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مواد

اهداف سایت

•ارتقای امر اطالع رسانی هدفمند و نیز افزایش سطح دانش تخصصی معلمان  ،اساتید  ،دانش آموزان و دانشجویان در امر
پیشگیری از اعتیاد به منظور گسترش فرهنگ پیشگیری در محیط آموزشی.
•ارائه اطالعات و منابع آموزشی کاربردی پیشگیری از اعتیاد برای متخصصان  ،والدین و آحاد جامعه
•ارائه آخرین مدلها و اس��تراتژیهای کارآمد پیش��گیری از اعتیاد در کانون های هدف مدرس��ه ،دانشگاه ،خانواده ،محله،
محیطهای کاری و رسانهها.
•ایجاد بانک اطالعات از کلیه کارشناسان و متخصصان امر پیشگیری اولیه از اعتیاد در سراسر کشور و تعامل مستمر با آنها
•فراهم کردن تبادل تجربیات بین متخصصان و کارشناسان پیشگیری از اعتیاد در سطح کشور
•دست یابی متخصصان پیشگیری از اعتیاد به آخرین دستاوردهای پژوهشی کشور در این عرصه
•آموزش و آشنایی با عوارض و پیامد های سوء مصرف مواد در ابعاد مختلف
•تقویت دانش بومی در برنامه های پیشگیری
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باورهای شایع و غلط در مورد سوء مصرف مواد

 با یک بار مصرف مواد کسی
معتاد نمیشود!

تحقیقات نشان داده است مواد اعتیادآور
به محض ورود به سیس��تم عصبی( حتی
برای بار اول) برخی مراکز ترش��ح کننده
دوپامی��ن را در مغ��ز خام��وش میکنند.
تصاوی��ر MRI رنگی از مغ��ز معتادان و
مقایس��ه آن با افراد س��الم نش��ان میدهد
ک��ه اف��رادس��الم ،مغ��زی درخش��نده با
رنگه��ای متن��وع دارند اما اف��راد معتاد
از یک مغز خاموش با تصویری س��یاه و
تیرهبرخوردارند .علت این مس��ئله همان
قطع ترش��ح دوپامین و س��ایر واسطههای
ش��یمیایی در مغز اس��ت .اف��راد مصرف
کننده(پ��س از مص��رف) با وسوس��ه به
دنبال جایگزینی برای همان واس��طههای
از دس��ت رفته هس��تند و این بی قراری و
میلب��ه مصرف تا زم��ان مصرف مجدد
ادام��ه مییابد که ای��ن زمینهه��ای اولیه
اعتیاد اس��ت .پس میتوان گفت :آری،
حتی یک بارمصرف مواد میتواند زمینه
اعتیادآوری را فراهم سازد.

  مصرف تفنني مواد كسي را
معتاد نمي كند!

بس��یاری از جوانان که مص��رف مواد را
آغاز میکنند بر ای��ن باورندکه مصرف
تفننی منج��ر به اعتیاد نمیش��ود و گمان
میکنند میتوانند سالها مواد را مصرف
کنند و خوب و سرحالباقی بمانند. همین
طرز تفکر و باور غلط ،زمینه س��از اعتیاد
است و بس��یارند معتادانی که سالهاست
مواد مصرف میکنند و شدت اعتیادشان
افزایش یافته ام��ا خود را معتاد نمیدانند.
اگر بتوانید جواب این س��ئوال را بدهید،
میتوانیدریش��ههای این باور غلط را نیز
بشناسید .س��ئوال این است :همه میدانند
اعتی��اد بد اس��ت اما چ��را جوان��ان معتاد
میش��وند؟مشکل اینجاس��ت که جوانان
مصرف کننده گمان میکنند معتاد نیستند
ی��ا به نیت اعتیاد مواد را آغاز نکرده اند و
اینمصرف تنها جنبه تفنن دارد.

 بايد هر چيز را در زندگي يك
بار تجربه كرد!

 مواد همیشه از سوی یک آدم
خالف کار با چهرهای خطرناک به
من تعارف میشود!

باید بدانیم که داستان آغازاعتیاد این طور
نیس��ت .معتادان بس��یاری وجود دارند که
اولین بار مواد را از پس��ر خاله ،پسر عمو،
یک دوس��ت صمیمی یایکی از بس��تگان
و اعضای درج��ه یک خان��واده دریافت
کردهان��د .این تصور که افراد ذکر ش��ده
هیچ وقت ب�� ِد مرا نمیخواهن��دو اتفاقی
برای م��ن نخواهد افتاد ،یک��ی از عوامل
اولیه ایجاد کننده اعتیاد است.
در م�ورد مصرف م�واد به هیچکس
نمیتوان اعتماد ک�رد .باید بدانید
که هر کس مصرف مواد را به ش�ما
پیشنهاد کند ،دشمن شماست.
البت��ه ذکر ای��ننکته الزامی اس��ت که در
بس��یاری از م��وارد ،افراد پیش��نهاد دهنده
نی��ز به علت نا آگاهی س��عی میکنند این
مواد را به نزدیکانخود پیش��نهاد دهند اما
غافلند که این به معنای آغاز اعتیاد اس��ت
و ناخواسته در حق نزدیکان خود دشمنی
میکنند.

برخی افراد بر این باورند که هر خطری
ارزش یکبار تجربه کردن را دارد .حال
بای��د از آنان پرس��ید که اگر س��وزنی
آغش��ته به وی��روس هپاتی��ت Bیا ایدز
داش��ته باش��یم ،حاضرند آن را یک بار
وارد بدن خود کنند؟
آیا این افراد حاضرند بایک فرد مبتال
به آنفوالنزای خوکی یک بار روبوسی
کنند؟
خطر اعتی��اد آوری مواد نی��ز کمتر از
مثالهای یاد شدهنیست .پس نمیتوان
هر خطری را تجربه کرد.
این عقل انس��ان اس��ت که ب��ا توجه به
ش��رایط و در نظر گرفت��ن میزان خطر
موج��ود ،تعیین خواهد کرد که اقدامی
انجام بشود یا نه.
پس اگر عقل سلیم وجود داشته باشد،
باید بدانیم مصرف مواد دستاوردی جز
اعتیاد برای فرد به همراه ندارد.

 معتادینی وجود دارند که
کارتن خواب و بیچاره نشده اند

و حت��ی برخی از آنان از نظ��ر اقتصادی و
اجتماعی جایگاهخوبی دارند!
باید بدانیم هر ف��رد معتاد در هر جایگاهی
که قرار گرفته اس��ت ،اگ��ر معتاد نبود در
جایگاهی صدها برابربهتر قرار داشت.
اگ��ر معت��ادی را میشناس��ید ک��ه ی��ک
فروش��گاه دارد ،بدانی��د اگ��ر معت��اد نبود
پنج فروشگاه داش��ت. موادموجود دارای
ناخالصی بس��یاری مانند پودر اس��تخوان،
خ��اک ،فض��والت حیوانی ،پودر س��می
س��رب و لوله بازکن و ...میباش��ند ،پس
کس��ی که این م��واد را مصرف میکند به
طور قطع آدم س��المی نیس��ت .باید بدانیم
مصرف مواد در زندگی هرانس��انی نقش
ترمز و بازدارنده از موفقیت را دارد .تجربه
نشان داده اس��ت که هیچ کس با مصرف
مواد حتی یکپله نیز باال نرفته است.
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باورهای شایع و غلط در مورد مواد صنعتی و شیمیایی
 عدم اعتیاد آور بودن مواد صنعتی و شیمیایی

 ع��دهای از جوانان به علت ع��دم اطالع از مض��رات و پیامدهای
مواد صنعتی و نادیده انگاش��تن ع��وارض آن دچار باورهای غلط
گردیده بطوریکه تص��ور مینمایند مصرف تفریحی و تجربه یک
بار مصرف ،سبب کس��ب لذت ،تفریح و خوشگذرانی گردیدهو
سبب اعتیاد نخواهد شد.
غافل از آنکه بسیاری از معتادین مصرفکننده مواد صنعتی با همین
انگیزه اقدام به مصرف نمودهو یکبار مصرف ،س��بب ایجاد تمایل
و احس��اس مثبت برای ادام��ه مصرف در آنان ش��ده که موجبات
وابستگی روانی به اینگونهمواد را در آنان فراهم نموده است.
پژوهشها نش��ان داده که افراد برای رسیدن به احساس لذت اولیه
ناش��ی از مصرف موادصنعتی میبایس��ت به مق��دار مصرف خود
افزون نمایند که این امر سبب وابستگی و اعتیاد آنان خواهد شد.

پایین بودن آسیبهای ناشی از مصرف مواد
 تبلیغات سوء در جهان حکایت از این موضوع دارد که آسیبهای
ناش��ی از مصرف مواد صنعتی و شیمیایی به میزان قابلمالحظهای
کمت��ر از انواع موادمخ��در طبیعی (افیونی) اس��ت و مصرف مواد
ش��یمیایی خطری برای س�لامتی افراد ندارد.پژوهشها نشان داده
آثار س��وء ناشی از مصرف مواد صنعتی و ش��یمیایی به مراتب باال
بوده و بروز خس��ارتهای ش��دید روانی در ابع��اد مختلف ،خط
بطالن بر این تبلیغات دروغین کشیده است.

 ایجاد انرژی مضاعف به واسطه مصرف مواد

 ع��دهای به عل��ت باورهای غلط ب��ر این باورند ک��ه مصرف مواد
صنعتی سبب احساس ش��عف و شادمانی و انرژی مضاعفخواهد
گردید .باید یادآور شد که مصرف مواد صنعتی سبب ایجاد توهم
در ذهن و بروز لطمه به سیس��تم اعصاب مرکزی مغزخواهد ش��د.
بنابراین بیمار مغزی نمیتواند با احساس شعف و  ...روبرو گردد.
افزایش قوای جنسی ناشی از مصرف مواد 
 تبلیغات مس��موم در جامع��ه داللت بر این موض��وع دارد که مصرف
مواد صنعتی س��بب افزایش قوای جنسی خواهد شد .نتایجبررسیهای
صورت پذیرفته حکایت از این واقعیت دارد که در دراز مدت همزمان
با وابستگی روانی به مواد صنعتی ،کاهشمیل جنسی در مصرفکننده
را به دنبال داشته و سبب تضعیف قوای جنسی خواهد شد.

 آرامش ،افزایش تمرکز ،خالقیت و شببیداری
ناشی از مصرف مواد

دستهای از مصرفکنندگان مواد صنعتی وشیمیایی اظهار میدارند
مصرف مواد صنعتی سبب افزایش (مصنوعی) هوشیاری ـ خالقیت
ـ بهبود کارایی و ش��ببیداری خواهد شد .باید یادآورگردید که
مص��رف اینگونه مواد و بروز وابس��تگیهای روحی و روانی برای
مصارف مجدد ،س��بب روانپریشی (جنون) وآشفتگیهای ذهنی
در مصرفکنندگان خواهد شد.

خود را امتحان کنید:

صحیح

غلط

.2 اکثر مواد ،آسیبی به مغز وارد نمیکند.
3 .کسی نمیداند که چه عواملی سبب میشود مردم به سوی مصرف مواد روی آورند.
.4 اکثر مواد اعتیاد آور نمیباشند.
.5 مصرف حشیش خطری ندارد.
.6 اکستازی نسبت به سایر مواد خطر کمتری دارد.
.7 مواد باعث افزایش قدرت خالقیت میشود.
.8 مواد احساس شما را بیشتر میکند.
.9 اثرات ناشی از مصرف مواد فقط تا مدت کوتاهی در بدن باقی میماند.
.10 به نظر من افراد زیادی در جامعه هستند که مواد مصرف میکنند.

هر ده جمله غلط میباشند!

کدام یک از این موارد صحیح و کدام یک غلط است؟

.1 هم مواد خوب وجود دارد هم مواد بد.
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اعتیاد به مواد مخدر
و روانگردانها

چیست؟

زمان��ی بود که اغلب م��ردم تصور میکردند
وقتی فردی معتاد میش��ود ،از عالیم آن نیاز
روزان��ه بهمواد اس��ت یا زمان��ی که مصرف
مواد را کن��ار میگذارد عالیم ترک (حالت
تهوع ،تش��نج ،گرفتگیعضالت ،مرگ) در
او پدی��دار میش��ود .تصور غال��ب جامعه بر
این بود که معتادان اف��رادی بیکار،فقیر و از
طبقات پایین دست جامعه و مجرد هستند.
ام��ا باید توجه داش��ت اینها فقط بخش��ی از
مس��ئله میباش��د .نتای��ج تحقیق��ات صورت
پذیرفته حکایت از ای��ن واقعیت دارد که در
کش��ور 70 ،درصد معتادان شاغل 9 ،درصد
دارای تحصی�لات ف��وق دیپلم به ب��اال57 ،
درص��د متأهل و ع��دهای نی��ز دارای طبقات
اجتماعی و اقتصادی متوسط میباشند.
سه جنبه از ویژگیهای اعتیاد

عبارت است از:
 .1از دس��ت دادن ق��درت کنت��رل :مصرف
کنن��دگان مواد ق��درت تحلی��ل و پیش بینی
اینکه چه اتفاقیمیافتد را از دست میدهند.
.2تمایل اجباری :فرد معتاد زمان زیادی را به
فکر کردن درباره مواد صرف میکند.
 .3مص��رف مداوم و عواق��ب منفی :هر چند
مصرف مواد باعث ایجاد مش��کالت زیادی
شوداما فرد مصرف کننده همچنان به مصرف
خود ادامه میدهد .فرد کنترل اختیاری خود
را در موردترک از دست میدهد.
اف��رادی که م��واد مص��رف نمیکنند ممکن
اس��ت تعجب کنند که چرا معت��اد ،مصرف
مواد را ترک نمیکند .بهنظر میرس��د سوء
مصرف مواد اختیاری باش��د ام��اغیر ارادی
اس��ت به این معن��ا که در اکثر م��وارد ترک

غیر ممکن میش��ود زیرا فرد وابس��ته ش��ده
ونمیتواند ب��ا اراده خود ای��ن کار را انجام
میدهد.
چه عواملی سبب اعتیاد میشود؟
م�واد :برخ��ی از انواع مواد نس��بت به انواع
دیگر آن بیش��تر اعتیادآور میباشد و این امر
به دلیلفارماکولوژی مواد (دارو شناس��ی) و
تاثیرات متف��اوت انواع مواد بر رفتار مصرف
کننده میباشد.
صف��ات ش��خصیتی اف��رادی ک��ه درک از
خویشتن (شناخت از خود) پایینی داشته و در
مورد خود احس��اس خوبیندارند ،گرایش و
تمایل بیش��تری به مصرف مواد پیدا میکنند.
اف��رادی ب��ا ای��ن ویژگیها ،اغلب به س��مت
مصرف م��واد روی میآورند تا به خیال خود
از این طریق اوقات خوشی را در زندگیخود
ب��ه وجود آورده یا احس��اس ب��دی را که در
زندگی با آن مواجه هستند را کاهش دهند.
ه��ر چه قدر ف��ردی در مورد خود احس��اس
بهتری داشته باشد احتمال گرایش به مصرف
م��واد در اوکمتر میش��ود .جامعهای که در
آن دسترس��ی به مواد آسان باشد ،یا افراد آن
جامعه اعتقاد داش��ته باش��ندکه برای کاهش
درده��ای روح��ی و جس��می مص��رف مواد
بهترین درمان است ،تمایل به مصرف در آن
جامعه زیادتر میباشد.
محیط :دردنیایی که در آن زندگی میکنیم،
همه روزه پیامهای متفاوت و گاه متضادی در
مورد سوءمصرف مواد به گوشمان میرسد،
گاهی این پیامها تبلیغات��ی بوده و هیچ گونه
اث��ر منفی در موردعواقب ناش��ی از مصرف
م��واد از آن برداش��ت نمیش��ود و گاه منفی
بوده و در مورد اث��رات مرگبارمصرف مواد
صحب��ت میکنند .اما نکتهای که در این میان
نبای��د آن را فراموش کرد این اس��ت که چه
کسی از این تبلیغات و سود حاصل از آن نفع
میبرد و چه کسی بازنده این بازی است!؟
نتیجه گیری
اعتیاد به مواد نقطه پایانی یک پیوستار است
که ش��روع آن برابر با اولینمصرف هرگونه
مواد ب��وده و ادامه تجربه مصرف آن منجر به
سوء مصرف و اعتیاد میشود.
برنامههای پیشگیرانه و س��ازمانهای اجتماع
محور ک��ه هدف همه آنها آگاهی بخش��ی
به جوان��انمیباش��د ،بهتری��ن راه کمک و
پاس��خگویی به س��واالت ش��ما در این زمینه
میباشند ،به آنها اعتمادکنید.

آشنایی با مواد اعتیاد آور

متامفتامین
مادهای س��می و برای مغز بس��یار اعتی��ادآور بوده
که باعث ایجاد توهم در افراد میشود و میتواند
ب��رای جس��م ،مغ��ز و درنهای��ت زندگ��ی آنها
خطرناک باشد.
متامفتامین ی��ک محرک قوی و اعتیادآور اس��ت
که اثرات طوالنی م��دت و خطرناکی روی مغز به
ویژه سیستم مرکزی عصبی ایجادمیکند .پتانسیل
باالیی برای سوء مصرف دارد به این معنا که با یک
بار مصرف ،خطر اعتیاد و وابس��تگی به آن به میزان
زیادی وج��ود دارد و منجر ب��ه بیماریهای جدی
روانی و جسمی برای فرد میشود.
خط�رات :مق��دار بس��یار کم��ی از متامفتامی��ن
میتواند باعث ایجاد آس��یبهای جدی قلبی ،بی
نظمی ضربان قلب ،افزایش فشار خون و باالرفتن
دمای بدن ش��ود .این نش��انهها به وی��ژه زمانی که
مقدار زیادی از این ماده مصرف شود میتواند به
مرگ او منتهی شود.
اث�رات بلندم�دت :به عل��ت اینکه ای��ن ماده
وابستگی شدیدی در مصرف کننده ایجاد میکند،
بنابرای��ن فقط بع��د از چند بار مص��رف میتواند
موجباعتیاد ش��ده و اثرات بسیار جدی حتی در
ظاهر فرد ایجاد کند .به گونهای که باعث کاهش
ش��دید و غیر عادی وزن ،از بین رفتن و خوردگی
دندانها و ایجاد تاول و تورمهای پوستی میشود.
مصرف کنن��دگان دائمی متامفتامین اغلب عصبی
و دارای رفتارهای خشونتآمیز هستند .این افراد
دچار س��وء ظن و بدگمان��ی (پارانویید) ،توهم و
اختالل خلق میشوند .یکی از توهمات معمول در
میانمصرف کنندگان این ماده این است که دائما
احساس میکنند حشراتی در زیر پوست آنها در
حال حرکت میباشد.
خالصه :متامفتامین بس��یار اعتیادآور و خطرناک
برای سالمت جسم و مغز انسان است .ممکن است
از خود بپرس��ید که آیا با وجودخطرات ناشی از
مصرف ،این م��اده ارزش امتحان کردن را دارد؟
«اگ��ر مص��رف کنید به آن وابس��ته ش��ده ،دچار
پارانویید میش��وید،پوس��ت و دندانهای خود را
از دس��ت میدهید» اینها جوابهایی هستند که
میتوانند تصمیم ش��ما را مشخص کند .همچنین
تخری��ب مغ��ز و در نهایت م��رگ را نی��ز به این
خطرات اضافه کنید.

