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شجاع ترین مردم کسی است که بر تمایالت نفسانی خویش پیروز شود. )امام علی علیه السالم(

پیام این شـماره :
 :)EMCDDA( به نقل از مرکز نظارت بر داروهای غیرمجاز و اعتیاد اروپا

“داروهای قانونی نشئه زا” اغلب از طریق اینترنت فروخته می شوند و بسته بندی  
آنها به طور عامدانه حاوی اطالعات غلط در مورد اجزای آنها است.

گـاهنـامه داخلی /  شماره 21
ویژه دانشـجویان دانشگاه هـا و مراکـز آموزش عالی کشور

معرفی نظریـه

نظريـه تـاثیـرژنتـیک   بـراعتیـاد
 نیم نگاه

استراتژی هـای پیشگیری از اعتیـاد در جهان
ترجمه

برنامه موفق پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در دانشگاه  دولتی کنتاکی 
معرفی مواد مخدر

کوش افغـان

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

تجربـه جهانی؛ مقابـله بـا 
تبلیغـات سوداگـران مـرگ

دانشـجو، اعتیـاد   و 
تجربیـات   جهانی
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تجربه جهانی در ارتباط با پیشگیری از مصرف و سوء مصرف مواد مخدر 
بس��یار متنوع و بازخورد آن در ارتباط با گروه های مختلف متفاوت بوده 
اس��ت. اما در مجموع اقدامات پیشگیری کم هزینه ترین و پربازده ترین 

واکنش نسبت به شیوع مصرف مواد مخدر در جهان بوده است.
برخی ازکشورها در مواجهه 
با شیوع ماده مخدری جدید به 
جای سرپوش گذاشتن و انکار 
کردن وجود آن ماده اعتیاد آور 
اقدام به اطالع رسانی و صدور 
بیانیه هایی می کنند که طی 
آن عموم مردم را از مخاطرات 
احتمالی ناشی از مصرف ماده 
مخدر جدید آگاه می س��ازند. 
این روش از روش های کارآمد 
و موثری است که می تواند در 
دس��تور کار نهادهای مسئول 
و پیگیری آن در دس��تور کار 

دانشجویان متعهد قرار گیرد.
م��واد  و  داروه��ا  اغل��ب 

اعتیاد آور موجود در جهان از دریچه های نیاز انسان ها راه به زندگی افراد 
یافته و در ادامه به چپاول سرمایه ها و سالمت آنها می پردازند. این داروها 
ح��اوی اطالعات دروغین و غلط در ارتباط با فواید داروها بوده و اغلب از 
طریق اینترنت و ماهواره و در بس��یاری مواقع توسط چهره هایی مشهور 

)و البته فری��ب خورده( تبلیغ 
می شوند. 

رواست تا دانشجویان با تکیه 
بر اندیشه خود در برابر تبلیغات 
دروغینی که ممکن است توسط 
افرادی مش��هور و تا حدی قابل 
اعتماد مانند: )هنرمندان مشهور، 
ورزش��کاران و مربی��ان ن��ام دار، 
پزش��کان مع��روف و ...( صورت 
گی��رد، از خ��ود مقاومت نش��ان 
داده و فریب تبلیغات گس��ترده 
س��وداگران م��رگ را نخورند. به 
عالوه انتظار می رود تا دانشجویان 
با آگاهی و اطالع رسانی خود به 
جامعه، در قامت سدی محکم در 
برابر سوداگران مرگ عمل کنند.

 
مطالعات نشان می دهد، اکثر افرادی که به مصرف مواد مخدر وابستگی 
جسمی و روانی پیدا می کنند از نظر ژنتیکی مستعد اعتیاد به مواد مخدر 

هستند و غالبا در نزدیکانشان اعتیاد به مواد مخدر شایع است.
البته این مطلب دلیل آن نیست که هر شخصی که در بین نزدیکانش 
اعتیاد به مواد مخدر وجود ندارد، از نظر ژنتیکی مستعد ابتال به بیماری 
اعتیاد نیست، زیرا اوال ممکن است نزدیکان شخص از نظر ژنتیک مستعد 
این مش��کل باشند ولی تاکنون این استعداد به ظهور نرسیده و استفاده 
مواد مخدر را تجربه نکرده باشند، ثانیاً اعتیاد به مواد مخدر فقط در زمینه 
ژنتیکی نیست و تیپ شخصیتی افراد نیز نقش تعیین کننده ای در این 

مورد دارد.
افرادی که شخصیت های خود شیفته، پرخاشگر، ضد اجتماعی دارند، 
مستعد اعتیاد به مواد مخدر هستند. زیرا مصرف مواد مخدر نیازهای روانی 

ایشان را کامال برطرف می کند.
از س��وی دیگر افرادی با ش��خصیت های افس��رده و اصطالحاً افراد با 
شخصیت های زودرنج و احساساتی نیز کامال مستعد اعتیاد به مواد-مخدر 
هستند زیرا در این افراد نیز مصرف مواد مخدر نیازهای درونی و روانی را 

برطرف می کند.
به طورکلی می توان گفت هر شخصی می تواند مستعد اعتیاد به مواد 
مخدر باشد. فرد با استفاده از مواد مخدر در مرتبه اول احساس سرخوشی 
می کند به گونه ای که احس��اس می کند نیازهای روانی و جسمی او را 

برطرف نموده است.
بدین ترتیب از نظر روانی معتاد به مواد مخدر می ش��ود و به مرور با 
استفاده های مکرر از مواد به 
آنها وابس��ته می شود. در این 
مرحله این ش��خص، بیماری 
است که به مواد مخدر معتاد 

شده است.

فرزانه )ربابه(دریاباری 

معرفی یک نظـریـهسخن آغازیـن

تجربه جهانی؛ مقابـله با 
تبلیغات سوداگران مرگ

نظريـه تاثیـرژنتیک 
بـراعتیـاد

گزیده

اغلب مواد اعتیاد آور موجود 
در جهـان از دریچه هـای نیاز 
انسان ها راه به زندگی افراد یافته 
و در ادامه به چپاول سرمایه ها و 
سـالمت آنها می پردازند.  این 
داروها حاوی اطالعات دروغین 
و غلط در ارتباط با فواید داروها 
بوده و اغلب از طریق اینترنت و 
ماهواره ها و در بسیاری مواقع 
توسـط چهـره هایی مشـهور 

تبلیغ می شوند. 
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جدید سازگار گردد در مورد عدم استفاده از مواد مخدر جهت کاهش درد 
و زجر هشدار داده شود .

۴ -  ارضای نیازهای اجتماعی و روانی نوجوانان.
۵ - آموزش مقاومت در مقابل فشارهای دوستان.

۶ - الگو بخشی و آموزش از طریق همساالن.
۷ - فعالیت های پیشگیری  متمرکز بر آموزش و آگاه سازی والدین.

۸ - آموزش اطالعات الزم در مورد مواد مخدر.
۹ - افزایش مهارت الزم برای تحکیم پیوند های خانوادگی.

۱۰ - وضع مقررات واضح در خانواده.
۱۱ - آموزش الگوی خوب بودن.

۱۲ - تشویق فعالیت های سالم و خالق.
۱۳ - ترغیب تشکیالت والدین.

۱۴ - اجرای فعالیت های پیشگیری از طریق مدرسه و معلمان.
۱۵ - فعالیت های پیشگیری  با استفاده از امکانات رسانه ها: تلویزیون، 

رادیو، روزنامه، مجالت و پوستر.
۱۶ - اجرای فعالیت های پیشگیری از طریق محل های کار و مکان های 

تجمع مانند: سربازخانه ها، کارخانه  و دانشگاه ها.
۱۷ - فعالیت های پیشگیری با استفاده از شبکه مراقبت های بهداشتی.

۱۸ - وضع و اجرای قوانین و مقررات الزم.
بوده است. 

http://vista.ir

مهم ترین استراتژی های پیشگیری از اعتیاد در سطح جهان به 
شرح زیر است :

۱ - آگاه سازی  افراد در مورد خطرات و مضرات مواد مخدر.
۲ - افزایش مهارت های زندگی مانند مهارت تصمیم گیری، حل مسأله 

و ارتباطات اجتماعی.
ارضای  برای  به جای مواد مخدر  فعالیت های جایگزین  تقویت   - ۳

نیازهای روانی و اجتماعی نوجوانان و جوانان.
۴ - مشاوره و مداخله در بحران های مختلف در طول زندگی.

۵ - ارتقای سطح بینش فرهنگی و مذهبی.
۶ - تقویت قوانین و مقررات مبارزه با مواد مخدر.

۷ - درمان معتادان برای جلوگیری از افزایش اعتیاد در سطح جامعه
بدیهی است که استراتژی های فوق در قالب فعالیت های زیر قرار 

می گیرند :
۱ - فعالیت های متمرکز بر فرد

۲ - فعالیت های متمرکز بر آموزش وآگاه سازی والدین .
۳ - فعالیت های  متمرکز  بر معلمان  و مدرسه. 

۴ - فعالیت های  پیشگیری  با استفاده از رسانه ها.
۵ - فعالیت پیشگیری  با استفاده از شبکه مراقبت های بهداشتی اولیه .

۶ - وضع و اجرای قوانین و مقررات الزم .
  روش های پیشگیری از اعتیاد :

مهم ترین روش های پیشگیری از اعتیاد ) توسط خانواده ، مدرسه ، 
رسانه ، دستگاه های مسئول بهداشت و ... ( را می توان در قالب محورهای 

زیر خالصه کرد:
۱ - تاثیر بر ارزش ها و نگرش ها: تغییر نگرش های مثبت و تثبیت 

نگرش های منفی نسبت به مصرف مواد مخدر
۲ - آموزش مهارت های اجتماعی و تطابق با استرس ها :

مهارت های اجتماعی به معنای توانایی انطباق کافی در روابط بین فردی 
است، از این رو با افزایش مهارت های اجتماعی می توان فرد را به پیش 
بینی عواقب رفتار خود و دیگران هدایت کرد این توانایی موجب تنظیم 
رفتار فرد و درونی کردن تشویق ها و تنبیه ها  و در نتیجه تغییر رفتار او 
می شود. مطالعات نیز ثابت کرده که آموزش مهارت های اجتماعی منجر 
به کاهش سوء مصرف مواد مخدر و در نتیجه  افت پرخاشگری، انزوا و 
فرار از مدرسه و خانه می شود و سرقت را هم کاهش می دهد. بدین 

ترتیب  مهم ترین  مهارت های اجتماعی عبارت اند از :
الف(  مهارت های ارتباطی.

ب( توانایی اظهار نظر.
ج( توانایی مخالفت و رد کردن.

۳ -  شناسایی افراد در معرض خطر و انجام اقدامات الزم: ضروری است 
که کسانی را که با ارزش ها و ساختارهای اجتماعی ) خانواده  ، مدرسه 
، مذهب ( پیوندی ندارند شناسایی و مورد توجه قرار داد.  همچنین به 
افراد درگیر با استرس های گوناگون از قبیل مرگ والدین، بیماری، بالیای 
طبیعی، مهاجرت، اخراج از مدرسه، فرار از خانه، که معموال  منجر به بروز 
واکنش های حاد روانی می شوند و مدتی طول می کشد تا فرد با شرایط 

نیم نگاه

استراتژی هـای پیشگیری از اعتیـاد  در جهان
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تـرجمـه

برنامه پیش��گیری از  س��وء مصرف مواد مخدر ) که بر انتخاب 
س��بک زندگی و مس��ئولیت ها متکی اس��ت(  در واقع بر توسعه 
روابط اجتماعی مختلف دانش��جویان استوار است. مشاور مسئول 
این برنامه پیش��گیری دارای تجربه فراوانی در زمینه کار در جوامع 
مختلف اس��ت ؛ این توانمندی ها وی را قادر می سازد تا به راحتی 
با دانشجویان،کارمندان دانشکده ارتباط خوبی برقرار نماید. بیشتر 
دانشجویان شرکت کننده در برنامه پیشگیری که به عنوان داوطلب 
یا به عنوان ذی نفع  در برنامه شرکت می کنند دارای عالقمندی 
زی��ادی به حضور در این گونه فعالی��ت ها دارند. نقطه قوت برنامه 
ارتباط موثر و محکم بین مدیر برنامه و دانشجویان شرکت کننده 
می باشد. به واسطه این ارتباط موثر، هرگونه راه حل بالفاصله بعد از 

شناسایی مساله را می توان به اجرا گذاشت. 
برنامه های چالشی به نیازهای دانشجویان درهمه سطوح سه گانه 
پیشگیری می پردازد. مرحله پیشگیری نخستین قبل از استفاده 
از مواد مخدر ش��روع می شود. برنامه های آموزشی برای پرداختن 
به این گونه نیازهای اولیه طراحی می شوند. پیشگیری سطح دوم 
زمانی صورت می گیرد که نه وابس��تگی به مواد و نه اعتیاد به این 

برنامه موفق پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در 
دانشگاه  دولتـی کنتاکی

مواد در بین دانشجویان مشاهده می گردند. فعالیت های انتخابی و 
آموزش به این نیازها می پردازند. تغییر در نگرش ها و سبک زندگی 
برای پیشگیری در سطح سوم، حیاتی هستند که دشوارترین مرحله 
پیشگیری نیز به شمار می روند؛ البته، برنامه انتخاب سبک زندگی 

در تغییر نگرش ها و رفتارها موفقیت زیادی داشته است. 
برنامه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر بسته به تغییر نیازهای 
دانش��جویان و تغییر در محیط های دانشگاهی به تغییر و بهبود و 
نوس��ازی فرایندهای خود پرداخته است. مثال بخشی به نام برنامه 
Conflict Management Trai - )مموزشی مدیریت مناقشه 

ing( به برنامه پیشگیری افزوده شد تا به صورت کارگاه های دو یا 
سه جلسه ای به مدیران خوابگاه های دانشجویی عرضه شود.

 
تلخیص و اقتباس از:
http://kysu.edu/administration-governance/
welcome-to-the-division-of-student-success-
and-enrollment-management/health-services/
/substance-abuse-prevention-program
 صمد حبیبی )مترجم(

داستـان

دوپسر بچه ایستاده بودند و عبور شیطان را می نگریستند .
 نیروی مجذوب کننده ی چشمانش را هنوز به یاد داشتند.               

- : وای از تو چه می خواست ؟
- : روحم را ! ازتو چه ؟

- : یک سکه برای تلفن کردن به خانه 
- : خب می خوای بریم چیزی بگیریم بخوریم؟

- : آره می خوام ! اما نمی تونم ! حاال دیگه پولی ندارم .
- : عیب نداره ، اما من حاال یک عالمه پول دارم  .

 از کتاب مجموعه داستان های 55 کلمه ای 

آن چه شیطان می خواهد!
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کمتر کس��ی فکرش را می کرد که چند شخصیت کارتونی عجیب 
الخلقه ایرانی با طراحی خاص و دیالوگ های نامتعارف به یکی از تاثیر 
گذارترین جریان های فرهنگی در سال های اخیر تبدیل شود. تیزرهای 
نمایش��ی “ داداش سیا و دوستان”در دهه ۸۰  آغازگر حرکتی نو در 
بخش فرهنگی و اجتماعی رس��انه بود که توانس��ت در مدت کوتاهی 
جایگاه ویژه ای در میان مخاطبان خود پیدا کند. مخاطبانی که منحصر 

به رده سنی کودک و نوجوان نبودند و همانند خیلی 
از اوق��ات که کارها به ن��ام بچه ها و به کام بزرگتر ها 
تمام می شود ، از قرار معلوم این کار نیز بیشتر مورد 

توجه بزرگتر ها قرار گرفته بود.
ام��ا این ه��ا )جذابیت، س��رگرمی و نش��اط( فقط 
ظاهر قضی��ه بود و اهداف نهفته در پیرنگ داس��تان 
،رویکرد پیشگیرانه و پیام های غیر مستقیمی بود که 
با اس��تفاده از الگوی تربیتی کهن اما کاربردی و موثر  
“ ادب از که آموختی ، از بی ادبان” به ذهن جامعه 
تزریق می گردید. این در حالی اس��ت که پیش از آن، 
برخوردهای س��لبی و مچ گیرانه ب��ا ناهنجاری های 
ترافیکی، ناکارآمدی خود را در عمل به اثبات رسانده 
بود ؛ شاهد این امر اعمال طرح بستن کمربند ایمنی 
بود که قبض های جریمه و برخوردهای سلبی هیچ گاه 

در عمل نتوانست موفقیت  چندانی به دست آورد.
چنان که مشاهده شد استفاده هوشمندانه و خالقانه از ظرفیت های 
هنر و رسانه در راستای فرهنگ سازی و اصالح رفتارهای اجتماعی در 
مدت زمان نسبتا کوتاهی دستاوردهای زیادی را به همراه داشت، این 
در حالی اس��ت که استفاده از پتانسیل های اعجاز گونه هنر به عنوان 
زبانی جهانی و اثر بخش مدت ها در دنیای غرب رایج بوده و در سطح 
وس��یع تر از آن به مثابه س��الحی حس��اس و کارامد در عرصه جریان 
نرم فرهنگی بس��یار مورد اس��تفاده قرار گرفته است. در مقام مقایسه، 
انیمیش��ن های ایرانی تولید ش��ده مزبور نیز با تاثیرگذاری در ذهن و 
ضمیر مخاطب و ترویج رفتارهای درست یا تغییر نگرش های نادرست 

يک تجربـه ايـرانی؛
پیشگیـری  بـه 

سبک داداش سیـا

نیم نگاه

، چه در ایران و چه درخارج از مرز ها ) در چند کشور همسایه( توانست 
به اهداف خود دست یابد.

براس��اس برخی از نظر س��نجی های انجام ش��ده انیمیش��ن های 
ترافیکی حدود  ۹۵درصد بیننده داش��ته که ۹۳درصد از بینندگان آن 
را از بهترین برنامه های صداوسیما دانسته اند. بر اساس نظر سنجی های 
دیگ��ر ، ۹۷درصد از ایرانیان موافق تاثیر مثب��ت این تیزرها بر رعایت 
فرهنگ ترافیک و ۸۸ درصد نیز مستقیما تأثیر 
مثبت آنها را در اصالح رفتار خودشان به هنگام 
رانندگی تأیید کرده ان��د. به عنوان مثال طبق 
آمار رسمي نیروي انتظامي تیزرهاي راهنمایي 
و رانندگ��ي بر ۸۱ درصد بینندگان تاثیر مثبت 
داش��ته اس��ت. تاثیر این برنامه ه��ا به گونه ای 
ب��ود که ۷۵درص��د از جمعیت جامع��ه به طور 
متوسط روزانه ۳ رفتارترافیکی صحیح و۳درصد 
جمعیت، بیش از ۱۰ مورد اصالح رفتار ترافیکی 
داش��ته اند.بنابراین  می توان گفت که درکشور 
چن��د ص��د میلی��ون رفتارصحی��ح ترافیکی ، 
میلیاردها تومان صرفه جویی در وقت و هزینه، 
میلیون ها کاهش تخلفات و کاهش چش��مگیر 
تصادفات و تلفات جاده ای حادث شده است که 
این موارد، ازآثارمثبت پخش این انیمیشن های 

ترافیکی است.
تجربه موفق این انیمیشن ها می تواند الگوی مناسبی در راه بهره گیری 
هدفمند از ظرفیت های پیدا و پنهان هنر و رس��انه در پیش��گیری و 
کاهش آس��یب های اجتماعی به ویژه در مقوله وابستگی های ناسالم 
و اعتیاد باش��د. ب��ی تردید با مدیریت توانمندی ه��ای محتوایی، فنی 
و تخصصی موجود در جامعه دانش��گاهی ش��کل گیری حرکت های 
منس��جم تری را چه در ایران و چه در خارج از کش��ور می توان شاهد 

بود. 
مجتبـی غیاثوند)کارشـناس فرهنگـی و اجتماعـی(

گزیده

اغلب مواد اعتیاد آور موجود 
در جهـان از دریچه هـای نیاز 
انسان ها راه به زندگی افراد یافته 
و در ادامه به چپاول سرمایه ها و 
سـالمت آنها می پردازند.  این 
داروها حاوی اطالعات دروغین 
و غلط در ارتباط با فواید داروها 
بوده و اغلب از طریق اینترنت و 
ماهواره ها و در بسیاری مواقع 
توسـط چهـره هایی مشـهور 

تبلیغ می شوند. 
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چند س��الی است نوعی 
م��اده مخدر از س��ویه های 
ماری جوانا  ب��ه نام گل در 
بین جوانان رواج یافته است.  
مخدر گل فرمی از سویه 
 Aurora ماری جوانا به نام
Indica اس��ت ک��ه به آن 
)شاخص شفق قطبی ( هم 
می گویند. این ماده مخدر 
در بین ایرانی ها به س��ویه 
ماری جوان��ای کوش افغان 
)درست آن ُکش افغان است 
Kush Cannabis(  ی��ا 

گل مشهور است. سویه ماری جوانای کش افغان )شاهدانه کش ( دارای 
گل هایی است که بر روی ان کریستال های تی اچ سی به مقدار فراوان 
دیده می شود. این فرم بعد از ماری جوانای جی ۱۳ قوی ترین فرم ماری 
جوانا در جهان اس��ت و خودش یکی از سویه های تشکیل دهنده ماری 
جوانای جی ۱۳ اس��ت. ماری جوانای کوش افغان )گل ( دارای باالترین 
میزان تی اچ سی  در بین انواع ماری جوانا است. این گیاه دارای برگ های 
چس��بنده است اما مصرف کننده ها  گل آن را استفاده می کنند، زیرا 

برگ های آن شباهتی به برگ ماری جوانا ندارد.   
اثرات خواب آوری این فرم ماری جوانا بس��یار قوی است و از عوارض 
جانبی آن  hot ears )گوش گرم( می باش��د اثرات مخرب آن بر روی 
حافظه بسیار بیشتر از انواع دیگر ماری جوانا است و قدرت اعتیاد آوری آن 

بسیار بیشتر از ماری جوانای معمولی و حشیش است. 
کش به معنای شاهدانه است و  نوعی از شاهدانه ایندیکا است که در 

کشورهای افغانستان و پاکستان و هندوکش می کارند.
یزدان نیاز

معـرفی مـواد مخدر

بسـاط پنـهان کـاري

 گل،کوش افغـان يا 
)ُکش افغـان(

لوتهار  اشنـایدر

جاده ناهموار،
      راننده عجول را

               دست می اندازد .
                                 

مهدی فرج  اللهی

کاریکلماتور

 متاس��فانه این باور غلط در میان برخی از مردم رواج پیدا کرده 
که داروی فلوکستین یک داروی نشاط آور است و متاسفانه کسانی 
هس��تند که به خاطر مصرف خودسرانه داروهای ضد افسردگی به 
پزشکان مراجعه کرده و از عادت کردن به این داروها شکایت می کنند. 
بیش��تر مردم، خصوصاً خانم ها این تصور غل��ط را دارند که داروی 
فلوکستین موجب الغری می شود، و ازین روی به مصرف خودسرانه 
آن سوق پیدا می کنند. در صورتی که باید دانست که فلوکستین 
اصال داروی ضد چاقی نیست و فقط جزء آن دسته از داروهای ضد 
افس��ردگی است که موجب چاقی فرد نمی شود و اصوالً کسی که 

افسرده نیست نباید داروی ضد افسردگی مصرف کند.
البته همواره نگرانی های جدی ای در خصوص اعتیاد به مصرف 
فلوکستین مطرح است. خاصه در جایی که منشاء افسردگی مسأله ای 
روانی یا اجتماعی باشد که در این حال مصرف فلوکستین در حل 

ریشه های اجتماعی و روانی افسردگی موثر نیست.
 

زهرا سلیمانی

يک باور غلط:
باوری غلط در مورد مصرف 

فلوکستین
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 اگ��ر روزگاری اعتیاد به مواد افیونی در کنار مناس��ک و آئین های 
خاص و در فرهنگ های ویژه ای قابل توجیه بود، امروزه نه تنها مواد 
افیونی که بلکه ش��کل های متفاوت مواد صناعی همه اقشار از جوان 
گرفته تا پیر، از بی س��واد گرفته تا تحصیل کرده را نشانه رفته است. 
در این آش��فته هنگام، روایت زندگی دانشجویی و عوامل خطرآفریِن 
مترت��ب ب��ر این دوران، م��ا را بر آن م��ی دارد تا با اندیش��ه ای نو بر 
رویکردهای سنتی فائق آییم و الزاماً تحصیالت را مانع از بی راهه رفتن 

به ناکجا آباد و اعتیاد ندانیم.
علی رغم همه تمهیدات آموزش��ی و فراست دانشجویان به نسبت 
سایر هم ساالن خود، اعتیاد و سوءمصرف مواد یکی از تهدیدات جدی 
و مخرب جامعه دانشگاهی کشور ما است. این موضوع می تواند بیانگر 
ل��زوم ارائه ی خدمات روان ش��ناختی برای آالم عاطفی دانش��جویان 

باشد.
چنین خدماتی در سه سطح قابل تصور است :

1ـ در سطح دانشجویی
2ـ در سطح برنامه ریزی آموزشی 

3ـ در سطح عمومی جامعه 
در س��طح دانشجویی، در واقع دانشجویان به عنوان جامعه هدف و 
در معرض خطر، مورد توجه قرار می گیرند و درخصوص ارائه خدمات 
آموزش��ی وی��ژه و با هدف ارتق��اء مهارت های زندگ��ی و راهبردهای 
سازش��ی آنان اقدام و شناخت ریس��ک فاکتورهای تهدید کننده آنان 

مورد توجه قرار می گیرد.
در س��طح برنامه ریزی آموزشی نیز، ایجاد پشتوانه های پژوهشی و 

مقام��ات آلمان درباره خطرات داروهای “قانونی نش��ئه زا”،  داروهای 
ُمجازی با مصرف فزاینده که استفاده از آنها خالف قانون نیست،  اما با این 
حال خطرات بهداشتی “بی شماری” برای مصرف کنندگان دارند، هشدار 
دادن��د. به گزارش خبرگزاری فرانس��ه اداره فدرال جرائم و ناظر دارویی 
دولت آلمان روز دوش��نبه ۲۰ دسامبر در بیانیه ای مشترک “هشداری 

فوری بر ضد سوءمصرف فراورده های “قانونی نشئه زا” اعالم کردند.
این مقامات رسمی گفتند: “خطرات بهداشتی بی شماری به علت این 
داروه��ا که به عنوان هایی مانند “غذای گیاه” یا “نمک حمام” فروخته 
 می ش��وند وجود دارند. بر اساس این بیانیه مصرف کنندگان این داروها 

یادداشت

گزارش

هشدار آلمان در مورد  سوء مصرف 
داروهای “ قانونی نشئه زا” 

نقدی بر عملکرد جامعه دانشگاهی در ارتباط با 
سوء مصرف مواد مخدر

آماده سازی فارغ التحصیالن یک اصل اساسی تلقی می شود و بایستی 
آنان را با آسیب های روانی � اجتماعی جامعه ایران آشنا ساخت و در 

یک قالب مدون آموزش های تخصصی را ارائه داد.
در سطح سوم، بهره ای که عموم جامعه از ایمن سازی محیط های 
آموزش��ی و نیز فارغ التحصیالن آموزش دیده در راس��تای پیشگیری 
و درم��ان می برند، مطرح بوده و ش��اید مهم تری��ن کارکرد و برآیند 

آموزشی نیز در همین بخش نهفته باشد. 
واقعاً چند روانشناس و یا متخصص علوم رفتاری و اجتماعی را سراغ 
داریم که در زمان تحصیل در دانش��گاه رفتار با معتادان و درمان آنان 
را فرا گرفته باشند؟ شاید اغراق نباشد که بگوییم پیدا کردن معتادانی 
که مصرف خود را در دانش��گاه ش��روع کرده اند بیشتر از متخصصین 
درمان اعتیاد هستند که حتی تخصص محدود خود را نه از راه آموزش 
آکادمی��ک بلکه از راه تجربه بالینی کس��ب کرده اند، که هرگز نیز به 

محک تجربه و آزمون جدی نیز سنجیده نشده است، آموخته اند.
 

نگاهی به پیشینه بحث در سایر کشورها خصوصاً کشورهای توسعه 
یافته نش��ان می دهد، جدای از مراکز ملی خود، در سطح دانشگاهها 
نیز مراکز تخصصی پژوهش و آموزش پیشگیری و درمان سوءمصرف 
مواد وجود داشته و در چارچوب پروژه های ملی خدمات خود را ارائه 
می دهند. کشور ما نیز به عنوان یک کشور در معرض خطر و آسیب پذیر 
از باب��ت س��وءمصرف مواد، باید برنامه مدونی ب��رای گروه های خاص 

اجتماعی و به خصوص جامعه دانشگاهی داشته باشد. 
 عزت ا... نیکو زاده ) محقق و پژوهشگر(

ممکن است به نارسایی گردش خون، از دست رفتن هوشیاری، توهم 
و تخریب عضالت منجر شوند و اغلب آنها نیاز به بستری شدن فوری 

دارند.
در ابتدای این ماه اتحادیه اروپا خواستار ممنوعیت کامل در مورد یک 
داروی نشئه زای قانونی مفدرون شد که رشته ای از مرگ و میرها به آن 
مربوط شده بود. مقامات در بریتانیا این دارو را که با عنوان “غذای گیاه” 
یا “مئو مئو” نامیده می شود، ممنوع کرده اند، اما در چندین کشور دیگر 

این دارو هنوز قانونی است.
 )EMCDDA( مرکز نظارت بر داروهای غیرمج��از و اعتیاد اروپا
هش��دار داد که دسترس��ی به این داروهای قانونی نشئه زا به شدت در 

حال افزایش است.
به گفته این مرکز سال ۲۰۱۰ از لحاظ وارد شدن مواد جدید برای 
نشئه زایی به بازار رکورددار است.”.EMCDDA “ می گوید:”داروهای 
قانونی نشئه زا” اغلب از طریق اینترنت فروخته می شود و بسته بندی  آنها 

به طور عامدانه حاوی اطالعات غلط در مورد اجزای آنها است.
http://hamshahrionline.ir        
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مسابقه پیامکی  معرفـی سـایت

شناسنامه پیشگیری نوین
www.ensani.ir

 مسابقه پیامکی شماره 29 

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.
پرسش: وضعیت دسترسی به داروهای قانونی نشئه زا در 

اروپا چگونه است؟
الف � دسترسی نوجوانان و جوانان به این داروها بسیار دشوار و 

فروش این داروها به آنها غیر قانونی است.
ب � دسترسی به این داروها به علت افزایش آگاهی عمومی 

از پیامدهای آن و فراگیرسازی برنامه های پیشگیری،در حال 
کاهش است.

ج � دسترسی به این داروها به شدت در حال افزایش است.
د � دسترسی به این داروها به شدت تحت کنترل قرار گرفته 

است
لطفا پاسخ صحیح و شماره مسابقه را همراه با نام، نام 

خانوادگی و نام دانشگاه ، به سامانه پیامکی 50002855 
ارسال فرمایید.

زیر نظر شورای سیاست گذاری

نویسندگان این شماره :
- بهزاد دارابی )پژوهشگر حوزه اعتیاد(

- دکتر سعید خراطها )پژوهشگر حوزه آسیب های اجتماعی(   
� دکتر یزدان نیاز )روان پزشک(

- دکتر عزت ا... نیکو زاده)پژوهشگر حوزه اعتیاد(
- مهدی فرج اللهی)کارشناس ادبی(

- زهرا سلیمانی)کارشناس مدیریت فرهنگی(   
- فرزانه )ربابه(دریاباری)کارشناس آسیب های اجتماعی(                                                                                                                                

- 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:  ۸۲۲۳۳۲۶۲  )۰۲۱(

دانشجویان عزیز:
لطفا برای ارائه نظرات و پیشنهادات خود 
در مورد گاه نامه 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.

پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی

پرتال جامع علوم انس��انی به آدرس www.ensani.ir  به منظور 
ایجاد مرکزی برای دسترسی و هم افزایی فعالیت های علمی و پژوهشی 

در حوزه علوم انسانی با اهداف ذیل آغاز به کار نموده است:

-  ایجاد بانک اطالعات جامع و روزآمد مقاالت، با دسترسی آسان، 
رویه یکسان و رفع محدودیت های شکلی، زمانی و سازمانی موجود.

- معرفی تخصصی پژوهش��گران و اساتید در حوزه های تخصصی 
علوم انسانی جهت تقویت حقوق معنوی.

- فراهم نمودن بستری برای جریان سازی و مدیریت محتوای علوم 
انسانی جهت جلوگیری از تضییع منابع مادی و معنوی جامعه علمی 

کشور در روندهای تکراری و کلیشه ای کنونی.
- ایجاد زمینه مس��اعد برای بومی س��ازی علوم انسانی در کشور. 

نیست.


