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چکیده
تحول «دانش پیشریری» باعث ارتقاء پژوهش در حوزه سوءمصر مواد شالده اسالت .بالهگونالهای کاله گالاهی،
بهجای اولویتدادن و برجستهکردن عاملهای محافظ بهطور آشکارا بر عاملهای خطر تأکید کرده اسالت .در
دههی  2922میالدی ،آنتونفسکی الروی جدید «خاستراه سالمت» را پیشالنهاد داد کاله پایالهی نظالری و عملالی
متفاوتی برای ساختن و ارزیابیکردن برنامه هالای پیشالریری را فالراهم سالاخت .طبالق مالدل خاسالتراه سالالمتی،
برنامههای پیشریری باید چنان گسترش یابند که عاملهای حمایتی موجبات ارتقاء افزایش قابالل درو بالودن،
قابل کنترل بودن و معنیدار بودن و همچنین سیستمهایی که جوانان در آن زندگی میکنند را شامل شود .ایالن
مطالعه برنامهها و تحقیقات خاستراه سالمتمحور را تشریح میکند و با کمالک ایالن نظریاله پیشالرفت اجالراء و
تحقیق در حوزهی سوءمصر مواد را مورد بحث و بررسی قرار میدهد.
واژگان کلیدی :سوءمصر

مواد ،نوجوانان ،خاستراه سالمتی ،پیشریری

 .2ایالن مالتن ترجاله مقالاله « Preventing drug abuse among children and adolescents: where does the

”? » salutogenic approach direct usاست که توس شیفرا سری ،عضوگروه آموزش دانشالراه بالنگوریالوننالوگ،
بیرشوا در سال  0220نوشته شده است.
 .0نویسنده مسئول :مدرس دانشراه و پژوهشرر حوزه اعتیاد و مواد مخدر .پست الکترونیکhamid.sarrami@yahoo.com :
 .3کارشناس ارشد زبان و ادبیات انرلیسی و پژوهشرر حوزه اعتیاد و مواد مخدر
 .0کارشناس ارشد روانشناسی و پژوهشرر حوزه اعتیاد و مواد مخدر
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پیشگیری از سوءمصرف مواد بین کودکان و نوجوانان:
1
روش خاستگاه سالمت ما را به کجا هدایت میکند؟

پيشگيري از سوءمصرف مواد بين کودکان و نوجوانان :روش خاستگاه سالمت ما را به کجا هدایت ميکند؟ ا

مقدمه

مفهوم پیشریری اولیه -2بهطوریکه امروزه در حالوزه سالالمت عمالومی و سالالمت عالاطفی
پذیرفته شده است -اولینبار در دهه  2992میالدی پدیدار شد (کاپالن2990 ،؛ ساراسون ،لوین،

گفتمالالان پژوهشالالی در ارتبالالاط بالالا بیمالالاری و سالالالمتی و عملالالیکالالردن آن بالالهوجالالود آورد.
این روش با فضای سیاسی آمریکا در آن زمان مقارن شد و فقال عالده کمالی در مقابالل آن
به اعتراض برخاستند (البی .)2992 ،3با وجود این ،برای مدت طوالنی ایالن مفهالوم در حاشالیه
گفتمان باقی مانده بود ،درحالیکه درمان بیماری قبل از ظهور این الرو (طبق نظر کالاپالن

0

«پیشریری درجه سوم ،)»5هم از نظر سالمت فیزیکی و هم از نظر سالمت عاطفی در مرکالز
توجه قرار داشت (البی( )2992 ،بوون ،ریچ ،بروستر و بالوون .)2992 ،9البتاله ایالن تحالول ،مفالاهیمی
برای آموزش و اجراء را در بر میگیرد.
001

در دههی  2992میالدی پیشالریری اولیاله دوبالاره مالورد توجاله قالرار گرفالت (کالاپالن)2990 ،

بهگونهای که دانش پیشریری 7بهعنوان یک حوزه مطالعاتی بین رشالتهای جدیالد ،در متالون
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آسیبشناسالی روانالی ،جالرمشناسالی ،شالیوعشناسالی بیمالاریهالای روانالی ،رشالد کالودو و
آمالالوزش مالالورد پیشالالنهاد قالالرار گرفالالت .در سالالال  ،2993فصالاللنامه روانشناسالالی بالالا عنالالوان
روانشناس آمریکایی ،2مقالهای را که توس گروهی تدوین شده بود ،منتشر ساخت که به
بحث و بررسی درباره این موضوع پرداختند ،بهطالوریکاله مالورد حمایالت مؤسسالهی ملالی
سالمت روان 9ایاالت متحدهی آمریکا قرار گرفت و مقاله با عنوان «دانش پیشریری :یالک
چهالالارچوب عقلالالی و چنالالد دسالالتورالعمل بالالرای یالالک برنامالالهی پژوهشالالی ملالالی» چالالاپ شالالد
(کوی ،استفان ،هوکینز ،اسارنو ،مارو من ،رامی ،شور و النال  .)2993 ،22این مقاله موجب موفقیالت
علمی بزرگ در تفکر روان شناسی شالد .مخصوصالا در آمریکالا ناله تنهالا مالورد قبالول واقال
1. Primary prevention
2. Sarason, Levine, Goldenberg, Cherlin & Bennet
3. Albee
4. Kaplan
5. Tertiary prevention
6. Bowen, Richman, Brewster & Bowen
7. Science of prevention
8. American psychologist
9. National institute of mental health
10. Coie, Watt, Stephen, Hawakins, Asarnow, Markman, Ramey, Shure & Long
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گلدنبرگ ،چرلین و بنالت )2999 ،0و بالدینترتیالب مرحلالهای کالامال چشالمریر و متفالاوت را در
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گردید بلکه موجب شد تا پیشریری بهعنالوان یالک حالوزه مهالم تحقیالق مالورد تأکیالد قالرار
گیرد .هد

دانش پیشریری بهعنوان «پیشریری یالا مالیالمکالردن عملکالرد نالاقص انسالانی»

تعریف شده است (کاپالن.)2990 ،
پژوهش های انجام شده بر روی دالیل بیماری یا عملکرد ناقص ،یعنی ،عاماللهالای خطالر و
عاملهای حفاظتکننده بود .نویسندگان در این پالژوهشهالای بنیالادین ،اسالاس رابطاله بالین
دانالش و عمالل در مداخلالههالای پیشالریرانه را مالورد بررسالی قالرار دادنالد .از طالر

دیرالر،

تجربالالههالالایی را در حالالوزهی مداخلالالههالالا افزودنالالد و توانسالالتند نظریالالاتی دربالالارهی دالیالالل
بدکارکردی و فرآیندهای رشدی که منجر به بیماری یا سالمتی میشوند را فالراهم سالازند.
پذیرش این روش بهعنوان یک حوزهی پژوهشی درسالت و معنالیدار در روانشناسالی و در
آموزش ،منجر به رشالد پالژوهش در حالوزهی پیشالریری از سوءمصالر

مالواد ،بالهویالژه در

مطالعات ارزیابی مداخلهها در این عرصه شده است.
با وجود این ،حتی زمانیکه پیشریری بهعنوان یک حوزه پژوهشی مورد توجه قرار گرفت
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(بهگونهای که این موضوع یک انقالب مهم بالود) ،بالهجالای اهمیالتدادن و برجسالتهکالردن

قبیل انعطا پذیری روانی ،مزایای مهارتی و محیطی اشاره شالده اسالت .بالهگونالهای کاله در
این بخش ،تأکید زیادی به پژوهش در مورد گروههای در معرض خطر شالده تالا نسالبت باله
تشخیص و تشریح کسانی که با وجود خطرات در غلبه بر مشکالت مبادرت میکنند ،ما را
یاری کند .در این مطالعه درخصوص عاملهای حفاظتی/عاملهای انعطا پذیری در میالان
عموم مردم ذکری به میان نیامده است .بنابراین ،حتی زمانیکه یک تغییر در این مسالیر رخ
دهد ،روش به سمت تحقیق پیشالریرانه در سالالمت فیزیکالی و ذهنالی هالدایت خواهالد شالد.
نکته اساسی حذ

رویکرد و عامل بیماریزا 2است.
1. pathogenic
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سال  ،2993تنها یک بخش کوتاه (از ده بخش) باله افالزایش دانالش عاماللهالای حفالاظتی از
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عامل های حفاظتی ،آشکارا ،روی عاملهای خطر تأکید شده است .در مقاله چاپ شده در
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یکی از مهمترین اهدا

دانالش پیشالریری ،آنچنالانکاله در مقالاله شالرح داده شالده اسالت،

پيشگيري از سوءمصرف مواد بين کودکان و نوجوانان :روش خاستگاه سالمت ما را به کجا هدایت ميکند؟ ا

رویکرد بیماریزایی-2که امروزه در پزشکی غرب و تفکر روانشناسی از نظر عموم مالورد
پذیرش قرار گرفته -به سیستم انسانی طوری نراه میکند که توس یالک عامالل بیمالاریزا
مورد حمله واق شده و هر عاملی (اعم از یک میکروب یالا هالر خطالر دیرالری) کاله سالبب
روش زیستی -اجتماعی -روانشناسی نیز بر این اساس بنا نهاده شده اسالت ،امالا عاماللهالای
بیماریزا را فراتر از عاملهای زیستشالناختی در نظالر گرفتاله و عاماللهالای روانشناسالی و
اجتماعی را نیز به آن اضافه میکند .به بیانی دیرر ،اگالر مالا تنهالا از آسالیبزدن عاماللهالای
بیماریزا پیشریری کنیم ،حالمان خوب خواهالد شالد .اسالاس تمالام روشهالای بیمالاریزا،
تقسیم دوگانه بین کسانی است که بهواسطه یک عامل بیماریزا آسیب دیده و در نتیجاله از
نظر فیزیکی یا جسمانی بیمار شدهاند و بقیه ،بدون آسیب باقی ماندهانالد .بالهعبالارت دیرالر،
اساس روش بر این استوار یافته که مردم سالم باشند .تمام کاری که مردم باید انجالام دهنالد
001

این است که از عاملهای خطر یا بیماریزا دوری کنند .حتی محققانی که تالش نمودهانالد
تا مفاهیم پیشریری را ارتقا بخشند یا سالمتی را افالزایش دهنالد ترجیحالا نظالراتشالان را بالر
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پایهی این تقسیم دوگانه قالرار داده انالد .اگالر مالا ایالن دسالتورالعمل را در سالطح اجتمالاعی و
آموزشی بپذیریم ،آنچه ما باید بهعنوان یک جامعه انجام دهیم کاهش یا حذ

عاملهالای

خطر است تا بدینوسیله از بیماری یا کژکاری ،پیشریری شالود .بالهعنالوان محقالق ،مالا بایالد
مشخص کنیم که این عاملهالا چاله هسالتند و بالهعنالوان آمالوزشدهنالده ،مالا بایالد آنهالا را از
زندگی کودکان و نوجوانان حذ

کنیم تا همواره سالم بمانند.

در اواخر دهه  2922میالدی ،آنتونفسکی 0یک الروی جدیالد فکرکالردن دربالارهی بیمالاری و
سالمت را پیشنهاد داد و همچنالین از پیشالریری بالهعنالوان ارتقالاء سالالمت یالاد کالرد .او نظریالهی
خاستراه سالمتی 3که محقق را بالهسالمت نظریاله و عمالل هالدایت مالیکنالد را بالهجالای نظریالهی
بیماریزا پیشنهاد داد (آنتونفسکی .)2999 ،فرضیه فلسالفی اساسالی نظریالهی خاسالتراه سالالمتی ایالن
است که چه چیزی در مسیر دو روش متفاوت ،تمایز ایجاد میکند .بالهجالای مشالاهدهی سیسالتم
1. Pathogenic approach
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بهوجودآمدن آسیب شود؛ یک بیماری مزمن یا حاد تلقی خواهد شد.
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انسانی بهعنوان یک مجموعهی سالم ،به جزء زمانیکه این سیسالتم توسال نالوعی بیمالاری مالورد
حمله قرار میگیرد ،روش خاستراه سالالمتی سیسالتم انسالانی را بالهعنالوان یالک مجموعاله اساسالا
ناسالم میبیند که دائم توس فرآیندها و عاملهای مختلکننده که نمالیتالوان از آنهالا پیشالریری
فرضیه خاستراه سالمتی بر این استوار است که هر شخصی در دنیایی از محروها زنالدگی
میکند که باعث بالرانریختن فشالارهای 2دائمالی و غیرقابالل اجتنالاب خواهالد شالد .خوانالدن
روزنامه در صبح ،گوشدادن اخبار در عصر ،آلودگی محیطی کاله مالا را تهدیالد مالیکنالد،
هرکدام از این موارد ،حالتی از فشار متوالی را برای هر فرد بهوجود مالیآورد .افالراد جالوان
در وضعیتی از فشار بدون وقفه ،در دنیای جدید یا فرامدرن زندگی میکنند یا بعضالا چنالین
بهنظر میرسد .اگر ما زندگی را در ایالن جهالان ایالنگوناله مشالاهده کنالیم ،آراء و بالهویالژه
سؤالهای مختلفی در حوزهی پیشریری ،سالالمت و افالزایش سالالمتی را گسالترش خواهالد
داد .بهجای بررسی و تحقیالق دربالاره اینکاله عاماللهالای خطالر چاله مالواردی هسالتند ،فالرض
میکنیم که در هر صورت ،ایالن عاماللهالا در تمالام طالول زنالدگی مالا را محاصالره کالرده و

009

معموال ما نمیتوانیم از آنها پیشریری کنیم .در این راستا این سؤال مطرح خواهالد شالد کاله

خاسالالتراه سالالالمتی تغییالالر جالالواب دوگانالاله سالالالمتی در مقابالالل بیمالالاری را بالاله فکرکالالردن در
چهارچوب یک مدل زنجیرهای بین راحتی و بیماری ،پیشنهاد میکند .این رویکرد پیشنهاد
میکند تا مسئله عامل های خطر با این موضوع که ما تا چالهانالدازه مالیتالوانیم بالا مشالکالت
دنیای اطرا مان کنار آمده و آنها را حل کنیم ،جابهجا میشود.
از نظر پیشگیری ،روش خاستگاه سالمتی ما را به کجا هدایت میکند؟

همان طور که فرضالیه اصاللی کسالانی کاله پیشالریری و ارتقالاء سالالمتی را تالرویج مالیدهنالد
عامل های بیماریزا است ،دانش پیشریری بهطورعمده در برگیرندهی کسانی است کاله در
1. stress
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از نظر فیزیکی یا عاطفی بیمار نیستند (برای مثال ،بیشتر جوانان معتاد به مواد مخدر نیستند).
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با وجود قرارداشتن حالت دائمی خطر و تهدید در اطرا مان چرونه است که بیشالتر مالردم
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کرد (شامل هد غایی این سیستم ،مرگ) مورد تهاجم قرار میگیرد.

پيشگيري از سوءمصرف مواد بين کودکان و نوجوانان :روش خاستگاه سالمت ما را به کجا هدایت ميکند؟ ا

معرض خطر هستند و با عاملهای خطر و بیماریزا دست و پنجه نرم مالیکننالد .تمرکالز باله
رویکرد عامل های بیماری در طراحی بسیاری از برنامهها بالرای ارتقالاء پیشالریری وکالاهش
عاملهای خطر بیان شده است .بهمنظور پاسخدهالی باله مسالئله پیشالریری ،از نظالر خاسالتراه
سالمتی در زنجیریه راحتی-بیماری به جلو میبرند و ما نیالز در هالر حالالتی بالا آنهالا زنالدگی
میکنیم ،تمرکز کنیم .پس ،مسیر خاستراه سالمتی در پیشریری ،به این معنالا اسالت کاله مالا
دربارهی عامل های خطر تحقیق و آنها را حذ

نمیکنیم ،امالا بیشالتر عاماللهالایی را مالورد

بررسی قرار میدهیم که فعاالنه فرد را قادر میسازد تالا سالالمتیاش را حفالظ و آن را ارتقالا
بخشد .اینها عاملهایی است (که توس کوی و همکاران شرح داده شده) یا از نظر الروی
خاستراه سالمتی ،ما را حمایت میکنند (آنتونفسکی.)2927 ،
بنابراین ،روش خاستراه سالمتی ما را به موارد زیر تشویق میکند:
011

 تحقیقکردن در مورد تمام جمعیت (و نهتنها گروههایی که در معالرض خطالر هسالتند)بهعلت اینکه جایی در زنجیره راحتی -بیماری دارند.
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 بهجای جستجو در مورد دالیل بیماری یا کژکاربردی ،روی عاملهایی که سالمتی راارتقا میبخشد و آنها را طلب میکنند ،تمرکز کنیم.
 پاسخ به سؤاالت خاستراه سالمتی میتواند زیالاد و متفالاوت باشالد :ازجملاله توجاله بالهعامل های جامعهشناسی ،عاملهای ارری ،عاملهالای رشالد و عالاطفی .ادبیالات علمالی در
دهههای اخیر در ارتباط با کودکان منعطف کاله در خالوب زنالدهمانالدن و کالارکردن در
محی های در معرض خطر (مثل خانواده ،مدرسه یا همجواری با همسایران کوتهنظالر و
تهیدست) هستند و موفق عمل کردهاند ،توسعه یافته و شواهد روزافزونالی از عاماللهالای
انعطا پذیر چشمریر که میتواند بهعنوان پایهای برای برنامههای پیشریری باله خالدمت
گرفته شوند را فراهم کرده است (کوون و ورو ()2922 ،2ولف.)2992 ،0
از دیدگاه آنتونفسکی خاستراه سالمتی تمام موارد را در برگرفالت بالهگونالهای کاله مفهالوم
2. Wolf

1. Cown & Work
[
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سالمتی ،ما باید کمتر روی عاملهای خطر و بیشتر دربالاره عاماللهالایی کاله مالا را بالهسالمت

حميد صرامي ،راهب دشتي ،محمود مينویي

شناخت فالردی شالامل بخالشهالای شالناختی ،عالاطفی و رفتالاری  -را در «حالس انسالجام»-2
احصاء کرد .او به این مفهوم -زمانیکه در مورد یک عامل مشترو که میتوانسالت منالاب
مختلف حاضر در ادبیات پژوهشی را به یکدیرر پیوند دهد -دسالت یافالت ،باله عاماللهالای
میان دیرر عاملها) اشاره کرد .در الروی ارائهشده توسال آنتونفسالکی ،عامالل مشالترو و
اساسی در مورد تمام مناب که در تجربه های زندگی مؤرر بوده و پایه یک دیالدگاه جهالانی
اسالالت ،پیشالالنهاد شالالد .او ایالالن دیالالدگاه جهالالانی را ،حالالس انسالالجام نامیالالد (آنتونفسالالکی.)2927 ،
بنابراین ،حس انسجام مفهومی است که یک نررش و جهالتشالناختی را نشالان مالیدهالد و
تمایل دارد تا جهان را بهعنوان یک جای منطقی و نه هرجومرج معرفی کند و به اینترتیب
آن را عاطفی و سودمند ،اداره کند.
ارکالالان حالالس انسالالجام شالالامل سالاله جالالزء یعنالالی قابالالل دروبالالودن ،0قابالالل مالالدیریتبالالودن 3و
معنیداربودن 0است .قابل دروبودن به تمایل شناختی اشالاره مالیکنالد بالهگونالهای کاله در
جهان ،نظم حاکم شده و بدینوسیله درو محروها و مشکالت ایجاد شده توسال فشالار

010

را ،تسری بخشد .قابل مدیریت بودن به تمایلی اشاره میکند که انتظار میرود فرد با توجاله

بهعنوان چیزی معنیدار نراه می کنالد .ایالن معنالی باله فالرد اراده و انریالزه بالرای حاللکالردن
مشالالکالت را ارائ اله کالالرده و تمالالایلی اسالالت کالاله تقاضالالاهالالای عامالاللهالالای فشالالار را بالالهعنالالوان
چالشهایی میبیند که نیازمند تالش و سرمایهگذاری بوده تا بر آنها فائق شود.
بحث

اگر روش خاستراه سالمت را بپذیریم ،باید رویکرد اصلی خود نسبت به مفهوم پیشالریری
و مشتقات آن را تغییر دهالیم .دانالش پیشالریری بالهطالوریکاله توسال کالوی و همکالارانش
3. Manageability

2. Comprehensibility
5. Resource

1. Sense of coherence
4. Meaningfulness
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توس عاملهای فشار غلبه کند .معنیداربودن به گرایشالی اشالاره مالیکنالد کاله باله زنالدگی
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به تدابیری 5که در دسترس دارد یا به افرادی که وابسالته اسالت بالر تقاضالاهالای مطالرحشالده

Downloaded from sh-addiction.ir at 5:44 +0330 on Thursday February 21st 2019

کمکدهنده جهت مقابله خوب و افزایش سالمتی (نظیر حمایت اجتماعی ،ایمان ،پالول در

پيشگيري از سوءمصرف مواد بين کودکان و نوجوانان :روش خاستگاه سالمت ما را به کجا هدایت ميکند؟ ا

تعریف شده ،فعالیتی را در بر میگیرد که اصوال یا پیشریریکننده اسالت ،یالا بالیاررکننالده
یک محرو مانند یک بیماری یا رفتار نامطلوب است و عامل ایجادکننده تغییر را معمالوال
مالیم میسازد .چنین روشی اغلب یک هد

مشخص را ارائه میکنالد بالهگونالهای کاله بالر

نامطلوب را مورد هد

قرار میدهد.

زمانیکه با الروی خاستراه سالمتی حرکت میکنیم ،روش پیشریری بهطوراساسالی دارای
یک معنی متفاوت خواهد بود .اصول خاستراه سالمتی تعلیم میدهد که باید با برنامالههالای
پیشریری با روشی ارتباط برقرار کنیم که اهدا
تا هد

مثبت و کلینرر را مورد تأکید قرار داده

مورد نظر حاصل شود .این بدان معناست که بهجای پرسیدن در مالورد عاماللهالای

خطر و پیشریریکردن از آنها ،ما بهدنبال عاملهای خاستراه سالالمتی کاله باله ترقالی حالس
انسجام (در فرد و گروه) کمک میکنند ،باشیم و تالش کنیم تا آنها توسعه و رشد یابند.
011

ذکر این نکته ضروری است که حس انسجام واقعا یک مفهوم قوی و قابل توجه است کاله
توس بسیاری از مطالعالات در سرتاسالر جهالان بالهعنالوان یالک عامالل برجسالته در پیشالرفت
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سالمتی و رفاه مورد حمایت قالرار گرفتاله اسالت .بالا وجالود ایالن ،مالیتالوانیم دیرالر مفالاهیم
خاستراه سالمتی را موافق با دیدگاه آغازگران و فعاالن چنین برنامههایی همراه کنیم.
روش پیشریرانه که از مدل خاستراه سالمتی پدید آمده است ما را هدایت میکند تالا روی
عناصری که عامل های خاسالتراه سالمتی(شالناختی ،عالاطفی و رفتالاری) در بالین جوانالان را
تقویت میکند ،تأکید کنیم:
 فراگیری مهارتها بهمنظور قابل درو و فهمنمودن جهان. گسترش تدابیر شخصی و اجتماعی که در دسترس افراد جوان قرار دارند. شفا سازی معنای زندگی و توانمندسازی برای مواجهه با چالشهای دنیا.فراتر از تشدید حس انسجام فردی ،ضالروری اسالت گسالتره مداخلاله روی سالطح بالومی 2و
اصولی که در آن افراد جوان در حال رشد هستند را گسترش دهیم .بهگونهای کاله بالهجالای
1. Ecological
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ضد رفتار نامطلوب برنامهی پیشریری عمل کرده و درنتیجه پیامهای منفی بیماری یا رفتالار

حميد صرامي ،راهب دشتي ،محمود مينویي

تمرکز و مؤررکردن برنامهها برای گروههای ویژهای که در معرض خطر هستند ،روی کالل
جمعیت تمرکز کنیم .اهمیت کاربردی ،به جلو راندن جوام (مانند مالدارس ،همسالایههالا و
دیرران) میاست تا حس قابل دروبودن ،قابالل مالدیریتبالودن و معنالیداربالودن در میالان
را به سمت و سوی بررسی افزایش حس انسالجام میالان شالرکتکننالدگان ،هالم بالهصالورت
فردی و هم بهصورت سیستمی هدایت خواهد کرد.
در سالهای اخیر ،شاهد رشد زیاد در مطالعه انعطا پالذیری بالودهایالم بالهطالوریکاله مالا را
بهسمت ادغام بین دو روش و تمرکز روی مطالعه روابال دوطرفاله بالین عاماللهالای خطالر و
حفاظتی -خاستراه سالمتی -هدایت میکند (روزمن و آویاد .)2992 ،2چنالین روش منسالجمی
باید از یکسو به پیشالرفت جهالت خاسالتراه سالالمتی و از سالوی دیرالر باله تقویالت جهالت
کلینرر بدون غفلت از عاماللهالای عالاطفی ،اجتمالاعی و محیطالی و بالا لحالاظ مسالئله ویالژه
پیشریری از سوءمصر

مواد کمک کند.

011

تاکنون چه اقداماتی صورت پذیرفته است؟

معرض خطر تعریف شدهاند ،باعث افزایش انعطا پذیری میشود .ادبیات پژوهشی به این
نکته دست پیدا کالرده اسالت کاله درحقیقالت بعضالی از عاماللهالای حفالاظتی ،مهالارتهالای
مقابلهای را منعکس میکنند ،مهارتهای زندگی توس کودکان منعطف تالا زمالانیکاله بالا
محی تعامل برقرار میکنند بهدست میآید.
این مهارتها پایه اساسی برای شروع برنامههالای پیشالریری هسالتند .بنالابراین ،در دهالههالای
اخیر در حوزهی پیشریری از سوءمصر

مواد ،بعضی برنامهها با مهالارتسالازی و تقویالت

حس توانایی شخصی ،از الروی چند بخشی منتج شدهاند کاله بالهسالمت سالاختن و تقویالت
1. Rosman & Aviad
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تصمیمگیری ،اعتماد به نفس و کارایی) بالهویالژه در میالان جوانالانی کاله بالهعنالوان افالراد در
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یالالک بررسالالی پژوهشالالی نشالالان داده اسالالت کالاله تعالالدادی از عامالاللهالالا (بالالرای مثالالال مهالالارت
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اعضا تقویت شود .ارزیابی انجامشده روی برنامههای خاستراه سالمتی مانند این موارد ،مالا

پيشگيري از سوءمصرف مواد بين کودکان و نوجوانان :روش خاستگاه سالمت ما را به کجا هدایت ميکند؟ ا

کردن عامل های روانی -اجتماعی هدایت شدهاند (روزمن و آویاد()2992 ،فینرلالد .)2999 ،2امالا
برخال

اینگونه پیشرفتها ،بعضی برنامههای مثبت و خالقانه ،اهمیت را روی عاملهالای

خطر قرار داده و متولیان را در قسمت محتوا و درونمایه پیشریری از کژکاری (یا بیماری)
ساختهاند.
با وجود این ،در مطالعات ارزیابیکننده مربوط به ارربخشی اینگونه برنامههالا ،مبالرهن شالد
که آنها تنها به تغییر نررش نسبت به مواد کمک نکردهاند بلکه همچنین متغیرهای شخصی
از قبیل جایراه کنترل ،0تصویر خود ،3نیاز برای پذیرش 0و دیرر موارد را تحت تالأریر قالرار
دادهاند (هانسن . )2990 ،5بالرای مثالال ،پژوهشالی کاله باله ارزیالابی برنامالهی آمالوزش مقاومالت
دربارهی سوءمصر

مواد 9بوده و بهطالور گسالترده و مفصالل در دهالهی  2992در مالدارس

آمریکا مورد استفاده قرار گرفت ،نشاندهنده اررات مثبت برنامهها بودهانالد ،اگرچاله هنالوز،
014

تأکید روی مسئله مواد داشتهاند (کاپالن .)2990 ،پژوهشهای مشابه دیرر نیز عمدتا برنامههالا
و تواناییشان را بر پایالهای قالرا دادهانالد تالا از سوءمصالر
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مقاومت در برابر مصر

مالواد مخالدر پیشالریری کننالد و

را افزایش دهند ( فینرلد ()2999 ،ناون و لیبرمن.)2990،7

مطالعات انرشتشمار تأریرات اینگونه برنامههالا را طالی زمالان و در مقایساله بالا گالروههالای
کنترل ،روی عاملهای گستردهی خاستراه سالمتی (در مورد فرد و سیستم مدرساله) مالورد
ارزیابی قرار دادهاند .چنین پژوهشهایی توانستند دانش درباره رابطه بالین توسالعه خاسالتراه
سالمتی و عاملهای خطر را غنی سازند.
برای مثال ،مطالعهی ساگی ،کومای و فینرلد )2995( ،2که مسئله ویالژه تغییالر در نرالرش باله
مواد را مورد بررسی قرار داده بود ،مشخص کرد که برخال

اینکه هیچ تغییر چشالمریری

در نررش به مواد ،بعد از برنامه مداخله مشاهده نشده ،ولالی تغییالری در رابطاله بالین نرالرش
نوجوانان و حس انسجام آنها مشاهده شد .به بیان دیرر ،بعد از برنامه ،در مقایسه با کاهشالی
4. Need for acceptance
7. Navon & Liberman

1. Feingold
2. Locus of control
3. Self image
5. Hansen
6. Drug Abuse Resistance Education
8. Sagy, Komay & Feingold
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رهاکرده و در بهتالرین حالالت بالا پیشالنهادهایی بالرای یالک سالبک زنالدگی سالالم رهنمالون

حميد صرامي ،راهب دشتي ،محمود مينویي

که در رابطه بین نررش نوجوانان و درو نررش آنها از دوستانشان اتفاق افتاد ،رابطه بالین
نررش و حس انسجام شخصی آنها تقویت شد .این یافته از ایالن نظالر دارای اهمیالت اسالت
که بعد از اینکه برنامه اجرا شالد ،نرالرش باله مالواد بیشالتر تحالت تالأریر جهالانبینالی شخصالی
یافتهها ما را بهسمت درو اهمیت گسترده و کلالینرالر عامالل خاسالتراه سالالمتی حتالی در
پیشبرد موضوع تخصصیتر پیشریری از سوءمصر

مواد رهنمون میسازد.

یک برنامـه پیشـگیری کـه بـهطریـق خاسـتگاه سـالمتی مـدیریت مـیشـود چـه
ویژگیهایی دارد؟

در دهههای اخیر ،تعداد کمی از برنامههای کلینرر که در سرتاسالر جهالان انجالام شالدهانالد
بهروش خاستراه سالمتی صورت پذیرفتهاند .برای مثال ،برنامه «مهالارتهالای زنالدگی» کاله
به کمک سرویس مشاورهی روانشناسی از دههی  2992در یکالی از کشالورها انجالام شالده
است ،نمونه خوبی از برنامهی خاستراه سالمتیمحور میباشد .این برناماله جالام بلندمالدت

011

توسعهای در مورد تمام جمعیت و نه تنها گروههای در معرض خطر صورت پذیرفته اسالت.

میزگرد بحث و بررسی است .با وجود این ،بهسبب ویژگی متنوع گزینشیاش ،برناماله فاقالد
یک پایهی نظری ساختارمند بوده کاله واضالح ،معنالیدار و شالفا

باشالد .چنالین شالالودهای

توانست نظریهی قابل درو و جامعی را که توس آنتونفسکی مطرح شده بود را بالرآورده
سازد .نظریه ،هم برای تهیه و تنظیم یک برنامه و هم برای اجرای آن مهم اسالت .از ایالنرو،
زمانیکه چنین برنامهای را در پژوهش مورد ارزیابی قرار میدهالیم ،سالؤالهالای مربالوط باله
خاستراه سالمتی باید پرسیده شود که تا چهاندازه برنامه مداخلهای جوانالان و سیسالتمهالایی
که آنها در آن زندگی میکنند (کالس درس ،مدرسه ،همسایران و دیرالر مالوارد) آنهالا را
در سه جهت برجسته قابل دروبودن ،قابل مدیریتبودن و معنیداربودن ،پیش میبرند؟
1. Shadmi
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میگیرد (شادمی .)0220 ،2برنامه بهصورت گزینشالی ،منعطالف و در سیسالتم آموزشالی دارای
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درحقیقت ،این برنامه شامل جنبالههالای پیشالریری مالیشالود امالا فراتالر از آنهالا را نیالز در بالر
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نوجوانان و کمتر تحت تأریر طرز نررش دوستانشان قرار گرفته بود .واضح است کاله ایالن

پيشگيري از سوءمصرف مواد بين کودکان و نوجوانان :روش خاستگاه سالمت ما را به کجا هدایت ميکند؟ ا

پژوهشی که از دیدگاه خاستگاه سالمتی هدایت میشود چه ویژگیهایی دارد؟

برای پاسخ به این سؤال ،مثالی از یک پژوهش خاستراه سالالمتیمحالور کاله بالر پایاله دیالدگاه
نظری بنا نهاده شده و بهسمت اجرا ،مدیریت شده است ،تشالریح مالیشالود .پالژوهش در نظالر
یک کشور تجربه شالده بالود را تشالخیص و ارزیالابی کنالد .نمونالههالا شالامل  2222دانشالجوی
دبیرستانی از کالس هشتم تا یازدهم از شش مدرسه در شهرهای این کشور بودند.
الرویی که اساس مطالعالات نظریالهی خاسالتراه سالالمتی اسالت ،دانالش سالابقه پژوهشالی در
ارتباط با انعطا پذیری و مناب را بهصورت مشترو جم آوری و ادغام میکند .نالو بالودن
پژوهش ،تهیه یک ابزار جدید برای تحقیقکردن دربارهی حس انسالجام روی یالک سالطح
گروهی است ،آنچنانکه بهوسالیلهی جوانالان کاله در آن رشالد و زنالدگی مالیکننالد دیالده
میشود .فرضیهی اصلی پژوهش این است که یک گروه خاستراه سالمتی میتواند منبعالی
برای رشد تدابیر مقابلهای شخصی در جوانالانی باشالد کاله در آنجالا رشالدونمو کالردهانالد تالا
011

فشارها را مالدیریت کننالد و از رفتالارهالای پرخطالر (از قبیالل اسالتفاده از مالواد روانگالردان)
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پیشریری نمایند .از نظر تدابیر گروهی و به کمک آنها ساله بخالش حالس انسالجام گروهالی
مورد بررسی قرار گرفته است.
الف .تدابیرگروه برای قابل درکبودن :گروه بهعنوان منبعی از تدابیر این حس را افزایش
میدهد ،در جاییکه جوانان زندگی میکنند ،جای امن ،بیخطر و قابالل پالیشبینالی ،مالورد
تحقیق و بررسی قرار گرفت .این بخش بهواسطهی درو جوانان که جامعاله و سیسالتمهالای
سازمانیاش قابل فهم و عادی هستند مورد سنجش قرار گرفت .موارد ،حالدودی را کاله در
آن گروه بهعنوان یک جای امن و قابل پیشبینی برای نوجوانان دیالده مالیشالود ،حالدودی
که در آن افراد بال بهعنوان کسانی که آگاه و نیازهای جوانان را میداننالد و حالدودی کاله
در آن جوانان آینده گروه را مشاهده میکنند ،مورد بررسی قرار گرفالت .ابالزار روی یالک
پرسشنامه که درباره حس انسجام مدرسه بوده طراحی شده و سازگار با چهارچوب جامعاله
شد (اریکسون و لیندستروم .)0229 ،0مثالهای موارد از این قبیل هستند:
2. Ericksson & Lindstrom

1. Community
[
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داشت تا تدابیر مقابلهکننده در متن جامعه که توس سه گروه 2کوچک جوانان در شالهرهالای
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«افراد جوانی که در این شهر زندگی میکنند احساس امنیت و راحتی میکنند».
«آیندهام را در این شهر میبینم».
ب .منابع جامعه برای قابل مدیریتبودن :این بخش گروه را بهعنوان منبعی از تدابیر مورد
است کمک میکند .تدابیری که قابل مدیریتبودن را به پیش میبرند توس متخصصان و
برنامههایی که جوانان بارها و بارها میتوانند در بحران و گرفتالاری باله آن مراجعاله نماینالد،
تعریف شده است .برای مثال :افرادی که ممکن است درمان روانشناسالی را بالرای جوانالان
فراهم سازند ،برنامه هالایی تحالت کمالک وزارت رفالاه بالرای گالروه جوانالان و برنامالههالایی
به منظور پیشریری از ترو تحصیل طراحی کردهانالد .در پرسشالنامه ،عبالارتهالایی دربالاره
خدمات در دسترس جوانان در جامعه به منظور رویالارویی بالا مشالکالت و بحالرانهالا مالورد
بررسی قرار گرفت .مثالها شامل این موارد بودند:
«اگر یکی از دوستانم دارای مشکل شخصی باشد ،متخصصانی در شهر وجود دارند کاله

011

میتوانند به او کمک کنند».

پ .تدابیر گروه برای معنادار بـودن :سالؤال در ایالن بخالش محالدودهای اسالت کاله جامعاله
بهنحوی دیده میشود که در آن مناب احتمالی در اختیار جوانان است تا خودشان را عرضه
کنند ،بشناسند و احساس رضایت ،عالقه و رقابت کننالد .مثالالهالای ایالن بخالش شالامل ایالن
موارد هستند:
«شهر منبعی از غرور برای ساکنانش است».
«گروهی که در مرکز این شهر قرار دارد برای جوانان امکانات جالذاب بالرای سالرگرمی
در اوقات فراغتشان را فراهم میسازد».
«هر هفته من منتظر فعالیتی هستم که برای آن ربتنام کردهام».
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«با خدمات و سازمانهایی در شهر آشنا هستم که در غلبه کردن بالر مشالکالت و مسالایل
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بررسی قرار داد که به جوانان در غلبه بر پریشانی و بحرانهایی کاله ویژگالی ایالام نوجالوانی

پيشگيري از سوءمصرف مواد بين کودکان و نوجوانان :روش خاستگاه سالمت ما را به کجا هدایت ميکند؟ ا

از جوانان خواسته شد تا جالوابهالا را کاله مالنعکسکننالدهی میالزان موافقالت بالا هرکالدام از
گزینهها در مقیاس لیکرت 2بالود را عالمالت بزننالد ( 5معالادل بالود بالا موافقالت خیلالی زیالاد،
 0مساوی بود با موافق 3 ،مساوی با مطمئننبودن 0 ،مساوی با موافقنبودن 2 ،مسالاوی بالا رد
بود اعتبار باالیی را نشان داد (آلفای کرونباخ 93 0درصد).
همانطور که در باال شرح داده شد ،با استفاده از ایالن ابالزار پژوهشالی ،تحقیالق ،تالأریر جامعاله
روی تحول و رشد شخصی جوانان را مورد بررسی قرار داد .یافتههای تحقیق ایالن حقیقالت
را تأیید کرد که ویژگی های منحصر به فرد گروه که این پژوهش روی آن تمرکالز کالرده،
عاملهای انعطا پذیر تدابیر گروهالی را تشالکیل و تحالول شخصالی و گسالتردگی توانالایی
مقابله میان جوانان که در آن گروه در حال بزرگشدن هستند را نشان میدهد کاله توسال
معیارهای دیرر مورد ارزیابی قرار گرفته است (آلفاسی .)0220 ،3این یک جواب معنیدار باله
011

سؤال خاستراه سالمتی در متن جامعه است .بهعالوه ،تفاوتهای بارزی بالین ساله گالروه در
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سطح تأریر تدابیر گروه که روی حس شخصی انسجام جوانان تأریر گذاشته بود ،دیده شالد.
در شهر که حس گروهی انسجام در باالترین حد بود ،سطح رابطه بین حس گروه و حالس
انسجام شخصی بیشتر از دو شهر دیرر بود.
پژوهش گروه همچنالین در مالورد پیشالریری از سوءمصالر

مالواد مالورد سالؤال واقال شالد.

یافتهها نشان داد که حالس انسالجام گروهالی  27درصالد 2 ،درصالد جهالتگیالری بالهسالمت
سوءمصر

مالواد ،اسالتفاده واقعالی از مالواد روانگالردان و در معالرض مالواد بالودن در بالین

نوجوانان است .به بیان دیرر ،یافتهها نه تنها رشد کلالینرراناله نوجوانالان در شالهرها کاله در
آنهالالا حالالس انسالالجام گروهالالی بالالاال اسالالت را نشالالان داد ،بلکالاله رابطالالهی بالالین ویژگالالیهالالای
انعطا پذیری خاستراه سالمتی جامعه و کاهش مقدار یالک عامالل خطالر ،بالهویالژه مالوارد
مربوط به مواد در میان نوجوانان را تبیین کرد .این یافتههالا موافالق بالا بعضالی پالژوهشهالایی
3. Alfasy

2. Cranach’s Alpha

1. Likert scale
[
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کردن) .ابزار جدید که برای بررسیکردن حس گروهی انسجام این پالژوهش سالاخته شالده

حميد صرامي ،راهب دشتي ،محمود مينویي

است که روی رابطهی بین عاملهای انعطا پذیری گروه و شرکت و درگیالری نوجوانالان
با رفتارهای نامطلوب و غیرقانونی میباشالد (جسالر ،تالانلین و کاسالتا ()2992( ،2فاگالان ،وان هالورن،

هاوکینز و آررور.)0227 ،0
با روش خاستراه سالمتی ،پژوهش به جمعیالت عمالومی نوجوانالانی اشالاره مالیکنالد کاله در
گروهها مورد تحقیق قالرارگرفتالهانالد .بالا وجالود ایالن ،زمالانیکاله فرضالیههالای پژوهشالی در
دانشآموزانی که دارای یک پسزمینه اجتماعی -اقتصادی پایین بودند ،مورد بررسی قرار
گرفت ،رواب بین حس انسجام گروهی و رفتارهای پرخطر (استفاده از مواد روانگالردان)
قویتر از نمونه عمومی بودند.
به بیان دیرر ،در میان دانشآموزانی کاله از یالک سالطح اجتمالاعی -اقتصالادی پالایینی قالرار
داشتند ،تأریر مثبت انسجام گروهی باالتر بود .این یافتهها میتوانند دربارهی رابطهی متقابل
بین عامل های خطر که منب آن در خانواده و اهمیت عاملهای انعطا پالذیر کاله خاسالتراه

019

سالمتی گروه میباشند آموزش دهند .یافتهها موافق دیرر مطالعات هستند ،برای مثال نتایج

کرد فعالیتها تا حد بسیار زیادی باله ایالن بچالههالایی کاله (در مقایساله بالا جمعیالت عمالومی
دانشآموزان) در حال تکمیلکردن مطالعات دبیرسالتانشالان بودنالد ،کمالک کالرده اسالت.
بهنظر میرسد جامعه یک تأریر قدرتمند و خاستراه سالمتی روی تمالامی اعضالای نوجالوان
داشته است ،اما درواق میتوان تأریر ویژهای را در جوانان در زمان آشفتری ،درو کرد.
به طور خالصه ،پژوهش گروه که باله تشالریح آن پرداختاله شالد از روش خاسالتراه سالالمتی
اسالالتفاده کالالرد و دربالالارهی بخالالشهالالای گالالروه خاسالالتراه سالالالمتی و ارالالرات آن روی تحالالول
نوجوانان بررسی انجام داد.
2. Fagan, Van Horn, Hawkins & Arthur

1. Jessor, Tunlin & Costa
3. Gilman, Meyers & Perez
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تحقیق گیلمن ،میرز و پرز )0220( 3روی بچههایی که از خانوادههای مشکلدار بودنالد و در
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یک نکته معنیدار مطرحشده در یافتهها مربوط به عاملهای خطر در خانواده است .موافالق

پيشگيري از سوءمصرف مواد بين کودکان و نوجوانان :روش خاستگاه سالمت ما را به کجا هدایت ميکند؟ ا

بهعالوه ،پژوهش یک تحقیق عامل های خطرزا را بهسالمت یالک رفتالار ویالژه ادغالام کالرد.
بهنظر میرسد این ادغام به احتماالت کاربردی نتیجههای پژوهش در گروه کالاری کمالک
میکند.

گرایش به روش و نظریهی خاستراه سالمتی جدید نیست ،اما بهنظر میرسالد کاله در حالال
حاضر در حال شتاب گرفتن است ،بنابراین ،یک چهالارچوب نظالری واضالحتالر مالورد نیالاز
است .برنامه های مدیریت شده به سمت پیشریری از سوءمصر

مواد نیز در سالهای اخیر

افزایش یافتهاند که در برگیرندهی الروهای چندبخشی مختلف عاملهالای انعطالا پالذیری
هستند .الروی خاستراه سالمتی روی اهمیت هدایتکردن برنامهها به جمعیت عمومی و نه
تنها گروههایی که بهعلت بعضی رفتارهای بهخصوص در خطر مالیباشالند تأکیالد مالیکنالد.
011

با وجود این ،گروههای جمعیتی ضالعیفتالر-کاله در مطالعالات متنالوع مشالاهده مالیشالوند-
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میتوانند حتی بیشتر از برنامههای گروه بهرهبرداری کنند .با در نظر گرفتن پیشالریری روی
سطح سیستم ،جای هیچ شکی باقی نمیماند که برنامههای کوتاهمالدت پیشالریری مالدارس
نمیتوانند به نتایج خاستراه سالمتی دست پیدا کنند .بالهمنظالور یالادگیری بچالههالا در یالک
سیستم خاستراه سالمتی-که قابل دروبودن ،قابل مالدیریتبالودن و معنالاداربودن را ارتقالا
میبخشد-یک فرآیند آموزشی دنبالهدار ،یکدست و دارای ساختار مورد نیاز است .برای
نیل به این هد  ،ما باید از ابتدا روی ساختن زیربنای بنیادین از پیشالبرد خاسالتراه سالالمتی
درگروهها و در سیستمهای آموزشی میان آنها ،تمرکز کنیم .چرونه میتالوانیم ایالن کالار را
انجام دهیم؟ تنها با تفکر مشارکتی هدفمند بهسمت خاسالتراه سالالمتی بالرای تمالام اعضالای
گروه که سیستم مدرسهمان را تشالکیل مالیدهنالد-گالروههالای آموزشالی ،راسالا ،مدرسالان،
والدین و بچهها-میتوانیم به این منظور دست پیدا کنیم.
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 آنتونفسکی ،ا .)2999(.الروی خاستراه سالمتی به عنوان یک نظریه برای دسالتورالعمل ارتقالای سالالمتی.http://dx.doi.org/10.1093/heapro/11.1.11
ارتقاء سالمتی بینالمللی.009-053 ،22 ،
 اریکسون ،م .و لیندستروم ،ب .)0229(.حس مقیاس انسجام آنتونفسکی و رابطه بالا سالالمتی-یالک مقالالهانتقادی .مجله شیوعشناسی و سالمت گروهی.379-322 ،92 ،
 البی ،جی .دابلیو .)2992(.پنجاه سال روانشناسی بالینی :فروش روحمان به شیطان .روانشناسی پیشریرانهhttp://dx.doi.org/10.1016/s0962-1849(05)80021-6
کاربردی.229-290 ،7 ،
 بوون ،جی .ل ،.ریچ من ،جی.م ،بروستر ،الف .و بوون ،ن .)2992(.حس انسجام مدرسه ،مفاهیم خطر درمدرسه و حمایت معلم در میان جوانان در معرض خطالر اخالراج از مدرساله .مجلاله کالار اجتمالاعی بچاله و
http://dx.doi.org/10.1023/a:1025159811181
نوجوان.073-029 ،25 ،
 پترسون ،الف.سی ،سریریانی ،پی ،.لفرت ،ن .و کامارنا ،پالی .)2992( .انعطالا پالذیری در نوجالوانی .در:اسکوارتزبرگ ،الف.ز ،.نوجوان در بلوا ،پراگر ،وست پورت.
 جسر ،ر ،.تانلین ،م.س .و کاستا . ،م .)2992( .خطر و حفاظت در پیامدهای موفق در میالان نوجوانالان بالدون امتیالاز.دانش کاربردی در حال رشدhttp://dx.doi.org/10.1207/s1532480xads0204_3 .290-022 ،0 ،
 روزمن ،م .و آویاد ،وای .)2992( .مواد در مغزتالان :برنامالهای بالرای پیشالریری از مصالر مالواد در میالاننوجوانان .دانشراه تل آویو ،راموت.
 ساراسون ،جی .دابلیو ،.لوین ،م ،گلدنبرگ ،آی ،.چرلین ،دی .ال .و بنت ،ای .م .)2999(.روانشناسی درمکانهای گروهی .ویلی ،نیویورو.

پيشگيري از سوءمصرف مواد بين کودکان و نوجوانان :روش خاستگاه سالمت ما را به کجا هدایت ميکند؟ ا

مجله آمریکایی روانشناسی جامعه.202-257 ،05 ،
 -کوی ،جی.دی ،.وات ،. .استفان ،جی.دابلیو ،.هوکینز ،د ،.اسارنو ،جی.ر ،.مارو من ،اچ.جی ،.رامالی،

س.ل ،..شور ،م.بی .و الن ب( .)2993دانش پیشریری :چهالارچوب عقالنالی و چنالدین پیشالنهاد بالرای
یک برنامه ملی پژوهشی .روانشناس آمریکایی.2223-2200 ،02 ،
http://dx.doi.org/101037/0003-066x.48.10.1013

 گیلمن ،ر.میرز ،جی .و پرز ،ال .)0220(.فعالیتهالای فرابرنامالهی دارای سالاختار :یافتالههالا و توضالیحات مدرسالهhttp://dx.doi.org/10.1002/pits.10136
روانشناسان .روانشناسی در مدارس.32-02 ،02 ،
 الهاو ،وای .)2929(.آمانا :وحدت مدرسان ،جوانالان و والالدین .تالی .ل .م .مرکالز درمالان بچاله و خالانوادهکیبوتز.
 -لکالت ،ر .و لیپزینرالالر ،ای .)0220( .ارزیالالابی یالالک برنامالاله پیشالالریری مصالالر
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روانشناسی ،وزارت آموزش و پرورش.
 ناون ،د .و لیبرمن ،جی .)2990(.ارزیابی برنامهها برای پیشالریری از سوءمصالرگروه ارتقاء جوانان ،شهرداری ،تل آویو.

مالالواد .خالالدمات مشالالاورهی

مالواد و نوشالیدن الکالل.
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 ولف ،س .)2992( .مفهوم انعطا پذیری .مجله استرالیایی و نیوزلندی روانشناسی.595-570 ،09 ،http://dx.doi.org/10.3109/00048679509064968

 هانسن ،دابلیو.ب .)2990( .مدرسهای براساس پیشریری از سوءمصر مواد :یک مقاله انتقادی دولتی درمورد هنر در زنجیره .2922-2992 ،پژوهش آموزش سالمت :نظریه و تمرین.023-032 ،7 ،
http://dx.doi.org/10.1093/her/7.3.403
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کاپالن ،جی .)2990(.اصول روانپزشکی پیشریرانه .کتابهای مقدماتی ،نیویورو. کامپفر ،کی .ال .)2990(.انعطا پذیری و پیشریری از مصر الکل و دیرر مواد در جوانالان در معالرضخطر باال .در  :کامپفر ،کی ،.انعطا پذیربودن در مقابل مصر الکل و دیرر مالواد ،ناشالران دانشالراهی
کلوور پلنوم ،نیویورو.
 -کوون ،ای.ل .و ورو ،دابلیو.سی( .)2922بچالههالای منعطالف ،سالالمت روانشناسالی و پیشالریری اولیاله.

