زیر نظر شورای سیاستگذاری
کمیته علمی راهبردی پیشگیری از اعتیاد
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گاهنامه داخلی

پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش
دفتر سالمت وزارت آموزش و پرورش

ویژه مدیران ،دبیران و مشاوران دبیرستانهای کشور

1389

اداره کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با
مواد مخدر

مواد مخدر مایه فساد است ،فساد را باید برداشت تا دیگران اصالح شوند  -امام خمینی (ره)
باید در مدرس�ه شادی و نش�اط موج بزند و عالوه بر
خود دانشآم�وز ،معلمان و اولیا نیز باید به حضور در
مدرسه عالقهمند باشند.
دکترحاجیبابایی ،وزیر محترم آموزش و پرورش

درامرپیشگیریازاعتیاد،حداکثراستفادهازتوانفرهنگی،آموزههای
دین�ی و اسلامی ،ظرفیتهای رس�انهای (ش�نیداری و دیداری)،
گفتمانسازی و آموزش مردم باید مورد توجه قرارگیرد.
 -مهندس مصطفی محمدنجار ،وزیر محترم کشور و دبیرکل ستادمبارزه با مواد مخدر

لزوم
سیاستگذاری
فرهنگی برای پیشگیری
ازگرایش نوجوانان به
مصرف مواد محرک و روانگردان

تقویت و توسعه معنویت
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سرمقاله

به نام خداوند
بخشنده مهربان

روند تغییر الگوی مصرف در جامعه جهانی از مواد سنتی
به مواد صنعتی و ش��یمیایی (مانند شیش��ه و  )...سبب
گردیده طی نیم قرن اخیر حدود  50میلیون نفر از مردم
کش��ورهای مختلف به سمت اینگونه مواد جذب شوند.
سیس��تم هوش��مند ،اّ
خلق ،پویا ،دینامیک و فعال مواد
مخدر و روانگردانها در عصر مدرنیته با مشتریمداری
س��عی در جذب بیش��تر نوجوانان و جوانان به اینگونه
مواد داش��ته بهطوریکه هرروز ب��ا تولید مواد جدید (از
جمله قرصهای مفدرون بهعنوان آمفتامین) س��عی در
جذب افراد جدید دارد .بهحمداهلل اصالح قانون مبارزه با
مواد مخدر کشورمان و ابالغ آن در  1389/9/28و توجه
قانونگ��ذار به مبارزه قاطع و جدی با افراد تولیدکننده،
ترانزیتکننده ،قاچاقچی و ...مواد مخدر و روانگردانها
بارقهای از امید را در فعاالن عرصه پیش��گیری و کنترل
اعتیاد و مبارزه با این پدیده شوم فراهم نمود.
بر اس��اس این قانون هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از
 18س��ال را به مصرف مواد مخدر و روانگردانها وادار
کند به اشد مجازات مورد نظر محکوم خواهد شد.

خبر اول

برگزاری  30کنگره علمی
پیشگیری اولیه از اعتیاد
در  30مرکز استان

صرامی مدیر کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه
حمید ّ
با مواد مخدر ریاس��ت جمهوری گفت« :باتوجه به ضعف
دانش پیشگیری و فهم سادهاندیشانه از روشهای اجرای
برنامههای پیشگیری 30 ،کنگره علمی پیشگیری اولیه از
اعتیاد در  30مرکز استان کشور طی نیمه دوم سال 1389
برگزار گردید».
صرام��ی اف��زود« :مهمتری��ن اهداف کنگرهه��ای علمی
ّ
پیشگیری اولیه از اعتیاد عبارتند از :توسعه دانش و تولید
منابع علمی پیش��گیری از اعتیاد به منظ��ور برنامهریزی
مبتنی بر شواهد در کانونهای هدف (مدارس ،دانشگاهها،
خانواده ،محله و محیطهای کار) ،ارتقای کیفی برنامههای
پیشگیری بر اس��اس دانش و شرایط بومی ،مبادله دانش
پیشگیری از اعتیاد در سطح کشور ،ارتقای دانش تخصصی
نیروهای انس��انی فعال در عرصه پیشگیری ،بهرهگیری و
تقویت مداخله مراکز علمی ،دانشگاهی و جذب متخصصان
و نخبگان دانش��گاهی در برنامههای پیشگیری ،شناخت
قابلیتها و امکانات منطقهای در عرصه پیشگیری و تقویت
دانش بومی در برنامههای پیشگیرانه».
وی گفت« :محورهای کنگرههای علمی عبارتند از :نقش
خانواده در پیشگیری اولیه از اعتیاد ،روشهای پیشگیری
اولیه از اعتیاد در محیطهای آموزشی (مدارس و دانشگاهها)،
روشهای پیشگیری از اعتیاد در محیطهای کار (صنعتی،
کارگری ،اداری و نظامی) ،روشهای پیش��گیری از اعتیاد
در محلهها با تأکید بر  CBOSو سازمانهای مردمنهاد و
نقش رسانههای دیداری ،نوشتاری ،شنیداری و الکترونیک
در پیشگیری اولیه از اعتیاد».
صرامی افزود« :مقاالت برتر ارائه شده در کنگرههای علمی
ّ
به صورت یک کتاب در اختیار متخصصان به ویژه مشاوران
شاغل در دبیرستانهای کشور قرار خواهد گرفت تا بدین
ترتیب شاهد تقویت روند فعالیتهای پیشگیرانه در سطح
کشور باشیم».

تغيير نگرشهاي مثبت و تثبيت
نگرشهاي منفي نسبت به مصرف موادمخدر

تأثيربرارزشها
ونگرشها

نگرشها ( )Attitudesعبارتاند از باورهاي فرد در مورد نتيجه و عاقبت هر كار و ارزشي كه فرد براي اين نتيجه قائل است .نگرشها داليل
منطقي بروز رفتارهاي هر فرد خاص ميباش�ند .عوامل بس�ياري بر نگرش افراد تأثير ميگذارند .يكي از اين عوامل ،دانش و اطالعات فرد در
حوزههاي مختلف است .اطالعات وقتي به نگرش تبديل ميشوند كه منجر به ارضاي فرد از خود يا افزايش اعتماد به نفس و بهبود نگرش فرد
نس�بت به خود و حفظ و تقويت خود به عنوان فردي توانا گردند .باورها و نگرشهايي كه در زندگي فرد جنبه كاركردي داش�ته باش�ند ،ثبات
مييابند و نگرشهایی كه كاركردي نداش�ته باش�ند ،دستخوش تغيير ميگردند .معموالً انسان عادت به گرايش انتخابي دارد و مسائلي را باور
ميكن�د ك�ه نظرات و رفتار كنونياش را تأييد و تصديق نمايد .برخ�ي از مواقع باورهاي افراد با رفتار آنها هماهنگي ندارد و ايجاد ناهماهنگي
ش�ناختي مينماي�د .در چنين مواقعي ،ف�رد رفتار و يا نگرش خود را تغيي�ر ميدهد تا نوعی توافق و هماهنگي بي�ن رفتار و ارزشهاي خود
ايجاد نمايد .از عوامل مهمي كه موجب دوام و ثبات نگرشها و ارزشها ميش�ود ،حمايت و فش�ار اجتماعي اس�ت .حمايت اجتماعي (Social
 )Supportيكي از مكانيس�مهاي كنترل اجتماعي اس�ت كه از طريق پاداش يا تقويت مثبت س�عي در حفظ يا تقويت ش�ناخت يا رفتارهاي
اجتماعي مطلوب دارد .فش�ار اجتماعي ( )Social Pressureمكانيس�م ديگر كنترل اجتماعي است كه با تنبيه يا تقويت منفي موجب تغيير
شناخت و رفتارهاي اجتماعي نامطلوب ميگردد .مث ً
ال تابلوي «سيگار نكشيد» با اعمال فشار اجتماعي نگرش مثبت به سيگار را تضعيف مينمايد.

تمام افراد يك جامعه اعم از كودكان و افراد بزرگسال ،براي پذيرفت ه
ش��دن يك رفتار در جامعه اس��تانداردهايي را وضع ميكنند .اين
اس��تانداردها براي تمام جوامع و براي تقريب��اً هر رفتاري (مانند
مصرف موادمخدر) وجود دارد .اجتماع را ميتوان بر اس��اس وجوه
مختلف اش��تراك مثل اش��تراك در دين و مذهب يا همشهري،
همس��ايه و هم مدرسه بودن تعريف كرد .بديهي است كه قبل از
شروع فعاليتهاي پيشگيري ،مطالعه و شناخت باورها و هنجارهاي
هر اجتماع اهميت بس��يار دارد .مطالعات ثابت كردهاند كه افرادي
كه نسبت به موادمخدر نگرشها و باورهاي مثبت دارند ،احتمال
مصرف و اعتيادشان بيش از كساني است كه نگرشهاي خنثي يا
منفي دارند .ليكن تغيي��ر يا ايجاد نگرشهايي طوالني مدت ،كار
آساني نيست .تقويت نگرشهاي منفي يا تغيير نگرشها از خنثي
به منفي آسانتر از تغيير نگرشهاي مثبت به منفي است .به عنوان
مثال طبق مطالعات انجام شده ،افرادي كه سيگار نميكشند بيش
از كس��اني كه سيگار ميكش��ند به اطالعاتي كه در مورد مضرات
سيگار داده ميشود ،توجه ميكنند.
متأسفانه اغلب برنامههاي آگاهسازي از مدارس شروع ميشوند ،در
حالي كه كودكان را بايد از سنين كوچكتر كه هنوز باورهايشان به
طور كامل شكل نگرفته است مورد هدف قرار داد.
نگرشها و ارزشهايي كه بر پيشگيري از سوءمصرف مواد مؤثرند
عبارتند از:
ارزشهاي مذهبي
مطالع��ات مختل��ف در جهان نش��ان دادهاند كه يك��ي از عوامل
محافظتكننده در مقابل س��وءمصرف مواد ،داش��تن اعتقادات و
باورهاي راس��خ ديني و مذهبي است .بنابراين رواج و پرورش اين
ارزشها در پيشگيري نزد كودكان و نوجوانان اهميت زيادي دارد.
در جامعة مسلمان ما ،استفاده از شعائر و فتاواي ديني كه افراد را
به طور جدي از مصرف مواد تهي مينمايد از مهمترين و مؤثرترين
راههاي پيشگيري از سوءمصرف مواد ميباشد.
اولويت دادن ب�ه ارزشهاي اجتماعي به جاي ارزشهاي
شخصي و فردي
مطالعات مختلف نشان دادهاند كه معتادان به موادمخدر ،به طور
مش��خص به ارزشهاي ش��خصي فردي خود بيش از ارزشهاي
اجتماع��ي بها ميدهن��د .بنابراين ،تقوي��ت ارزشهاي اجتماعي
در نوجوان��ان عالوه بر كاهش س��وءمصرف مواد ،منجر به كاهش
رفتارهاي ضد اجتماعي ديگر نيز ميگردد.
ارزش حس مسووليت فردي
يكي از راههاي پيشگيري از سوءمصرف مواد در نوجوانان ،ارتقاي
ارزش حس مس��ووليت فردي و كنترل خ��ود در انجام رفتارهاي

غيرقابل قبول اجتماعي اس��ت .با اين روش افرادي كه نس��بت به
رفتارهاي ضد اجتماعي مقاومت نشان ميدهند ،به عنوان افرادي
پرقدرت و توانا معرفي ميشوند.
ارزش سالمت فردي
جوانان كمتر از افراد ميانس��ال به سالمت خود بها ميدهند ،يكي
از داليل چنين نگرش��ي اين است كه جوانان خود را آسيبناپذير
ميدانند و بر اين باورند كه سالمت آنان به آساني به خطر نميافتد.
ب��ا تصحيح اين باور و تقويت اهميت س�لامت ب��راي آنها ،ميزان
سوءمصرف مواد كاهش مييابد.
هر مصرفي ممكن است منجر به اعتياد شود.
اس��تفاده از اين روش با اين فرض ص��ورت ميگيرد كه نوجوانان
مض��رات اعتياد را ميدانند اما باور ندارند كه مصرف مواد ميتواند
منج��ر به اعتياد گردد و اين خطر براي آنها ه��م وجود دارد .باور
افرادي كه براي بار اول مصرف مواد را امتحان ميكنند ،اين است
كه «اعتي��اد براي من اتفاق نخواهد افتاد» ب��ه خصوص در مورد
حش��يش اين باور عمومي وجود دارد كه مصرف حشيش موجب
اعتياد نميشود .با نشان دادن افرادي كه با چنين باوري شروع به
مصرف نموده و سرانجام به دام اعتياد كشيده شدهاند ،ميتوان اين
باور را سست كرد.
عادي نبودن مصرف موادمخدر
بسياري از نوجوانان ،ميزان شيوع مصرف موادمخدر را نزد همساالن
خود بي��ش از ميزان واقعي آن تخمين ميزنن��د .اين تصور ،باور
ديگ��ري را به دنب��ال دارد كه «اگر همه مصرف ميكنند ،اين كار
عادي و طبيعي است ،پس من هم ميتوانم مصرف كنم» اين باور
را ميتوان با آگاه كردن افراد از ميزان واقعي ش��يوع سوءمصرف و
عوارض آن تصحيح كرد.
استفاده از ارزش دادن نوجوانان به ظاهر خود و پذيرفته
شدن از طرف ديگران
معموالً يكي از مهمترين اشتغاالت ذهني نوجوانان ،توجه به ظاهر
خود ميباشد و براي هر آنچه كه ارتباطشان را با دوستان و اطرافيان
تحت تأثير قرار دهد ،اهميت قائلند .آگاهي از تأثير سوءمصرف مواد
بر ظاهر فرد ،بوي دهان و عدم پذيرش فرد معتاد از طرف ديگران،
از راههاي ايجاد نگرش منفي نسبت به موادمخدر ميباشد.
قابل اعتماد نبودن افراد معتاد
ً
از آنج��ا كه اولي��ن مصرف موادمخدر اكثرا با تعارف آش��نايان كه
دچار س��وءمصرف يا وابستگي به مواد هس��تند صورت ميگيرد،
آموزش برای ايجاد نگرش منفي نسبت به افراد معتاد و ايجاد حس
بياعتمادي نسبت به آنان ،حتي اگر از بستگان نزديك ،دوست و يا
همسايههاي محل باشند ،ضروري است.

3

افسردگی نوجوانان
يكي از علل
گرايش به مصرف
مواد مخدر و
روانگردانهاست

كمتر اس��ت .اما بايد دانست كه حدود  80درصد بيماراني كه
تحت ی��ک رژيم درماني صحيح قرار ميگيرند براي هميش��ه
بهبود مييابند.
درم��ان داروي��ي و غيرداروي��ي :بس��ياري از داروه��اي ضد
افسردگي را ميتوان با تجویز پزشک تهيه نمود.
ورزش :ورزش روزانه براي يك س��اعت يا بيش��تر در چند
جلس��ه و يا چند س��اعت نتيجه بهت��ري دارد .ورزش مقدار
اندروفين و ساير ترش��حات عصبي كه خاصيت ضدافسردگي
دارن��د را تغيير ميدهد .مقدار كمي ورزش و يا راه رفتنهاي
طوالن��ي باعث ب��اال رفتن آدرنالين ميش��ود ول��ي حتي راه
رفتنه��اي كوتاه روزانه نيز ،ش��ادي آفرين و زايل كننده غم
است.
طوالن��ي بودن روزه��ا :در فصل پاییز و زمس��تان که روزها
کوتاه تر است ،احتمال افس��ردگی افزایش مییابد .اين پديده
اختالل افس��ردگي فصلي ناميده ميشود .مراكزي كه اين نوع
افس��ردگيها را درمان ميكنند ،از فرد افس��رده س��اعتها در
اطاقهاي نوران��ي نگهداری ميكنند .اين تجربه مراكز درماني
س��بب گش��ته كه بس��ياري از مدارس در مناطق ش��ماليتر
ک��ره زمین ،کالسه��ا را به منظور پيش��گيري از افس��ردگي
دانشآموزان نورانيتر بكنند.
ش��ناخت درمان��ی همراه یا ب��دون درمان داروی��ی :این کار
موجب بازس��ازي تفك��ر دانشآم��وز در مورد خود ميش��ود.
وقتي درمان كننده موفق ش��ود كه تفكر دانشآموز افس��رده
را در مورد شكس��ت ،از دس��ت دادن ،بيياوري و تواناييهاي
شخصياش عوض كند نشانههاي افسردگي كاهش پيدا كرده
و وی درك خواهد كرد كه در آينده چگونه با استرس ناشی از
وقايع و يا تأسف آنچه كه از دست داده مقابله كند.
ام�روزه در ش�رایطی قرار گرفته ای�م که برای مهمتري�ن دليل ناتوان�ي مردم باش�د .براي فعاليته�اي خود ،اگر چه ب�ا آهنگي آرامتر كس��اني كه از روش ش��ناختي براي درمان افسردگي استفاده
پیشگیری واقعی از س�وء مصرف مواد ،باید به کنت�رل موفقيتآميز اين حالت رواني بايد به و احساس�ي س�نگينتر خواهن�د ب�ود .ولي ميكنند متوجه ش��دهاند كه دانشآموزان افسرده معموالً خود
فکر توانمندسازی اولیای دبیرستان در زمینه تمام اين اشکال توجه شود .هر دانشآموزی ع�دهاي هم قادر به برگش�ت ب�ه وضع عادي را در سه زمينه مختلف سرزنش ميكنند:
پیشگیری و کنترل افسردگی دانشآموزان بود .بع�د از فوت و يا از دس�ت دادن عزيزي براي خود نيس�تند .در چنین مواردی باید قبل از  .1هيچ چيزي در زندگي آنها درست نيست؛
افس�ردگي در بین دانشآموزان دبیرس�تانی مدتي غمگين ،بدون انگي�زه ،ناتوان از انجام تعارف س�وء مصرف مواد ب�رای رهایی از غم،
به اشكال مختلفي تظاهر مييابد .پيشبيني تکالیف مدرسه و آشفته خواهد بود اما اغلب دانشآموز افس�رده را شناخت و برای درمان  .2آنها قابل سرزنش هستند (احساس گناه ميكنند ،انتقاد از
خود دارند ،بيفايده هستند)؛
ميش�ود ك�ه ت�ا س�ال  2020افس�ردگي از دانشآم�وزان ق�ادر به ادامه مس�وولیتها و افسردگی اش اقدام نمود.
 .3هیچ چیز بهتر نخواهد ش��د (احس��اس اين كه در آينده هم
آرامش نخواهند داشت ،احساس بيپناهي دارند ،نااميد هستند).
نشانههاي باليني افسردگي
ميش��ود.اغلب اولی��ای دبیرس��تان ،بس��ياري از نش��انههاي به زب��ان س��اده ،هدف درم��ان ،معك��وس نمودن تم��ام اين
ُ 1خلق و ُخو :غمگيني ،بيجرأتي ،تحريكپذيري ،عدم توجه افس��ردگي دانشآموزان را تش��خيص نميدهند بنابراین باید پيشفرضهاي دانشآموزان افس��رده اس��ت .براي پيشگيري
کاری کرد که:
از افس��ردگي نوجوانان ميت��وان از اين روش اس��تفاده كرده
به عالقمنديهاي قبلي ،تس��ليم شدن ،نااميدي ،گريه ،داشتن
و
افسردگي
مختلف
اش��كال
با
دبیران
و
مش��اوران
مدیران،
و از طري��ق بح��ث و صحبت آموزشه��اي الزم را به آنها ارايه
ظاهري آشفته.
شيوع كلي و بار آن بر جامعه آشنا شوند.
نمود ،به عنوان مثال«:در زندگي چيزهاي بسيار خوب ديگري
 2فيزيولوژي :كاهش انرژي و اشتها ،آرام شدن حركات.
تعیی��ن ش��ود كه آيا وجود افس��ردگي در يك دانشآموز و باقيمانده و ش��ما نيز تواناييهاي بيش��تري داريد؛ مش��كالت
ش��دن
 3مش�كالت خواب :مش��كل ب��ه خوابرفتن ،بيدار
ي��ا اعضای خان��واده او ميتواند دخالتي در درمان س��ایر
ب��ه داليل متعددي پيش ميآي��د ،و هیچ کس دليل بروز
خس��ته
مكرر درطول ش��ب ،خيلي زود از خواب بيدار ش��دن،
مش��کالت او بنمايد (براي مثال آيا ممكن اس��ت مادر
تمام وقايع پيش آمده نيس��ت؛ دفعه ديگر بهتر تحصیل
از خواب بيدار ش��دن و احساس خس��تگي شديد بعد از مدت مبت�لا به افس��ردگي نتوان��د نظارت كافي ب��ر فرزند
خواهی كرد؛ هنوز تو را قبول دارند؛ خطا خاص انسان
زم��ان معمولي خواب و يا برعكس يعن��ي خواب طوالني ( 10سیگاری اش داش��ته باشد و در نتيجه فرزند او به
اس��ت؛ هميشه كه امروز نيس��ت؛ انسان قابل تغيير
ساعت و بيشتر) ،بهسختي خود را بيدار نگاه داشتن ،احساس اندازه کافی مراقبت نش��ود؟).
است و ديگران نيز قابل تغيير هستند .اين مشكل
خستگي مزمن.
دانشآموزان مبتال به افس��ردگي ش��ديد در
نيز برطرف ميش��ود و ديگران نيز به تو كمك
 4ش�ناختي :اش��كال در تمركزُ ،كن��دي در تصميم گيري ،معرض س��ــوءمصرف مـــواد و
خواهند كرد».
وظايف خود را به زحمت تمام كردن ،داش��تن اين احساس كه گـــ��اه خودکش��ی ،دقيقتر
رويكرده��اي ديگ��ري از
چ چیز درست از آب درنميآيد ،افزايش اشتباهات.
هي 
شناس��ایی ش��ده و حمایت
روش ش��ناخت درمان��ی
كه
دوس��تاني
و
فاميل
افراد
به
بيش��تر
مرگ:
درباره
تفکر
5
درمان
برای
کافی
اجتماعی
در صورت وجود عالیم زیر
نی��ز در كاهش نش��انههاي
عنوان
به
مرگ
پديده
به
کردن
فکر
كردن،
فكر
ان��د
ه
كرد
فوت
آنها فراهم شود.
افس��ردگي و خط��ر ابتالی
به فکر افسردگی باشید:
یک راه گريز.
ب��ه افس��ردگيهاي عم��ده
پيشگيريثانويه
ياور
ي
ب
شدن،
وابسته
منفي،
هاي
ه
ديدگا
افزایش
اجتماعي:
6
موثر بوده است .براي مثال
س�ابقه ابتالی به افس�ردگي نزد اف�راد درجه یک
همزمان با درمان
كه
اين
احساس
داشتن
انتقاد،
به
كردن
پيدا
حساسيت
شدن،
میت��وان دانشآم��وزان در
فامي�ل (يكي از والدين ،پدر و يا مادر بزرگ و يا خواهرها
ديگران مرا دوس��ت ندارند ،تنهايي ،ش��كايت و بحث بيشتري باعث خوش��حالي اس��ت كه
معرض خطر افس��ردگی را
و برادرها)؛
كردن ،ممكن اس��ت برخی از دانشآموزان دبیرستانی به الكل افس��ردگي درمانپذير بوده
شناس��ایی و ب��ه آنها کمک
و در بعض��ي از مواق��ع قابل
پناه ببرند.
يا
و
مرگ
مثل
رواني
شديد
فشارهاي
يا
و
ها
ب
آسي
کرد تا بتوانن��د افکار منفي
از
ول��ي
اس��ت.
پيش��گيري
و تحري��ك كنن��ده ايج��اد
 7نش�انههاي ديگري كه همراه افس�ردگي ممكن است
از دست دادن يكي از نزديكان ،از دست دادن یک دوست
ديده شود :شايد 70درصد از موارد حملههاي افسردگي توأم س��وی ديگر متأس��فانه بايد
افس��ردگي را ش��ناخته و
صمیمی ،بيماريها و حوادث خانوادگي و يا اجتماعي؛
ب��ا عالمت هیجانی باش��د .اين حالت هیجان��ي به صورتهاي گفت كه حتی در كشورهاي
در براب��ر آنه��ا مقاوم��ت
(قرباني)،
پناه
ي
ب
ناتوان،
كه
اين
به
آموز
ش
دان
اعتقاد
بي قراري ،ناآرامي ،قدم زدن ،ترس ،كوتاه ش��دن زمان توجه ،توس��عه یافته نیز تنها حدود
نماين��د و در نتيجه اعتماد
است؛
ارزش
ي
ب
و
ديگران
با
ناهمگون
ياور،
ي
ب
 25ت��ا  35درصد از مجموع
ب��هنف��س بيش��تري پي��دا
نگراني و دلهره بيشتر و بی قراری تظاهر مييابد.
به
افس��ردگي
به
مبتالی��ان
ك��رده ،تواناييه��اي فردی
فقر و يا ناتوانی اجتماعي؛
پیشگیری اولیه
ط��ور مس��تقيم ب��ه دنبال
خ��ود را ب��اال ب��رده و در
ابتالی به یک بيماري ش�ديد جس�مي از نوعي كه
فيزيول��وژي افس��ردگي ب��ه طريقي اس��ت كه ق��درت بدنی درمان بيماري خود هستند
فعاليته��اي مفيدت��ر و
گذارد.
اثر
مغز
شيميايي
هاي
ش
واكن
بر
است
ممكن
دانشآم��وز را نی��ز كاه��ش داده و در نتيج��ه تظاه��رات و و اي��ن نس��بت در مناط��ق
دوستداشتنيتری شركت
نش��انههاي بيماريهاي ديگر بيشتر ش��ده ،تحمل درد كمتر روستايي و فقيرنشين بسيار
كنند.

پایان
غموتنهایی
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شناسایی نوجوانان در معرض خطر و توانمندسازی آنها
در زمینه مقابله با مواد مخدر یکی از وظایف معلمان و مربیان مدارس است

دانشآموزان را تجهیزکنیم

آیا
میدانید
که...

چهعواملیریسک
مصرف مواد را
باال میبرد؟

بر اس��اس پژوهشهای ص��ورت گرفته ،عوامل مختلفی
وج��ود دارند که احتمال مصرف م��واد را در فرد افزایش
میدهن��د .در این رابطه میتوان به عوامل ش��خصیتی،
ژنتیک ،عوامل محیطی ،تربیتی و خانوادگی اشاره کرد.
از نظر ش��خصیتی ثابت شده اس��ت که احتمال ابتال به
اعتیاد در برخی از سبکهای شخصیتی باالتر از دیگران
است .افراد با درجه باالی نوجویی و تجربه گرایی ،افرادی
ک��ه در کودکی مبتال به اختالل نقص توجه بیش فعالی
بودهاند ،افرادی با صفتهای ش��خصیتی ضداجتماعی و
افراد تکانشی در مقایسه با دیگران به احتمال بیشتری به
مصرف مواد روی میآورند .از نظر ژنتیکی ،سابقه مصرف
م��واد در خانواده فرد نش��اندهنده باالتر بودن ریس��ک
مصرف مواد در فرد اس��ت .عوامل محیطی مانند حضور
در محلهایی که مصرف مواد باالست ،در دسترس بودن
مواد در برخی از محلهها ،فشارزا بودن و حمایتگر نبودن
محیط ،تنهایی و افس��ردگی ،همگی احتمال ابتال را باال
میبرد .تجربه نشان داده است حضور تنها یک موادفروش
(ساقی) در یک محله یا یک مدرسه میتواند باعث گرفتار
ش��دن تعداد زی��ادی از نوجوانان ش��ود .فقر فرهنگی و
اقتصادی هم یکی دیگر از عوامل خطرساز است .ناآگاهی
خانوادهه��ا ،س��بکهای تربیتی نادرس��ت ،عدم نظارت
والدین بر نوجوانان ،نبودن رابطه دوستانه بین نوجوانان
و والدین ،ناآگاهی خود نوجوانان در مورد مواد مختلف و
خاصیت اعتیادآوری آنها ،عدم وجود مهارتهای ارتباطی
در نوجوان ،نبودن جرأتمن��دی الزم برای «نه» گفتن و
همینطور بیتجربگی و دانش ان��دک اولیا و مربیان در
رابطه با مواد نیز از عوامل تاثیرگذار است .در نهایت عدم
توجه به نیازها و هیجانجوییهای طبیعی یک نوجوان
و ایس��تادن در برابر خواستههای منطقی آنها میتواند از
عوامل پناه بردن یک نوجوان به مصرف مواد باشد.

اعتیاد یک مس��أله حاد اجتماعی است که هزینههای شخصی،
خانوادگی و اجتماعی فراوانی را موجب میشود .در این بین آنچه
که دارای اهمیت اس��ت شروع مصرف مواد در سنین پایین و در
س��الهای دبیرستان است .به ویژه در س��الهای اخیر و با ورود
روزافزون مواد صنعتی و شیمیایی جدید به بازار و گرایش جوانان
به س��وی مصرف این گونه مواد ،اهمیت پرداختن به این موضوع
دو چندان میشود .از دیدگاه بهداشتی ،پیشگیری از یک بیماری
در سه سطح تعریف میشود .پیشگیری سطح اول که به معنای
شناسایی عوامل مس��تعد کننده ابتال و به کار بردن راهبردهای
مناس��ب برای جلوگیری از ابتال به بیماریست .پیشگیری سطح
دوم به معنای به کاربردن راهبردهای درمانی بعد از ابتال و سعی
در از بین بردن بیماریس��ت و پیش��گیری سطح سوم به معنای
انجام راهبردهای توانبخشی بعد از بروز تاثیرات منفی بیماریست.
بدیهی اس��ت که در این رابطه و خصوصا در زمینه مصرف مواد
و وابس��تگی به آن ،بهترین راهبرد ،پیشگیری اولیه است ،چراکه
هزینهه��ای کمتری را به فرد و جامعه تحمیل میکند .از همین
رو ،باید س��عی شود تا بیش��ترین آگاهی رسانی هم به والدین و
مربیان و هم به دانشآموزان ارایه ش��ود ،تا در حد امکان از بروز
اعتی��اد و مصرف مواد در افراد پیش��گیری ش��ود .در این رابطه
مسوولیت سنگینی بر دوش والدین و اولیای مدرسه است .در این
نوش��ته سعی شده است تا عوامل بروز اعتیاد ،خطر مصرف مواد
جدید ،فاکتورهای خطرساز و نقش اولیا و معلمان در این رابطه
مورد بررسی قرار گیرد.
وظیفه اولیا و مربیان چیست؟

آم�وزش مهارته�ای زندگ�ی؛ مهم ترین نکت��ه در پرورش
فرزندان ،آموزش مهارتهای روانش��ناختی به نوجوانان اس��ت.
این مهارتها میتواند ش��امل این موارد ش��ود؛ کنترل خش��م،
جرأتمندی اجتماعی ،مهارت در برقراری روابط مفید اجتماعی،
مهارتهای حل مسأله ،نوع برخورد با همساالن و غیره . . . .این
مهارته��ا میتواند ه��م از طریق والدین و هم از طریق مش��اور
و روانش��ناس در مدرسه و بر اساس بس��تههای آموزشی مدون
آموزش داده شود.
شناس�ایی نوجوانان در معرض خطر :ب��ا توجه به مطالبی
که در ابتدا گفته ش��د ،الزم اس��ت نوجوانانی که در مقایس��ه
با دیگر همس��االن خود در معرض خطر بیش��تری از نظر ابتال
به مصرف مواد هس��تند شناس��ایی ش��ده و مورد توجه بیشتر
قرار گرفته و مداخالت الزم انجام ش��ود .همانطور که ذکر شد
حضور یک یا چند فرد معتاد در خانواده ،فقر مالی و فرهنگی،

ضعف تحصیلی ،صفتهای شخصیتی پرخاشگرانه ،زندگی در
مناطق جرم خیز ،تکانش��گری باال و نوجویی افراطی از عوامل
خطر هس��تند .عالوه بر این حضور مشاوران آگاه و تیز بین در
مدارس که بتوانند رابطهای صمیمی و دوستانه با دانشآموزان
برقرار کنند میتواند این امر را تسهیل کند.
آگاهی بخش�ی و آموزش نوجوانان :ب��ا افزایش روز افزون
تولید مواد مخدر و محرک صنعتی و ش��یمیایی مانند شیش��ه
لزوم آگاهی بخشی و تغییر باور نوجوانان بیشتر حس میشود.
در همین رابطه الزم اس��ت در کالسه��ای درس و به صورت
کارگاهی در مورد این مواد بحث ش��ود .دانستههای نوجوانان
در م��ورد ای��ن مواد مورد موش��کافی قرار گی��رد و اطالعات و
نگرش غلط آنها اصالح ش��ود .به عنوان نمونه هنوز ،بس��یاری
از نوجوانان معتقدند که شیش��ه اعتیاد آور نیس��ت در حالیکه
واقعیت این اس��ت که نه تنها شیشه به شدت اعتیاد آور است
بلکه به علت نوع و ماهیت این اعتیاد ترک این ماده نیز بسیار
دش��وار است و مصرف آن عوارض برگش��تناپذیری را به مغز
انسان تحمیل میکند.
فراهم کردن امکانات برای ارضای هیجان جویی نوجوانان:
همانطور که میدانیم میل به هیجان جویی و ش��ادی طلبی در
نوجوان��ان در حد باالیی وجود دارد .گرایش به س��مت انکار این
ویژگ��ی در نوجوانان و جوانان و س��رکوب کامل آن ،باعث تغییر
جهت آن به سمت اعمال مخرب از قبیل مصرف مواد میشود .در
عوض باید این نیازها شناسایی شود ،در برخی موارد حتی تقویت
ش��ود و در فضایی رقابتی و پرنش��اط به سمت وسوی سازنده و
مفید هدایت شود .برگزاری جشنها ،مسابقات ورزشی ،اردوهای
آموزشی ،کارگاههای تخصصی و هدفمند میتواند ما را در نیل به
این هدف یاری رساند.
آموزش و ارتقای آگاهی معلمان و والدین :توصیه میش��ود
کارگاههای آموزشی با محوریت بحث اعتیاد و مصرف مواد ،صرفا
با حضور والدین و معلمان و با حضور متخصصین امر برگزار شود
تا معلمان و والدین از نظر بنیه علمی الزم برای ورود به این عرصه
و مداخله در این زمینه تقویت شوند .در همین رابطه الزم است
مانند بس��یاری از کشورها واحدهایی در رابطه با مواد و اعتیاد و
حتی آموزش مهارتهای زندگی در بین دروس گنجانده شود.
همکاری مدارس با مراکز پژوهشی ،درمانی و دانشگاهها:
از آنجایی که اخیرا در دانش��گاهها و موسس��ات پژوهشی کشور،
تحقیقات زیادی در رابطه با ش��یوع و علل گس��ترش اعتیاد در
کش��ور انجام ش��ده اس��ت ،میتوان دس��ت نیاز به س��وی این
موسسات و محققین آنها دراز کرد تا بتوانیم از دادههای ارزشمند
پژوهشی آنها در مدرسه و خانه استفاده کنیم .بسیاری از اساتید
و دانش��جویان حاضر در این بخشها حاضر هس��تند با کمترین
چشمداشت وارد این عرصه شده و تجربیات گرانبهای خود را در
اختیار اولیای امور قرار دهند.
همکاری با نیروی انتظامی :بهرهگیری از پرسنل نیروی انتظامی
مجرب در دبیرستانها ،عالوه بر اینکه میتواند سبب تلطیف رابطه
دانشآموزان و والدین با پلیس ش��ود میتواند فرصتی باشد برای
اس��تفاده از تجارب این عزیزان در رابطه ب��ا مواد مخدر و تبعات
مصرف آن .تجربه نش��ان داده اس��ت که در این گونه جلس��ات
س��واالت زیادی برای نوجوانان و والدین پیش میاید که پاسخ به
آنها از سوی یک فرد خبره میتواند سبب افزایش آگاهی شود.
طبیعی است که بر اساس منطق پیشگیری اولیه ،تالش کنیم
در حد امکان از ابتالی نوجوانان به اعتیاد پیشگیری کنیم .اگر
نوج��وان از نظر تربیتی به آن درج��ه از پختگی و آگاهی الزم
دس��ت یابد ،حتی با وجود در دسترس بودن مواد هم احتمال
گرفتار شدن او بسیار کاهش خواهد یافت .رسیدن به این مهم
جز از طریق هم��کاری مدارس ،نیروی انتظامی ،دانش��گاهها،
ش��هرداری و دیگر ارگانهای مرتبط با این موضوع در محلهها
ممکن نخواهد بود.
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برای پیشگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد محرک
و روانگردان باید به سیاست گذاری فرهنگی پرداخت

تقویتوتوسعهمعنویت

م�واد مح�رک و روانگ�ردان ،م�واد صنعتی و
ش�یمیایی هس�تند که در دهههای اخیر وارد
بازار جهانی اعتیاد شده اند و زندگی میلیونها
نف�ر را در سراس�ر دنیا تباه ک�رده اند.گرایش
نوجوان�ان و جوانان در س�الهای اخیر به این

مواد ش�یمیایی بسیار بیش�تر از مواد سنتی
اس�ت در حال�ی که طب�ق نظر کارشناس�ان،
روانگردانه�ا و محرکه�ا اعتیادآورت�ر و
مخربت�ر از مواد مخدر س�نتی هس�تند.در
ش�ماره پی�ش درب�اره ویژگیهای ای�ن مواد،

علل شيوع سوءمصرف مواد صنعتي و شيميايي در جهان

 1س��رمايهگذاري اندك ،س��هولت س��اخت و توليد ب��ا تركيبات
غيرمتعارف و درجه خلوص متفاوت ،فرآوردههاي تقلبي و دستساز
بهعلت فقدان مارك تجاري و تركيب ش��يميايي مشخص ،هزينه
پائين ،در دس��ترس بودن مواد اوليه شيميايي ،تجهيزات محدود
مورد نياز ،دستيابي آسان به فنآوريهاي نوين ،حجم باالي توليد
مواد روانگردان و س��خت بودن شناسايي البراتوارها سبب گرديده
تجارت اين مواد به حرفهاي پرس��ود تبديل گردد .بطوريكه شاهد
توليد ساالنه حدود  520تن از انواع مواد روانگردان (شامل 410
تن س��اليانه آمفتامين و متآمفتامين و  110تن توليد س��اليانه
اكستازي معادل  1/3ميليارد قرص) هستيم .حجم مبادالت جهاني
آمفتامين ـ متآمفتامين و اكستازي ساليانه حدود  65ميليارد دالر
تخمين زده ش��ده كه سود باال ،عاملي جهت ايجاد بازار و فعاليت

یک ضرورت

عوارضش�ان و باورهای غلطی ک�ه درباره آنها
وجود دارد صحبت کردیم و در این شماره علل
رواج این مواد در جهان و همینطور تهمیدات
فرهنگی مورد نیاز برای پیش�گیری از شیوع
روانگردانها در میان نوجوانان ارائه میشود.

س��ازمانهاي جنايي در قاچاق و توليد مواد صنعتي و ش��يميايي
شده است.
 2ع��دم آگاهي آحاد جوامع به ويژه جوان��ان و نوجوانان از ميزان
آسيبهاي ناشي از مصرف و وابستگي و اعتيادآور بودن مواد صنعتي،
س��بب توسعه اينگونه مواد در جهان شده است .به عبارتي سكوت
رسانهها در عصر ارتباطات و عدم حساس نمودن جوامع نسبت به
تهديدها و عوارض ناشي از مصرف و در نتيجه انتقال اطالعات غلط
و تبليغات نامناسب از سوي صدها سايت در جهان مبني بر نشاطآور
بودن اينگونه مواد ،سبب گسترش مصرف شده است.
 3افزايش روزافزون قاچاق مواد ش��يميايي ،س��بب ش��ده عموم
كشورها باالخص در شرق و جنوب شرق آسيا با تهديد جدي مواد
صنعتي و شيميايي مواجه گردند.
 4افزايش تقاضاي قابل توجه گروههاي س��ني نوجوانان و جوانان

ترویج
فرهنگسالمت

باتوجه به پیامدها و عواقبی که مصرف مواد روانگردان توسط نوجوانان به بار میآورد  ،ضرورت
اقدامات فرهنگي و پيشگيري براي مصونسازي نوجوانان از گرايش به مواد صنعتي و شيميايي
احساس میشود .اهم فعاليتهاي فرهنگي مورد نياز عبارتند از:
 1ارتقای ميزان آگاهي و دانش نوجوانان با هدف تغيير نگرش و تقويت رفتارهاي محافظتكننده
و كس��ب مهارتهاي زندگي براي عدم گرايش به مصرف مواد روانگردان از طريق رس��انههاي
ديداري ،شنيداري ،الكترونيكي و نوشتاري ،مدارس ،دانشگاهها ،مساجد ،ائمه جمعه و جماعات،
مراكز و خانههاي بهداش��ت در شهر و روستا به صورت آرام ،مستمر ،عميق ،علمي و واقعبينانه
و به دور از ايجاد هرگونه ترس ،وحشت و اغراق در جامعه.
 2ترويج فرهنگ س�لامت و غنيس��ازي س��ودمند اوقات فراغت از طريق تقويت فعاليتهاي
جايگزين ورزش��ي ،هنري با هدف ايجاد تحرك ،نش��اط و شادماني كوتاهمدت (نشاط حسي) و
بلندمدت و پايدار به منظور تقويت احس��اس رضايتمن��دي از زندگي ،خوشبيني ،اميد ،ايجاد
هويت ،تسلط برخود و . ...

با انگيزه مثبت يعني مصرف مواد صنعتي بهعنوان جزيي از سبك
زندگ��ي براي تفريح و لذتجويي و انگيزه منفي با هدف رهايي از
بحرانهاي رواني و اجتماعي از قبيل استرس ،اضطراب و  ...از جمله
مؤلفههاي شيوع مواد صنعتي در جهان ميباشد.
توضيح :بر اس��اس اعالم نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران،
ميزان كش��فيات م��واد روانگردان در س��الهای اخیر نس��بت به
س��الهای گذشته در كشور افزايش داش��ته كه از يك سو بيانگر
ش نهادهاي انتظامي و از سوي ديگر نشانی از روند در حال رشد
تال 
تقاضا و تغيير الگوي مصرف ميباشد.
 5استفاده از تكنولوژي روز نظير اينترنت توسط گروههاي جرايم
س��ازمان يافته بطوريكه بالغ بر  1600س��ايت نسبت به تبليغات
وسيع براي استفاده از مواد صنعتي مبادرت ورزيده و آن را چهارراه
رسيدن به آرامش مطرح نموده كه در رواج مصرف اينگونه مواد در
نوجوانان نقش به سزايي دارد.
 6رقابت شديد در تجارت مواد روانگردان بسيار باال بوده بطوريكه
ميزان خردهفروشي در اينگونه مواد و سودآوري غيرقانوني اقتصادي
قابل توجه آن س��بب رونق چشمگير معامالت اينگونه مواد شده
اس��ت .بطوريكه سود ناش��ي از خردهفروشي معادل  3000درصد
ميباشد.
 7عرض��ه اينگونه مواد در محيطهاي متعلق به طبقه متوس��ط
جامعه ،مجالس پارتيها و رقص ،ميهمانيها و  ...از ديگر عوامل در
شيوع مصرف مواد صنعتي در جهان به شمار ميرود.
توضيح :بر اس��اس يافتههاي دو پژوهش در س��الهاي  84و 85
در تهران ،بي��ش از 80درصد افراد نمون��ه تحقيق ،محل مصرف
قرصهاي اكستازي را در ميهمانيها ذكر كردهاند .مصرفكنندگان
داليل اس��تفاده از اينگونه مواد صنعتي را اصرار دوستان ،نيازهاي
روحي ،كنجكاوي ،هيجان ،فقدان تفريحات ديگر و عدهاي نيز بدون
دليل خاص ذكر كردهاند.
 8دارا ب��ودن خصوصيات و ويژگيهاي مورد نياز در مواد صنعتي
و ش��يميايي با فشارهاي ناش��ي از مدرنيته شدن جوامع ،از ديگر
مؤلفههاي مصرف باالي مواد صنعتي است؛ به گونهاي كه دسترسي
و مصرف آس��ان و به جاي نماندن آثار فيزيكي و جس��ماني بارز
اعتياد ،زمينه را براي مصرف مجدد فراهم خواهد ساخت.
 9ش��كيل و جذاب بودن و كثرت انواع مواد صنعتي و ش��يميايي
موجبات گرايش نوجوانان و جوانان را به اينگونه مواد در عصر تنوع
و كثرت فراهم نموده است.
 10باورهاي غلط فرهنگي (كه در باال تشريح گرديد) از ديگر عوامل
زمينهساز گرايش اين نسل به مواد روانگردان ميباشد.
 11س��رعت روند توليد مواد صنعتي و ش��يميايي كه محدود به
مناطق جغرافيايي مش��خص ،با آب و هواي خاص نبوده و در هر
كجاي جهان امكان توليد آن در البراتوارها ميباشد ،سبب گرديده
شاهد تنوع و كثرت اينگونه مواد در  2000گونه مختلف باشيم.
• و نکته آخر این که كش��ورهاي هلند ،لهس��تان ،بلژيك ،آلمان و
انگلس��تان بزرگترين توليدكنندگان مواد صنعتي و شيميايي در
جهان ميباشد ضمن آنكه كشور استراليا باالترين سطح سوءمصرف
مواد اكستازي در جهان را دارا بوده و در مصرف آمفتامينها دومين
كشور محسوب ميگردد.

 3ارایه سبك و مدل زندگي براي زيستن در هزارة سوم و ارایه آموزش مهارتهاي حل مسأله،
ارتباطات فردي و اجتماعي ،تصميمگيري ،روابط بين فردي ،تفكر انتقادي ،تفكر خالق ،مقابله
با هيجانات ،مقابله با اس��ترس ،همدلي و خودآگاهي از دوران كودكي تا دوران بزرگس��الي به
صورت مستمر با هدف خويش نگهباني افراد در جامعه.
 4توس��عه و تقويت مراكز مش��اوره حض��وري ،تلفني و گفتگو در تاالره��اي مجازي براي رفع
مشكالت روحي نوجوانان و جوانان.
 5تقويت و توسعه مهارت معنويت و موضوعات ديني در نوجوانان و جوانان به عنوان مهمترين
مؤلفة خودكنترلي.
 6مش��اركت نوجوانان در امور اجتماعي با هدف تقويت عقالنيت اين نسل براي مهار و كنترل
اين پديده نوظهور.
 7انج��ام مطالع��ات و پژوهشه��اي كاربردي در مدارس ،دانش��گاهها ،محيطه��اي صنعتي و
پادگانها به منظور رصد مس��تمر تحوالت اجتماعي ،فرهنگي و آيندهشناس��ي اعتياد باالخص
بررسي ميزان بروز و شيوع مصرف مواد صنعتي و شيميايي ،علل و عوامل مؤثر در گرايش افراد
با رعايت متغيرهاي س��ني ،جنسيت و  ...و شناخت راهكارهاي مناسب براي مهندسي فرهنگي
و اجتماعي.
• در كن��ار اقدامات فرهنگ��ي و نرمافزاري ،اجرای به موقع و قاطع قوانين براي مقابله و مجازات
سوداگران مواد صنعتي و شيميايي ،امري ضروري بوده تا با رويكرد متوازن اقدامات نرمافزاري
و سختافزاري ،موجبات مصونسازي آحاد جامعه فراهم شود.
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اولیای مدرسه با درک درست از حالتهای دانشآموزان میتوانند
نسبت به وضعیت آنها شناخت بهتری پیدا کرده و برنامههای
پیشگیری از اعتیاد را به شکل موثرتری اجرا کنند

ایجاد اعتماد

در ش�مارههای پی�ش درب�اره ل�زوم برقراری
ارتب�اط موث�ر ب�ا دانشآموزان ب�رای آموزش
زندگ�ی عاری از مصرف م�واد مخدر گفتیم و

ایجاد اعتماد برای توسعه همدلی

تاکید کردیم ک�ه برای ارایه اطالع�ات درباره
اعتی�اد به دانشآم�وزان باید بتوانی�م قبل از
آن ،ارتباطی مبتنی بر درک ،همدلی و اعتماد

در می��ان مهارتهای برقراری ارتباط موثر ،ایجاد اعتماد باعث
تس��ریع همدلی ش��ده و به رابطه دبي��ر و دانشآم��وز اعتبار
میبخش��د .دانشآموزان دبيرستاني تمایل چندانی به پذیرش
توصیههای��ی که بر مبنای عالقهش��ان نباش��د ،ندارند و تصور
میکنند که آنها غلط و نامناسب هستند.
زمانیک��ه اولياي دبيرس��تان بتوانند نگرانی خ��ود در رابطه با
وضع دانشآموز را نش��ان دهند آنگاه اعتماد بین آنها بهوجود
خواه��د آمد .مهارت اولياي دبيرس��تان ميتوان��د تا اندازهاي
باعث بهوجود آمدن اعتماد در رابطه آنها با دانشآموزان شود.
اولياي دبيرس��تان بايد با دانشآموزان خود راحت بوده و خود
را در پشت نقشها و نامها پنهان نكنند.
رفتار اولياي دبيرس��تان هنگام ارایه اطالعات ،در ايجاد اعتماد
و اطمينان نقش بس��زايي دارد .دانشآموزان ممكن اس��ت به
صحت توصيههاي پيشگيرانه اولياي دبيرستان شك كرده و در
نتيجه تمايل چنداني به پيگيري آنها نداش��ته باشد .وقتي که
اولياي دبيرستان جواب سئواالت دانشآموزان را نمیدانند و یا
اطالعات مورد نیاز در اختیارش��ان نیست ،باید به دانشآموزان
این موضوع را گفته و این پیشنهاد را بیان کنند که رسیدن به
جواب نیازمند اطالعات بیشتر است.
ب��رای افزايش اثربخش��ي تبادل اطالعات ،اولياي دبيرس��تان
باید اطمینان داش��ته باش��ند که اطالعات ارایه ش��ده توسط
آنه��ا صحیح هس��تند .ثبات در اطالعات ارایه ش��ده در برنامه
آم��وزش زندگي عاري از مصرف مواد یکی دیگر از عوامل مهم
در شکلگیری اعتماد اس��ت .صداقت نیز یکی دیگر از عوامل
مهم در رسیدن به اعتماد است.

را ب�ا آنه�ا پایه گ�ذاری کنی�م .در این مطلب
مهارتهای ایجاد اعتماد در دانشآموزان را به
تفصیل بیان خواهیم کرد.

رفتار غیرکالمی

ارتباطات ،عنصری کلیدی در اثربخشی برنامه آموزش زندگي
عاري از مصرف مواد در دبيرس��تان اس��ت .ارتباطات ش��امل
فرآین��دی فرات��ر از تب��ادل کالمی اس��ت .بس��یاری از پیامها
از طری��ق حرکات بدن ،حالت صورت ،حس المس��ه ،اش��ارات
چشمی و لحن صدا انتقال مییابد .چنین رفتارهای غیرکالمی
در واقع خصوصیات ،باورها و احساس��ات اولياي دبيرس��تان و
دانشآموزان را به شیوهای دقیق بین طرفین منتقل میسازند.
آگاهی کامل و کافی از اشارات غیرکالمی به اولياي دبيرستان
کم��ک میکند تا مؤثرت��ر ارتباط برقرار ک��رده ،در نتیجه هم
اولياي دبيرس��تان و هم دانشآموزان میتوانند پیامها را بهتر
دریافت و درک کنند.
اشارات غيركالمي دانشآموزن

بسیاری از اشارات غیرکالمی دانشآموزان دبيرستاني میتواند
در طی فعالیتهای آموزش زندگي عاري از مصرف مواد بهدست
آید .این اش��ارات ممکن است نشاندهنده این موضوعات باشد:
«وضعیت احساسی دانشآموز ،عدم آگاهی ،ناراحتی احتمالی
و یا نیاز او به دریافت اطالعات بیشتر».
اش��ارات غیرکالمی دانشآموزان به اولياي دبيرس��تان کمک
میکن��د تا با ربط دادن رفتارهای آنها به سخنانش��ان ،درک
دقیقتری از وضعیت دانشآموزان داشته باشند .به عنوان مثال
ب��رای یک دانشآموز عصبانی و ی��ک دانشآموز ناراحت ،باید
روشی متفاوت از یکدیگر اتخاذ کرد.
اش��ارات غیرکالمی دانشآموزان در طی فعالیتهای آموزشی
در اختیار اولياي دبيرستان قرار میگیرد «:زمانیکه دبير وارد

اتاق میشود حالت دانشآموز چگونه است؟ آیا دانشآموز آرام
اس��ت یا مضطرب؟ آیا دانشآموز آسوده خاطر به نظر میرسد
یا اینکه عصبانی اس��ت؟ آیا دانشآموز با دبير ارتباط چشمی
رو در رو دارد و یا اینکه مدام به اطراف اتاق نگاه میکند؟ آیا
دانشآموز به موضوعات جلس��ه آموزش��ی عالقهمند یا بیمیل
است؟ آیا حالت صورت او نشاندهنده درک یا عدم فهم است؟
آیا نشاندهنده پذیرش یا سرپیچی است؟»
برای بررس��ی دقیقتر رفتارهای غیرکالمی و اثربخشی آنها در
فعالیتهای آموزشی باید این رفتارها بهدرستی درک شود .به
عنوان مثال اگر دبير متوجه شود که دانشآموز در طی جلسه
آموزش��ی نا آرام است ،بدون جمعآوری اطالعات در مورد این
موض��وع نمیت��وان درک صحیح��ی از این رفتار داش��ت .این
ناآرامی ممکن اس��ت نشاندهنده ناراحتی جسمی دانشآموز و
یا نارضایتی او از اطالعات ارایه شده باشد .این رفتار همچنین
ممکن است نش��ان دهنده این باشد که دانشآموز برای پایان
یافتن جلسه آموزشی بهدلیل محدودیت زمانی عصبانی است.
اگر رفتارهای غیرکالمی دانشآموزان با پاسخهای کالمیشان
در تناقض باش��د ،آنگاه اولياي دبيرستان متوجه میشوند که
پیامها نیازمند شفافس��ازی بیش��تری هستند .به عنوان مثال
اگ��ر دانشآموز بیان کند که مش��کلی در اج��رای توصيههاي
پيش��گيرانه ندارد ولی هنگام ادای این جمله اخم کند ،آنگاه
قبل از درک معنای آن اطالعات بیشتری در مورد این واکنش
مورد نیاز است تا آن رفتار غیرکالمی به درستی فهمیده شود.
این اخم کردن ممکن اس��ت نشاندهنده بیاطالعی دانشآموز
از توصيههاي پيش��گيرانه باشد .همچنین میتواند نشاندهنده
عدم توافق دانشآموز با روشهای پيش��گيرانه و یا مشکالت او
در اجراي توصيهها باشد.
اشارات غيركالمي اولياي دبيرستان

اولياي دبيرس��تان عالوه ب��ر درك دانشآم��وزان و رفتارهاي
غیركالمي آنها ،بايد سعي داشته باشند تا خودشان،شيوههاي
ارتباطي و نحوه تأثیر اين عوامل بر روي برنامه آموزش زندگي
عاري از مصرف مواد را تشخيص دهند.
رفتارهاي غیركالمي اولياي دبيرستان ممكن است برداشتهاي
متفاوتي را در دانشآموزان بههمراه داشته باشد .دانشآموزان
ممكن اس��ت برخوردهاي عجوالنه و ارتباطات چش��مي كم را
نشانه بيعالقگي اولياي دبيرستان تلقي كنند.
رفتار اولياي دبيرستان هنگام ارایه اطالعات ميتواند بر ميزان
همراه��ي دانشآم��وزان تأثیر بگ��ذارد .اگر دبير هن��گام ارایه
اطالع��ات به گونهاي رفت��ار كند كه عصب��ي ،ناراحت و بدون
اعتم��اد به نفس به نظر آيد آنگاه ممكن اس��ت دانشآموزان
توصيهه��اي او را چن��دان ج��دي نگيرن��د .ارای��ه اطالعات با
بيعالقگي و بهصورت كليش��هاي ممكن اس��ت تأثیرات منفي
بههمراه داش��ته باش��د .دانشآموزان ممكن است رفتار اولياي
دبيرس��تان هنگام ارایه اطالعات را اينگونه برداشت كنند كه
به آنها عالقه نداش��ته و توجهي به مشكالت و نگرانيهايشان
نميكنند.
اشارات غیركالمي اولياي دبيرستان همچون ارتباطات چشمي،
وضعيت مناس��ب بدن بدون حركات اضافي و رفتار صميمي و
دوستانه آنها نشان دهنده تمايل و پذيرش شان به دانشآموزان
و نيز توجه ويژه آنها به نيازهاي دانشآموزان است.
پاسخگویی به اشارات کالمی دانشآموزان دبيرستاني

جواب اولياي دبيرس��تان به رفتارهای کالمی دانشآموزان در
مراحلی همچون فعالیتهای آموزش��ی ،مراحل ابتدایی ایجاد
همدلی ،جم��عآوری و انتق��ال اطالعات و ارزیابی اثربخش��ی
آموزش ،میتواند باعث تاخیر یا تس��ریع در رسیدن به اهداف
آموزش��ی موردنظر ش��ود .آگاه��ی از پاس��خهای مختلف در
اثربخشی بیشتر جلسات آموزشی نقش بهسزایی دارد.
ارزیابی پاسخها

«ارزیاب��ی پاس��خها» وظیف��های بدون پایان ب��وده و در واقع
تالشی است تا بتوان اطالعات بیشتری از دانشآموز بهدست
آورد .اگرچه بعضی از پاس��خها در مراحل ابتدایی جمعآوری
اطالع��ات بیش��تر مورد اس��تفاده قرار میگیرن��د ولی چنین
پاس��خهایی میتوانند در بهدس��ت آوردن اطالعات بیشتر به
اولياي دبيرس��تان کمک فراوانی کنند .در جلس��ات ابتدایی
آموزش که اولياي دبيرس��تان قصد دارند تا درک و احس��اس
دانشآموزان در مورد ش��رایط ش��ان را ارزیابی کنند ،ممکن
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است چنین جمالتی بگویند« :از درک خود نسبت به شرایط
موج��ود کمی حرف بزن» و ی��ا «من تعجب میکنم اگر کس یک بازخوراند مناسب با تشویق دانشآموزان دبيرستاني برای
دیگری را بشناس��ی که شرایطی شبیه به تو داشته باشد ،این توضیح جمالت قبلی باعث تس��ریع بیشتر ارتباط میشود .این
جم�لات به اولياي دبيرس��تان کمک میکند ت��ا درک و فهم
طورنیس��ت؟»
چنین جمالتی دانشآموزان دبيرس��تاني را تش��ویق میکند تا بیش��تری نس��بت به نگرانیها و ایدههای دانشآموزان داشته
دیدگاههای خود را بیان کنند و بهتر از جمالتی اس��ت که تنها باشند.
نیاز ب��ه بله یا خیر دارند ،جمالتی همچون« :آیا ش��رایط خود به عن��وان مثال قرار بود فرزاد والدين اش را به دبيرس��تان
را درک میکنی؟» ،یا «آیا ش��خص دیگری را میشناس��ی که بي��اورد ت��ا با مدي��ر مالقات كنن��د .او فكر ميك��رد در اين
چنین شرایطی داش��ته باشد؟» .چنین جمالتی بدون توجه به مالقات والديناش بايد پاس��خگوي پاكت س��يگاري باش��ند
پاس��خ دانشآموزان دبيرس��تاني ،اطالعات بسیار محدودی در كه در كيف مدرس��ه او پيدا ش��ده بود .فرزاد به دفتر مشاور
اختیار اولياي دبيرس��تان قرار داده و دانشآموزان دبيرس��تاني مدرس��ه رفت ت��ا راه حلي ب��راي اين مش��كلش بيابد .او به
را از توضیح بیش��تر منع میکند .هنگامیکه اولياي دبيرستان مش��اور گف��ت « :قرار اس��ت والدينم با آق��اي مدير مالقات
قصد دارند تا میزان درک دانشآموزان دبيرس��تاني از اطالعات كنن��د .من به هیچ وجه دوس��ت ندارم ش��رایطم وخیمتر از
ارایه ش��ده را بفهمند ،ارزیابی جمالت و پاسخهای آنها ممکن وضعیت کنونی ش��ود».
اس��ت ارزش و تأثیر بهس��زایی در تحقق چنین هدفی داش��ته در پاس��خ ب��ه این جمله ف��رزاد ،مش��اور ميتوانس��ت چنین
بازخوران��دی را بی��ان کن��د« :در م��ورد آم��دن والدينت به
باشد.
مدرس��ه احس��اس ناراحتی میکنی» و یا «به نظر میرس��د
تبیین پاسخها
در مورد آمدن والدينت به مدرس��ه عصبی هستی ».بيان اين
تبیین پاس��خها باعث تسهیل درک مناسب و درست میشود .جمله نه تنها باعث تس��ريع بيش��تر ارتباطات ميش��ود بلكه
اطالعات اضاف��هاي را در اختيار مش��اور
تبیین پاسخها به اولياي دبيرستان کمک
قرار ميدهد كه نشاندهنده نگراني فرزاد
میکند تا رفتارهای کالمی دانشآموزان
اس��ت« :آيا نگران��ي او بهدليل برداش��ت
دبيرستاني را بهدرستی درک کنند .درک
اجزای پاسخ
ي��ا درك نامناس��ب از گفتهه��اي مدي��ر
صحی��ح رفتارهای کالم��ی دانشآموزان
به اشارات کالمی
بود؟ آي��ا در مورد آم��دن والدين اش به
دبيرستاني در فعالیتهای آموزشی براي
دانشآموزان:
مدرس��ه تجربهاي نامناس��ب داش��ت و يا
ترويج زندگي عاري از مصرف مواد بسیار
دانشآموزان��ي را ميش��ناخت كه چنين
مهم است .تبیین پاسخهای دانشآموزان
 1ارزیابی پاسخها
تجربهاي داشتند؟».
دبيرس��تاني باعث میش��ود تا مس��یر و
 2تبیین پاسخها
شناس��ايي نگرانيه��ا و ديدگاهه��اي
راهکار آموزشی مشخص شود .به عنوان
دانشآموز از طريق ارایه بازخوراند مناسب
مث��ال اگر دانشآم��وز پ��س از دریافت
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به مشاور كمك ميكند تا به شفافسازي
توصیههای پيشگيرانه بگوید« :نه گفتن
اطالع��ات ،ارایه اطالعات اضافي و حمايت
به تعارف دوس��تانم برای من غیرممکن
از دانشآموز بپردازد .مش��اور ميتوانست
اس��ت» ،آنگاه دبير ممکن اس��ت پاسخ
دانشآموز را با چنین جملهای روش��ن س��ازد« :آیا مشکل تو جمل��ه فرزاد را با چنين ج��واب بي تاثيري پاس��خ دهد« :در
مربوط به قدرت نه گفتن اس��ت ،یا مربوط به فشار دوستانت و ط��ول هفته تعداد زيادي از والدين به مدرس��ه ميآيند و اين
مالقاتها خطري براي بچههايش��ان ندارد .اين كار يك روش
يا ترس از تنها ماندن و اخراج از گروه دوستانت؟».
با تص��ور اینکه جمله فوق معنایش این باش��د که دانشآموز بس��يار مفيد براي شناسايي دقيق نيازهاي دانشآموزان است.
هیچ ارادهای ندارد ،ممکن اس��ت برنامه آموزش زندگي عاري من مطمئنم كه مش��كلي پيش نمي آي��د» .البته بعيد به نظر
از مصرف مواد در مس��یر اش��تباهی قرار گیرد .ممکن اس��ت ميرس��د كه با بيان چنين جملهاي بتوان درك بيش��تري در
مشکل واقعی دانشآموز فشار دوستانش باشد .اگر چنین است مورد نگرانيهاي دانشآموز داش��ت .با وج��ود آنكه اين جمله
آنگاه تمرکز برنامه آموزش زندگي عاري از س��وءمصرف مواد در نگاه نخس��ت ارایهکننده اطالع��ات و حمايت از دانشآموز
باید به سمت پیشنهاداتی س��وق داده شود تا به دانشآموزان است ولي در واقع تنها نشاندهنده اين مطلب است كه مشاور
نگراني چنداني در مورد احساسات دانشآموز ندارد.
دبيرستاني در رهايي از فشار همساالن کمک کند.

یک نکته

شناسايي دانشآموزان در معرض خطر
و اقدامات الزم

عوامل ش��خصيتي مختلفي با مصرف موادمخ��در در كودكان و
نوجوانان ارتباط دارند .از اين ميان ،بروز برخي از صفات ،بيشتر
نشاندهنده احتمال اعتياد فرد در آينده هستند و به طور كلي
فردي را تصوير ميكنند كه با ارزشها يا ساختارهاي اجتماعي
مانند خانواده ،مدرسه و مذهب پيوندي ندارد .اين صفات عبارتند
از :كمبود اعتماد به نفس ،طغيانگري ،عدم پذيرش ارزشهاي
سنتي ،تمايل شديد به كسب هيجان ،تمايل شديد به انحراف،
مقاومت در مقابل قدرت ،نياز ش��ديد به استقالل ،احساس عدم
كنترل بر زندگي خود .عالوه بر عوامل فوق ش��واهد مختلف ،بر
اس��تعداد ارثي ابتال به اعتياد دالل��ت دارد .كودكاني كه از نظر
ژنتيك استعداد ابتال دارند ،اغلب به دليل زندگي در محيطهاي
پرخطر با عوامل مخاطرهآميز ديگري نيز مواجه ميباشند .برخي
از اوقات ،افراد هنگام روبرو ش��دن با اس��ترسهاي گوناگون در
معرض خطر قرار ميگيرند .انواع استرسها عبارتند از:
حوادث مهم زندگي
اين اتفاقات معموالً به طور ناگهاني رخ ميدهند و اغلب شخص

كنترل��ي روي آن ندارد .مانند م��رگ يا ترك والدين ،بيماري يا
معلوليت جس��مي ،بالياي طبيعي ،مهاجرت ،اخراج از مدرسه،
ف��رار از خانه ،اين حوادث معموالً منجر به بروز واكنشهاي حاد
رواني ميش��ود و مدتي طول ميكش��د تا فرد با شرايط جديد
سازگار شود .در اين حالت فرد براي كاهش درد و رنج و افزايش
سازگاري از مواد استفاده ميكند.
مشكالت روزمره
همه افراد فشارها و كشمكشهاي روزانه را تجربه ميكنند .اكثر
نوجوانان با مشكالت مدرسه ،بحث و جدل با والدين ،بدرفتاري و
غفلت والدين يا نزاع دوستان روبه رو ميشوند .ليكن در صورت
تش��ديد مشكالت و يا همزماني آنها ،قدرت تطابق فرد كاهش
ميياب��د .در بس��ياري از نوجوانان در معرض خطر ،مش��كالت
روزمره به فشارهاي مزمن زندگي تبديل ميگردند و به راحتي
فروك��ش نميكنند .اين مش��كالت اغلب ب��ه محروميتهاي
اجتماعي اقتصادي مانند فقدان مس��كن ،غذاي كافي ،پوشاك،
ش��غل و امنيت مربوط ميشود .در چنين شرايطي ،معموالً فرد

پاسخهای صریح و مستقیم

یک پاس��خ صریح و مس��تقیم حاصل مشاهده دقیق رفتارهای
کالم��ی و غیرکالمی دانشآموزان دبيرس��تاني اس��ت که این
رفتارها ممکن است عمدی یا غیرعمدی باشد .پاسخ صریح به
این معنا نیس��ت که اولياي دبيرستان نقشی ضد دانشآموزان
داشته باشند .در مقابل نشاندهنده این است که جمله ادا شده
حاکی ازدرک صحیح اولیای دبیرستان از وضعیت دانشآموزان
است .پاسخ صریح در واقع این فرصت را در اختیار دانشآموزان
قرار میدهد تا از طریق توجه و تمرکز مش��کل خود را توضیح
داده و یا رد کنند .به عنوان مثال اگر دانشآموزی در جلسات
آموزش پيش��گيري از س��وء مصرف مواد شركت نكرده باشد و
دبي��ر این چنین ب��ه او جواب دهد« :من باره��ا دیدهام که در
جلسههاي آموزش��ی پیشگیری از اعتياد غيبت کردهای؛ نکند
ریگ��ی ب��ه کف��ش داری؟» ،آنگاه نه تنها این جمله درس��ت
نیست بلکه ممکن است باعث انحراف دانشآموز شود .استفاده
مناس��بتر از پاس��خ صریح در این مث��ال میتواند بیان چنین
جمله س��ادهای باش��د« :بارها دیدهام که از جلس��ات آموزشي
پیشگیری اعتياد غيبت کردهای».
پاسخ صریح نباید ش��کل سئواالت مشخصی همانند جمله زیر
را داش��ته باشد« :چرا ناراحت هستی؟» .این سؤال دانشآموز را
در حالتی تدافعی قرار میدهد .پاس��خ صریح نباید نش��اندهنده
خصومت و دش��منی باش��د ،در مقابل باید سعی داشته باشد تا
همدلی اولیای دبیرستان را منعکس سازد .مثال زیر استفاده از
پاس��خ صریح را در برنامه آم��وزش زندگي عاري از مصرف مواد
نشان میدهد.
حميد دانشآموز ضعيفي بود که متعهد ش��ده بود در جلسات
ترك سيگار مركز بهداش��تي درماني محل زندگياش شركت
كند .او قبل از مراجعه به مركز بهداش��تي درماني ،نزد مش��اور
مدرس��ه رفت تا آموزشهای پیش از ترك سيگار را فرا بگیرد.
مش��اور ش��روع به بحث در مورد فرآیند ترك سيگار کرد ولی
متوجه ش��د ک��ه حميد بیش از حد معمول س��اکت اس��ت و
چندین بار چش��مان او پر از اش��ک ميشود .مشاور چند بار از
حميد پرسید که آیا عاملی باعث ناراحتی او میشود ،اما حميد
هر بار میگفت که هیچ مش��کلی وجود ندارد .در آخر جلس��ه،
مشاور چنین جمله صریح و مس��تقیمی را بیان کرد« :اگرچه
چند بار گفتي مش��کلی نیس��ت ولی تو چش��مات اشک جمع
شده» .با شنیدن این جمله حميد به شدت گریه کرد و اظهار
داشت میترسد که بعد از ترك سيگار اعضاي گروه همسالش
به او به عنوان فردی ترسو نگاه کنند.
مش��اور ب��ا ق��رار دادن دانشآم��وز در مقابل مش��اهدات اش،
اطالعات��ی بهدس��ت آورد که بتوان��د با کمک آنه��ا موضوع را
پیگیری کند.

توانايي تغيير شرايط زندگي خود را ندارد و تنها راه تغيير آن را
توسل به اعمال خالف و باندهاي قاچاق ميبيند .افراد در معرض
خطر بيش��تر به بيماريهاي عفوني ،پوستي و سوء تغذيه مبتال
ميش��وند كه منجر به درد و رنج و پائين آمدن اعتماد به نفس
آنها ميشود.
برخي از اس��ترسها ممكن اس��ت با ويژگيهاي فردي خاصي
مربوط باشند .به عنوان مثال ،نوجواني با نياز شديد به استقالل
ممكن است از مدرسه اخراج شود يا از منزل فرار كند.
در فعاليتهاي پيش��گيري ،عالوه بر لزوم اقدامات اجتماعي در
س��طوح باالتر ،كودكان و نوجوانان در معرض خطر شناس��ايي
ميش��وند و با فراهم آوردن سرويسهاي خدماتي ،مشاورهاي و
درماني و آموزش خان��واده و معلمان ،اقدامات الزم برای اصالح
رفتارها به عمل ميآيد .اين خدمات ميتواند شامل خطوط تماس
تلفني مداخل��ه در بحران ( ،)Hot-Lineخطوط تماس تلفني
مشاوره ،مراكز مشاورة حضوري و مراكز ارائه خدمات مددكاري
باش��د .همچنين براي افرادي كه در موقعيتهاي مخاطرهآميز
قرار دارند ميتوان در ساعتهاي فراغت ،از برنامههاي تفريحي
آموزشي استفاده كرد ،براي كساني كه در امتحان كنكور موفق
نميشوند ،تدارك فعاليتهاي گروهي ،مانند تشكيل گردهمايي
مردودين كنكور ،ميتواند احساسات و تجربيات آنها را به يكديگر
منتقل كند و از ميزان فشار وارد بر هر فرد بكاهد .براي كودكاني
كه فاقد مس��كن و س��رپناه هس��تند نيز وجود مراكز نگهداري
مناسب ضروري است.

زیرنظر شورای سیاستگذاری

کمیتهعلمیراهبردی
پیشگیریازاعتیاد

پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش
دفتر سالمت وزارت آموزش و پرورش
اداره کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با
مواد مخدر

ش
ماره پیامک09393254658 :

از نوشتهها ،تجربیات موفق ونظراتشما
استقبالمیکند

شماره صفحه مطالبیکه عالقمندید
بیشتر دنبالکنید از طریق پیامک
برای ما بفرستید

مصرف مواد بعض ًا با طی مراحلی ،سبب خواهد شد نوجوانان وارد جرگه اعتیاد شوند

الگوهای مصرف مواد توسط نوجوانان

واقعیت این اس�ت که ما هم اینک در زمانی زندگی میکنیم که مصرف مواد بخش�ی از زندگی روزمره برخی از
افراد شده است .اگر مصرف مواد غیر قانونی را هم کنار بگذاریم ،قهوه ،چای ( که هر دو حاوی کافیین هستند)،
توتون ،داروهای تجویزی و بدون نسخه در خانه ،محل کار یا سایر اماکن جامعه با اشکال مختلف و استفادههای

متنوع وجود دارند .این مواد از ابتدای تولد و در طی کودکی و نوجوانی ،بسیار پیش از آن که ما بخواهیم آموزش
م�واد را آغ�از کنیم ،بر م�ا اثر میگذارند .با در نظر گرفتن این امر ،مرحله ع�اری از مواد در نگاه اول یک کمال
مطلوب دست نیافتنی تلقی میشود .ولی با شناخت و آموزش میتوان نسبت به مصونسازی افراد اقدام نمود.

م�وارد زی�ر خصوصی�ات مصرف احساس�ی ب�ا ماهیت
سرکوبگر یا انطباقی هستند:
کنار آمدن با اس��ترس و احس��اسهای نا متبوع انگیزه اولیه
است.
سرکوب عواطف منفی یا غم انگیز
مص��رف مواد در تنهایی غالب اس��ت ول��ی میتواند در گروه
همساالن هم باشد.

الگوهای مختلفی از مصرف مواد در نوجوانان شناسایی شدهاند
که در مرکز آنها مصرف برای تجربه و تفنن قرار دارد:
مصرف تجربی و آزمایشی
مصرف در محافل
مصرف احساس��ی یا ابزاری که دو زیر مجموعه دارد :مصرف
تحریکی یا لذت جویانه و مصرف سرکوبگر یا انطباقی
مصرف عادتی
مصرف با وابستگی

مصرفعادتی

مصرف تجربی و آزمایشی

ای��ن مرحله از مص��رف مواد ،مرحل��های کوتاه م��دت ،دوران
یادگیری و تحت تاثیر فرهنگ و دسترس��ی به مواد است که با
خصوصیات زیر شناخته میشود:
فعالیتی در گروه همساالن است؛
ماده مورد مصرف به صورت تصادفی انتخاب میشود.
در بس��یاری جوامع ای��ن تجربه مصرف مواد بس��ته به میزان
سهولت دسترسی و رایج بودن ،با الکل یا توتون و یا هر دوی
آنها انجام میش��ود .دسترس��ی( به ویژه درکنار کنجکاوی)،
آثار مورد انتظ��ار از مصرف ،فرهنگ نوجوانان و مدهای رایج
مصرف مواد در مصرف آزمایش��ی مواد توسط نوجوانان نقش
دارند .ب��رای اکثر م��ردم آزمایش مواد با م��وادی که از نظر
اجتماع��ی مقبولیت دارند انج��ام میگیرد .تجربه کردن مواد
به خودی خ��ود منجر به مصرف تفننی یا وابس��تگیآور آنها
نمیشود و ممکن اس��ت وقتی عوامل انگیزشی ابتدایی ارضا
ش��دند متوقف شود .دانس��تن این نکته مهم است که مصرف
م��واد در هر مرحله از مدلی که ارایه ش��د به صورت غیرقابل
اجتن��اب به مرحله بعدی منجر نمیش��ود ،یعنی مراحل این
م��دل زنجیرهای نیس��تند .بلکه بیش��تر به ش��کل یک طیف
هس��تند که ف��رد در مراح��ل مختلف زندگی خود بس��ته به
ش��رایط ،نیازه��ا و انگیزههای خود جایگاهه��ای مختلفی در
دامنه آن را اش��غال میکند.
خصوصیات زیر برای مصرف آزمایشی مواد بر شمرده میشوند:
کنجکاوی و حس خطر کردن انگیزه اولیه آن است؛
اثر تغییرات خلقی ثانویه به ماجراجویی مصرف مواد است؛
نوجوانان ممکن اس��ت بیش از یک ماده را مصرف کنند ولی
اغلب بیش از چند بار این کار را نمیکنند.

فضای زمینهای شدیدا ً اجتماعی است :میهمانیها ،نوشیدن
الکل در تفرجگاهها ،مصرف سیگار در پارک و غیره.
مواد مورد مصرف آزادانه رد و بدل یا فروخته میشوند.
هدف ورود به گروه و «حال کردن» است.
آزم��ودن توام با تغییرات عاطفی اغل��ب همچنان یک عامل
مصرف میباشد.

در این مرحله از مصرف ،افزایش تمرکز بر مصرف مواد نس��بت
به سایر عالیق میتواند مشکل ساز شود .خصوصیات زیر ویژه
مصرف عادتی هستند:
مص��رف مکرر و مش��غله فک��ری آن بر زندگ��ی نوجوان اثر
میگذارد.
ارتباطات ،همساالن و فعالیتها مرتبط با مواد هستند.
مشکالت خواب و عدمتمرکز شروع میشوند.
ممکن است گاه نشانگان ترک را تجربه کنند ،به ویژه بعد از
مصرفهای طول کشیده.
ممکن است مقاومت به مواد بیشتر شود ،ولع به مواد تجربه
ش��ود و مصرف کننده با اندیش��یدن به موقعی��ت بعدی برای
مصرف مشغولیت فکری پیدا کند.
مش��کالت رفتاری افزایش پیدا میکنند ،وضعیت درسی به
ش��دت تحت تاثیر اس��ت و جوان به تغییرات خلقی ناش��ی از
مصرف مواد گرفتار است.

مصرف احساسی ( تحریکی یا سرکوبگر )

مصرفباوابستگی

م�وارد زی�ر خصوصی�ات مصرف احساس�ی در ش�کل
تحریکی یا لذت جویانه هستند:
تفریح انگیزه اولیه مصرف است.
مصرف حملهای (مصرف زیاد در زمانی کوتاه) یک خصوصیت
ش��اخص اس��ت که با تمایل به حس گرفتن یا خوش ش��دن
برانگیخته میشود.
قصد از مصرف بروز احساسات متبوع یا جستجوی احساسات
و عواطف جدید است.

مصرف در محافل

مص��رف تفننی یا محفلی مواد متعاقب مرحله آزمایش��ی بروز
میکند.
این مرحله با خصوصیات زیر همراه است:
مصرف مرتب
مصرف گروهی
دوره مصرف طوالنی تر
موضوع کلیدی در اینجا آن اس��ت که در زمان مصرف ،کنترل
وج��ود دارد که توام با انتخاب م��اده مصرفی ،مقدار آن ،محل
(اغلب در موقعیتهای خاص) و زمان مصرف میباشد .چنانچه
مصرف کننده آگاه باشد که کدام ماده اثری که او میخواهد را
در موقعیتهای مختلف ایجاد میکند ،مصرف مواد به درجاتی
قابل پیش بینی است.
این نوع مصرف تاثیر پذیری خاصی از گروه همساالن ،اثر آن،
شبکه آن و حس تعلق دارد.
سایر خصوصیات این مرحله عبارتند از:
انگیزه اولیه ،پذیرش اجتماعی است.

یک نکته

عوام��ل اصلی این مصرف در مقایس��ه با س��ایر مراحل مصرف
مواد از این قرارند:
نبود کنترل بر مصرف
مصرف مستمر علیرغم آگاهی از مشکالت احتمالی و واقعی
که رخ داده اند
مصرف در موقعیتهای خطر ناک
صدمه به س�لامت ،روابط ،تعهدات اجتماعی و نیز پیامدهای
فردی ،خانوادگی ،بهداشتی ،فرهنگی ،اقتصادی و قانونی.

آموزش مقاومت در مقابل
فشارهاي دوستان

ارتباط و دوستي با همساالني كه مبتال به سوءمصرف مواد هستند ،عامل مستعدكنندة قوي براي ابتالي نوجوانان به اعتياد
ميباشد .طبق نتايج حاصل از تحقيقات در بيش از  45درصد موارد ،اولين مصرف با تعارف دوستان و همساالن شروع ميشود.
به خصوص همساالن ،در شروع مصرف سيگار و حشيش بسيار مؤثرند .براي خنثي نمودن تأثير نگرشها و فشارهاي دوستان،
از آموزشي مقاومت در مقابل فشار دوستان استفاده ميشود .در حال حاضر ،استفاده از اين روش بسيار متداول شده است و
همراه با روش ايجاد نگرش منفي نسبت به مواد مخدر به كار ميرود .مطالعات نشان دادهاند كه استفاده همزمان از اين دو
روش ميزان بروز سوءمصرف مواد را كاهش ميدهد و سن اولين مصرف را نيز به تأخير مياندازد .با اين روش ،به كودكان و
نوجوانان ميآموزيم كه چگونه و با چه پاسخها يا رفتارهايي خود را از موقعيتهاي ناراحتكنندهاي كه در اثر فشار ديگران
به وجود ميآيد ،رها نمايند .اين روش نحوه اظهار نظر ،ارتباط با ديگران ،حل مشكل و تصميمگيري را نيز شامل ميشود .با
اين شيوه ،فرد نسبت به نحوه رفتار خود تعهد پيدا ميكند .اين تعهد به شكل تصميمگيريهاي فردي ،اعالم باورهاي خود به
سايرين و ترويج آن و نیز شركت فعال در فعاليتهاي مختلف بر اساس باورها و تصميمات فرد نمايان ميگردد.

