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» اعتقــاد « افــراد بــه اعتبــار اخالقــي نظــام هنجارهــای 
اجتماعي و رعايتت قوانين و  مقررات نيز موجب احساس 
وظيفــه اخالقــي نســبت بــه ديگــران مــي شــود و ضعــف 
چنين اعتقادی راه را برای كجرفتاری هموار ميكند.بنابراين 
و برطبق اين رويكرد، بين » تعلق خاطر« افراد به جامعه، 
»تعهــد« آنــان بــه امــور متــداول و زندگــي روزمره همنــوای با 
هنجارهــای اجتماعــي، » درگيــری« آنهــا در فعاليتهــای 
مختلــف زندگــي و »اعتقــاد« شــان بــه نظــام هنجارهــای 
جامعه از يك سو و همنوايي آنان با   هنجارهای اجتماعي 
از ســوی ديگــر رابطــه مســتقيم و بــا احتمــال كــج  رفتــاری 
آنان رابطه  معکوس وجود دارد بنابراین فرضیه انسان به 
طــور طبیعــی انگیــزه رفتــاری را دارد امــا در جامعــه مــا عــالوه 
برایــن انگیــزه طبیعــی انســان فاصلــه یــک جــوان تهرانــی بــا 
مواد مخدر ۱۰ دقیقه میباشــد، یعنی یک جوان تهرانی از 
لحظــه ای کــه تصمیــم بــه مصــرف دارو یــا مــواد میگیــرد تــا 
بدســتش برســد بطور میانگین ۱۰ دقیقه طول میکشــد. 

میگویند در کشــور عزیز ما ایران ۱۰ میلیون معتاد تفننی 
و ۳ تا ۶ میلیون معتاد رسمی وجود دارد، میگویند دامنه 
اعتیــاد از خوابــگاه هــای دانشــجوئی دخترانــه هــم گذشــته 
و بــه مــدارس راهنمائــی و دخترانــه کشــیده شــده اســت،  
میگوینــد و میگوینــد و ما میشــنویم. اما ایــن آمــار و ارقــام و 
ایــن اخبــار تلــخ چــه مفهومــی دارنــد؟ ایــن آمــار تلــخ بیانگــر 
حقیقتــی تلختــر میباشــند؛ مــردم ایــران در جامعــه ای 
زندگــی میکننــد کــه ایشــان را بــه اعتیــاد ترغیــب میکنــد. 
درواقــع تســهیالت و امکانــات مهمــی ) شــامل مــواد اعتیاد 
آور و مصرف کنندگانی که از چند طریق میتوانند موجب 
اعتیاد اشخاص سالم و ادامه اعتیاد بیماران گردند جهت  
 شــروع اعتیــاد و ادامــه آن در کشــور مــا فراهــم اســت!
از بیمــاران در تحقیــق من)رقــم  درصــد بســیار باالئــی 
دقيــق بعــدا درج خواهــد شــد( بــه عامــل دوســت معتــاد، 
محيــط آلــوده و فراوانــی مــواد در جامعــه، بعنــوان علــت 
شــروع و ادامــه اعتیــاد و نيــز اعتيــاد مجــدد اشــاره کــرده 
انــد. تعــداد بــاالی معتــاد و مقــدار زیــاد مــواد مخــدر در

در نظريــه كنتــرل اجتماعــي فــرض شــده كه همــه كس به 
طــور طبيعــي انگيــزه ارتــكاب كــج  رفتــاری دارنــد و نيــازی بــه 
تبييــن ايــن انگيــزه هــا نيســت بلكــه آنچــه نيــاز بــه توضيــح 
وتبییــن دارد، همنوايــي بــا هنجــاری اجتماعــي اســت. 
تراوس هرشي، مهمترين صاحب  نظر اين رويكرد علت 
همنوايــي افــراد بــا هنجارهــای اجتماعــي را پيونــد اجتماعي 
آنها دانســته اســت ،وی مدعی اســت كه پيوند ميان فرد 
و جامعــه مهمتريــن علــت همنوايــي و عامل اصلی كنترل 
رفتارهای فرد است و ضعف اين پيوند يا نبود آن موجب 
اصلــي كــج رفتــاری ميشــود بــه شــرح زيــر توضيــح داده 
اســت: داشــتن » تعلق خاطر« نســبت به افراد و نهادها 
در جامعــه يكــی از شــيوه هايــی اســت كــه فــرد خــود را از 
طريــق آن بــه جامعــه پيونــد ميزند .ضعف چنين تمايالت 
و پيوندهايي موجب ميشود كه فرد خود را در ارتكاب كج 
رفتــاری آزاد بداند.افــراد در هــر جامعــه بــه منظور دســتيابي 
بــه اهــداف و كســب منزلــت و حســن شــهرت، وقــت و 
انــرژی خــود را صــرف ميكننــد و بــه فعاليــت هــای متــداول
زندگــي روزمــره »متعهدنــد «  و  از كــج رفتــاری مــي پرهيزند 
تــا موقعيتهايــی را كــه بدســت آورده انــد حفــظ  كننــد.

جامعــه مــا، عامــل و معلــول گســترش اعتیــاد میباشــد. از 
زبان بیماران عرض میکنم که میگویند وقتی شما هر جا 
میروید بساط مصرف مواد پهن است؛ از جشن عروسی 
گرفتــه تــا پارتــی هــا و مراســم هــای مختلــف، از کارگاه هــای 
کوچک تولیدی کفش و پوشاک تا کارخانه های صنعتی 
کوچــک، شــما یــک جــا از قبــول پیشــنهاد دیگــران امتنــاع 
میکنیــد، در جــای دوم وسوســه خودتــان را مهــار میکنیــد، 
به جای ســوم نمی روید و… اما باالخره تســلیم میشــوید. 
امــا دالیــل گرایــش بــه اعتیــاد بــه همیــن چنــد مورد محــدود 
نمی شود و عللی مانند زندگی ماشینی ، نبود تفریحات 
مناســب در ســطح جامعــه و مشــکالت روزافــزون زندگــی 
از دالیــل گســترش مــردم جامعــه بــه اعتیــاد مــی باشــد امــا 
گرایش سنی که به مواد مخدر روی می آورند رو به روز به 
ســنین پاییــن تــر مــی رســد کــه ایــن مــی توانــد زنــگ خطری 
برای مسئولین و جامعه باشد بنابراین پرداختن به مسئله 
اعتیــاد بــه ویــژه در ســنین نوجوانی و جوانی اهمیــت زیادی 
دارد،در این بین قشــر دانشــجو شــاید یکی از آســیب پذیر 
ترین اقشار جامعه باشد قشری که مستقیم در معرض 
انــواع آســیب هــا از جملــه افســردگی،ناامیدی،گرانی و 
بیــکاری قــرار دارد و همیــن دالیــل باعــث مــی شــود فشــار 
روحــی و روانــی بــه فــرد وارد شــود، کــه منجــر بــه گرایش فرد 
به اعتیاد می شــود. طبق آمار گرفته شــده از دانشــجویان 
ســاکن خوابــگاه در دانشــگاه خوارزمــی بیــش از 65 درصــد 
آن هــا مهــم تریــن آســیب اجتماعی موجــود درمحیط های 
خوابگاهی و دانشگاهی را اعتیاد می دانند،؛بنابراین الزم 
بود تا به بررسی بیشتر این موضوع بپردازیم. دکتر جعفر 
حســنی از اســاتید روان شناســی دانشــگاه خوارزمــی علــل 
افزایش گرایش به مصرف مواد مخدر را اینگونه بیان کرد:
»دالیل مختلفی میتواند داشته باشد که فشار اقتصادی 
و اجتماعــی از مهــم تریــن آن هاســت.عالوه بــر آن بعــد 
شخصیتی فرد نیز تاثیرگذار است به نوعی که شخصیت 
های شکننده و شخصیت های دارای هیجان و اضطراب 
بــاال آســیب پذیرتــر مــی باشــند.در کنــار فرآیندهــای روان 
شناختی بسترهای اجتماعی و حمایت از آن بستر ها نیز 
میتواند بسیار تاثیرگذار باشد؛برای مثال آیا برنامه ای برای 
پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه و خوابگاه ها وجود دارد؟به 
طــور کلــی پدیــده هــای چنــد بعــدی در گرایــش بــه اعتیــاد 
نقش دارند« وی همچنین افزود: »نگاه ما به فرد معتاد 
نبایــد بــه عنــوان جانــی و تبهــکار باشــد بلکــه بایــد او را درک 
کــرده و از زاویــه دیــد او بــه اعتیــاد نــگاه کنیم.اعتیــاد ماننــد 
آتشــی اســت که میتواند همه را در برگیرد بنابراین افرادی 
که هم اتاقی معتاد دارند نباید به او بی توجه باشند بلکه 
باید از او حمایت کنند تا بتواند مصرف مواد مخدر را کنار 
بگذارد در غیر این صورت دامن آن همه را خواهد گرفت.

گزارشگر: علیرضا جاللی

آسیب های اجتماعی داخل خوابگاه از نظر دانشجویان

ــا حرفــی  ــا فــرد معتــاد ممکــن اســت ب هنــگام صحبــت ب
باعــث ناراحتــی او شــویم کــه ایــن مســاله میتوانــد شــانس 
برقــراری ارتبــاط بــا او را از بیــن ببرد،نتیجــه معکــوس داده و 
در نتیجــه اوضــاع وخیــم تــر شــود.همواره ممکــن اســت مــا 
حرفــی بزنیــم کــه غیرســازنده باشــد و بــه جــای تشــویق وی 
بــه بهبــودی او را بــه ادامــه ی بهانــه تراشــی بــرای مصــرف و 
 عــدم عالقــه بــه تــرک کــردن تــرک کــردن ترغیــب کنیــم.

ــاد  ــه اعتی ــا فــرد مبتــا ب ــار هــای نادرســت ب برخــی از رفت
عبــارت انــد از:

 قهــر کــردن بــا او. صحبــت کــردن بــا حالتی حــق به جانب.
مقصــر دانســتن او بــرای تمــام مشــکالت خانواده.تحقیــر 
کــردن  او.حمایــت ناســالم.برخورد فیزیکی.صحبت های 

اعتــراف جویانه. 
ابزارهای ارتباط موثر: 

جنگ و مرافعه با فرد معتاد،کاری بسیار ساده و بی نتیجه 
است.ما به تدریج تمام هوش و حواس خود را به رفتارهای 
ویرانگر وی و مشکالتی که به وجود آورده متمرکز میکنیم و 
تصور میکنیم که با ترک اعتیاد او تمام مشکالت ما حل 

شده و دیگر هیچ غصه ای در زندگی

نخواهیــم داشــت. ایــن مســاله نشــان میدهــد کــه تنهــا فرد 
مصرف کننده درگیر بیماری نشده بلکه خود ما نیز تحت 
تاثیــر ایــن بیمــاری قرار گرفته ایم.بنابرایــن تک تک اعضای 
خانواده موظف هســتند که در جلســات رایگان و محرمانه 
انجمن های حمایت از خانواده ی معتادان شرکت کنند تا 
آن ها نیز قربانی بیماری اعتیاد نشوند. زمانی که با منطق 
و از دیــدگاه بهبــودی و اصــول برنامــه هــای 12قدمــی بــه فــرد 
معتــاد نــگاه کنیم،خواهیــم توانســت تــا خــود را از تاثیــرات و 
پــی آمــد هــای زندگــی بــا فــرد معتاد نجات دهیــم. زمانی که 
طبیعت و ماهیت بیماری اعتیاد را بشناسیم و از ناتوانی در 
کنترل آن آگاه باشیم میتوانیم ارتباط بهتری با فرد مصرف 
کننده داشته باشیم.اگر این تصور غلط را که میتوانیم فرد 
معتاد را به قطع مصرف وادار کنیم کناربگذاریم،قدرت آن را 
پیدا خواهیم کرد تا با وی ارتباطی سازنده تر داشته باشیم.

زندگی با اشخاص معتاد
اکثرا افراد معتاد به علت تیپ شــخصیتی یا در دســترس 
بــودن مــواد مخــدر بــه ایــن بیمــاری مبتــال شــده انــد.

تیــپ شــخصیتی آن هــا اغلــب دارای اعتمــاد بــه نفــس 
آســیب  و  وسواســی  مفرط،شــخصیت  کم،ناامیــدی 
پذیــر و همچنیــن تمایــل بــه شــادی مفــرط میباشــد.

ایــن تیــپ شــخصیتی بــه صــورت ذاتــی ناســازگار اســت 
و تعامــل بــا آنهــا کمــی مشــکل ولــی ممکــن اســت.
بهتــر اســت بدانیــد کــه بــا اعتیــاد نمیتــوان کنــار آمــد و 
اگــر قصــد زندگــی کــردن بــا فــرد مبتــال را داریــد تــرک 
بــه  اســت،پس  ضــروری  زندگــی  ادامــه  بــرای  اعتیــاد 
دنبــال راهــی بــرای تــرک آن باشــید و بــه هیــچ عنــوان 
ســازش نکنید؛البتــه ایــن فرآینــد بســیار زمــان بــر بــوده و 
بایــد حتمــا از کارشناســان مربوطــه کمــک گرفتــه شــود.

مجتبی دنیائی



زندگــــــــــــــــــــی 
دانشــــــجویی
 چقـــــــــــــــــــــدر
 هـــــزینه دارد

؟

معرفــی کتــــاب

گزارشگر: علیرضا جاللی

زمستان در ابروتزو 

كفش های پاره 

تصوير يك دوست 

كفش های پاره 

تصوير يك دوست 

زمستان در ابروتزو 

كفش های پاره 

تصوير يك دوست 

زمستان در ابروتزو 

زن بــه گذشــته نــگاه مــي كنــد بــه زمانــي كــه از زندگــي در دهكــده رنــج مــي بــرده و نمــي 
دانســته بعدهــا ايــن دوران را بــه عنــوان بهتريــن ســال هــاي خــود بــه يــاد خواهــد آورد.

كفش های پاره 

در مورد عدم تمايلش به استفاده از كفش هاي شيك صحبت نموده  است.

تصوير يك دوست 

راجع به چه زاره پاوزه ، نويسنده اي كه خودكشی كرد.

درود و دريغ برای انگلستان 

 در مورد زندگي در انگلستان و خوبي و بدهاي ان حرف زده است.

خانه ولپه 

در مورد كافه هاي انگليسی صحبت كرده است.

او و من 

از تفاوت ها و شباهت هاي خودش و شوهرش صحبت كرده است.

فرزند انسان 

راجع به تفاوت نسل قبل و بعد از جنگ نوشته است.

حرفه من 

در مورد نويسندگي و سختي ها اين کار نوشته است.

ــر ۱۹۹۱ در رم(  ــه ۱۹۱۶ در پالرمــو - درگذشــتهٔ ۷ اکتب ــا گینزبــرگ )زاده ۱۴ ژوئی ناتالی
نویســندهٔ مشــهور ایتالیایــی اســت کــه در آثــارش بــه روابــط خانوادگــی، سیاســت 
و فلســفه می پــردازد. بســیاری از آثــار گینزبــرگ بــه فارســی ترجمــه شــده اســت:

ز  فضيلت های ناچ�ي

تویــیتر

سكوت 

واکنش کاربران فضای مجازی به گرانی های افسارگسیخته در کشور

Socialharmskhu

ز  فضيلت های ناچ�ي

ز  فضيلت های ناچ�ي

در رابطه با اينكه چه موارد و چه فضيلت هايی مهم تر هســت كه به فرزندان آموزش 
داده شود و چه فضيلت هايی برتری كمتري دارند.

روابط انسا�ز

يك مرور كلی بر احساسات انسان از اول تا اخر

سكوت 

 در مورد سكوت و اينكه چرا سكوت مي كنيم چرا روابطمون سرد است؟

در صــورت تمایــل بــه همــکاری بــا نشــریه مــی توانیــد بــا آی دی ذیــل 
تمــاس بگیرید:


