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نْيا َفاْعِرْض َعَمنَّ تََولَّی َعْن ِذْکِرنا َولَْم یُِرْد ااِلَّ الَْحياَة الدُّ
از کسی که از یاد ما روى گردانيده و اراده  اى جز زندگی دنيا ندارد، دورى کن. ) سوره نجم، آیه   29(  

پيام این شـماره :
اعتياد به مواد مخدر باعث تباه شدن مغزهاى فعال جوانان یک ملت می شود،

و این سالح ویران گر، دشمن واقعی ملت هاست.

گـاهنـامه داخلی /  شماره 16
ویژه دانشـجویان دانشگاه هـا و مراکـز آموزش عالی کشور

معرفی نظریـه

نظريـه انـزواطلبي مرتـون   
 نيم نگاه

توصيـه های ده گـانه ويژه دانشجويـان ورودی جديد
مهارت هاى زندگی

استـرس امتحانـات و داروهـاي غيـر مجـاز
معرفی مواد مخدر

محرک هـا /کوکـائيـن

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

  توهم از دست دادن       
کـودکـی
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اکثریت دانشجویان ورودی جدید به دانشگاه ها یا به طور مستقیم از 
پایان دوره متوسطه وارد دانشگاه شده و یا پس از معدود سالی پس از پایان 
دوره متوسطه وارد دانشگاه می شوند. فرهنگ جاری در دوره تحصیالت 
متوس��طه، فرهنگی است که در آن  دانش آموز اختیار کافی در ارتباط با 
ثب��ت نام، حضور و غیاب، اظهار نظر، ارتباط و ... ندارد. به عالوه در رابطه 

دانش آم��وز با مدرس��ه اولیاء 
دان��ش آموز نقش مس��تقیم 

دارند.
 از ای��ن رو رابط��ه اولیاء با 
مدرسه و نظارت آنها بر دانش 
آموز، جبراً باال است. اما با ورود 
دانش آموز به دانشگاه، عالوه بر 
این که دانش��جو اختیار عمل 
به دس��ت م��ی آورد و نظارت 
خانواده )این ب��ار نیز جبراً( بر 
به  دانشجو،کاس��ته می شود، 
واس��طه ورود ب��ه دروازه های 
زندگی آینده، ایش��ان اختیار 

عمل وسیعی به دست خواهند آورد. مراودات فکری، مواجهه با اندیشه های 
متفاوت و گاه متض��اد و متعارض، مواجهه و ارتباط با غیر هم جنس در 
فضای دانش��گاه، انتظارات و آرمان های جدید و ... ذهن دانش��جو را در 
ب��ر گرفته و او را تحت تاثیر قرار می دهد. موضوع مهاجرت دانش��جویی 
و مساله سکونت و چالش های زندگی خوابگاهی، دغدغه های تحصیلی، 
ش��رایط اقتصادی متزلزل و مس��ائل خانوادگی، در کنار مس��ائل روزمره 
می تواند زمینه س��از بروز فشار عصبی، اختالالت روانی و نابهنجاری های 
اجتماعی باش��د. در پی این امر، گرایش به مصرف قرص های آرام بخش، 
مواجهه با مواد مخدر بومی)به خصوص در محیط های خوابگاهی(، نسخه ها 
و تجویز قرص ها و حتی برخی مواد مخدر برای مقابله با استرس و شرایط 
امتحانات و گرایش به مصرف مواد در اوقات فراغت)که اوقات رها ش��ده 
دانش��جویان تلقی می شوند(، دانش��جویان را تهدید می کند. دانشجوی 
جدیدالورود ممکن اس��ت هر کنش انحرافی در دانشگاه را ویژگی سبک 
زندگی دانشجویی تلقی کند و این تلقی می تواند موجب تولید و بازتولید 

اعتیاد و سایر کنش های انحرافی شود. 
دانشجویان کانون های فرهنگی، هنری و انجمن های علمی با جذب 
دانش��جویان جدیدالورود و معرفی س��بک زندگی س��الم دانشجویی و 
چالش های پیش رو، به آنها می توانند در پیشگیری از اعتیاد و گرایش به 
ناهنجاری های اجتماعی در بین دانشجویان ورودی جدید، نقش مهمی 

ایفا کنند.

اين نظريه بيش��تر درنوشته هاي بكر به چش��م مي خورد كه به 
تعامل گرايي يا روابط متقابل نمادين پرداخته است. اين نظريه معتقد 
است كه تفكر و رفتار افراد مبتني بر پيام هايي است كه ازمحيط اطراف 
خود و از جمله از مردم دريافت مي كنند. بر اساس اين نظريه رفتار افراد 

در چارچوب توقعات و انتظارات ديگران از آنها شكل مي گيرد.
 در زمينه اعتياد به مواد مخدر چنين مطرح مي ش��ود كه نمادها، 
عالئم، توقعات و رفتار كس��اني كه معتاد نيستند و مي توانند به قول 
گيدن��ز تعاريف اخالقي متعارف را به ديگ��ران به قبوالنند)به صورت 
رسمي يا غيررسمي( نيروهاي نظم و قانون هستند، زمينه های اصلي 
برچس��ب زني را فراهم مي آورند. مثالً با ب��روز عالئمي از قبيل رنگ 
پريدگي، چشمان خمار و يا سست راه رفتن، شخص معتاد شناسايي 
مي ش��ود و اگر تلقي ديگران اين باش��د كه اعتياد جرم است شخص 
معتاد نه تنها از سوي جامعه طرد مي شود بلكه از ابتدايي ترين حقوق 

اجتماعي اش نيز محروم مي شود.
 در مصاحب��ه با معت��ادان به مواردي از اين نوع برخورد مي ش��ود، 
مواردی كه چنين برچس��ب هايی را عامل اضطراب، انزواطلبي، ترس، 
صرف نظر كردن از حقوق اجتماعي و غيره مي دانستند. بر اساس اين 
نظريه برچسب زني هم باعث جدايي فرد از جامعه و رانده شدن او به 
پيرامون مي ش��ود و هم موجبات تقويت گرايش او به اعتياد را فراهم 

مي آورد.
اعتياد )انواع مواد، س�بب شناس�ي، پيش�گيري، درمان(/ 

ساسان باوي. اهواز: دانشگاه آزاد اسالمي، 1388

معرفی یک نظـریـهسخن آغازیـن

نظريـه بـرچسب زنيچرا ورودی های جديد؟

گزیده

بـه  دانش آمـوز  ورود  بـا   
دانشـگاه، عـالوه بـر این کـه 
دانشجو اختيار عمل به دست 
مـی آورد و نظـارت خانـواده 
بر دانشجو،کاسـته می شـود، 
بـه واسـطه ورود دانشـجو به 
دروازه هـاى زندگـی آینـده، 
ایشان اختيار عمل وسيعی به 

دست خواهند آورد.
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می باشد چنان چه در میان هر هزار نفر یک نفر هم با نیت سوء وجود 
داشته باشد، الزم است شما در حفظ روح، روان و  سالمت خود همت 

گمارده و مراقبت های الزم را بیاموزید.
6�  دانشگاه صرفاً محل تحصیل علم نیست بلکه تجربیات زندگی و 
مهارت های الزم در مواجهه با تهدیدها و چالش های زندگی نیز در 
آن تحصیل می شود. بنابر این در آموختن مهارت های زندگی، راه های 
دستیابی به سالمت، روش های مددکاری و پیشگیری از وقوع آسیب هایی 

هم چون اعتیاد به مواد مخدر و ... کوشا باشید.
7� توجه داشته باشید: داروهایی که تحت عنوان تقویت کننده حافظه، 
تقویت یادگیری، مقابله با استرس و فشارهای مربوط به شب امتحان به 
دانشجویان پیشنهاد می شوند، عموماً حاوی مواد مخدر بوده و اعتیادآور 
هستند. ترفندهای تبلیغ و فروش این داروها مختص سوداگران مرگ 

است که دانشجویان و دانشگاهیان را هدف قرار داده اند.  
8� هنر بزرگ “نه” گفتن: در برابر تعارف های دوستانه و تقدیم بی دلیل 
هدایا، تشویق به استعمال دخانیات و مواد مخدر، شرکت در میهمانی های 
مشکوک به مصرف مواد مخدر و در مورد اعمالی که دور از شأن شماست، 
بی تعارف “ نه” بگویید. نه گفتن، شاید باعث شود برخی از دوستان 
خود را از دست بدهید، اما هرگز آن پشیمانی بزرگ)که در پی آن خود، 

خانواده و دوستان را از دست دهید( را به دنبال نخواهد داشت. 
10� در مواجهه با مواد مخدر، هرگز فرض نکنید که برای شما اتفاقی رخ 
نخواهد داد. دروازه های ورود به اعتیاد متنوع و گاه ناشناخته اند و با ورود 
آگاهانه یا ناخودآگاه به ورطه اعتیاد، با چالش ها و پیامدهای متعدد آن 

رو به رو خواهید شد.
سعيد خراطها )پژوهشگر حوزه آسيب هاى اجتماعی(

توصيه های ده گـانه
ويژه دانشجويان ورودی جديد

1� مهم ترین انتخاب شما در دانشگاه، انتخاب دوست و هم اتاقي است 
زیرا هم اتاقي ها بیشتر ساعات شبانه روز را با هم زندگي کرده و در کنار 
هم هستند و اغلب افرادي که در ترم اول هم اتاقي مناسبي پیدا کنند 
در ترم هاي بعدي از هم جدا نمي شوند. تجربه نشان داده که دوستان 
خوب باعث رشد معنوي و درسي همدیگر شده و دوست بد، زندگي 
خیلي از دانشجویان را به تباهي ونابودي کشانده است به طور مثال ورود 
در مسائلي چون اعتیاد و یا معضالت اخالقي که موجب افت تحصیلي 
و حتي اخراج دانشجو از دانشگاه نیز گردیده است. پس تا دیر نشده اگر 
دوستان تان را انتخاب کرده اید تجدید نظر نمایید و اگر قصد انتخاب 
دوست دارید دقت خاص داشته باشید. چرا که افراد مغرض از ایجاد این 

دوستی ها به دنبال مقاصدي شوم هستند. 
2� بزرگ ترین خطری که امروز جوانان این مرز و بوم را تهدید می کند 
انواع م�واد مخ�در و مواد روان گردان است.  به  اعتیاد  دام رهایی ناپذیر 
ان�تظار می رود شما عزیزان در این موارد اطالعات خود را بیشتر نموده 
تا خدای ناکرده در این دام خانمان سوز گرفتار نشوید و به عنوان یک 

دانشگاهی، دیگران را نیز نسبت به عواقب شوم آن آگاه نمایید. 
3� دعوت های دوستانه خارج از دانشگاه بعضاً به مشکالت حادی مبدل 

می شوند. پس نگه داشتن جانب احتیاط الزم است. 
4� از آنجا که امکان سوء استفاده از تلفن هاي همراه دوربین دار وجود 
دارد و ب�ا توج�ه به احتمال جا گذاشتن و گم شدن تلفن همراه، توصیه 
می شود عکس های خانوادگی و رازهای شخصی خود را در حافظه تلفن 
همراه نگهداری نکنید و در صورت استفاده از اینترنت همواره بدانید که 
مطالب، نوشته ها و مکاتبات شما می تواند به راحتی مورد سوء استفاده 

دیگران قرار گیرد.
نفر دانشجو  از چند هزار  اجتماعی متشکل  5� خوابگاه، یک محیط 

نيم نگاه
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تـرجمـه

فشار خرد کننده امتحان اول ترم در سال تحصیلی برخی از دانشجویان 
کانادایی را به س��مت اس��تفاده از داروهای مطالعه سوق می دهد. دالل 
ای��ن داروه��ا  گاه می تواند حتی تا 20 دالر ب��رای دارویی مانند آدرال از 
دانش��جویان طلب کند؛ اما دانشجویی که تحت فشار است به اجبار این 
مبلغ را می پردازد. این درحالی اس��ت که چند هفته پیش قبل از شروع 
امتحانات ترم، همان قرص به مبلغ 5 دالر عرضه مي شد. دانشجویانی که از  
داروهایی استفاده می کنند که معموال برای درمان اختالالت کاهش تمرکز 
  Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD ی��ا
تجویز می ش��وند می گویند که این داروها می توانند به مصرف کنندگان 
کمک کنند که چند ساعت تمرکز کرده و مطالب درسی زیادی را بخوانند 
یا بدون خس��تگی از نیمه شب تا صبح بتوانند تکالیف ترم خود را انجام 

دهند.
 تقریباً 4 درصد از دانشجویان که هیچ نیاز پزشکی به این دارو ندارند، از 
آن برای کمک گرفتن در برابر مشکالت درسی استفاده می کنند، اگر چه 
بنا به یافته های یک بررسی در سطح دانشگاه هاي کشور کانادا که امسال 
انجام شده، این داروها خطرات بسیاری را برای سالمتی این دانشجویان 

در بردارند. 
برخي از دانش��جویان این داروها را با اس��تفاده از نسخه های پزشک و 
دوستانشان تهیه می کنند. این در حالي است که مسئولین دانشگاه ها از 
این امر  اطالع داش��ته اما ابزارهای زیادی برای مبارزه با این پدیده را در 

اختیار ندارند. 

بدی های اجتماع به دست ما ساخته شده است. پس به 
جای ناله، جای آن دارد که در صدد رفع آن برآییم.

ویکتور هوگو

اعتياد به دالیل مختلف خطرناک اسـت و ابتال به 
ایدز یکی از مهم ترین عواقب آن است.

استـرس امتحانـات و 
داروهاي غيـر مجـاز)1(

هشـدار

پيـام

روزنامه گلوب اند میل از دانشجویان روزنامه نگار دعوت نمود تا به بررسی 
اس��تفاده دانشجویان از داروها در خوابگاه های دانشجویی در سطح کانادا 
بپردازند. در 20 مصاحبه، دانشجویان شرکت کننده گفتند که اغلب اوقات 
قبل از ش��روع امتحانات به این داروها روی می آورند، چون تعهدات غیر 
دانشگاهی آنان بیش از حد بوده و از این که نمرات خوبی کسب نکرده و 
ممکن است از رفتن به دانشکده تحصیالت تکمیلی محروم شوند نگران 
هس��تند؛ دیگر مصاحبه ش��ونده ها نیز ابراز کردند که انجام تکالیف را به 

روزهای پایانی ترم تحصیلی موکول کرده اند. 
تقریباً همه مصاحبه شونده ها گفتند: ابتدا فکر مي کردند که شاید این 
داروها کمکي براي بهبود ش��رایط آن ها باشد اما وقتي از اثرات منفي آن 
مطلع ش��دند دچار نگراني و تش��ویش گردیدند. روزنامه گلوب اند میل با 
این دانشجویان تماس گرفت و از آن ها پرسید که آیا مصاحبه های انجام 
ش��ده را تایید می کنند؟!، تمامی آن ها از ترس این که به آینده تحصیلی 
یا شغلی ش��ان خللی وارد آید از معرفی خ��ود در مصاحبه ها و تایید آن 

خودداری کردند. 
با این حال محرک های کنترل شده مانند متیل فنیدات، آمفتامین و 
دکستروآمفتامین )که عموماً با عناوین ریتالین، آدرال، یا کنسرتا نامیده 
می ش��وند(، تاثیرات منفي شدیدی دارند. بس��یاری از مصرف کننده ها 
احس��اس ناخوشایند عدم تحرک را گزارش نمودند و برخی دیگر گفتند 

که خواب آن ها مختل شده است. 
کارشناسان می گویند که تاثیرات دیگر شامل کاهش اشتها و از دست 
دادن آب بدن می باش��د. حتی با وجود این تاثیرات جانبی، دانش��جویان 
گفتند که هنوز برخي از دوستان آن ها از تبعات منفي این داروها بي اطالع 

هستند..
) ادامه دارد (

منبع: گلوب اند میل
http://www.theglobeandmail.com/news/nation-
al/education/drugs-as-study-aid-a-growing-trend-
/on-campuses/article14945567
 صمد حبیبی) مترجم(
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گ صحنه: روزـ  خارجیـ  پياده روى خيابان
دخت��ر جوانی در محیط اتاق خوابگاه خود م��واد روان گردان مصرف 
می کند. ژولیده و س��رگردان اس��ت. دختربچه ای با لباس مدرسه روی 
جدول پیاده رو با شیطنت و با عجله راه می رود . صدایی از پشت دختربچه 

می آید و ما توهم دختر جوان را در قالب یک رویا کابوس می بینیم. 
دخترجوان ) نفس زنان (: وایسا...واسه چی این قدر عجله داری؟ وایسا 

خیلی داری تند میری . 
دختربچه لحظه ای می ایستد. با خنده به پشت سرش نگاه می کند و 

دوباره به راه رفتن ادامه می دهد . 
دختربچه ) در حال راه رفتن ( : هنوز خیلی مونده، می خوام زود برسم. 

خیلی زود... 
تصویر دخترجوان که به س��ختی در امتداد قدم ه��ای دختربچه راه 

می رود.

صحنه: روزـ  خارجیـ  کنار پياده رو 
تصویر دختربچه و دخترجوان که شباهت زیادی نیز به یکدیگر دارند، 
کنار هم روی جدول پیاده رو نشس��ته اند. هر دو به یک شکل دستشان 
را تکیه گاه سرشان کرده و چهار زانو نشسته اند . نقطه دید دختربچه آن 
سوی خیابان به دختران جوانی است که گوشه ای ایستاده و با شیطنت در 
حال صحبت اند و نقطه دید دخترجوان، پارک روبرویی به دختربچه هایی 

  توهـم از دست دادن کـودکی

يک حرف از هـزاران

داستـان

است که در حال بازی هستند و با صدای بلند می خندند. 

صحنه : غروبـ  خارجیـ  پياده رو 
دوب��اره دختربچه این بار در برف ب��ا زحمت و به تندی راه می رود و 
ب��از دختر جوان در پی او با فاصله کم��ی از او راه می رود. دختر جوان 
قدم هایش دقیقاً روی جا پای قدم های کوچک دختربچه قرار می گیرد 

و جا پاهای او را خراب و بزرگ تر می کند. 
دختربچه نیز کودکانه و با خنده به او نگاه می کند. 

دختربچه می ایس��تد و مشغول برف بازی می شود. دخترجوان تنها 
در کادر دیده می شود . دخترجوان با خوشحالی و بلند بلند می خندد. 

دخترجوان : خالصه بهت رسیدم. حاال دیگه ازت جلو زدم. 
دخترجوان به تندی روی برف ها می دود، ناگهان به زمین می خورد، 
می افتد و فریاد می کشد. به پشت سرش نگاه می کند. دختربچه نیست. 
با چش��م به دنبالش می گردد. مس��تاصل می ش��ود. به سختی از جا 
برمی خیزد، به عقب بر می گردد، به دنبال جا پاهای کودکانه است. به جز 
ردپای خودش ردپایی نمی یابد. سرگردان در برف می چرخد. سرگشته 
است. خود را به کنار پیاده رو می رساند. با غم خاصی به کودکانی نگاه 
می کند که در حال برف بازی هستند. چهره دختر پیر و ژولیده و زشت 

شده است. 
افشين عموزاده )عضو هيئت علمی دانشگاه گيالن(

بررس��ی ریش��ه ای و همه جانبه معضل اعتیاد در میان دانشجویان و 
دانشگاهیان و برنامه ریزي با هدف پیشگیري و کاهش این آسیب اجتماعي 
مي بایست جزو مهم ترین دغدغه های مسئولین فرهنگي دانشگاه ها قرار 
گیرد. چندي پیش بود که با دوستان دانشگاهي در کارگاه آموزشي زندگی 
به توان 2 که با همین محتوا توسط مدیریت فرهنگي دانشگاه تنظیم شده 
بود شرکت کردیم. همان طور که از عنوان کارگاه انتظار مي رفت این برنامه 
در تالش بود با ارائه اطالعات مفید، آگاهي بیشتري را جهت ارتقاء سطح 
س��المت دانشجویان عرضه کند. تجربه جالبي بود چراکه تا آن زمان در 

مورد بسیاري از مواد مخدر و روان گردان ها اطالعاتم کافي نبود و بعضاً هم 
باورهایي را داشتیم که مصرف مواد مخدر سنتي براي سالمتي مي تواند 
مفید باشد و از مضرات آن بي خبر بودیم. به نظرم این گونه آموزش ها بهتر 
است مداوم و به صورت پیوسته باشد و سطوح باالتري از پیشگیري را در 
ترم هاي آینده بتوانیم تجربه کنیم. به ویژه براي دانشجویان خوابگاهي این 

آموزش ها مي تواند بسیار سازنده و مفید فایده باشد.
کوروش بروجی) دانشجوى مدیریت بازرگانی دریایی
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر(



6

ور
ش

ی ک
ـال

ش ع
وز

 آم
ـز

راک
و م

ـا 
ه ه

گا
ش

دان
ن 

ویا
ـج

ش
دان

ژه 
 وی

    
16

ره 
ما

 ش
ی   

خل
 دا

مه
ـا

هن
ـا

گ

مردی که خیلی عاشق بود پشت پنجره آسمان خراش نشسته بود 
و سیگار می کشید. مرد آن قدر عاشق بود که وقتی آخرین پک سیگار 
را کشید یادش رفت که باید ته سیگار را پایین بیندازد ، نه خودش را.
حسن ميرزایی صفی آبادى

اعتیاد به کوکائین یکی از بزرگترین مشکالت جوامع امروزی است. افراد 
معتاد به مصرف کوکائین حاضر به انجام هر کاری برای دستیابی به مواد 
هس��تند. کوکائین از برگ های بوته کاکائو که عمدتاً در آمریکای جنوبی 
کشت می ش��ود اس��تخراج می گردد. در حال حاضر اعتیاد به کوکائین 
یکی از جدی ترین مش��کالت مربوط به مواد مخدر در دنیا و بخصوص 

در آمریکاست.
تأثيرات روانی اعتياد به کوکائين:

تأثیر کوکائین بر روی بدن بس��یار سریع و کوتاه مدت است. تأثیرات 
روانی این ماده شامل احساس سالمتی، قدرت زیاد و توانایی کاذب بوده 
که گاهی با دلشوره و بی قراری همراه است. به تدریج که تأثیرات موقت این 
ماده از بدن محو می شود تمامی آن احساسات جای خود را به افسردگی 
شدید و خمودگی خواهد داد. این بی حوصلگی و سستی باعث می شود 

که مصرف کنندگان روزهای متمادی در خواب به سر برند. 
تأثيرات جسمی اعتياد به کوکائين: 

معمول ترین تأثیرات جسمی استفاده از کوکائین عبارتند از: نوسان در 
فشار خون، ضربان قلب و میزان تنفس، حالت تهوع و دل آشوبه، استفراغ، 
اضطراب، بی خوابی، از دست دادن اشتها که باعث سوء تغذیه و کاهش وزن 
می شود، تورم و خون ریزی غشای مخاطی، بی قراری و اضطراب، آسیب 
به مجاری بینی، صدمه به شش ها، احتمال سکته قلبی � مغزی و تشنج !

عکس العمل آنی بدن به استفاده از کوکائین شامل افزایش فشار خون، 
تنفس نامرتب، افزایش دمای بدن و گشادی مردمک چشم ها می شود. 

با مسدود شدن سرخ رگ های تاجی فشار خون باال رفته و انتقال خون 
به قلب تقلیل می یابد. این امر می تواند تا یک ساعت پس از استفاده از 

مواد باعث حمله قلبی و یا تشنج گردد. 
مصرف کنندگان دائمی و مبتالیان به بیماری فشار خون باال، بیماری 

صرع و نارسایی قلبی مشخصاً در معرض خطر بیشتری قرار دارند.
تأثيرات کوتاه مدت کوکائين بر بدن: 

تأثیرات کوکائین بر بدن معموالً پس از یک بار استفاده نمایان شده و 
معموالً در طی چند دقیقه و گاهی چند ساعت محو می شود. تآثیر کوتاه 
مدت کوکائین عبارت است از: افزایش انرژی کاذب در بدن، کاهش اشتها، 
افزایش ضربان قلب، افزایش فشار خون، انقباض عروق، افزایش دمای بدن، 
گشادی مردمک چشم ها. عده ای از مصرف کنندگان کوکائین از حاالت 
بی قراری، اضطراب و تندخویی صحبت می کنند. در مواردی بسیار نادر، 
اولین استفاده از کوکائین یا مدت کوتاهی پس از استفاده منجر به مرگ 
ناگهانی فرد مصرف کننده می شود. مرگ های ناشی از استفاده از کوکائین 

معموالً به علت ایست قلبی پیرو توقف دستگاه تنفسی است. 
تأثيرات بلندمدت استفاده از کوکائين بر روى بدن: 

تأثیرات درازمدت اعتیاد به کوکائین عبارتند از: تندخویی، اغتشاشات 
خلق و خویی، بی قراری، مالیخولیا یا پارانویا، توهمات سمعی و شنیداری.

معـرفی مـواد مخدر

مردی کـه يادش رفت

داستان کوتـاه

محرک هـا

کوکـائيـن
زیاد روی در مصرف کوکائین، اس��تفاده ممتد و افزایش مقدار مصرف 
باعث افزایش تندخویی، بی قراری و پارانویا می شود. این خود ممکن است 
باعث روان پریشی مالیخولیایی کامل شده و فرد مصرف کننده ارتباط با 
دنیای واقعی اطراف خود را از دس��ت داده و گاهی دچار توهمات سمعی 

مانند شنیدن صداهای مختلف شود. 
http://congress60.org
 دکتر نازى اکبرى )مترجم و همکار علمی کنگره 6۰(

والرى موموت
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تجربه های مختلف در ایران و جهان نشان گر این مساله است که اجرای 
فرایند ارتقاء آگاهی و ارائه آموزش از موثرترین عوامل پیشگیری در میان 
جامعه مخاطبان خصوصاً در میان نوجوانان و جوانان است. خوشبختانه 
در س��ال های اخیر شاهد اجرای برنامه های منسجم و گسترده معاونت 
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در راستای ارتقاء سالمت جسمی، فکری 
و فرهنگی در محیط های آموزشی و کاهش آسیب های اجتماعی می باشیم. 
یک��ی از جدیدترین نمونه های این فعالی��ت ها که در کنار آموزش های 
مستقیم، سخنرانی ها و همایش های دانشگاهی به اجرا در می آید تولید 
بسته های توانمند سازی دانشجویان) با رویکرد پیشگیری از سوء مصرف 

مواد مخدر( می باشد.
خبرنگار پیشگیری نوین در این خصوص مصاحبه ای را با  دکتر هومان 
نارنجی ها ، دبیر کارگروه تولید محتوای بس��ته های آموزشی»توانمند 

سازی« انجام داده اند که در ادامه می خوانید:
جناب آقاى دکتر نارنجی ها ایده اوليه این طرح چگونه شکل 

گرفت ؟
 ایده اصلی  این طرح  که برای نخستین بار به صورت متمرکز اجرا می شود 
بر اس��اس ساعت ها کار کارشناسی و جلسات مشترک با دانشگاهیان و 
صاحب نظران حوزه پیشگیری و با توجه به نیاز مخاطبان جوان به استفاده 
از زبان و بیان هنری و رسانه ای جذاب برای بیان مفاهیم مورد نظرشکل 
گرفت. هدف ما از  تولید این بس��ته ها تقویت فضای سالمت جسمی و 
فکری در دانشگاه ها و کاهش آسیب های اجتماعی در محیط های دانشگاهی 
می باش��د. الزم به ذکر اس��ت که طرح یاد ش��ده به همت اداره کل امور 
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و با حمایت اداره کل فرهنگی و پیشگیری 
س��تاد مبارزه با مواد مخدر تا پایان سال جاری به اجرا در خواهد آمد.فاز 
اول تولید این بسته های آموزشی که اکنون در مرحله تولید محتوا قرار 
دارد شامل 4 حلقه فیلم آموزشی 35 دقیقه ای  و یک کتابچه آموزشی 
است که در قالب بخش های تصویری و ترکیبی ارائه خواهد شد. برخی 
از قالب های در نظر گرفته شده برای این فیلم های آموزشی انجام گفتگو ، 
مباحث کارشناسی و مشاوره ای بوده ، هم چنین از آیتم های نمایشی و 

تصویری به گونه ای جذاب و جدید بهره الزم گرفته خواهد شد.
جنـاب دکترچرا این شـيوه را جهـت  اگاه سـازى و آموزش 

اتنتخاب نمودید؟
امروزه استفاده از ظرفیت های نوین رسانه ای و بصری یکی از بهترین 
روش ه��ای انتقال مفاهیم و افزایش یادگیری اس��ت؛ این نوع آموزش با 
ارائه منسجم و ارائه مطالب به شیوه های متنوع و استفاده از چهار ویژگی 
صدا، تصویر، رنگ و حرکت تاثیر ماندگارتری را در ذهن مخاطب به جای 
می گذارد. ازویژگی های دیگر این ش��یوه ضریب نفوذ و همچنین سطح 

دسترسی بیشتر در میان مخاطبان  می باشد.
البته این نکته را از نظر نباید دور داشت که در جهت افزایش کیفیت 
این تولیدات جلسات مشترک متعددی با دانشجویان دانشگاه های کشور 

عنوان : مواد مخدر و جنگ هاي معاصر 
انتشارات و سال نشر : اطالعات 1392

نويسنده : پاول ركستون كان
مترجم : محمد ياسر فرحزادي

کتاب حاضر دربارة جنبه هاي اقتص��ادي و اجتماعي قاچاق مواد 
مخدر در کش��ورهاي در حال رشد و به صورت ويژه کشور افغانستان 
نوشته شده اس��ت. در اين کتاب دکتر »پاول کان« )نويسنده( بيان 
مي کند که رويارويي موفقيت آميز با توليد مواد مخدر، مستلزم شناخت 
دقي��ق از وضعيت جغرافيايي و ديگر ويژگي هاي منطقة توليد و نيز 
دريافت فهمي عميق از پشتيباني تجاري است که منطقة توليد را با 
بازار مصرف کنندگان مرتبط مي سازد. وي تشريح مي کند که چگونه 
مبارزه با مواد مخدر نه فقط در کشور افغانستان بلکه در ديگر کشورها 
مانند کلمبيا، پرو، ميانمار و ترکيه به کابوس کارشناسان نظامي تبديل 
شده است. او توصيف مي کند که چگونه اين مبارزات رابطة نزديک و 
فزاينده اي را ميان جنگ و قاچاق مواد مخدر نشان مي دهند. “کان” 
در تحليل خود پس از تبيين مفاهيمي از علم سياست، تاريخ، اقتصاد، 
راهبرد نظامي، داروشناس��ي و... شرح مي دهد که چگونه جنگ هاي 
امروزي نه تنها به واس��طه يا بر سر پول به دست آمده از مواد مخدر 
ش��کل مي گيرند، بلک��ه مبارزاني در اين نبرده��ا پيکار مي کنند که 
بيشتر در حالت »نشئگي« هستند. نويسنده در صدد است با بررسي 
رويکردهاي گذشته به ترسيم شيوه هاي ممکن براي غلبه بر نقايص 
پيشين بپردازد. اين پژوهش به اهتمام دفتر تحقيقات و آموزش ستاد 

مبارزه با مواد مخدر تهيه و چاپ شده است.

بستـه های“ توانـمنـد  سـازی” 
دانشجويـان در راه دانشگـاه هـا

معرفی کـتاب

مصاحبـه

مواد مخدر و جنگ هاي معاصر

برگزارش��ده و از نتایج آنها در افزایش کیفیت مطالب ارائه شده استفاده 
گردیده است. 

در مورد کتابچه باورهاى نادرسـت در حوزه اعتياد در صورت 
امکان بيشتر توضيح دهيد:

جه��ت افزایش کارایی این مباحث و تکمیل بس��ته های رس��انه ای، 
کتابچه 40 باور نادرست درحوزه سوء مصرف مواد مخدر نیز با هدف تصحیح 
باور ها و تلقی های نادرست در این عرصه آماده چاپ می باشد که بی تردید 
می تواند نقش بسزایی در آگاهی بخشی به مخاطبان فرهیخته و تحصیل کرده 

داشته باشد.
خبرنگار نشریه پيشگيرى نوین
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شبکه تحقیقات س��المت روان ایران مجموعه ای از مؤسسات 
تحقیقات��ی، آموزش��ی و خدماتی دولتی و غیر دولتی اس��ت که 
با هدف س��ازماندهی و برنامه ریزی هدفمند پژوهش ها براساس 
اولویت ها و نیازهای عملی کشور و ظرفیت سازی در جهت ارتقاء 
س��طح کمی و کیفی پژوهش ها در حیطه سالمت روان زیر نظر 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به فعالیت می پردازد.

اهداف کالن 
1� تولید دانش در جهت ارتقاء سالمت روان جامع   

2� ظرفیت س��ازی ب��رای ارتق��اء کمیت و کیفی��ت و ارتقاء 
روش های پژوهش

3- س��ازماندهی و برنامه ریزی هدفمند پژوهش ها بر اس��اس 
اولویت ها و نیازهای ملی 

4� جلب مشارکت و جذب منابع مالی
 

  وظایف 
 1� تولی��د دان��ش معتب��ر متناس��ب ب��ا نیازه��ای علمی و 

سیاست گذاری در کشور 
 2� توانمندسازی پژوهشگران حاضر در مراکز پژوهش 

 3� بهینه س��ازی س��رمایه، منابع و ساختار ش��بکه تحقیقات 
سالمت روان 

مسابقه پيامکی  معرفـی سـایت

شناسنامه پيشگيرى نوین

/http://www.mhrnnet  
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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.
در مواجهه با تعارف کردن مواد مخدر، انتخاب کدام یک 

از گزینه هاى زیر صحيح است؟

الف � اعتماد به نفس خود را از کف ندهید و به خود اعتماد 
کنید.

ب � هرگز فرض نکنید که برای شما اتفاقی رخ نخواهد داد.
ج � به دوستانی که در ارتباط با مواد مخدر تجربه دارند اعتماد 

کنید.
د � کنترل بر مصرف را فراموش نکنیم و اندازه نگه داریم.

لطفا پاسخ صحیح و شماره مسابقه را همراه با نام، نام 
خانوادگی و نام دانشگاه ، به سامانه پيامکی 5۰۰۰2855 

ارسال فرمایید.

زیر نظر شورای سیاست گذاری

نویسندگان این شماره :

- بهزاد دارابی)پژوهشگر حوزه اعتیاد(
- دکتر سعید خراطها)پژوهشگر حوزه آسیب های اجتماعی(
- دکتر افشین عموزاده )عضو هیئت علمی دانشگاه گیالن(

- دکتر نازی اکبری  )همکار علمی کنگره ۶۰ (     
- صمد حبیبی)مترجم(

- زهرا سلیمانی)کارشناس مدیریت فرهنگی(
- کوروش بروجی

- 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:  822332۶2  )۰21(

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

دیدن فرمایيد.

شبکه تحقيقات سالمت روان ایران 


