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ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ
در دوران ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺎﻋﺎت زﯾﺎدی را از ﺧﺎﻧﻪ دور ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺷﻮد .ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴامﻧﯽ و رواﻧﯽ
ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ .در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼت ﺧﺎﺻﯽ رو ﺑﻪ رو
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ :ﺟﻠﺐ ﺷﺪن داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﺎص ،ﻣﴫف دﺧﺎﻧﯿﺎت و داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ،
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ و دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﯽ.
ﻣﻮارد ﻋﻨﻮانﺷﺪه ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺧﺎﻧﻮاده و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از رﺧﺪاد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎور و روانﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺸﺎوری آﮔﺎه ﺣﻞ منﻮد ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪای در ﺣﻮزه ﻋﻠﻢ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ،ﻣﴫف دﺧﺎﻧﯿﺎت و داروﻫﺎی
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه اﺳﺘﻌامل دﺧﺎﻧﯿﺎت در ﺑﯿﻦ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﴬات و ﻣﻌﺎﯾﺐ
دﺧﺎﻧﯿﺎت ،ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص ﺳﯿﮕﺎر ،اﻋﻢ از اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘامل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮاع
ﴎﻃﺎن ،آﺳﯿﺐ ﺑﻪ رﯾﻪﻫﺎ و ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ ،ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻮن ،ﺧﺮاﺑﯽ دﻧﺪان و
ﻏﯿﺮه ،ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﻧﻮد درﺻﺪ
اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺳﯿﮕﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر را از ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺳﻦ زﯾﺮ
ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﴍوع ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﱰی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﯽ و دو درﺻﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان در اﯾﺮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﯿﺪن
ﺳﯿﮕﺎر را دارﻧﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻗﻠﯿﺎن
اﺳﺘﻌامل ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﺪﯾﺪ آن در ﺳﺎل
ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
رﻓﺘﺎر ﭘﺮ ﺧﻄﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد،
اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻣﴫف داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺪارس
ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﯾﮑﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌامل آن ،آﻏﺎز
ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ دز اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ .داروﻫﺎی ﻣﴫﻓﯽ در
ﻣﺪارس ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻗﺮص اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ" ﯾﺎ "داروی ﺗﻘﻮﯾﺖ متﺮﮐﺰ"

و در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺣﺘﯽ ﮐﻢ ﮐﺮدن
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب ،ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮصﻫﺎ را ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺐﻫﺎی
اﻣﺘﺤﺎن ﻣﴫف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻠﻂ "ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﴫف اﺗﻔﺎﻗﯽ
منﯽاﻓﺘﺪ" ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﮐرث اﯾﻦ ﻗﺮصﻫﺎ ﺣﺎوی ﻣﻘﺪاری ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد اﻋﺘﯿﺎد زا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﻗﺮصﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﯿﻦ داﻧﺶ
آﻣﻮزان دارﻧﺪ ،ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ و ﻣﴬات آنﻫﺎ را ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
داروی ﻣﺘﯿﻞ ﻓﻨﯿﺪﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺎری رﯾﺘﺎﻟﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺮ ﻣﴫف
ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮص در ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺮص ﻗﺪرت متﺮﮐﺰ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
دﻫﺪ اﻣﺎ اﻋﺘﯿﺎدآور اﺳﺖ و ﻋﻮارض ﺟﱪانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ،
ﻓﺸﺎرﺧﻮن و ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ روانﭘﺮﯾﺸﯽ دارد .ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺗﺮک اﯾﻦ ﻗﺮص ﻧﯿﺰ
ﻋﻮارض آن ﯾﻌﻨﯽ اﻓﴪدﮔﯽ ،ﺗﻮﻫﻢ و ﭘﺎراﻧﻮﯾﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﴫف ﺑﯿﺶ از
اﻧﺪازه آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﭘﺎرﮔﯽ ﻋﺮوق ﮐﺎروﺗﯿﺪ ،ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی و ﻣﺮگ
ﻣﴫفﮐﻨﻨﺪه ﺷﻮد.
ﻗﺮصﻫﺎی ﺣﺎوی آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﴏﻓﺎً ﺳﺒﺐ ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮای داﺷنت
وﻗﺖ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺎده اﺻﻠﯽ ﻗﺮص
ﻣﻌﺮوف اﮐﺴﺘﺎزی اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر اﻋﺘﯿﺎد زا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺮک ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
از ﺗﺮک ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﺨﺪر دﯾﮕﺮی ﺑﺪن ﺑﻪ
دوز ﭘﺎﯾﯿﻦ آن ﻋﺎدت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮد ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﴫف ﺑﯿﺸﱰ دارد.
ﭘﺮووﯾﺠﯿﻞ ،ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﴫف ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﻐﺰ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﺑﺘﻼی ﻓﺮد ﺑﻪ ﺑﯿامریﻫﺎی رواﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
از ﻋﻮارض دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﺮص ﮔﯿﺠﯽ و ﴎ دردﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺤﱰم ﻧﺒﺎﯾﺪ داروﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ داروﻫﺎ
اﺷﺘﺒﺎه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از ﻣﴫف وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ ،ﻗﺮص آﻫﻦ ،روی و اﻣﺜﺎل اﯾﻦﻫﺎ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﴫف ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ
داروی دﯾﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎ
ﻗﺮص ﻧﺎﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ
داروﺧﺎﻧﻪ از ﭼﯿﺴﺘﯽ آن دارو ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
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