
  
  چيست؟)حشيش(ماري جوانا 

وقتي برگ هاي فوقاني . كانابينوئيدها موادي هستند كه از گياه شاهدانه هندي است
سبزينه ها و ساقه هاي گياه بريده مي شود و خشك مي شوند، سپس آنها را به شكل 
. سيگار پيچيده و مورد مصرف قرار ميدهند كه به آن ماري جوآنا گفته مي شود

روغن . شحه از نوك و قسمت تحتاني برگ گياه شاهدانه استحشيش شيره متر
  .حشيش نيز  عرق متراكم شده حشيش است

  عوارض جسماني ماري جوانا 

آثار و عوارض اين ماده بسته به مقدار مصرف، انتظارات، خلق و موقعيت اجتماعي افراد 
  : از جمله عوارض آن. متفاوت است

  .خشكي دهان -1

  . پرخوني ملتحمه چشم -2

  . تحريك راه هاي تنفسي و سرفه -3

دود استنشاق شده از ماري جوآنا و ديگر مشتقان آن محرك راه هاي تنفسي و به  -4
  .وجود آورنده ضايعات ريوي و احتماال سرطان زا مي باشد

  .افزايش اشتها -5

  :عوارض رواني مصرف ماري جوآنا 

  :عبارتند ازشايع ترين عوارض جانبي روانشناختي مصرف اين ماده  

  اضطراب -1

  افكار پارانوئيدي خفيف-2

  رخوت ذهني و فقدان تصميم گيري صحيح  -3

  

  ايجاد حاالت گم گشتگي و اشكال در قضاوت و داوري -4

  واكنش روان پريشي كوتاه مدت همراه با توهمات -5

  :مدت زماني اثر ماري جوآنا

از جذب در جريان خود بعد  THCدقيقه محسوس مي شوند و  5تا  1اثرات در طي  
  . توسط كبد سوخت و ساز شده از طريق كليه دفع مي شود

  :عوامل خطرزا

مصرف مواد توسط همساالن، نگرش هاي مثبت همساالن نسبت به مصرف : همساالن -1
مواد، دلبستگي به همساالن تا والدين و احساس شباهت با همساالني كه مواد مصرف مي 

  .كنند

د توسط والدين، فقدان دلبستگي بين والدين و فرزند، آشفتگي مصرف موا: والدين -2
  . خانواده به عنوان مثال طالق و نگرش هاي مثبت والدين درباره مصرف مواد

هيجان خواهي، عملكرد تحصيلي ضعيف، اضطراب و افسردگي، مشكالت : عامل فردي-3
، سوء استفاده بين فردي و اجتماعي، عزت نفس پايين، برون گرايي، تجارب آسيب زا

جنسي و يا جسمي، نگرش مثبت نسبت به مصرف مواد و عدم هماهنگي مرتبط با ارزش 
  .هاي سنتي

اجتماعي پايين، تراكم باالي جمعيت، تحرك  –وضعيت اقتصادي : عوامل اجتماعي -4
پايين جمعيت، بيكاري، دسترس پذيري به مواد، بيگانگي باالي شهروندان و هنجارهاي 

  . سوء مصرف را ناديده مي گيردانحرافي كه 

  :اقدامات پيشگيرانه

  .اجتماعيو آموزش مهارت هاي » LST«آموزش مهارت هاي زندگي  -1

  .آموزش رسانه هاي جمعي براي افزايش آگاهي -2

  

  مداخله هاي قانوني -3

  .مداخله هاي اثربخش خانوادگي -4

  اكستازي چيست؟ 

ه است و به راحتي در آب حل مي شود و به اكستاسي دارويي سفيد رنگ، بدبو و تلخ مز
در . شكل هاي قرص كپسول، آدامس، نوشابه و پودرهاي طعم دار توليد و عرضه مي شود
  ايران اين دارو به نام قرص هاي شادي و در انگلستان به داروهاي عشق شهرت دارد

  :عوارض حاد و مضر اكستتازي عبارتند از  

حركات غيرطبيعي چشم، تغيير در تعادل دماي بدن، اختالالت بينايي، كاهش اشتها،  
قفل شدن فك، تمايل شديد براي مصرف آب، لرزيدن، عصبي شدن و عدم تمايل براي 

  . استراحت و تمايل شديد براي مصرف مجدد اين ماده پس از افت تأثير اوليه مي باشد

ن ماده مشاهده اثرات منفي شديدي كه پزشكان درمعاينات باليني از مصرف  كنندگان اي
  : كرده اند عبارتند از

   .عوارض شديد در مغز به خصوص مناطق مربوط به حافظفه و تمركز -

  .بزرگ شدن پستان در مردان -

  .سردرد، سرگيجه، تشنج، استفراغ و تهوع  -

  .انقباض شديد فك و پارگي در اثر فك زدن  -

در بازار عرضه ... صليب و  ، S  ،koاين ماده با مارك هاي مرسدس بزن، ميتسوبيشي،  
  . مي شود

  : درمان

جهت درمان معتادين به اين ماده به . هيچ پادزهري براي مقابله با اكستازي وجود ندارد
  .روان درماني و كار سخت گروه درماني نياز است

   

  

  :خطر



برابر با بررسي هاي به عمل آمده پرخطرترين عارضه جانبي اين مواد بروز رفتارهاي  
پرخطر و حفاظت نشده و بي پروايي است كه در نهايت مي تواند منجر به افزايش 

  . عفونت هاي آميزشي مخصوصا ايدز شود

طي چندين مطالعه كه درنقاط مختلف جهان به عمل آمده بدون استثنا هميشه رابطه 
  .ي مستقيم بين مصرف اين مواد و شيوع ويروسي ايدز مشاهده شده استا

مصرف اكستازي در دختران و زنان جوان به علت ميزان باالي هورمون هاي جنسي 
زنانه در بدن موجب تحريك پذيري بيشتر عضالت قلب مي شود و خطر عوارضي چون 

  . حمله قلبي و تشنج را باال مي برد

  :ازيمدت زماني تاثير اكست

 6الي  4دقيقه تا يك ساعت بعد آغاز مي شود و تا  20اثرات كوتاه مدت اين ماده  
در آغاز با هجوم ناگهاني انرژي و نشاط و گاه با تهوع تو نوعي . ساعت ادامه مي يابد

روز پس از مصرف در بدن شخص ظاهر  24تحير و سرگرداني همراه است و عوارض آن 
ها در بارهاي اول مصرف در مجموع بيشتر عاليم اگر چه مصرف كننده . مي شود

  . مطلوب را تجربه مي كنند اما با ادامه مكرر، اثرات منفي بيشتري پيدا مي كند

  اكستازي شادي بر لبه تاريكي 

سال هستند و بيشتر نوجوانان و  25تا  18اكثريت مصرف كنندگان اكتسازي بين 
ميهماني ها مي روند مصرف كننده اين جواناني كه براي رقص و تفريح به كلوپ و يا 

مواد هستند و اكثر اين مواد روانگردان در پارتي ها، جاروجنجال زيادي توليد كرده و 
رژي زيادي به رقصيدن مي افرادي كه آن را مصرف ميكنند تمام طول شب را با ان

  .پردازند

  :عوامل زمينه ساز

ايين و يا مستعد به مشكالت رواني مثل شكست دركنكور، عشق، عزت نفس پ 
افسردگي و عدم برخورداري از مهارت اجتماعي و قاطعيت، عدم توانايي به نه گفتن در 
موقعيت پرخطر، هيجان طلبي، فراموش كردن مشكالت، حس كنجكاوي و كم رويي از 

ساختار نامناسب خانواده و عدم ارضاي . جمله عوامل فردي رواني دخيل هستند
طفي و فرزندان از طريق والدين، احساس امنيت رواني جوانان نيازهاي عاطفي و غيرعا

  در خانواده در خانواده به خاطر تنش بين والدين و فقدان يكي از والدين ناشي از طالق 

يا فوت و داشتن اعتياد به مواد و داروهاي روانگردان در يكي از والدين از جمله عوامل 
  .ستمهم خانوادگي در گرايش فرد به اين مواد ا

  :و از جمله عوامل اجتماعي
ارزاني و در دسترس بودن قرص ها، مصرف و آسان بودن حمل آن، مشكالت اقتصادي از  

جمله فقر و بيكاري، دوستان ناباب، تهاجم فرهنگي و كمبود فضاهاي امن و مناسب 
  . تفريحي جهت گذراندن اوقات فراغت جوانان از جمله اين عوامل هستند

فروشندگان اين مواد براي بازارگرمي و اغواي مشتريان آن را ذكر مي كنند  اثراتي كه غالبا
  :به شرح ذيل است

  .افزايش احساس خوب بودن -1

  .ايجاد انرژي زياد در فرد به دور از هرگونه خستگي-2 

  .احساس تمايل و تعلق به ديگران-3 

  .دست و دلبازي -4

  .ستهاحساس تجربيات  و حاالت بي پروا و توهم گس -5 

 . عدم تشخيص فاصله و ارتفاع كه بعضا موجب سقوط فرد مي گردد -6 

اين روزها جوانان را خطري تهديد مي كند كه خطرناك تر 
جواناني كه در نزديك من و تو زندگي مي . از هر افيوني است

كنند، در محفل هاي شبانه جمع مي شوند و با موزيك تند غربي 
، تا همه چيز و همه كس و حتي تا صبح به پايكوبي مي پردازند

اينان شاد و خندانند بدون آنكه بدانند . خود را فراموش كنند
  . چه به روز خود مي آورند

  

  بسمه تعالي
  

  
  

  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر

  حوزه معاونت دانشجويي

  مركز مشاوره و بهداشت روان
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