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َهَلَك اْمُرٌؤ لَْم یَْعِرْف َقْدَرُه
انسانی که اندازه خود را نشناخت هالك شد.)امام علی علیه السالم(

پیام این شـماره :
اختالالت روانی از دروازه های ورود به اعتیاد و اعتیاد از دروازه های ورود به 

اختالالت روانی است.

گـاهنـامه داخلی /  شماره 15
ویژه دانشـجویان دانشگاه هـا و مراکـز آموزش عالی کشور

معرفی نظریـه

نظريـه انـزواطلبي مرتـون   
 نیم نگاه

اعتیـاد به اينتـرنت در شمار بیـماری هـای روانی 
مهارت های زندگی

اپیـدمی ايدز و نقش اعتیـاد درآن
معرفی مواد مخدر

قات )کاتینـون(

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 کمیـن
سالمـت
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اين نظريه روايت ديگري از نظريه بي هنجاري اس��ت و بي شباهت به 
نظريه پيرامون گرايي كه اخيراً رواج گس��تردهاي يافته، نيست طبق اين 
نظريه، چون جوامع مدرن اغلب به موفقيت فردي اصالت داده و كسب آن 
در گروه مشاركت فعال اجتماعي، داشتن كار مفيد بهره مندي مناسب از 
ثروت مادي، سواد مناسب با موفقيت اجتماعي فرد و غيره است محروميت 

از هريك از اين ها به پيراموني 
ش��دن و انزواطلبي فد منجر 
مي شود و در چنين شرايطي 
يا در ش��رايطي كه فرد خود 
را با نگرش ها، باورها، ارزش ها 
و هنجارهاي حاكم بر جامعه 
بيگان��ه مي يابد و ي��ا حداقل 
خود را با آنها يگانه نمي يابد از 
جامعه جدا شده ودر انزواطلبي 
بيشتر قرار مي گيرد اين قبيل 
افراد عموماً كساني هستند كه 
يا قادر به تطابق خود با محيط 

نيس��تند ويا از تطبيق محيط با خود ناتوانند و بنابراين براي گريز از اين 
موقعيت به مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي روي مي آورند جالب آن 
كه همين راه فرار خود عامل مهم در تقويت پيراموني شدن اين افراد است 
افرادي كه احساس موفقيت نمي كنند اغلب تنگدست و فقير يا بي كارند 
سواد كافي يا موقعيت اجتماعي مناسب ندارند درگير روابط به خانوادگي 
هس��تند يا حتي در صورت فقدان مشكالت مذكور، ارزش هاي حاكم بر 
جامعه را قبول ندارند بيشتر در معرض انزواطلبي و احتماالسوء مصرف مواد 
مخدر هستند، چرا كه يكي از مهم ترين داليل انزواطلبي تغيير برداشت 
خ��ود از واقعي��ت از طريق مصرف اين گونه مواد اس��ت و معموالًمصرف 

داروهاي روان گردان را يكي از راه هاي فرار از واقعيت مطرح مي كنند. 
منبع: اعتیاد )انواع مواد، سـبب شناسي، پیشگیري، درمان(/ 

ساسان باوي. اهواز: دانشگاه آزاد اسالمي، 1388.

نظريـه انـزواطلبي
 مرتـون

يكی از يافته های پژوهش��ی در مورد با س��وءمصرف مواد مخدر اين 
اس��ت كه معموال سوءمصرف مواد مخدر در افراد، با رفتارهای آسيبی از 
جمله بزهكاری، رفتار جنسی نابهنجار و اختالالت روانی همراه می باشد. 
مجموع��ه اختالالت و رفتارهای نابهنجار نوعی همبودی را با گرايش به 
س��وءمصرف مواد مخدر  نشان می دهند. به عالوه حتی ممكن است به 
خطر افتادن س��المتی جسمانی از جمله دردهای مربوط به آسيب های 
ورزشی و س��اير حوادث و بيماری ها نيز در گرايش افراد به سوءمصرف 
مواد مخدر به طور مس��تقيم ايفای نقش كنن��د. اعتياد گاهی در امتداد 
تجويز داروهايی ايجاد می شود كه برای كاهش درد، آرام بخشی و نيرو زايی 
تجويز ش��ده اند. در مجموع اين كه اختالل در سالمت، و يا نارضايتی از 
وضعيت خود، می تواند زمينه ساز گرايش به اعتياد در افراد باشد. از اين 
منظر خود  درمانی ها و تكيه كردن به داروهايی كه قابليت اعتيادآوری را 
دارند از دروازه های ورود به اعتياد  محسوب می شوند. دوری از خانواده، 
كمبود منابع درآمدی، مشكالت معيشتی، ناتوانی در تامين هزينه های 
تحصيلی و ارتباطی، شكس��ت های تحصيلی و عاطفی، مسائل و بحران 
های هويتی، استرس ناشی از فعاليت های كالسی و آزمون ها، قرار گرفتن 
در معرض خرده فرهنگ هايی كه توجيه كننده مصرف گونه هايی از مواد 
مخدر هستند و برخی عوامل ديگر در دانشجويان از جمله عوامل تهديد 
كننده سالمت هستند كه می توانند زمينه ساز گرايش به مواد و داروهای 

اعتيادآور نيز باشند.
از سوی ديگر اعتياد پديده ای است كه دارای پيامدهای جسمی، روانی 
و اجتماعی بس��يار گس��ترده ای می باشد و از اين منظر نيز با سالمت و 
بهداشت در ارتباط مستقيم و حتی همبودی قرار می گيرد. بيماری ها 
و آسيب های مربوط به مصرف هر يك از مواد اعتياد آور كه بر اعضاء و 
اندام های بدن تاثير می گذارند؛ آسيب های وارده بر كبد، كليه، قلب و 
مغز و قرار گرفتن در معرض بيماری هپاتيت و ايدز را می توان به عنوان 
آسيب های همراه با اعتياد در نظر گرفت. به عالوه بروز بيماری های روانی 
مختلف از جمله افسردگی، اضطراب و بدبينی كه می توان سطحی از آن 
را در اغلب معتادين به مواد مخدر تشخيص داد و همين طور پيامد های 
خانوادگی و اجتماعی از جمله خشونت و در مراحل پيشرفته تر: سرقت، 
خيان��ت، ولگردی، تكدی و غيره، بيانگر اثر ويرانگر اعتياد بر س��المت و 

بهداشت معتادين است.
از دانشجويان انتظار می رود تا با شناخت زمينه های گرايش به مصرف 
مواد مخدر و خاصه توجه به اختالالت سالمت و بهداشت)كه می توانند 
زمينه ساز گرايش به اعتياد باشند(، و شناخت پيامدهای نابهنجار اعتياد 

به مواد مخدر، در پيشگيری از اعتياد ايفای نقش كنند. 

گـزیده

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

مطرح مي کنند.

معرفی یك نظـریـهسخن آغازیـن

اعتیاد در کمیـن 
سالمـت
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مخدر ايجاد می شود. 
همچنين بنا بر گزارش هايی كه پيش از اين منتشر شده بود، در آمريكا 
و برخی از جوامع پيشرفته، تعداد معتادان به اينترنت از اعتياد به مواد 
مخدر، الكل و ساير مخدرات بيشتر است. بنا به يك گزارش، برخی از 
آمريكايی ها تا جايی اعتياد پيدا كرده اند كه روزانه بيش از 18 ساعت از 
وقت خود را صرف اينترنت می كنند و طبعا اين امر منجر به عدم توجه 
به خانواده می شود. از اين رو، اينترنت زندگی بسياری از مردم را مختل 

كرده است. 
گسترش اين پديده تا حدی است كه اولين كلينيك ترک اعتياد به 
اينترنت اياالت متحده در يك مركز درمانی واقع در واشنگتن در)تابستان 
2009( راه اندازی شده كه با استفاده از شيوه های روانشناسی و آموزش 
مهارت های اجتماعی به درمان بيماران خود می پردازد. ثبت نام در برنامه 
بهبود از اعتياد اينترنتی ۴۵ روزه اين مركز، در حدود 1۴ هزار و ۵00 

دالر هزينه دارد.
  خبرگزاری صدای افغان)آوا(

اعتیـاد به اينتـرنت در 
شمار بیـماری هـای روانی 

نحوه شکل گیـری بـاور اعتیـاد

انجمن روانشناسی آمريكا داده هايی در اختيار دارد كه نشان می دهد، 
معتادان به اينترنت نيز دچار همان توهمات و تخيالتی می شوند كه 
معتادان به مواد مخدر، در صورت عدم مصرف ماده مخدر از آن رنج 

می برند. 
مجله آمريكايي “فوربس” در آخرين شمارۀ خود نوشت: به زودی “اعتياد 
به اينترنت” در شمار بيماری های روانی قرار خواهد گرفت و در دايرۀ المعارف 
پزشكی، در بخش ناهنجاری های عقلی درج خواهد شد. هرچند شماری 
از دانشمندان بر اين عقيده اند كه اين موضوع بايد با دقت و فرصت 

بيشتری مورد بررسی قرار گيرد. 
در ادامۀ گزارش اين مجله آمده است: معنای اين گفته آن است كه 
“اعتياد به اينترنت” كه تاكنون در محافل پزشكی، “اختالل استفاده از 
اينترنت ناميده” می شد، به زودی به عنوان يك بيماری روانی كه ميليون ها 

نفر در سراسر جهان از آن رنج می برند، به رسميت شناخته می شود. 
به گزارش العالم: به نوشتۀ “فوربس”، در پژوهشی كه پيشتر به انجام 
رسيده، ثابت شده بود كه به كارگيری نادرست اينترنت، در ساختار ذهن 
و مغز كاربران همان تغييراتی را ايجاد می كند كه در مغز معتادان به مواد  

نیم نگاه

بايد در نظر داش��ت كه عوامل گوناگونی در بوجود آمدن اعتياد نقش 
دارند كه بسياری از آنها در بررسی بصورت فردی نمايان می گردد. بدين 
معنا كه همواره كلياتی در ارتباط با بوجود آمدن اعتياد مطرح می شود، 
اما اين كليات در خصوص همه افراد صادق نمی باشد. مثال: كانون خانواده 
و محيط خراب در اعتياد فرزندان نقش دارند اما ديده ش��ده كه هميشه 
بدين گونه نيس��ت چنان كه پدر يا مادر يا هر دو دارای اعتياد بوده اند اما 
فرزندان هيچ گونه گرايشی به مصرف حتی سيگار هم نداشته اند و از اين 

گونه موارد. . .
در تعريف روانشناسی رفتارگرا، اعتياد را با شرطی سازی عامل می توان 
اين گونه ش��رح داد :هر عملی كه پاداش به دنبال داش��ته باشد آن عمل 
آموخته می شود. در فرايند اعتياد پس از مصرف مواد مخدر فرد احساس 
رضايت و نشاط می كند اين رضايت توسط قسمتی از مغز كه موسوم به 
مسير پاداش در مغز است بوجود می آيد و اين امر باعث افزايش و تكرار 
رفتار می گردد. اين گونه اعتياد ش��كل گرفته و آموخته می ش��ود. اين 
نظريه در حوزه رفتار گرايی تنها در خصوص اعتياد كاربرد ندارد، بلكه اكثر 

رفتارهای منجر به يادگيری را شامل می شود كه توسط تقويت كننده ها 
آموخته می شوند. در اين مدل نيز مواد مخدر حكم تقويت كننده را دارا 

می باشد .
نظريه تولمن به تقويت به عنوان متغيير يادگيری اهميتی نمی دهد 
ليكن نام تاييد را به آنچه كه رفتارگرايان تقويت می نامند می گذارد. از نظر 
تولمن انتظارات حدس هايی هستند مبنی بر اين كه چه چيزی)عالمت( 
به چه چي��ز ديگری)عالمت ديگر( می انجامد. حدس های موقتی اوليه 

همان فرضيه نام دارند.
فرضيه ها اگر به وسيله تجربه تاييد شوند حفظ می گردند و فرضيه ای 
كه پيوسته تاييد می شود به)باور( می انجامد يا به عبارتی ديگر: ارگانيسم 
باور خواهد كرد كه اگر به طريق خاصی عمل كند نتيجه معينی به دست 
خواهد آمد. در اين فرآيند حدس)فرضيه( اين كه مواد مخدر مفيد است 

توسط تجربه تاييد می گردد و با تداوم تاييد به باور )اعتياد( می انجامد.
علی درخشنده 
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تـرجمـه

در دانش��گاه های انگليس بيش��تر دانش��جويان ب��ر اين عقيده 
هستند كه تمام دوس��تان آن ها مواد مخدر مصرف می كنند. اما 
بررس��ی ها نش��ان می دهد كه اين عقيده درست نيست. بسياری 
از دانش��جويان)90 درصد از آن ها( فكر می كنند كه دوستانشان 
زمانی كه در دانش��گاه بودند مواد مخ��در مصرف می كرده اند. 
اما بررسی های انجام شده در مورد فرهنگ مصرف مواد مخدر در 
خوابگاه های دانش��جويی بريتانيا نشان می دهد كه در واقع تقريباً 
نيمي از اين دانشجويان)۴۵ درصد از آن ها( هيچ گونه مواد مخدری 

را مصرف و تجربه نكرده اند. 
 ofstudentbeans.com اوليور بران« ويراستار وب س��ايت«

تحقيقات نشان داده است مواد اعتيادآور به محض ورود به سيستم 
عصبی)حتی برای اولين بار( برخی مراكز ترشح كننده دوپامين را در 
مغز خاموش می كنند. تصاوير MRI رنگی از مغز معتادان و مقايسه 
آن با افراد س��الم نش��ان می دهد كه افراد سالم، مغزی درخشنده با 
رنگ های متنوع دارند اما افراد معتاد از يك مغز خاموش با تصويری 
سياه و تيره برخوردارند. علت اين مساله همان قطع ترشح دوپامين و 

ساير واسطه های شيميايی در مغز است.
سعید خراطها                         

مصرف مـواد مخـدر 
در خوابگاه هـای 

دانشـجويی انگلستـان 
کمتـر از میـزانی است 
کـه دانشجـويـان فکر 

می کنند

مواد مخدر می تواند موجب 
تقويت سیستم عصبی و قوای 

تفکر و تخیـل شود

یك بـاور غلط:

می گويد كه» نگرانی ما اين اس��ت كه اين امر فقط يك برداش��ت 
است بلكه واقعيت نيس��ت. جوانان تاثير زيادی از همساالن خود 
می پذيرند و اگر تصور كنند كه تمامی دوستانش��ان با مواد مخدر 
س��رو كار دارند، ممكن است خود به سراغ اين گونه مواد بروند. در 
واقع تعداد دانشجويانی كه واقعاً مواد مخدر مصرف كرده اند، خيلی 
پايي��ن تر از تعدادی بود كه هم اتاقی ها يا هم كالس��ی های آنان 

ارزيابی می كردند«. 
از بين دانشجويانی كه پذيرفتند كه در دانشگاه مواد مخدر مصرف 
می كردند، 77 درصد ماری جوانا، 39 درصد مواد روان گردان و 2۴ 
درصد كوكايين مصرف می كردند. حدود يك شش��م دانشجويان 
كتامين، كه يك آرام بخش حيوانی اس��ت مصرف ك��رده اند.  اما 
در عين حال اين ماده در صدر ليس��ت موادی بود كه 63 درصد از 
دانشجويان گفتند كه هرگز مصرف نكرده اند. دانشجويان همچنين 
گفتند كه از LSD  اجتناب می كنند)61 درصد گفتند كه مصرف 
نمی كنند(، ۵7 درصد از آن ها گفتند كه مفدرون و ۵2 درصد اعالم 
كردند ك��ه كوكايين و آمفتامين مصرف نمی كنند. از بين 1۴01 
دانشجويي كه در پژوهش شركت كردند، فقط 3 درصد گفتند كه 

ماری جوانا مصرف نمی كنند. 
اما س��ه چهارم از دانشجويان بيش از يك بار در ماه مواد مخدر 
مصرف نمی كنند و نيمی از آن ها كمتر از 10 پوند از پولش��ان را 
صرف خريد مواد می نمايند. يك پنجم دانشجويان سيگار می كشند 
و ي��ك چهارم از آن ها مواد مجاز كه محبوب ترين آن ها اكس��يد 
نيتروس يا گاز خنداننده )به علت اثر خوشحال كننده بر افراد( است، 

مصرف می كنند. 
منبع :

http://www.theguardian.com/education/2012/
oct/12/students-drug-taking-less-prevalent-on-
campus/
ترجمه : صمد حبیبی
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اپيدمي HIV/AIDS   در جهان در حال گسترش است. در انتهاي سال 
2002 مي��الدي، 42 ميليون نف��ر در جهان به HIV/AIDS   مبتال بوده 
اند و تنها در همين س��ال پنج ميليون نفر به آن مبتال گشته اند. اگر چه 
در برخي از كشورهاي توسعه يافته موفقيت هاي چشمگيري در كنترل 
اپيدمي به دست آمده، اما در كشورهاي در حال توسعه، گسترش اپيدمي 
ادامه دارد. طبق برآورد كارشناس��ان در صورت ادامه روند كنوني تا س��ال 
2015 متوس��ط عمر در 9 كش��ور آفريقايی كه بيشترين شيوع HIV  را 
دارند ،17 سال كاهش خواهد يافت. همچنين پيش بيني مي شود كه در 
126 كش��ور با درآمد اندك تا متوس��ط از جمله كشور ما در صورتي 
كه روش هاي صحيح پيشگيري اعمال نشود تا سال 2010 ،45 ميليون 
نفر ديگر به عفونت HIV/AIDS  مبتال خواهند شد. اما در صورت اجراي 
كامل برنامه هاي پيش��گيري تا سال 2005، عدد فوق به 29 ميليون نفر 
كاهش خواهد يافت. در اين ميان اعتياد تزريقي نيز در جهان گس��ترش 
م��ي يابد و ابتالي اف��راد به اين بيماری در اثر تزري��ق مواد مخدر نيز به 
گونه اي هشدار دهنده بخصوص در بسياري از كشورهاي در حال توسعه 
جهان روبه افزايش است. به طور مثال در حالي كه تا يك دهه قبل شيوع 
اعتياد تزريقي در اندونزي در حد صفر بود، هم اكنون حدود 124000 تا 
196000 معتاد تزريقي در اين كشور وجود دارد كه در انتهاي سال 2002، 
43000 نفر آنها مبتال به HIV/AIDS بوده اند و اگر اش��تراك در سوزن 
ادامه يابد تا انتهاي س��ال جاري ميالدي تعداد آنها 2 برابر خواهد شد. در 
سرتاسر ساير نواحي آسياي جنوب شرقي وضع مشابهي وجود دارد و اعتياد 
تزريقي عامل اپيدمي ش��دن HIV/AIDS ش��ده است. در بررسي كه در 
اواخر سال 2001 در روسيه ميان معتادان تزريقي انجام شد، 56%  آنها به 
HIV/AIDS آلوده بوده اند و بخش قابل توجهي از آنها ظرف 2 سال قبل 
از مطالعه مبتال بوده اند. اكثريت موارد جديد عفونت HIV در آمريكا نيز 
در معتادين تزريقي و شركاي جنسي و كودكان آنها رخ مي دهد. در ايران 
نيز در حالي كه تعداد مبتاليان به عفونت HIV/AIDS در سال 1380 به 
تنهايی حدود چهار برابر مجموع مبتاليان تا سال 1375 بوده، سهم ابتال از 
راه اعتياد تزريقي طي همين سال ها از 2/2% در مجموع مبتاليان تا سال 
1375 به 66/7%  در سال 1380 افزايش يافته است. با توجه به اين كه در 
مطالعه دكتر رزاقي و همكاران در سال 1379 در ايران حداقل 100000 

اپیـدمي ايـدز 
و نقش اعتیـاد تـزريـقي در آن 

مهارت های زندگی

معتاد عمدتاً از روش تزريقي استفاده كرده اند، خطر اپيدمي HIV در ايران 
بسيار جدي است. مطابق برآوردUNAIDS  بين 200000 تا 300000 
معتاد تزريقي در ايران وجود دارد كه حدود نيمي از آنها از وسايل تزريقي 

به طور مشترك استفاده مي كنند. 
گسترش عفونت HIV در معتادين تزريقي مي تواند به گونه اي انفجاري 
باش��د. در ادينبورگ)اسكاتلند ( در سال 1983 شيوع HIV  در معتادين 
تزريقي 5 بود، ولي در سال 1985 به 57% رسيد. همچنين در بررسي هاي 
ديده وري سرولوژيك كه از سال 1987 تا 1988 در مراجعين به كلينيك 
هاي معتادين تزريقي در بانكوك انجام ش��د، ش��يوع عفونت HIV از %1 
ب��ه 43% افزايش يافت. در جاكارتا )اندونزي( نيز ميزان ش��يوع HIV در 
معتادين تزريقي از حدود 1% در سال 1998 به تقريبًا 50% در سال 2001 
رسيد. هم در ادينبورگ و هم دربانكوك عامل عمده در سرعت بخشيدن 
به گس��ترش عفونت HIV در معتادين تزريقي ،عدم دسترسي به وسايل 
تزريقي استريل بوده كه به شراكت وسيع سرنگ و سوزن در ميان معتادين 

تزريقي منجر شده است.
با توجه به ش��يوع باالي رفتارهاي پرخطر جنسي در معتادين تزريقي  
اعتياد تزريقي به صورت عامل موثري جهت گسترش عفونت HIV در ساير 
گروه هاي اجتماعي عمل مي كند. بنابراين خطر HIV در معتادين تزريقي 
فقط محدود به خودشان نيست، بلكه در درجه اول شامل شركاي جنسي 
و فرزندان آنها و س��پس ساير گروه هاي اجتماعي هم مي شود. به طور 
مثال در نيويورك تقريبًا همه 17000 مورد ابتالي كودكان به HIV ناشي 
از ابتالي يك يا هر دو وال��دين آنها به اين بيماری از راه اعتياد ت��زريقي 
بوده است. مطابق برخي تخمين ها، حدود 30% معتادين تزريقي در ايران 
متاهل اند و بخش قابل توجهي از آنها روابط جنسي خارج از ازدواج دارند و 
استفاده از ابزار محافظ نيز در آنها نادر است. به نظر مي آيد خطر گسترش 
عفونت HIV از معتادين تزريقي به س��اير گ��روه هاي اجتماعي در ايران 

بسيار جدي باشد .

  دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریزـ  
معاونت بهداشتی

    http://eazphcp.tbzmed.ac.ir

AIDS
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چشمانم را باز كردم. همه جا ساكت بود. نمی دانستم چرا در بيمارستان 
هستم؟ چه اتفاقی افتاده است؟ پرستار را صدا كردم. پرستار با چهره ای 
در هم كشيده وارد اتاق شد. مشخص بود كه از من ناراحت است. اما چرا؟ 

از او پرسيدم: من چرا در بيمارستانم؟ چند روز است كه اينجا هستم؟
پرستار گفت: دو روز است. به خاطر مسموميت دارويی! چرا از اين قرص ها 

مصرف می كنی؟ حيف شما نيست؟!
گفتم: ديروز و امروز امتحان داشتيم. همه اش تقصير اين پدرام است با 
آن قرص های لعنتی كه تعارف كرد و گفت اين را بخور و تا صبح خر بزن! 
من هم خر شدم و خوردم و بعد از آن هم يادم نيست امتحان ها را هم از 

دست دادم . پدرام، پدرام ، پدرام!
پرستار گفت: واقعاً بايد خدا را شكر كنيد دو روز پيش شما و دوستتان 
را  كه اسمش همون پدرام بود به خاطر استفاده زياد از قرص ريتالين به 

اينجا آوردند. متاسفانه دوستتان همان شب .....
مهدي فرج اللهي

Catha edulis ‘گي��اه خط ادوليس  دارای ماده مخدری به نام قات 
 khat)خ��ط( )كاتينون (اس��ت  اثرات و فرمول ماده مخدر ق��ات )خط(
)كاتينون ( مشابه با ماده مخدر متامفتامين )شيشه( است مخدر قات را 
سال ها است اعراب استفاده می كنند. مخدر قات در واقع برگ های گياه 
خط ادوليس Catha edulis است كه در يمن می رويد. در كشور يمن 
مصرف قات، قانونی است و همه در هر كجا می توانند از آن استفاده كنند. 
قات مشابه با برگ های گياه كاهو است و اعراب آنرا در دهان گذاشته 
و می جوند و آب آنرا قورت می دهند. نشئگی قات ، مشابه با ماده مخدر 

محرک متامفتامين)شيشه( و متكاتينون است.
 قات زدن به عمل مكيدن تدريجی شيره برگ گياه قات كه نوعی مخدر 
اس��ت گفته می شود. در كشور يمن دو سوم مردان و يك سوم زنان قات 
استفاده می كنند. بسياری از مردم عربستان سعودی نيز از اين ماده مخدر 

استفاده می كنند.
      http://rhodium.blogsky.com/Catha-edulis

معـرفی مـواد مخدر

امتحان و ديگر هیچ

داستان کوتـاه

محرک هـا
قات )کاتینـون(
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دكتر عبدالرضا رحمانی فضلی دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 
ن��وع محصوالتی كه عرضه می ش��ود از جمله مخدرهای صنعتی و روان 

گردان ها باعث شده مشكالتی 
در بخش های مختلف اجتماع 
به وجود بيايد به اين معنا كه 
براي اف��راد دارای اضافه وزن، 
افس��ردگی، افرادی كه تمركز 
حواس در شب امتحان ندارند 
يك نس��خه پيچيده می شود. 
غالب��ا مش��اهده  هم چني��ن 
می گرددك��ه به اف��راد دارای 
ناتوانی جنس��ی و افرادی كه 
از لحاظ اخالقی، ش��خصيتی 

و روحی و جس��می دارای مشكالتی هستند استفاده از اين مواد توصيه 
می شود. وی هشدار داد: سطح آشنايی مردم از اين مواد بسيار كم است 

انتشارات و سال نشر : اطالعات 1391

نویسندگان : برایان اي برایدـ  ساموئل اي مك مستر

مترجمان : سلمان زارعيـ  فرنوش نیرو

كتاب حاضر، به موضوع اس��ترس و آس��يب  روحي و ارتباط آن با 
مصرف مواد مخدر اختصاص يافته اس��ت. در اين كتاب در هر فصل 
ترجمۀ پژوهش ها و مقاالت صاحب نظران س��اير كش��ورها با حفظ 
فرهنگ بومي و با هدف پيشگيري و مبارزه با مصرف مواد مخدر آورده 
شده اس��ت. در هر فصل مقدمه و نتيجه گيري از مباحث و نظريات 

مطرح شده ارائه گرديده و مطالب در هشت فصل تدوين شده است.

اس��ماعيل پناهی فرزند بايرام در بيستم ش��هريورماه سال 13۴9 در 
روستای آق قاسملوی مشكين شهر، چشم به جهان گشود. 

او پس از سپری ساختن دوران كودكی خويش شروع به تحصيل كرد 
و ديپلم خود را در اردبيل اخذ نمود. اسماعيل پس از دو سال تحصيل در 
دانشكده ی افس��ری تهران، و اخذ مدرک فوق ديپلم و درجه ی ستوان 
س��ومی به انجام وظيفه در لشكر بيس��ت و يك نيروی مخصوص حمزه 
پرداخت و در طول دوران خدمت خويش در ش��هرهای اصفهان، مراغه، 
تبريز و مهران فعاليت نمود. او در سال هزار و سی صد و هفتاد ازدواج كرد 

كه ثمره اين ازدواج يك فرزند بود. 
او كه در راه دفاع از امنيت و آرامش كشور، لباس مقدس ارتش را بر تن 
كرده بود، در چهارمين روز از تير ماه سال 137۵ در منطقه ی مهران بر 
اثر درگيری با اشرار و قاچاقچی ها به شدت مجروح گرديد و پس از چهار 
روز در بيمارستان اهواز، در سن 26 سالگی جان به جان آفرين تسليم نمود 

و به خيل شهدا پيوست. 

اهمیت پیشگیري و مبارزه 
بـا مخدرهـای صنعتی و 

روان گـردان ها

معرفی کـتاب یاد شهـید

خبـر

استرس، آسیب روحي
 و مصرف مواد

شهیداسماعیل پناهی 

گـزیده

سطح آشـنایی مردم از 
این مواد بسـیار کم است و 
اعتیاد تنها به شكل سنتی 
آن در اذهـان مردم شـكل 

گرفته است

و اعتياد تنها به ش��كل سنتی آن در اذهان مردم شكل گرفته، در حالی 
كه امروز در حوزه مخدرهای صنعتی بسياری از افراد در خانواده به ويژه 

فرزندان به آن مبتال هستند و خانواده ها از آن اطالعی ندارند.
رحمانی فضلی نبودن آشنايی كافی خانواده ها با روش های استعمال 
مواد مخدر را يكی از علت های افزايش گرايش به سمت مخدرهای صنعتی 
عنوان كرد و گفت: تا زمانی كه سطح آگاهی و هوشياری جامعه افزايش 

پيدا نكند، كماكان با اين مشكالت مواجهيم.
وی با تاكيد بر اين كه بايد تالش كنيم در جامعه اسالمی با موضوع مواد 
مخدر به صورت ريش��ه ای و عميق برخورد كنيم، ادغان كرد: برنامه های 
ستاد در حوزه پيشگيری، درمان و مصونيت يابی پس از درمان از جمله 
تامين اشتغال و مسائل بهداشتی روانی معتادان از برنامه هايی است كه در 

دستور كار قرار دارد. 
به نقل از خبرگزاري دانشجویان ایران »ایسنا«
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  اين س��ايت پوش��ش دهنده فعاليت های سازمان بهزيستی 
كش��ور است. برای دريافت اطالعات از اساسنامه، قوانين، طرح ها 
و برنامه ها س��ايت های استانی و غيره اين سازمان می توانيد به 
سايت مذكور مراجعه كنيد. برخی از وظايف اين سازمان در زير 

آمده است:
- پيشگيری از آسيب های اجتماعی)كودک آزاری، خودكشی، 
همس��رآزاری، ط��الق و ...( از طري��ق اورژان��س ه��ای خدمات 
اجتماعی و مراكز پيش��گيری از طالق و كلينيك های مددكاری 
و خط تلفن 123 اورژانس اجتماعی و مراكز مش��اوره حضوری و 

صدای مشاور تلفن 1۴8
- پيشگيری از اعتياد به روش اجتماع محور در محالت شهری 

و روستايی، واحدهای اداری، كارگری و آموزشی
- اج��رای برنامه ه��ای كاهش آس��يب و عوارض بهداش��تی 
و اجتماع��ی و اعتياد و پيش��گيری از گس��ترش بيماری ايدز در 
كش��ور از طريق آم��وزش معتادان پرخطر و خان��واده های آنها، 
توزيع وسايل پيشگيری كننده، راه اندازی DIC و كلينيك های 

متادون 
- آموزش مهارت های زندگی)فردی و اجتماعی( در واحدهای 
آموزش��ی، كارگری و خانواده ها و زوجين به منظور مقاوم سازی 

افراد در برابر تهديدات آسيب های اجتماعی

مسابقه پیامكی  معرفـی سـایت

شناسنامه پیشگیری نوین

http://behzisti.ir
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در هر شماره از نشريه از ميان مطالب، پرسشی مطرح می شود 
كه خوانندگان با پاسخ دادن به آن می توانند از جوايز ارزنده 

بهره مند شوند.
روش های متداول در ترك اعتیاد به اینترنت کدام گزینه 

است؟
الف � ايجاد قوانين تنبيهی و سياست های تشويقی

ب � شيوه های روانشناسی و آموزش مهارت های اجتماعی 

ج � شيوه های مبتنی بر بستری و مراقبت فيزيكی

د � لوگوتراپی)معنی درمانی(

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

ارسال فرماييد.

زیر نظر شورای سیاست گذاری

نویسندگان این شماره :

- بهزاد دارابی)پژوهشگر حوزه اعتياد(
- دكتر سعيد خراطها)پژوهشگر حوزه آسيب های اجتماعی(

- صمد حبيبی)مترجم(
- مهدی فرج الهی)كارشناس ادبی(

- علی درخشنده)روانشناس(
- زهرا سليمانی)كارشناس مديريت فرهنگی(

- مدير هنری:  ميثم مقصودی
- گرافيك و صفحه آرايی:  سهيل علی اصفهانی

كليه حقوق مادی و معنوی مطالب اين نشريه محفوظ و متعلق 
به اداره كل امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقيقات و 

فناوری می باشد. 
نقل مطالب با ذكر نام منبع، مجاز می باشد.

نشانی: تهران، شهرک قدس، ميدان صنعت، خيابان خوردين، 
خيابان هرمزان، نبش خيابان پيروزان جنوبی، وزارت علوم، 

تحقيقات و فناوری.

 شماره تماس:  82233262  )021(

دانشجویان عزیز:
لطفا برای ارائه نظرات و پیشنهادات خود 
در مورد گاهنامه پیشگیری نوین به آدرس
F_ejtemaee@msrt مراجعه . i r
 و برای دریافت اطالعات بیشتر از سایت:
w w w. p i s h g i r i n o v i n . c o m

دیدن فرمایید.

سازمان بهزیستی کشور


