فقدان مش��کالت مذکور، 
ارزش هاي حاکم بر جامعه را قبول ندارند، بیشتر در معرض انزواطلبي و 
احتماالً سوء مصرف مواد مخدر هستند. چرا که یکي از مهم ترین دالیل 
انزواطلبي تغییر برداش��ت خود از واقعیت از طریق مصرف این گونه مواد 
است و معموالٌ مصرف داروهاي  روان گردان را به عنوان یکي از راه هاي فرار 

از واقعیت مطرح مي کنند. 
منبع: اعتیاد )انواع مواد، سـبب شناسي، پیشگیري، درمان(/ 

ساسان باوي. اهواز: دانشگاه آزاد اسالمي، 1388.

معرفی یک نظـریـهسخن آغازیـن

نقش رسـانـه ها در 
پیشگیری ازاعتیـاد 
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پس از پیروزی انقالب اسالمی، بنیان های هنر و سینمای کشور از نو تعریف 
می شوند. در این دوران سینمای ایران با چرخش هایی اساسی در مضمون 
های داستانی مواجه می شود. دهه شصت، اوج حضور پدیده اعتیاد و قاچاق 

مواد مخدر در سینمای کشور 
اغلب  دوران  این  در  است. 
فیلم ها به موضوع اعتیاد می 
پردازند. گروه قابل توجهی از 
منفی  تاثیرات  دوره  این  آثار 
اعتیاد به موادمخدر در جامعه 
مورد  را  ها  خانواده  میان  و 
کنکاش قرار دادند. این فیلم 
ها اغلب تنها در سطح موضوع 
تحلیل  از  و  ماندند  باقی 
عمیق و همه جانبه معضل 
اعتیاد پرهیز داشتند. از جمله 
شب  بخش،  این  های  فیلم 

شکن )خسرو ملکان، ۱۳۶۴(، بی پناه )علیرضا داوودنژاد، ۶۵(، دبیرستان 
)اکبر   صادقی، ۶۵(، خانه ابری )اکبر خواجویی، ۶۵( و... را می توان نام 

برد. )ادامه در شماره بعد(
  مرجان حاجی حسنی )کارشناس و پژوهشگر سینما(

اعتیـاد در آینــه 
سینـما )1 (

مگو چیست کـار !

گـزیده

حضور  اوج  شصت،  دهه 
اعتیاد و قاچاق مواد  پدیده 
مخدر در سینمای کشور است. 
در این دوران اغلب فیلم ها به 
موضوع اعتیاد می پردازند. 
گروه قابل توجهی از آثار این 
دوره تاثیرات منفی اعتیاد به 
موادمخدر در جامعه و میان 
کنكاش  مورد  را  ها  خانواده 

قرار دادند.

سینمای ایران به دلیل اخالق گرایی سنتی به معضل موادمخدر و تبعات 
ناشی از آن توجه شایانی نداشته و همواره از تحوال ت جامعه در حال 
گذار عقب مانده است. احتماال نخستین فیلم ایرانی که به طور مستقیم 
به پدیده اعتیاد پرداخته و این موضوع را به یکی از عناصر اصلی داستانی 

تبدیل کرد، “شب های تهران” )سیامک یاسمی ۱۳۳۲ ( است.
پیش از آن و در دوران حکومت پهلوی اول مصرف تریاک چنان در 
جامعه گسترده بود که توسط دولت نیز بیش و کم به رسمیت شناخته     
می شد. در این دوران هنوز در فرهنگ عمومی، استعمال و اعتیاد به 

تریاک یک ناهنجاری اجتماعی و اخال قی به شمار نمی آمد.
در دوران پهلوی دوم و به موازات افزایش سطح سواد و دانش عمومی، 
افیون اندک اندک حکم یک ضعف بزرگ اخالقی و یک پدیده ناهنجار 
اجتماعی را یافته بود. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ هم زمان با دوره 
رواج ماده مخدر تازه ای به نام هروئین بود که گروه هایی از جامعه را 
به کام خود فرو برد. در این دوران سینمای نوپای کشور به مانند سایر 
پدیده های فرهنگی با سانسور و اختناق شدیدی دست به گریبان بود 
و در زمینه این معضل اجتماعی در فیلم های آن دوران کمتر اثری به 
چشم می خورد. در فیلم های این مقطع کاراکتر فرد معتاد بیشتر در 
حاشیه داستان و به عنوان نمک فیلم حضور می یافت. در دهه پنجاه فضا 
گشوده تر می شود و در بسیاری از فیلم ها، اعتیاد به مواد مخدر را به 
عنوان یکی از مولفه های اصلی شخصیت پردازی و کنش های دراماتیک 
به کار می گیرند. از مهم ترین فیلم های این دوره با مضمون حاشیه ای 
اعتیاد می توان به گوزن ها )مسعود کیمیایی( یا کندو)فریدون گله( 
اشاره کرد که نگاهی عمیق تر از همتایان خود به این پدیده داشته اند.

نگاه پژوهشی

“احساس بیهودگی می کنم، روزهایی که کالس ندارم تا ظهر خوابم، 
صبحانه و ناهار را یکی می کنم و می نشینم پای کامپیوتر، نگاه می کنم! 
ساعت کی شد 4 ؟  من می خواستم نیم ساعت ایمیل هام را چك کنم 

چرا این قدر طول کشید؟ بچه ها اس میدن: غروب چی کاره ای؟
هیچی عالاااف؛ بزن بیرون با بچه ها. 12 بر می گردم، خوابم نمی بره تا 
3 صبح با موبایل ور میرم، وای صبح باید 8 سر کالس باشم، چه کنم؟ اه 
از خودم بدم میاد این چه وضعشه؟ این ترم اگه دوباره مشروط شم چی؟

  ش��اید برای شما هم جمالتی از آن دست آشنا باشد. عالفی، تنبلی 
و اهمال همه از گزندهایی است که زندگی دانشجویی را تهدید می کند. 
روزهایی که احس��اس می کنیم هیچ کاری انجام نداده ایم و یك روز از 
زندگی را بی هیچ دستاوردی سوزانده ایم؛ حاال اگر اضطراب کار های انجام 
نشده، درس های دوره نشده، جزوه های ناقص، غیبت های موجه نشده 
و... را هم به آن بیفزاییم حالمان بدتر می شود. وقتی حالمان خوب نیست 
کارهای دیگرمان را هم انجام نمی دهیم یا ناقص رها می کنیم و این به 

ناراحتی و اضطراب ما می افزاید و این دور همین طور ادامه می یابد و اگر 
جایی متوقف نشود تا بیماری و حتی نابودی ما پیش می رود و بعضی 
وقت ها برای رهایی از این حس اضطراب به چیز هایی پناه می بریم که 
خود مشکالت جدیدی برای ما به وجود می آورند مثل: راه گریز از این 

حس چیست؟ چطور باید این دور بیهوده را برهم زد؟
  شاید همه ما در پس ذهنمان به تعابیری  فکر می کنیم مثل “ یك 
شبه ره صد ساله رفتن “ که کم و بیش تنبلی را توجیه و “ کار نکردن“ 
و بی عملی مخرب را  ترویج می کنند. در این موارد یادمان باش��د که  
هیچ فرد و جامعه ای به طور عادی از کار نکردن و اهمال  به جایی 

نرسیده اند. در فرهنگ ما “ کار، جوهر آدمی  است” و 
برو کار می کن مگو چیست کار             که سرمایه جاودانیست کار 
ه��م وجود دارد. هر جا دنبال توجیه بی عملی و به اصطالح عالفی 
بودی��م یاد این عب��ارت ها بیفتیم و آن دور بیه��وده و بازی“ بیکاری-  
افسردگی” را بر هم بزنیم. یك بار امتحان کنید دفعات بعدی ساده تر 

خواهد بود.
محمد پند آموز
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تـرجمـه

دانشگاه ایالتي اورگن
در سال های اخیر استفاده غیر پزشکی از داروهای تجویزي به 
مشکلی به ویژه در بین دانشجویان تبدیل شده است. بررسی انجام 
ش��ده توسط سازمان ملی ارزیابی سالمتی دانشجویان در آمریکا  
 The National College Health Assessment NCHA
که هر 6 ماه یك بار انجام می ش��ود نش��ان می دهد که والدین 
دانشجویان استفاده خودسرانه از داروهایی را گزارش نمودند که 
در گذشته پزشك برای دانشجویان تجویز نکرده بود. این داروها 
عبارتند از: داروهای ضد افسردگی )2.9 درصد(، مسکن ها )12.3 
درصد(، آرام بخش ها )3.6 درصد(، محرک ها )12.6 درصد( ، و 

استفاده هر یك از این داروها )19.8 درصد(. 
زمینه های سوء استفاده :

برخی از دانش��کده هاي آمریکا میزان سوء استفاده از محرک ها 
را حت��ی تا بی��ش از 25 درصد نیز گزارش نمودن��د. این داروها 
معموال مورد استفاده خودسرانه هستند زیرا به آسانی در دسترس 
دانشجویان قرار دارند. دانشجویان می توانند از طریق دوستان و 
خانواده، نس��خه پزشك یا از دالل دارو، این موارد را تهیه نمایند. 
البته منشا بیشتر این داروها بسته های دارویی دوستان و خانواده 

می باشند. 
علل سوء استفاده :

دالیل سوء استفاده از این داروها عبارت اند از: فشارهای درسی، 
حفظ تمرکز برای مطالعه دیرهنگام در نیمه ش��ب، اهداف رژیم 
غذایی، احساس خوشحالی، مقابله با استرس، و جمع های دوستانه 

و رویدادهای اجتماعی. 
ریسک ها و اثرات مخرب بر سالمتی :

اثرات مخرب بر س��المت روانی عبارتن��د از : افزایش احتمال 
عصبانیت، ناراحتی زودهنگام و دل آزردگی، افس��ردگی و نفرت، 
اوهام و شخصیت هاي دو قطبي، آستانه پایین تحمل و توسل به 

خشونت و  وابستگی 
اثرات بر سالمتی فیزیكی

تغیی��رات ش��دید در الگوهای خواب، کاهش ی��ا افزایش وزن 
ناگهانی، اختالل در رشد.

تا 40 درصد دانش��جویان در کال��ج ها که از داروهای تجویزی 
سوء اس��تفاده می کنند، از راه بیني برای مصرف داروها استفاده 
می نمایند. بسیاری از مصرف کنندگان حتي نمی دانند که تغییر 
در روش مصرف یك دارو می تواند ریس��ك اثرات منفی داروها را 

افزایش دهد. 
منبع:

http://studenthealth.oregonstate.edu/prescrip-
 tion-drug-abuse

 صمد حبیبی) مترجم(

برخی تبلیغ های نادرست در گذشته این تصور را ایجاد کرده 
بود که افراد معتاد فقط کسانی هستند که ظاهر ژولیده و پریشان 
دارند و در گوشه خیابان ها زندگی می کنند در حالی که بسیاری 
از افراد معتاد دارای ظاهری معمولی و حتی آراس��ته می باشند. 

این نیز باوری است غلط.
در حالی که واقعیت به گونه دیگری است. بر اساس واقعیت ها 
ممکن است فرد تا مدت ها مواد مصرف کند و ظاهر او تغییر نکند. 
به عالوه اعتیاد تنها ش��امل س��وء مصرف مواد مخدر نیست، 
بلکه شکل های نوینی از اعتیاد در جامعه جریان دارد. از جمله 
اعتیاد به اینترنت که پیامدهای نامطلوب اجتماعی، اقتصادی و ... 
را نیز در پی دارد. این نوع اعتیاد نیز نیازمند تشخیص روش های 

پیشگیری، مراقبت و ترک است.

سوء استـفاده از داروهـای 
تجویزی در بین دانشجویان

شخص معتاد را می توان 
به راحتی از روی ظاهرش 

شناخت !

یک باور غلط:
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با ش��نیدن واژه اعتیاد، پیامدهای ناشی از مصرف مواد مخدر به ذهن 
می رسد. اما پیشرفت تکنولوژی در حوزه ی رسانه ها و ابزار ارتباطی نوع 
جدیدی از این بالی خانمان س��وز را برای انسان امروزی به همراه داشته 
است. هر چند اندیشمندان علوم انسانی استفاده ی بیش از 19 ساعت در 
هفته را اعتیاد به اینترنت دانسته اند، اما باید توجه داشت، هستند افرادی 
که از این ش��بکه ی اطالعاتی با هدف های دیگری استفاده می کنند که 
نمی توان آن ها را در جرگه ی معتادان به اینترنت به شمار آورد. بنابراین 
بهتر است اعتیاد به اینترنت این گونه تعریف شود: نوعی استفاده از اینترنت 

که مشکالت روان شناختی و یا اجتماعی برای فرد ایجاد کند. 
این مش��کالت می تواند گوشه گیری، کاهش سطح روابط بین فردی، 
پایی��ن آمدن ع��زت نفس، اختالل در انجام وظایف ف��ردی و اجتماعی و 
مسائلی از این دست باشد. پژوهش ها نشان می دهند متاسفانه با گسترش 
و پیشرفت تکنولوژی تعداد افرادی که به اینترنت اعتیاد پیدا می کنند به 
ویژه در میان نوجوانان و جوانان افزون می شود. افت تحصیلی دانش آموزان 
و کاهش س��اعت های مطالعه ی دانش��جویان و در مقابل گذراندن زمان 
زیادی در فضای مجازی اینترنت گواهی بر این مدعاست. عواملی همچون 
گسترش شبکه های اجتماعی مجازی، امکان دسترسی آسان به اینترنت 
از طریق گوشی های تلفن همراه، محیط خسته کننده ی خوابگاه های 
دانشجویی، نبود آموزش مهارت های زندگی به دانشجویان از جمله مهارت 
تصمی��م گیری و مهارت مدیریت زمان باع��ث افزایش تعداد معتادان به 
اینترنت در میان این قشر از جامعه شده است. فردی که مهارت تصمیم گیری را 
ندارد، نمی تواند اهمیت آن را نیز درک کند. در واقع الزم است دانشجویان 
به عنوان آینده س��ازان کشور، مهارت تصمیم گیری را بیاموزند تا بتوانند 
عالوه بر درک اهمیت گرفتن تصمیم درست، با انواع و مراحل آن آشنا شده 
و این مهارت را در مقابله با گرایش و یا اعتیاد به اینترنت به کار برند. این 
مهارت به فرد کمک می کند توانایی ارزیابی تصمیم های خود را به دست 

آورده و تاثیر اعمال خود را بر آینده ی خویش تحلیل کند. 
مهارت مدیریت زمان نیز باعث صرفه جویی و جلوگیری از اتالف وقت 
ش��ده و از حجم کار می کاهد. دانش��جویانی که زمان زیادی را در دنیای 
مج��ازی می گذرانند چون تحت مدیریت زم��ان قرار می گیرند، زندگی 
آشفته ای دارند. این افراد توانایی پیش بینی رویدادهای آینده را ندارند. در 
حالی که با مدیریت زمان می توان بر پیشرفت امور نظارت داشت و آن ها 

را سازمان دهی و هدایت کرد. 
اگر معموال با کمبود وقت روبرو هستید، کارهایتان بر روی هم انباشته 
ش��ده، هنگام تحویل پروژه ها و یا آزمون های درس��ی دچار اضطراب و 
استرس می شوید و در طول مدت گذشته زمان زیادی را صرف اینترنت 

کرده اید الزم است برخی مهارت های زندگی را بیاموزید.
� برای داش��تن یک زندگی موفق باید هدف های خود را تعیین کنید. 

اعتیـا د 
از نوع اینتـرنتی

مهارت های زندگی

آن ها را به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کنید. شما به عنوان 
یک دانشجو با هدف مشخصی از سد کنکور گذشته و وارد دانشگاه شده اید، 
بنابراین تا پایان زمان تحصیل در دانشگاه و فارغ التحصیلی که یک هدف 
بلندمدت اس��ت، تالش کنید هدف های کوتاه ت��ری را برای خود تدوین 

نمایید. 
� با هدف گذاری منظم و مداوم تصمیم می گیرید که دقیقا در زندگی 
چه می خواهید و سپس می توانید بر روی هدف هایتان تمرکز کنید. این 
کار به ش��ما کمک می کند کارهای غیرضروری که اتالف وقت به شمار 

می آیند و شما را از اهداف خود دور می کنند را انجام ندهید.
� حتما هدف های خود را یادداشت کنید. این کار در مورد هدف های 

کوتاه مدت به صورت نوشتن 
کارهای روزانه قابل اجراس��ت. 
در نوشتن برنامه روزانه تالش 
کنید قسمتی را به هدف های 
بلند م��دت خ��ود اختصاص 
دهید و دس��ت ک��م دو بار در 
هفته را به کارهایی بپردازید که 
شما را به هدف های بلندمدت 

نزدیک می کند. 
� اگ��ر از برنامه روزانه عقب 
ماندید، در کنار کارهای عقب 
افتاده یادداش��ت کنید که به 

جای آن مشغول چه فعالیتی بوده اید.
� اگر احساس می کنید زمانی بیش از حد الزم را در اینترنت می گذرانید 

حتما برای خود محدودیت تعیین کنید.
� به خودتان قول بدهید که منظم باشید و طبق برنامه پیش بروید.

� همیشه به پیمان با خود وفادار باشید.
مریم غفاری برزگر)پژوهشگر حوزه آسیب های اجتماعی( 

گـزیده

فضـای عمومـی دانشـگاه ها 
بایـد نسـبت بـه این شـرایط 
و تبلیغـات سـوداگران مـرگ 
حسـاس  و آگاه تـر عمل کند 
و رواسـت که دانشـجویان به 
منبع اصلی تشـخیص و مقابله 
با داروهای اعتیاد آور و تبلیغات 
موادمخدری در رسانه ها تبدیل 

شوند.
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کم مونده بود که برای پیدا کردنش از همه ش��بکه ها اطالعیه بدن و 
برای تحویل دادنش جایزه بذارن! اون وره آبی ها هم می خواستن ببرنش 
که صد جور استفاده ازش بکنن! شهرتی که)باخ( بدست نیاورده بود، اون 
به دست آورده بود و قانونی که)نیوتن( کشف نکرده بود اون کشف کرده 

بود. یك انقالب در علم موسیقی و ارتباطات!
به موسیقی تلویزیون گوش می داد و هم زمان ریتم رو تغییر می داد 
و شعرش رو عوض می کرد و همه کسانی که اون شبکه رو می دیدند با 
کمال تعجب این تغییرات رو می فهمیدن. گاهی وسط آهنگ پیام های 
خاصی می داد و همه گوش می کردن)البته حواسش بود که مملکت رو 

کامل به هم نریزه(.
توی شهر بلبشویی شده بود. همه از اون حرف می زدن! شده بود نفر 
اول هیپنولیکتریك) هیپتونیزم کردن لوازم الکترونیکی( در جهان! و کم 

مونده بود که شهرت و ثروتش دنیارو تکون بده!
این س��ودای ساعت های نشئگیش شده بود و دست مایه ریش خند 

اطرافیان! 
احمد طوفانیسعید خراطها) پژوهشگر حوزه آسیب های اجتماعی(

توهـم زاهـا 4 
مسکـالیـن)پیــوت(

طیف مواد توهم زا بسیار وسیع بوده و به 2 دسته شیمیایی و طبیعی 
تقسیم می شوند. یکی از این مواد توهم زا از کاکتوسی به نام »پیوت« به 
دست می آید  .مسکالین از نظر ساختاری مشابه آمفتامین است. کاکل های 
کوچك 8 میلی متری کاکتوس پیوت را خشك کرده و به عنوان پولك های 
پیوت فروخته می شود که حاوی 45 میلی گرم مسکالین هستند. ممکن 
است مسکالین را از پیوت استخراج کنند یا به طور صنعتی ساخته شود، 

اما انجام این شیوه بسیار گران است.
عالئم بالینی:

عالئم و نشانه های اولیه مانند تهوع و استفراغ، ناراحتی شکمی، تعریق، 
سیاهی رفتن چشم ها، عدم تعادل و س��ردرد است. عمدتاً این عالئم در 
مدت 2 ساعت برطرف می ش��وند. ماده محرک مسکالین باعث تحریك 
سیستم عصبی سمپاتیك در بدن می شود. سیستم سمپاتیك در مقابله با 
هر نوع استرس و هیجانی فعال می شود تا بدن توانایی تقابل با شرایط را 
داشته باشد. ضربان قلب و فشارخون افزایش می یابد. مردمك گشاد شده 
و ُگرگرفتگی در صورت قابل مش��اهده است. موهای روی تن فرد سیخ، 
عضالت س��فت و دمای بدن افزایش می یابد. اثرات توهم زایی آن ممکن 
است به صورت لذت بخش یا عذاب آور باشد که این حاالت به خلق غالب 

و انتظارات استفاده کننده و عوامل محیطی برونی بستگی دارد. اثرات 
توهم زایی آن مشابه ال اس دی بوده که بعد از چند ساعت شروع شده 

و 6 تا 12 ساعت به طول می انجامد.
عالئم مصرف

 عالئم مصرف مسکالین عبارتند از: گشادی مردمك چشم، تعریق 
زیاد، یاوه گویی و سردرگمی.

همچنی��ن عوارض عمومی آن ش��امل: خیال بافی ب��ا درجه های 
مختلف، توهم، سردرگمی، ناهماهنگی و گیجی است.

مسکالین نیز همانند LSD و اکستازی موجب افزایش ضربان قلب، 
افزایش فشار خون و افزایش درجه حرارت بدن می شود.  

بهروز هاشمی )متخصص طب اورژانس(
                                                                      

معـرفی مـواد مخدر

سـودای کبـود )2(
داستان کوتـاه
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روبرو شدن نوجوانان و جوانان در عصر هزاره سوم با چالش ها و پدیده های 
متفاوت نظیر: منظومه خانوادگی در حال تغییر، بی هدفی و بی هویتی، 
احس��اس درماندگی و ناتوانی در بیان احساسات، ضعف اعتقادات دینی، 
ضعف مهارت های ارتباطی، فقدان مدل و سبك زندگی سالم، هجوم منابع 
رسانه ای، ایجاد فریب فرهنگی با ارائه اطالعات نادرست و نگرش های غلط 
مبتني بر تاثیرات مثبت مصرف مواد و...، زمینه را برای گرایش)خصوصاً 
قش��ر جوان جامعه( به مصرف انواع مواد فراهم ساخته است تا جایی که 
مقوله مواد مخدر و روان گردان ها به عنوان یکی از بحران های جهانی 
عصر حاضر و در جایگاه مهم ترین عامل تهدید کننده س��المت بش��ری 
موجبات توجه موکد مسئولین کشور به رویکرد پیشگیری اولیه از اعتیاد 
برای واکسیناسیون اجتماعی آحاد سالم و در معرض خطر جامعه را فراهم 

نموده است.
در همین راستا، طی سه سال گذشته به صورت مداوم طرح “ فرهنگ، 
پویایی و س��المت” در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 
اجرا می شود. از آنجا که این پردیس به عنوان کهن ترین مجتمع آموزش 
عالی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی و در جایگاه قطب علمی کشور 
در این حوزه اس��ت، لذا پذیرای جوانان عالقمند از تمامی نقاط کشور 
با فرهنگ ها و قومیت های مختلف می باش��د و به همین خاطر مقوله 
پیشگیری از آس��یب های اجتماعی و به ویژه سوء مصرف موادمخدر و 
روان گردان ها را در دستور برنامه های فرهنگی � آموزشی خود قرار داده 
است. در اجرای طرح مذکور توجه ویژه این پردیس به دانشجویان ورودی 
جدید و دانش��جویان خوابگاهی به عنوان جامعه هدف بوده است. تمرکز 
اصلی برنامه های پیش��گیرانه در میان نو دانشجویان، برگزاری اردوهای 

دفتر سياست ملي كنترل مواد مخدر آمريكا، پژوهشكده ملي مواد 
مخدر ايران، دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر 

در روز اول ماه ژوئن س��ال2001 )11 خرداد س��ال 1381( برنامه 
مبارزه ملي رسانه اي عليه مواد مخدر براي جوانان)دفتر سياست ملي 
كنترل مواد مخدر كاخ س��فيد(، ميزبان 15 كارشناس در زمينه هاي 
آموزش رس��انه اي، پيش��گيري از اعتياد به مواد و رشد نوجوانان طي 
اجالس مسووالن آموزش رسانه اي در واشنگتن بود. هدف اين اجالس 
كن��كاش در مورد موضوع آموزش رس��انه اي مختص موادمخدر) غير 
قانوني( و شناسايي چالش ها و فرصت هايي براي پيشبرد اين رويكرد 

یک حرف از
 هـــــزاران

معرفی کتاب

یادداشـت

رویکردي نـو  بـه پیشگیـري از اعتیـاد: 
مبارزه ملي رسانه اي ضد مواد مخدر براي جوانان،       
کمک بـه جوانـان بـراي جستجو در عصر رسانـه ها 

فرهنگی � آموزش��ی “ گام خوب “ و در میان دانش��جویان خوابگاهی 
برگزاری سلسله نشست های پرسش و پاسخ “ فردای بهتر “ بوده است. 
در برنامه ریزی های به عمل آمده با استفاده محتواهای بهداشت روانی 
متناسب با نیازهای دانشجویان )از جمله مهارت های زندگی، شناخت 

و روان گ��ردان،  مواد مخ��در 
پیشگیری از سوء مصرف مواد 
و ...( و بهره گیری از اس��اتید 
امکان��ات فرهنگی  مج��رب، 
برگزاری  اس��تان،  تفریحی   �
مس��ابقات و نمایش��گاه های 
متنوع، اجرای تئاتر آموزشی 
و ...، در جه��ت افزایش انگیزه 
به منظور حضور  دانشجویان 
موثر در ط��رح مذکور تالش 

شده است.
این برنامه های آموزش��ی 

در ساعات اوقات فراغت دانشجویان و با هدف توانمندسازی خصوصاً 
دانش��جویان جدیدالورود خوابگاهی و با تاکید بر مهارت های زندگی 
طراحی شده و نتایج نظر سنجی های به عمل آمده حاکی از رضایت 
کلی مخاطبین و افزایش کمی و کیفی برنامه ها بوده اس��ت. انشاء ا..  
با مشارکت همه جانبه ظرفیت های علمی و فرهنگی اندیشمندان و 
مس��ئولین کشور، شاهد رشد و بالندگی جوانان و آینده سازان میهن 

اسالمی خود و عاری از انواع آسیب های فردی و اجتماعی باشیم.
پرستو کریم زاده نعیم )کارشناس مشاوره و روانشناسی(

گـزیده

تمرکز اصلـی برنامه های 
نـو  میـان  در  پیشـگیرانه 
دانشجویان، برگزاری اردوهای 
ـ آموزشـی “ گام  فرهنگـی 
خوب “ و در میان دانشجویان 
خوابگاهی برگزاری سلسـله 
نشست های پرسش و پاسخ 

“ فردای بهتر “ بوده است.

بود. از زمان شروع در سال 1998، مبارزه ملي رسانه اي ضد مواد مخدر 
ب��راي جوانان، كمك فراواني به آموزش و توانا كردن جوانان آمريكايي 
براي امتن��اع از مصرف موادمخدر) غير قانوني ( و نيز الكل و دخانيات 
ك��رده اس��ت. اين برنامه ش��امل خريد مبالغ هنگفتي از رس��انه هاي 
تبليغاتي، ايجاد انواع ابزارهاي مبتني بر رسانه براي آموزش دهندگان و 
گروه هاي اجتماعي و دسترسي به پديدآورندگان رسانه هايي كه بيش از 

همه توسط نوجوانان آمريكايي مورد استفاده قرار مي گيرند، بود. 
از آنجا كه راهبرد كلي اين مبارزه به رسميت شناختن قدرت و نفوذ 
رسانه ها بر جوان آمريكايي است، براي فرد شروع كننده مهم و مناسب 
اس��ت كه به جوانان كمك كند، مهارت هاي اصلي فكر كردن از طريق 

سرمايه گذاري بيشتر در امر آموزش رسانه اي را به دست آورند. 
مطالب باال از آدرس زیر گرفته شده، می توانید کتاب ها را در صورت 

تمایل دانلود کنید.

archives.irebooks.com/ftopict-9.htm   
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گ
ای��ن مرکز تالش مي نماید ب��ه عنوان مرجع ب��رای احاطه بر 
فعالیت های علمی و پژوهشی مرتبط با اعتیاد از یك سو و با طراحی 
برنامه های کالن و خاص اعتیاد بر پایه نتایج پژوهش ها، در راستای 
اهداف، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های کشوری ایفای نقش کرده 
و از سوی دیگر محیط آموزشی مناسبی را در زمینه اعتیاد ایجاد نماید. 

مسابقه پیامكی  معرفـی سـایت

شناسنامه پیشگیری نوین

   /http://incas.tums.ac.ir

 مسابقه پیامكی شماره 13 

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.

چه انتظاری از دانشجویان در ارتباط با موضوع اعتیاد به 
اینترنت و برنامه های تحت آن می توان داشت؟

الف � تشخیص به هنگام آسیب ها و فرهنگ سازی
ب � پرهیز از استفاده از اینترنت

ج � توسعه ارتباطات چهره به چهره به جای ارتباطات مجازی
د � استفاده از برنامه های مفید و آموزنده

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

ارسال فرمایید.

زیر نظر شورای سیاست گذاری

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 پند آموز

- پرستو کریم زاده نعیم )کارشناس مشاوره و روانشناسی(
- مرجان حاجی حسنی)کارشناس و پژوهشگر سینما(

- زهرا آقا بزرگی )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

مرکـز ملی مطالعات اعتیـاد
دانشگاه علوم پزشكی تهران


