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چکیده
اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضالت اساسی جوامع امروزی بوده که عوامل مختلفی به خصوص عوامل
بیرونی بر ر مؤثر است .بنابراین دولتها باید به دنبا ارائه ی راهکارهای پیشریرانه نسبت به این مسئله باشند
تا بتوانند رسیبهای ناشی از ر را به حداقل برسانند .مقاله حاضر به دنبا پاسخرویی به این سؤا است که
چرونه میتوا با معضل سوء مصرف به مواد مخدر مقابله کرد و کدامیک از روشهای پیشریری کنشی یا
واکنشی م وثرتر است ابتدا سعی شده است که عوامل بیرونی مؤثر بر اعتیاد مورد بررسی قرار گیرد و در
بحث پیشریری ،از ابعاد مختلف پیشریری به این سؤا پاسخ داده شود .همچنین ،روشهای پیشریریسهگانه
در زمینه اعتیاد (یعنی اولیه ،ثانویه و ثالث) و پیشریری اجتماعی تحت عنوا شیوههای سیاستجنایی
پیشریرانه جامع از مصرف مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته است .با توجه به عدم موفقیت پیشریری
واکنشی (پسین) در مقابله با مواد مخدر یا کاهش معضل اعتیاد ،با وصف تصویب و اجرای قوانین سخت -
گیرانه ی کیفری ،پیشریری کنشی (پیشین) نسبت به پیشریری واکنشی مناسبترین شیوه برای مبارزه و
کاهش رسیبهای ناشی از این معضل است.
کلیدواژه ها :اعتیاد ،مواد مخدر ،عوامل اجتماعی ،رویکرد واکنشی ،رویکرد کنشی ،پیشریری اجتماعی
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مقدمه

اعتیاد عامل ظهور بسگیاری از رسگیبهای اجتماعی و نابسگامانیهای خانوادگی و فردی است.
پدیدهی اعتیاد و بخصگوص افزایش سگوءمصرف و وابستری به مواد مخدر سنتی و صنعتی با
توجگه بگه تگأثیرات روحی ،روانی ،اخالقی و اجتمگاعی ،خگانواده و جامعه را تهدید میکند و
بگه رفتگارهگای رسگگگیگبزایی مگانند تنش در نقشهای خانوادگی ،ولرردی و دیرر رفتارهای
کجروانه منجر میشگگگود .به همین خاطر ،اعتیاد از مهم ترین مسگگگائل اجتماعی جها امروز و
همچنین یکی از عوامگل تگأثیرگگذار در بسگگگیاری از رسگگگیبهای اجتماعی به شگگگمار میرود
(کگاکوییدینکی و قوامی .) 2393 ،اعتیگاد بگه عنوا یگک بیماری اجتماعی و پدیدهی مهلک
و مخرب در هر جگامعگه ای مطرح اسگگگت .تا زمانی که به ویژگیهای معتاد و علل گرایش او
به اعتیاد توجه نشگگگود ،درما جسگگگمی و روانی فقو برای مدتی کوتاه اثربخش خواهد بود و
فرد معتاد دوباره گرفتار مواد مخدر خواهد شگگد (جهانتاب .)2393 ،شگگناسگگایی علل اسگگاسگگی

تاریخی دارد ،لیکن اعتیاد و سگگوءمصگگرف مواد مخدر و روا گردا ها در عصگگر ما پدیدهای
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جامعه هدایت کند .اگرچه مسگأله ی مواد مخدر و اسگتعما تریاک در همهی کشورها پیشینه
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اعتیاد می تواند بسگیاری از نیروهای از دسگگت رفتهی جامعه را تجدید نموده و در مسگیر س گالم

اسگت که با پیشگرفت صگنعت و توسعه ی کشورها ،در حا گسترش است (مظفر ،ذکریایی و
ثگابتی .)2388 ،همگهی رسگگگیگب هگای اجتمگاعی منشگگگأ محیطی و بیرونی دارنگد و هیچ فردی
بالفطره مجرم نیسگت .مسگائل زیسگگتی که در نظریات سگزار لمبروزو محوریت داشگگت ،بعدها
توسگو شگگاگردا خود وی و بانیا مکاتب اجتماعی مورد خدشگگه قرار گرفت .اعتیاد به مواد
مخدر نیز از مسگگائلی اسگگت که دارای زم ینه اجتماعی اسگگت و شگگناخت این زمینه و عوامل
محیطی جهت علت یابی و چاره جویی ضگگگروری به نظر میرسگگگد .بر همین اسگگگاس ،جوامع
برای مقابله با این چالش ،سگیاسگت جنایی الزم را اتخاذ کردهاند .البته شگاید نتوانسگته باشند به
مرحلگه ی مطلوب برسگگگنگد ،ولی بگا توجه به اهمیت موضگگگوع ،تالشهای بیوقفهای را انجام
می دهند .برای پیشگگگریری از این مسگگگئله ،دو نوع پیشگگگریری کلی یعنی پیشگگگریری کیفری
(واکنشگی) و پیشگریری غیرکیفری (کنشی) در نظامهای سیاست جنایی کشورها مورد توجه
اسگت .پیشگریری واکنشگی به مرحله پس از ارتکاب جرم مربوط میشگگود و با اتخاذ اقدامات
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ک یفری سگگگعی دارد از تکرار اقگدام مجرمانه جلوگیری کند .رنچه که قابل توجه اسگگگت این
اسگگت که اعتیاد یک پدیده ی اجتماعی اسگگت و رویکرد سگگرکوبررانه خیلی نمیتواند مؤثر
واقع شگگگود .بگه همین خاطر ،در این مقاله ،رویکرد غیرکیفری (کنشگگگی) مورد توجه نرارنده
اسگت .رویکرد پیشگریری کنشگی به دو شگاخه اصگلی پیشریری وضعی و پیشریری اجتماعی
تقسگگیم می شگگود .پیشگگریری وضگگعی ،اقدامات غیرکیفری اسگگت که از طریق از بین برد یا
کاهش فرصگت های مناسگگب برای وقوع جرم اسگگت .این نوع پیشگگریری ،یک اقدام بزهدیده
مدار اسگگت و با اقداماتی که انجام می شگگود ،هزینه ارتکاب جرم و ر یسگگک ر را باال برده و
بزهکار را از ارتکاب ر منصگگگرف می کند .با توجه به اینکه اعتیاد یک جرم حالت اسگگگت و
شگخص خود خواسگته گرفتار این معضگل می شگود ،این نوع پیشگریری شاید در حوزه اعتیاد
خیلی کارسگاز نباشگد .به همین خاطر ،در این مقاله سگعی شده است که از پیشریری اجتماعی
اسگگتفاده شگگود .پیشگگریری اجتماعی ،خود ،به دو قسگگمت محیو مدار و رشگگد مدار تقسگگیم
می شگگگود .این نوع پیشگگگریری ،بگا ایجگاد تغییرات و اصگگگالحگات ،در فرد و جگامعگه به دنبا
جلوگیری از وقوع جرم به صگورت پایدار و همیشگگری اسگگت و تالش میکند که شگگهروندا

دوسگگتا نیز توجه دارد .بر همین اسگگاس در این مقاله بیشگگتر به پیشگگریری اجتماعی پرداخته
شگگده اسگگت .البته نوع دیرری از تقسگگیم بندی پیشگگریری در جرم شگگناسگگی وجود دارد که به
پیشگگگریری اولیگه ،ثانویه و ثالث موسگگگوم اسگگگت که دو مرحله اولیه و ثانویه مربوط به حوزه
پیشگگریری کنشگگی و ماقبل بزهکاری بوده و مرحله ثالث ر هم به مرحلهی پس از بزهکاری
مربوط میشگود و جنبه ی واکنشگی دارد .پیشگریری اخیر در حوزه اعتیاد و سگوءمصرف مواد
مخدر قابل توجه است.
بگا توجگه بگه افزایش پرخطر اعتیگاد به مواد مخدر در جامعه ی جهانی ،ایرا نیز از این امر
مسگتثنا نیسگت .به لحاظ اینکه کشگور ما به دلیل قرار گرفتن در مسگیر ترانزیتی شرق به غرب،
موقعیت حسگاسگی دارد ،مواد مخدر سگنتی تولید شگده در کشگورهای همسگایهی شرقی برای
حمل به سگمت کشگورهای غربی و یا حمل مواد مخدر صگگنعتی و شگیمیایی از غرب به شگگرق
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پیشگریری ،فرد مدار و بزهکار محور اسگت و عالوه بر خود فرد ،به خانواده ،مدرسگه و محیو

سال  ،3شماره  ،21زمستان 2331

را از طریق رموزش ،تربیگگت ،تشگگگویق و تنبیگه ،بگا قواعگگد اجتمگگاعی همنوا کنگگد .این نوع
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معموال از کشگگور ایرا و به صگگورت قاچاق صگگورت میگیرد .هرچند که امروزه با به وجود
رمد رزمایشگگراههای خانری تولیدکننده ی مواد مخدر صگگنعتی ،تولید ،توزیع و حمل مواد
را رسگا شده است ،ولی موقعیت استراتژی کشور ما ،خطر بالقوهای برای جمعیت شهرها ی
مختلف کشور ،بخصوص قشر جوا و نوجوا جامعه است.
بگا توجگه بگه درصگگگد بگاالی جمعیگت جوا در ایرا  ،رمار معتادا جوا و نوجوا رو به
افزایش و سگگگن ر هگا رو بگگه کگگاهش اسگگگت .در واقع ،طبقگگهی جوا بیش از میگگانسگگگا و
سگالخوردگا به اعتیاد گرایش یافته اند و متأسگفانه مواد مخدر صگنعتی مثل کراک و شگیشگگه
تبدیل به متداو ترین مواد مخدر مورد اسگگتفاده ی رنا شگگده اسگگت (رضگگاقلیزاده.)2393 ،

عوامگل مختلفی ممکن اسگگگت بر این مسگگگئلگه تگأثیر برگذارد که عموما این عوامل ریشگگگهی
جامعهشگگگناختی دارد .تحقیقات انجام شگگگده ی مرتبو در شگگگهرهای دیرر همری بیانرر این
اسگگگت که مسگگگئله ی اعتیاد به مواد مخدر و به ویژه مواد صگگگنعتی ،عالوه بر مسگگگائل فردی و

سگگیاسگگگتهای بازپروری نیز اعما می شگگگود ،ولی همچنا تعداد معتادا به ویژه در زمینهی
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خانوادگی ،مرهو علل سگگگاختاری -فرهنری جامعه نیز اسگگگت .هرچند که در قانو مبارزه با

مواد مخدر صگگگنعتی و سگگگنتی افزایش پیدا میکند .به نظر میرسگگگد صگگگرف اعما مجازات
کیفری و اقدامات تأمینی کافی نیسگت بلکه بایسگتی بسگترهای اجتماعی اصگالح شوند و علل
این امر در درو جامعه جسگگتجو شگگود و نه صگگرفا در خود فرد .این مسگگئله قبل از اینکه یک
معضگگل فردی باشگگد ،یک معضگگل اجتماعی اسگگت و تا زمانی که ریشگگههای این معضگگل در
درو جامعه خشگگگکانده نشگگگود ،مجازات و اقدامات بازپروری کار سگگگاز نخواهد بود .بنابراین
میتوا گفت تا زمانی که مشگکالت سگاختاری -فرهنری اصگالح نشود ،اثری از کاهش این
مسگئلهی بحرا سگاز نخواهد بود .یکی از مهم ترین چالشهای انسا معاصر و از جمله مسائل
اجتماعی جها امروز که سگگالمت میلیونها انسگگگا را به شگگگدت تهدید میکند ،اعتیاد به مواد
مخدر به خصگگوص مواد مخدر صگ گ نعتی اسگگگت که همه از رثار و تبعات ر وحشگگگت دارند.
امروزه ،ازدیاد مصگگرف مواد مخدر و عوارض ناشگگی از ر  ،بشگگریت را به شگگدت زیر فشگگار
قرار داده و هر روز تعگداد قابل توجهی از جوانا و نوجوانا  ،قربانی این مادهی خانما سگگگوز

رضا احدی و شهرام محمدی

شگده و به کام نیسگتی و تباهی کشگگیده میشگوند .مشگگکل اعتیاد به عنوا یک پدیدهی مهلک
و مخرب ،که نتایجش می تواند اثرات بسگگگیار سگگگوئی در زمینههای سگگگیاسگگگی ،اقتصگگگادی،
اجتماعی و فرهنری داشگته باشگد ،در هر جامعه ای مطرح است و معموال گروهی که در برابر
این پدیده ی خطرناک بیش از سگایر گروهها رسگیبپذیر است ،هما قشر جوا یک جامعه
اسگگت .پدیده ی اعتیاد دارای پیامدهای بسگگیار دیرری اسگگگت که هر کدام به تنهایی میتواند
ضگگرورت بررسگگی این موضگگوع را توجیه کند .بیکاری ،ازهم پاشگگیدگی خانوادهها و طالق،
فرزندا بی سگرپرسگت و رینده ی رنا  ،درگیری نسگگل جوا با سگایر تبعات این معضگگل ،هدر
رفتن منابع مالی و اقتصگادی کشگگور ،پر شگد زندا ها و مسگگائلی از این قبیل همری پرداختن
به موضگگوع مورد بحث را اجتنابناپذیر می کند .سگگؤالی که مطرح اسگگت اینکه عوامل مؤثر
بر اعتیاد و سگگؤءمصگگرف مواد مخدر کدامند و کدام نوع پیشگگریری کنشگگی یا واکنشگگی در
مقگابلگه با این مسگگگئله مؤثرتر اسگگگت در این مقاله ،پس از طرح مبانی نظری و عوامل مؤثر بر
اعتیاد ،انواع پیشریری بخصوص ،پیشریری کنشی به تفصیل مورد کاوش قرار میگیرد.

اسگگگت .بگه نظر دورکیم  2این سگگگازمگا جامعه اسگگگت که طبیعت جرم و ماهیت نظم داد به
رفتارهای مجرمانه را تعیین می کند ،سگگگازمانی که خود بر اسگگگاس دو عنصگگگر تقسگگگیم کار و
وجدا جمعی موجود در ر شگکل می گیرد .به نظر دورکیم اگر تقسگیم کار ناسگالم باشگگد و
یا اینک ه وجدا جمعی به شگگکل سگگالم و کار رمد نظم نیافته باشگگد ،هم میزا وقوع جرم باال
میرود و هم احتمگا فراگیر شگگگد ر بیشگگگتر می شگگگود (ولگد ،برنارد و اسگگگنیپس ،ترجمه
شگگگجگاعی .)2388 ،رنومی بگه نظر وی ،نگاظر بگه نظمبنگدی اجتمگگاعی اسگگگت .در وضگگگعیگگت
نگابهنجگاری هیچ گونگه کنترلی بر رفتگار و وجگدا فردی وجود نگدارد و از طرفی انسگگگجگگام
اجتمگاعی کم رنگگ شگگگده یگا از بین میرود .اگر افراد جگامعه نتوانند به اهداف مورد احترام
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مبانی نظری
دیگدگگاههای مختلفی در جامعهشگگگناسگگگی و جرم شگگگناسگگگی در خصگگگوص ارتکاب جرم و
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جگامعگه نگائگل شگگگوند ،ممکن اسگگگت به انحرافات مختلفی از جمله اعتیاد و مواد مخدر دچار
شگوند (ابادینسگکی ،2ترجمه زکریایی .)2380 ،کلیفورد شاو 0و هنری مککی  3تبیین جرم را
بر حسگگگب مضگگگمو بی سگگگازمگانی اجتمگاعی مطرح کرده انگد .در تبیین رنگا  ،توجه عمده به
پیونگدهگای موجود میگا گونههای خاص از محیو شگگگهری و همچنین طبیعت و گسگگگترهی
انواعی از جرایم معطوف اسگگگت کگه بگگا ر محیو پیونگد دارنگد .محققگا الروی سگگگکونگگت
مهاجرا و جریا ح رکت مهاجرا را به سگوی شگبکههای مکانی محلههای فقیر نشین مرکز
شگگهر و سگگپس به مناطق حاشگگیه ی ر مورد توجه قرار دادند و دریافتند که جرم با محلههای
خاصی پیوند خورده است (به نقل از وایت و هینز  ،4ترجمه سلیمی.)2390 ،

رابرت مرتن  5علت و ریشگگه ی انحرافات را شگگرایو سگگاختی جامعه میداند و به نظر وی
دو سگاخت اسگاسگی در جامعه وجود دارد .یکی اهداف نهادی شگده و دیرری وسایل نهادی
شگده که ارزشها و امور مطلوب و شگیوههای اسگتاندارد برای رسید به ر اهداف در جامعه

بود در دسگگگترسگگگی بگه اهگداف اجتمگاعی سگگگعی کرده انگد خود را از جامعه دور نره دارند.
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مورد توجه اسگگگت .انزوا طلبی ،شگگگیوه ی انطباق فردی اسگگگت که در ر  ،افراد به دلیل ناموفق
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اسگگگت (مظفر و همکگارا  .)2388 ،دربگارهی پگدیگده ی اعتیگاد به مواد مخدر تیپ انزوا طلب

معتادا نمونه ای از این افراد هسگگگتند (وایت و هینز ،ترجمه سگگگلیمی .)2390 ،براسگگگاس نظر
مرتن ،رنومی هنرامی به وجود میرید که افراد با تضگگگاد میا اهداف و وسگگگایل دسگگگتیابی به
ر ها مواجه می شوند (اله پناه.)2389 ،

رلبرت کوهن  ۰مدعی اسگگت که خرده فرهنگهای شگگکل گرفته در میا طبقهی کارگر
را می توا حاصگگل تضگگاد موجود میا فرهنگ این طبقه و فرهنگ طبقهی متوسگگو دانسگگت
(ابادینسگگگکی ،ترجمه زکریایی .)2380 ،نظامی که شگگگکل گیری و رشگگگد ر  ،محصگگگو دو
عامل زیر اسگگت :نخسگگت ،فرصگگتهای فرو بسگگته بر اعضگگای جوا طبقهی کارگر و دیرر
اینکگه عزت نفس پگایینی کگه این افراد به ر دچارند .کوهن دو پدیدهی جرم و بزه نوجوانا
و جوانا را به چشگگم رفتار جمعی مینررد ،رفتاری که با ررزوها ،چشگگمداشگگت وتجربههای
4. White & Haines
5. Robert k. Merton
6. Albert cohen

1. Abadinsky
2. Clifford Shaw
3. Henry Mckay

رضا احدی و شهرام محمدی

زیسگگگتگه و مختلف مربوط بگه دو نوع دسگگگتگهبنگدی طبقگاتی پیونگد میخورد ( ولگد ،برنگارد و
اسگگگنیپس ،ترجمگه شگگگجاعی .(2388 ،سگگگاترلند  2و کرسگگگی  0نیز مدعی بودند که افراد و به
خصگگگوص نوجوانگا و جوانا در درو محلههایی خاص یا در برخی موقعیتهای اجتماعی
و در خال کنش متقگگابگل بگا دیررا  ،دانسگگگتنیهگای الزم را دربگاره ی رفتگار مجرمگانگگه فرا
میگیرنگد .مهم ترین نوع این واکنشهگای متقگابگل در میگا گروههگای شگگگخصگگگی به وقوع
میپیونگدد (وایگت و هینز ،ترجمگه سگگگلیمی .) 2390 ،در این راسگگگتگا افرادی که با گروههای
معتاد ،نشگگگسگگگت و برخاسگگگت میکنند به مرور زما  ،رفتارهای ر ها را رموخته و به ر خو
خواهنگد گرفگت .در نظریگه کنتر اجتمگاعی نیز اعتقگاد بر این اسگگگت که میزا تعهد فرد بر
جگامعگه ،عگامل تعیین کننده اسگگگت .جوانانی که ارتباط محکمی با والدین و مدرسگگگه دارند،
کمتر درگیر رفتار مجرمانه می شگگگوند .بر اسگگگاس نظریه کنتر اجتماعی ،کجروی هنرامی به
وجود میرید که تعهد فرد به جامعه ضعیف باشد (هیرشی .)29۰9 ،3
علل بیرونی مؤثر بر اعتیاد

یکی از دغدغههای اسگاسگی جامعهشگناسگا و جرم شگناسا است .این عوامل در دو بخش در
ادامه مطرح میشود.
الف) علل خانوادگی

خانواده در واقع اولین نهادی اسگگت که افراد در ر رشگگد کرده و جامعهپذیر میشگگوند.
ارزشها و هنجارهای پذیرفته شگده در شگخصگیت فرد تأثیر دارد و هر چقدر خانواده منسجم
باشگگد ،اعضگگای خانواده همبسگگتری اجتماعی بیشگگتری داشگگته و از گرایش به سگگوی انحراف،
اجتنگاب می کننگد .بحگث اعتیگاد و تگأثیر ر بر افراد خگانواده دالیگل مختلفی دارد که ذیال به
بعضی از ر ها اشاره میشود.
 -2اعتیگاد والگدین :بین مصگگگرف مواد اعتیاد رور توسگگگو پدر و مادر یا هر دوی ر ها و
3. Hircshi

1. Sutherland
2. Cressy
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اعتیاد یک معضگگل چند وجهی اسگگت که عوامل مختلفی در ر مؤثر اسگگت .علل خانوادگی،
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سگوء مصگرف و اعتیاد فرزندا رابطه وجود دارد (برجاس .) 2392 ،اعتیاد والدین به سگیرار یا
مواد مخگدر ،بگاعگث میگردد تگا فرزنگدا  ،رفتار رسگگگیبزای ر ها را الرو قرار داده و معتاد
بشگگگوند .از سگگگوی دیرر ،تحمل فرزندا به خاطر زندگی در خانهای که رلوده به مواد مخدر
اسگت و اغلب اعضگای خانواده نشگئه و بیکار هسگتند کاهش یافته و به اعتیاد کشگیده میشوند
(خگادمیا و قناعتیا  .) 2382 ،بیشگگگترین رمار اعتیاد در جوانانی دیده میشگگگود که یک یا هر
دوی والدین معتاد باشگند ،چرا که مصگگرف این مواد توسگگو والدین ،کنجکاوی نوجوانا را
برمی انریزد و این تصگگگور را در رنگا بگه وجود میرورد کگه اعتیگاد یگک عمگل معمولی و از
خصگوصگگیات افراد کامل و بزرگسگا اسگگت (برجاس .) 2392 ،در واقع اعتیاد والدین موجب
میشگود که ر ها تبدیل به یک انسگا بی مسئولیت و ضعیف شوند که این امر موجب از بین
رفتن کنتر و نظگارت ر هگا بر فرزنگدا خود خواهگد بود و بگاعث می شگگگود فرزندا به حا
خود رها شده و در نتیجه در معرض اعتیاد قرار بریرند.

باشگگگد .در نتیجه می توا گفت که نابسگگگامانیهای خانوادگی می تواند در اعتیاد به مواد مخدر
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بزهکاری اعضگگگای خانواده و ناسگگگازگاری موجود در منز می تواند در کجرفتاری فرد مؤثر
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 -0درگیری و سگتیز بین والدین :هیرشگی و ساترلند معتقدند که شرایطی در خانواده مثل

اعضگای خانواده ،نقشگی قابل توجه داشگته باشگگد (خادمیا و قناعتیا  .)2382 ،فرزندانی که در
خانوادههای دارای ویژگیهای سگوء رفتار ،تضگاد و تنش رشد پیدا میکنند ،احتما گرای ش
ر ها به انحرافاتی مثل اعتیاد بسگگیار باال اسگگت (معظمی .)2393 ،لجوج ترین و سگگرکش ترین
کودکا و نوجوانا در خانوادههایی یافت می شگگوند که والدین رنها دچار درگیری و تضگگاد
عقگایگد بوده و فگاقد تفاهم هسگگگتند (معظمی .)2393 ،معتادا سگگگتیزههای خانوادگی را عامل
فرار خود از منز و رو رورد بگه اعتیگگاد میداننگد .بنگابرا ین هر چقگدر اختالفگات خگگانوادگی
بیشگتر باشگد ،احتما گرایش فرزندا به سگوی اعتیاد بیشتر است (قربانی .)2394 ،درگیری و
نزاع بین والگدین در محیو خگانواده موجگب سگگگلگب ررامش و رسگگگایش فرزنگدا در خگانه
می شگگود .لذا این امر موجب می گردد که ر ها بیشگگتر اوقات خود را بیرو از منز برذرانند
و بگه علگت کمبود محبگت از سگگگوی والگدین ،جذب محبتهای ظاهری گروههای منحرف
شگگگوند و با تحریک ر ها برای رهایی از سگگگختیها و مشگگگکالت زندگی ،به مصگگگرف مواد

رضا احدی و شهرام محمدی

مخدر روی رورند.
 -3اعت یاد همسگگگر :شگگگوهرا معتاد یکی دیرر از مهم ترین عوامل اعتیاد زنا به حسگگگاب
میریند .ر ها برای رنکه در مواقع اسگتعما مواد مخدر ،همنشگینی داشگته باشند و از سرزنش
و انتقاد همسگگر خود در اما بمانند یا در موقع تنردسگگتی و عدم تمکن مالی برای تهیهی مواد
مورد نیگاز خود ،او را بگه کگارهگای نگاپسگگگند و نامشگگگروع ،مانند گدایی ،فروش مواد مخدر و
روسگپیرری بکشگانند ،ز خود را معتاد میکنند (قاسگمی روشن .)2380 ،از رنجایی که زنا ،
وظیفه ی مادری و تربیت نسگگگل رینده را بر عهده دارند ،وجود مادر معتاد در خانواده میتواند
رسگگگیگب جدی را به همسگگگر و فرزند ا و در نتیجه به جامعه وارد نماید (خادمیا و قناعتیا ،
 .) 2382گگاهی برخی از زنگا یگا مردا معتاد ،دخترا کم سگگگن و سگگگا خود را به ازدواج با
افراد مسگن و ثروتمند مجبور می کنند تا شگاید از این طریق بتوانند پولی را برای مواد مصرفی
خود به دست بیاورند.
 -4از هم گسگگگیختری خانواده (طالق) :طالق و جدایی به عنوا رسگگگیبی اجتماعی ،رثار
طالق نسگگبت به رینده مأیوس و دچار اسگگترس و اندوه می شگگوند .طالق و جدایی از همسگگر
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همچنین اثرات ناشگگایسگگتی را بر زوجین به خصگگوص زنا مطلقه دارد به طوری که برای حل
مشگگگکالت روحی ناشگگگی از طالق به اعتیاد گرایش پیدا کنند (مسگگگاواتیرذر .)2383 ،میزا
انحراف و گرایش بگه مصگگگرف مواد مخگدر در میا نوجوانانی که متعلق به خانوادههای تک
والدی هسگتند ،بیشگتر اسگت و این نشگگا میدهد که وجود هر دو والد (پدر و مادر) و ارائهی
نقش هر کدام در محیو زندگی و نحوه تربیتی هر کدام از ر ها متناسگگب با شگگرایو و جهت
شگکل گیری شگخصگیت سالم نوجوا امر مهمی است (خالقیپور و یارمحمدیا  .)2382 ،در
اغلب خانواده های طالق ،فرزندا به ویژه دخترا  ،از منز و مدرسگگگه فرار میکنند و جذب
باندهای منحرف شده و به ارتکاب جرایم مختلف از جمله اعتیاد تن میدهند.
 -5نگارضگگگایتی از زندگی زناشگگگویی :زمینههای ناسگگگالم خانوادگی و نارضگگگایتی زنا از
زندگی زناشگگویی ،می تواند تأثیر ناسگگالمی در گرایش به مواد مخدر داشگگته باشگگد (خادمیا و
قنگاعتیگا  .)2382 ،در خگانواده هگایی کگه از زندگی زناشگگگویی رضگگگایت ندارند ،همبسگگگتری
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کمتری وجود دارد و در نتیجه این امر باعث می شگگود که یک جو سگگرد ،بیروح و سگگکوت
خالی از شگور و نشگاط در خانه حاکم باشگد و فرزندا نیز هیچرونه احساس امنیت و ررامشی
نداشگگته باشگگند .کاهش همبسگگتری بین اعضگگگای خانواده ،خطرات مختلفی از جمله طالق و
سگایر انحرافاتی مثل اعتیاد را به دنبا خواهد داشگت (خضگری و ارجمند سیاهپوش.) 2393 ،
زنگانی کگه از زنگدگی زنگاشگگگویی خود راضگگگی نیسگگگتنگد و احسگگگاس میکنند که راهی برای
بگازگشگگگت وجود نگدارد یگا دخترانی کگه ازدواجهگای نامناسگگگب بر ر ها تحمیل میشگگگود،
احسگگاس تنف ر و دلسگگردی از زندگی زناشگگویی می کنند و در نتیجه به جای عشگگق و عالقه به
شگگوهر خود ،جذب گروههای منحرف و بزهکار شگگده که اعتیاد ر ها به مواد مخدر را نیز به
دنبا خواهد داشت (یاراحمدی و حسنی.)2394 ،
ب) علل اجتماعی و اقتصادی
 -2فقر و رفگاه بیش از حگد :فردی کگه نیگازی بگه کار کرد و مشگگگارکت های اجتماعی

میریگد .چنین خگگانواده هگایی بگا تگأمین بیش از انگدازه نیگازهگگای فرزنگگد ،امکگگا اسگگگتقال ،
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نمی بینگد و هگدف مهمی هم نگدارد کگه در زنگدگی خود دنبگا نمگایگد ،بگا امکگانات زیاد برای

مسگگگئوولیگتپگذیری و میگل بگه کگار را از او سگگگلب نموده و وی را انرلوار تربیت میکنند
(برجگاس .) 2392 ،در زمگا وجود نگابرابری اجتمگگاعی ،مردم فقیر خود را بگگا همگاال خود
مقایسگگه می کنند و احسگگاس فشگگار و محرومیت بوجود میرید که منجر به رفتارهای مجرمانه
مانند اعت یاد میگردد (معظمی .) 2393 ،عدم دسگگترسگگی به امکانات مالی و معیشگگتی ،احسگگاس
محرومیت ،ناکامی و افسردگی می تواند زمینه ساز اعتیاد برخی از افراد باشد.
 -0دوسگگتا ناباب :عضگگویت نوجوانا در گروههای خیابانی بروز رفتارهای بزهکارانه را
تشگدید میکند .جرمشگناسگا در مقایسه ی جوانانی که عضو گروه بزهکاری هستند با کسانی
که عضگگو این گروهها نیسگگتند ،به این نتیجه دسگگت یافتند که اعضگگای گروهها بیشگگتر درگیر
رفتارهای بزهکارانه به ویژه بزه های خشگگن هسگگگتند .هم چنین معاشگگرت با دوسگگگتا ناباب و
همسگگگاال بزهکگار ،یکی از مهم ترین پیشبینیکننگدههگای ب زهکگاری رینده رنا اسگگگت که
محققا شگگناسگگایی کردهاند (معظمی .)2393 ،نوجوانانی که مصگگرف کنندهی مواد هسگگتند
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بیشگگتر احتما دارد با همسگگاالنی که مواد مصگگرف می کنند ،رابطه داشگگته باشگگند .این ارتباط
احتمگا تگداوم در مصگگگرف مواد را بگاال میبرد (خگالقیپور و یارمحمدیا  .)2382 ،بیشگگگتر
معتادا  ،علت اعتیاد خود را معاشگگگرت با دوسگگگتا ناباب ذکر کردهاند .نوجوا در دوره بلوغ
بیشگتر از هر زما دیرر ،متأثر از گروه همسگن و سگا خود اسگگت .زیرا در این دوره ،نوجوا
از اتکگاء خود بگه خانواده میکاهد و ناگزیر درصگگگدد یافتن تکیهگاههای دیرری اسگگگت که
مهمترین ر ها گروههای دوسگتا و همسگاال هسگتند (جهانتاب .)2393 ،گروه دوسگتا بعد
از خانواده ،دومین عامل مهم و اسگاسگی اسگت که بیشترین تأثیر را در شکلگیری شخ صیت
دارد ،زیرا فرد زمانی جزء گروه دوسگگتا محسگگوب میشگگود که ارزشها و هنجارهای مورد
قبو ر ها را بپذیرد و بر ا سگگاس ر رفتار کند .در غیر این صگگورت ،از طرف رنها طرد شگگده
و از گروه اخراج می شگود .تأثیر گروه دوستا بر فرد تا حدی است که برای حرکت خالف
نظر گروه ،ارادهی بسگیار قوی می خواهد .اولیاء دین ،در انتخاب و گزینش دوسگت صگگالو و
دوری از همنشگگگینی با دوسگگگتا ناصگگگالو سگگگفارش نمودهاند (یاراحمدی و حسگگگنی.)2394 ،
ترس از طرد شگگد و حمایت نشگگد از سگگوی همسگگاال میداند .بدو شگگک ،هر نوجوانی
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تمگایگل دارد کگه بتوانگد وارد گروه دوسگگگتگا شگگگود و از این طریق بتواند محبوبیت فردی و
اجتماعی کسگب کند و در صگورت طرد شگد از سگوی گروه همسگاال  ،دچار سردرگمی و
ناکامی شگگده و برای این سگگردرگمی و شگگکسگگت ،در پذیرش از طرف گروه به مواد مخدر
نزدیک می شگگود و این عاملی برای مصگگرف مواد اسگگت (به نقل از خالقیپور و یارمحمدیا ،
 .) 2382داشگگتن دوسگگتانی که مواد مصگگرف میکنند یک عامل پیشبینیکنندهی قوی برای
مصگگگرف مواد در میا نوجوانا اسگگگت .در پژوهشگگگی  88درصگگگد مصگگگرفکنندگا اذعا
کرده اند که دوسگگگتا معتاد داشگگگتهاند (برجاس .)2392 ،در تحقیق فرجاد ( )23۰8نیز بیشگگگتر
معتگادا  ،دوسگگگتگا را عگامل اعتیاد خود بیا کردهاند .نتیجه تحق یق تابه ( )2380نیز حاکی از
تأثیر مهم گروه دوسگتا و همسگاال در مصرف مواد اعتیادرور بود .در واقع ،بیشتر تحقیقات
انجام شگگده نشگگانرر این اسگگت که دوسگگتا در اعتیاد افراد نقشگگی اسگگاسگگی دارند .بنابراین،
خانواده ها بایسگگتی فرزندا خود را در انتخاب دوسگگت به شگگدت تحت نظر داشگگته و ر ها را
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در این امر مهم کمک نمایند تا با افراد ناصالو همنشین نشوند.
 -3بیکگاری :بیکاری ممکن اسگگگت به واسگگگطه ی ایجاد فقر ،منجر به افزایش جرم گردد.
برخی اظهگار می دارند که در دورا بیکاری شگگگدید ،کسگگگانی که قبال محکوم شگگگدهاند حتی
کمتر از شگگرایو عادی ممکن اسگگت قادر به یافتن شگگغل باشگگند .برخی دیرر نیز معتقدند که
مجرمین ،بیشگتر از گروه شگاهد (یعنی افراد غیر مجرم) بیکار میشگوند و بیشگتر به ت غییر شغل
اقدام می کنند و در هنرام بیکاری ،در مقایسگه با زما های دیرر ،بیشگتر ممکن اسگت مرتکب
جرم شگگوند (نجفی ابرند ربادی و هاشگگم بیری .) 2393 ،فقر خانواده ،انعکاسگگی از مشگگکالت
اقتصگگادی جامعه اسگگت که رابطه غیر مسگگتقیم با اعتیاد دارد .یکی از دالیلی که فقر ،فرد را به
اعتیاد میکشگگگاند ،محرومیت های ناشگگگی از فقر اسگگگت که راه فرار از ر را پناه برد به مواد
مخگدر می دانگد؛ زیرا فقر خگانواده و بیکگاری سگگگرپرسگگگت خگانواده موجب سگگگردی روابو،
بی اعتمادی و خشگگگم بین افراد خانواده میشگگگود (خالقیپور و یارمحمدیا  .)2382 ،در واقع

همکگاری افراد جامعه با این گروه ها نقش تعیین کننده خواهد داشگگگت .از طرفی ،افراد برای
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بیکاری می تواند زمینه سگگاز بسگگیاری از انحرافات اجتماعی باشگگد که اعتیاد یکی از این موارد

کاهش فشگگگارهای ناشگگگی از بیکاری به طرف سگگگوءمصگگگرف مواد مخدر میروند که این امر
مشکالت مختلفی را به دنبا خواهد داشت.
 -4شگکسگت تحصگیلی :بر اسگاس نظریهی هیرشگی هر چه میزا مشگغولیت شگخصی در
فعالیتهای اجتماعی -اقتصگادی جامعه زیادتر باشگد ،فرصگت کمتری برای کجروی خواهد
داشگگگت .از جمله عوامل بازدارنده ی بزهکاری ،اشگگگتغا به تحصگگگیل اسگگگت .در رابطه با افت
تحصگگیلی و بزهکاری ،نتایج تحقیقات حاکی از ر اسگگت که  95درصگگد از نوجوانا بزهکار
زیر دیپلم ،مدرسگگه را ترک کردهاند .سگگابقه ی اغلب بزهکارا نشگگانرر ر اسگگت که میزا
موفقیت ر ها در تحصگگگیل پایین بوده و یا مردود شگگگدهاند (معظمی .)2393 ،نتایج تحقیقات
دیرری حاکی از ر اسگگت که بیشگگترین مصگگرف کنندگا دارای مدرک دیپلم و کمترین
ر ها دارای مدرک لیسگگانس و باالتر بوده اسگگت (اصگگغری .)2393 ،بعضگگی از روانشگگناسگگا
معتقدند که شگگکسگگت های تحصگگیلی و محرومیت از تحصگگیل که به دالیل گوناگو انجام

رضا احدی و شهرام محمدی

می گیرد ،موجب یأس ،بد بینی ،پرخاشگگرری و در نهایت انحراف میشگگود (اکبری.)2382 ،
از نظر هاوکینز ( ) 2995دو عامل مربوط به مدرسگگگه یعنی شگگگکسگگگت تحصگگگیلی و نداشگگگتن
احسگگاس تعهد کافی نسگگبت به مدرسگگه ،از عوامل خطرسگگاز در گرایش به مواد مخدر هسگگتند
(به نقل از خالقیپور و یارمحمدیا .)2382 ،
 -5مهاجرت :مهاجرت از شگهر به روسگتا یا از شگهرهای کوچک به کال شهرها یکی از
پدیده های مهم جوامع امروزی اسگت .یافتن شغل مناسب ،دررمد بیشتر و استفاده از امکانات
بهتر ،جزء انریزههای عمده ی مهاجرت از روسگگتاها و شگگهرهای کوچک به شگگهرهای بزرگ
و پگایتخت اسگگگت (کوئن ،ترجمه توسگگگلی و فاضگگگل .) 2382 ،در واقع یکی از علل افزایش
بزهکگاری نوجوانگا  ،مهگاجرت و افزایش جمعیگت نگامتجگانس در شگگگهرهگا اسگگگت .مردم با
فرهنگگهگا و سگگگوابق گونگاگو و متفگاوت گرد هم میرینگد کگه در این صگگگورت ،امکگگا
انحراف رفتگاری بیشگگگتر خواهگد شگگگد (معظمی .) 2393 ،مهگاجرین بگه محض ورود به محل
جدید به علت وضگع نامناسگب اقتصگادی و مالی به سوی محلهای کم دررمد ،دارای مسکن
ارزا و نگامنگاسگگگب هجوم میبرند و برای امرار معاش به کارهای غیرتخصگگگصگگگی اشگگگتغا

رنگا را تقویگت میکنگد (نجفی توانگا .)2392 ،شگگگاو و مگککی دریگافتنگد که مناطق دارای
بیشگگگترین تمرکز بزهکگاری ،محلگههگای بگدو ثبات و محیوهای در حا گذار بودند که در
رنجگا تعگداد زیگادی از شگگگهرونگدا که به تازگی مهاجرت کرده بودند ،سگگگکونت داشگگگتند
(معظمی.)2393 ،
همگه ی عوامگل ذکر شگگگده زمینه سگگگاز بزهکاری و کجروی افراد جامعه بوده و جامعه را
دچگار معضگگگالت فراوا میکنگد .حا برای مقابله با این معضگگگل باید دید که کدام یک از
روشهای پیشریرانه مؤثرتر است
تدابیر پیشگیرانه سیاستجنایی در زمینهی مصرف مواد مخدر
سگگیاسگگت جنایی شگگامل مجموعه روشهایی اسگگت که جامعه با توسگگل به ر ها واکنش علیه
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می ورزند (نجفی توانا .) 2392،اوضگگگاع نابسگگگاما اقتصگگگادی و تضگگگاد فرهنری ،مهاجرین و
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پدیده مجرمانه را سگازما میبخشگد .بدین ترتیب سگیاسگگت جنایی مترادف با جنبههای عملی
و نظری اشگکا کنتر اجتماعی اسگت و حقوق کیفری هسگته ی ر است .با این همه امروزه
کاربسگگگتهای کیفری در قلمرو سگگگیاسگگگت جنایی ،دیرر تنها نیسگگگتند بلکه گرداگرد ر ها
شگیوه های غیر سگرکوبرر کنتر اجتماعی مانند پیشریری از وقوع جرم و گاه حتی مردمی و
غیردولتی وجود دارد (دلمگگاس -مگگارتی  ،2ترجمگگه نجفی ابرنگگد ربگگادی .)2382 ،منظور از
پیشگریری ،تالش در جهت کاهش عرضگه و تقاضگای مواد مخدر است .کاهش عرضه ،مورد
توجه نیروهای مبارزه با مواد مخدر اسگگگت و کاهش تقاضگگگا مورد توجه قانو گذارا و نظام
فرهنری -رموزشگگگی اسگگگت .پیشگگگریری مؤثر بگه اندازه ی رموزش و یا مبارزه با مواد مخدر،
پیچیده اسگت (معصگگومیراد .) 2389 ،به طور کلی در امر پیشگگریری ،راه حل سگگریع و رسگگا
وجود نگدارد .در عوض مجموعگه ای از اقگدامگات در قگالگب برنگامگههگای منظم بگا روشهگگای
مختلف مورد نظر اسگت تا بتوا به نتا یج دلخواه دسگگت یافت .هر چند نیاز به پیشگگریری یک

پیشگگریرانه ی متنوع را با شگگگرایو خاص خود مطابقت میدهند .در راسگگگتای کاهش یا از بین
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اعتیگاد ،متعگدد ،مرتبو بگه هم و چنگد بعدی اسگگگت .بدو شگگگک جوامع گوناگو  ،اقدامات
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واقعیت رشگکار اسگت ،ولی انتخاب بهترین روش پیشگگریری چندا رسگا نیسگگت .زیرا علل

برد عرضگگگه و تقگاضگگگای مواد مخگدر و اعتیاد ،از طرف اندیشگگگمندا رویکردهای مختلفی
مطرح می شگگود ولی در حالت کلی می توا ر را به دو رویکرد اصگگلی پیشگگین (کنشگگی) و
پسین (واکنشی) تقسیمبندی کرد.
پیشگیری از مصرف مواد مخدر با رویکرد واکنشی (پسین)
پیشگگریری ک یفری یا واکنشگگی ،در واقع هما سگگیاسگگت حزب محافظهکار اسگگت که طرفدار
رویکرد کیفری برای مبارزه با جرم یعنی اعما شگدید قانو و مجازات توسگگو دسگگتراههای
ذیربو قضگگایی و اجرایی اسگگت .این دیدگاه با اصگگرار بر تأیید بازدارندگی مقررات کیفری و
روشگگگهگای رسگگگمی یگا قگانونی برخورد با جرم یعنی اعما مجازات و اقدامات مؤثر ،به دنبا
دسگتریری مرتکبین یعنی تقویت پلیس و دسگتراه قضگایی اسگت (صگفاری .)2382 ،این نوع

1. Delmas- Marty

رضا احدی و شهرام محمدی

پیشگگریری ،در واقع ،یکی از مؤلفههای سگگیاسگگت جنایی در مفهوم مضگگیق ،یعنی سگگیاسگگت
کیفری اسگگگت .زمگانی کگه رخگداد جنگایی بگه وقوع میپیوندد نظام عدالت ک یفری از رهرذر
پاسگگخها یا واکنشهای از پیش تعیین شگگده خود که غالبا در چارچوب «کیفر» نمود مییابد،
با عنایت به وضگگعیت اتفاقی و شگگخصگگیت ارتکابی و به تناسگگب میا بزه و کیفر پاسگگخی که
بتوانگد پویگا و کگاررمگگد بگاشگگگد ،اتخگاذ می کنگد .پیشگگگریری کیفری بگه عنوا بگازوی وزین
سگگیاسگگتج نایی مضگگیق و در زمره ممکن ترین سگگالح جوامع انسگگانی ،با تهدید کیفری تابعا
حقوق کیفری از یگک سگگگو و بگه اجرا گگذاشگگگتن این تهدید از رهرذر کیفری کسگگگانی که
ممنوعیتهای کیفری را نقض کرده اند از سگگگوی دیرر ،در مقام پیشگگگریری جمع مدار (عام)
و پیشگگگریری فرد مدار (خاص) از جرم اسگگگت (سگگگاعد .)238۰ ،این نوع پیشگگگریری ،پس از
وقوع جرم ،بگا بهرهگیری از تگدابیر و اقگدامگات نظام عدالت کیفری برای کاهش نرخ جرم با
رعگب انریزی فردی ،جمعی و عبرت رموزی از بزهکگار نخسگگگتین و بزهکگاری دوبگاره افراد
جلوگیری می کنگد .این نوع پیشگگگریری بر اسگگگاس اثری کگه بر فرد و جگامعگه میگگذارد بگگه
مجازات بزهکار در قالب سگگیاسگگگتهای اصگگگالح و درما  ،از وقوع جرم جلوگیری کرده و
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زمینه را برای بازپذیری اجتماعی بزهکار فراهم میکند .پیشگگریری واکنشگگی که از نظر ذاتی
اقگدامی پسگگگی نی اسگگگت پس از اقدام رفتار مجرمانه با اسگگگتفاده از ابزارهای کیفری از رهرذر
نظگام عگدالگت کیفری اعمگا میگردد (نیگازپور .) 2383 ،در این رویکرد ،بگا قگانو گذاری و
جرم انراری اعما مرتبو با عرضگگه و تقاضگگای مواد مخدر ،به مبارزه با این معضگگگل پرداخته
میشگگگود .بنگابرین می توا گفگت کگه تمام کشگگگورهای جها برای مقابله با این بحرا  ،برای
خود قانو وضگگع نموده اند .در کشگگور ما نیز در طی سگگا های گذشگگته دسگگت به این امر زده
شگگده اسگگت که مهم ترین قانو وضگگع شگگده در زمینهی مبازره با مواد مخدر ،قانو مصگگوب
 23۰2مجمع تشگگگخیص مصگگگلحت نظام و اصگگگالحات و الحاقات ر در سگگگا های  232۰و
 2389اسگگت .در قوانین ما شگگگاید به خاطر حسگگگاس بود این موضگگگوع اسگگگت که از جنبهی
صگگگالحیگت ذاتی ،رسگگگیگدگی به دادگاه انقالب واگذار گردیده و در برخی موارد وفق ماده
 092قانو ریین دادرسگگی کیفری مصگگوب  - 2390که از ابتدای تیرماه  2394اجرایی شگگده
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اسگگگت -جلسگگگه دادرسگگگی با تعدد قاضگگگی تشگگگکیل می شگگگود .نیروی انتظامی هم تالشهای
بی وقفگه ای در این زمینگه بگه عمل میرورد .با اینکه سگگگختگیریهای کیفری زیادی در این
زمینه صگگگورت گرفته ،ولی عرضگگگه و تقاضگگگای مواد مخدر روز به روز افزایش پیدا میکند.
برای حل کرد مسگگگئله به نظر میرسگگگد مجازات و اقدامات تأمینی به تنهایی کافی نیسگگگت.
چرا کگه این مسگگگئلگه دارای علگل اجتماعی اسگگگت .تا زمانی که زمینههای تولد جرایم از بین
نرود مجازات مجرم اگرچه اعدام باشگگگد؛ به منزله ی پاک کرد صگگگورت مسگگگئله اسگگگت .به
همین خاطر اخیرا (در سگگگا های  2394و  )2395مکررا از سگگگوی برخی از مسگگگئولین عالی
رتبگه قضگگگایی و اجرایی و تقنینی ،بحگث تگدوین الیحگه تجگدیگدنظر در اعدام قاچاقچیا و
حگذف مجگازات اعگدام از جرایم مواد مخگدر بگه طور جدی مطرح می شگگگود .به همین دلیل،
توسل به اقدامات غیرکیفری ضروری به نظر میرسد.
پیشگیری از مصرف مواد مخدر با رویکرد کنشی (پیشین)
این نوع پیشگریری (پیشگگریری کنشگی) که به ر پیشگگریری غیر کیفری نیز میگویند عبارت
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اسگگت از مجموعه تدابیری اسگگگت که پیش از ارتکاب جرم با مداخله در فرایند فعلیت یافتن
جرم و وضگعیت پیش جنایی در صگدد پیشگریری از بزهکاری اسگت .به گونهای که با استفاده
از سگگاز و کارها ی کنشگگی (غیرکیفری) بر شگگخصگگیت افراد و موقعیتهای پیش از ارتکاب
جرم تأثیر گذار اسگت .پیشگریری کنشگی که از حیث ماهوی اقدامی پیشینی است ،با مداخله
در فررینگد گگذار از انگدیشگگگه بگه فعگل مجرمگانگه اعمگا میشگگگود (نیگازپور .)2383 ،این نوع
پیشگگگریری در نظر دارد امکگا وقوع جرم و بزه کگگاری را غیر ممکن یگا دشگگگوار کرده و بگگا
مدیریت مناسگگگب نسگگگبت به فرصگگگتها و عوامل عینی جرم ،محدودیت ایجاد کند (کینیا،
 .) 23۰9خاسگتراه پیشگریری کنشگی ر علم جرمشناسی  2است و به عنوا یکی از شاخههای
سگهگانه جرمشگناسگی کاربردی – یعنی جرمشگناسگی پیشریرانه -بر اتخاذ تدابیر ک نشی تکیه
دارد .این نوع پیشگگگریری از رهرگذر شگگگیوههای گوناگونی که خارج از نظام عدالت کیفری
اسگگگت بگه جلوگیری از بزهکگاری میپردازد و در صگگگدد مهار بزهکاری یا جرم با توسگگگل به
ابزارهگای غیرقهررمیز و تگدابیر غیر سگگگرکوبرر اسگگگت (سگگگاعگد .)238۰ ،طرفدارا این نوع
1. Criminology

رضا احدی و شهرام محمدی

پیشگگگریری معتقدند که از طریق شگگگناخت علل ارتکاب جرم (اعم از فردی و اجتماعی) و بر
طرف کرد ر بگا انجگام اصگگگالحگات فردی و اجتمگاعی مثگل بیمگاریهگا و نگارسگگگاییهای
(نگاهنجگاریهگای) جسگگگمی و روحی مرتکبین ،باال برد ارزشهای اجتماعی مثل مدرسگگگه و
خانواده ،توسگعه و تعالی فرصگتهای اقتصگادی ،تحصگیلی و تفریحی ،مسکن و امثا اینها،
می توا از ایجگاد تمایالت مجرمانه در افراد جلوگیری کرد و نهایتا افراد را از غرق شگگگد و
کشگگگیده شگگگد به سگگگوی شگگگیوههای مجرمانه زندگی نجات داد (صگگگفاری .)2382 ،این نوع
پیشگریری به دو نوع «پیشگریری وضگعی» و «پیشریری اجتماعی» تقسیم میشود .ولی با توجه
تأثیر اسگاسگی پیشگریری اجتماعی سگعی شد بیشتر به پیشریری اجتماعی پرداخته شود ولی به
طور مختصگگر به پیشگگریری وضگگعی نیز پرداخته می شگگود .البته نوع دیرری از تقسگگیم بندی
پیشگریری در جرم شگناسگی وجود دارد که به پیشگریری اولیه ،ثانویه و ثالث موسوم است که
دو مرحلگه او لیه و ثانویه مربوط به حوزه پیشگگگریری کنشگگگی و ماقبل بزهکاری بوده و مرحله
ثالث ر هم به مرحله ی پس از بزهکاری مربوط شده و جنبهی واکنشی دارد.
از ارتکگاب بزه بگا مگداخلگه در فررینگد فعلیگت یاف تن عمل مورد نظر ،در صگگگدد جلوگیری از
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بزهکاری هسگگگتیم .پیشگگگریری از بزهکاری را با توجه به شگگگکل اجرای ر در عمل ،به سگگگه
دسگگگتگه اولیگه ،ثگانویگه و ثگالث تقسگگگیم میکنند .به همین دلیل ،محققا سگگگالمت عمومی و
مگداخلگهگرا  ،برنگامههای پیشگگگریری در حوزهی اعتیاد را عموما در سگگگطوح سگگگه گانه و بر
اسگگاس افراد ،گروهها ،مکا و موقعیت هایی که موضگگوع اقدامات پیشگگریرانه قرار میگیرند
طبقهبندی میکنند.
الف) پیشگگریری اولیه :مخاطب پیشگگریری اولیه ،کل جمعیت بدو لحاظ عوامل خطر
خاص اسگگگت .لذا برنامه های متاثر از این نوع پیشگگگریری ،عمومی و همرانی اسگگگت و هدف
اصگگلی ر ممانعت از شگگکل گیری و ایجاد مسگگئله و مشگگکل اعتیاد اسگگت .پیشگگریری اولیه،
اولین روش دور نرهداشگتن افراد سگالم از مواد قابل مصرف تحت کنتر یا غیرقانونی است.
این نوع پیشگگگریری به رموزش ،اطالعات اسگگگاسگگگی درباره ی مواد مختلف و خطرات ر ها با
ایجگاد نررش منفی نسگگگبگت بگه مصگگگرف مواد ،تقویگت مهگگارتهگای الزم برای تشگگگخیص
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موقعیگتهگای خطرنگاک و احتراز از ر هگا و رموزش مهارتهای اجتماعی ضگگگروری برای
مقاومت در برابر فشگگگار گروه همسگگگاال در اسگگگتفاده از مواد تأکید دارد (رتشگگگین.)2382 ،
هدف از این نوع پیشگگریری کاهش مصگگگرف مواد مخدر و به تعویق انداختن شگگروع سگگگوء
مصگرف مواد در اجتماع اسگت چرا که رسگیبپذیری در برابر سوءمصرف مواد معموال با باال
رفتن سگگن کمتر می شگگگود .هر چه این برنامهها در مراحل اولیه رغاز شگگگود شگگگانس موفقیت
بیشگگتری را خواهد داشگگت .در این مرحله هدف از پیشگگریری ر اسگگت که عوامل بازدارنده
اعم از راهنمگایی های فرهنری ،مذهبی ،اقدامات بهداشگگگتی و اجرایی طوری انجام شگگگود که
مگانع از رشگگگنگایی و گرایش افراد به مواد اعتیادرور باشگگگد (عزیزی .)2384 ،مهم ترین گروه
سگگگنی کگه می تواند جامعهی هدف برنامههای پیشگگگریری اولیه محسگگگوب گردد ،کودکا و
نوجوانا هسگتند .این گروهها در سگنی نی به سگر میبرند که میزا خطرپذیری ر ها باال اسگگت
(معصگگومیراد .)2389 ،در این مرحله از پیشگگریری ،یکی از اهداف مهم این اسگگت که افراد

از یگک جهت ،زمینه هایی که موجب اعتیاد جوانا و نوجوانا و دیرر افراد جامعه میشگگگود
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هسگتند ،روابو کنتر شگدهای داشگته باشگند 2 .برای کاهش تقاضا بایستی زیربنایی اقدام کرد.
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بگه ویژه جوانگا و نوجوانگا  ،بگا افراد معتگاد و نیز بگا کسگگگانی کگه احیگانا رلوده به مواد مخدر

را از بین برد یگا بگه حگداقگل رسگگگانگد و از جهگت دیرر ،بگا تشگگگکیل تیمهای متخصگگگص در
.2محققان برای پيشگيری اوليه از اعتياد شيوههای گوناگوني قائلند که به شرح زیر مطرح ميگردد:
 -2نخستين مرحله ی پيشگيری را باید از زمان تشکيل نطفه آغاز کرد زیرا نتایج تحقيقات زیست شناختي ،بيانگر
این است که سوء مصرف مواد در توارث اثر ميگذارد -1.عدم د سترسي به مواد مضر اعتيادآور -3 .تغيير باورهای
مردم که اعتقاد دارند مواد مخدر باعث بهبودی بعضي از امراض مي شود -4.جدا کردن کودک از خانوادهی معتاد.
 -1آگاه کردن مردم از طریق رسانههای جمعي -6 .دور کردن از استرسها -2.جلوگيری از شرکت کودکان و
نوجوانان در مهمانيهای نامناسب و دوری از دوستان ناباب -8.خودداری از رفتارهای تبعيضآميز والدین با فرزندان
و ایجاد رابطهی صميمانه با فرزندان و القای یک هدف عالي برای آنها -3.پرکردن اوقات فراغت با سرگرميهای
مفيد -20 .فراهم آوردن محيطهای سالم ورزشي -22 .چاپ کتب درسي و کمک درسي که به بچهها آموزش
فرهنگي مناسب در مورد مصرف مواد مخدر بدهد -21.فراهم ساختن فرصتهای شغلي متناسب با نياز جمعيت
برای پيشگيری از ایجاد اضطراب و نااميدی ناشي از بيکاری -23 .آموزش والدین از طریق رسانههای جمعي و
انجمن اولياء و مربيان -24.آموزش مهارته ای اجتماعي و باال بردن توان و مقاومت افراد در برابر فشار و اسرار
همساالن در مبادرت به ناهنجاریها و رفتارهای پرخطر -21 .ایجاد اشتغال و ارتقاء سطح رفاه و به تبع آن کاهش
فقر و محروميت -26.کنترل و نظارت بر حاشيه شهرها و مناطق پرخطر و محالت در معرض آسيبها و ناهنجاری -
های اجتماعي)www.aftabir.com( .

رضا احدی و شهرام محمدی

کلینیکهای تخصگصگگی ،درما اسگاسگگی را انجام داد تا افراد پاک شگگده مجددا دچار لغزش
عود نشوند.
ب) پیشگریری ثانویه :پیشگریری گزینشگی یا ثانویه ،بیشگتر در خصگوص جمعیت رسگگیب
پگذیر در برابر خطر ،بزهکگاری یگا بزه دیگگدگی مطرح اسگگگت (جنگدلی .)2393 ،در این نوع
پیشگگریری به محض اطالع از مورد بایسگگتی چاره ای اندیشگگید که این تجربه تکرار نشگگود و از
تمام راههایی که در مرحلهی قبل گفته شگگگد می توا اسگگگتفاده کرد .ولی باید انریزهی فرد را
در تجربه و سگگوءاسگگگتفاده ماده ی مورد مصگگرف به خوبی پیدا کرد و شگگگناخت .فقو در این
صگورت اسگت که می توانیم بهترین شگیوه ی پیشریری را انتخاب کنیم (عزیزی .)2384 ،اگر
این مرحله به طور جدی و صگگحیو اجرا شگگگود ،به تدریج می تواند رثار محرومیت را کاهش
دهد(یعنی احتیاج شگدید غیرقابل مقاومت) و در صگورت استمرار منجر به ترک اعتیاد گردد
(اسگگعدی .) 2382 ،در برخی موارد که قطع مصگگرف مواد به دالیلی ممکن نیسگگت ،برنامههای
کگاهش رسگگگیگب دنبگا می شگگگود و این برنگامگههگا عمگدتا با هدف کلی فراهم رورد امکا
و هپاتیت و کمک به افراد معتاد اجرا می شگگوند تا از وارد رمد رسگگیبهای بیشگگتر به بیمار و
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جامعه پیشگریری گردد (معصگومیراد .)2389 ،هدف از پیشگری ری ثانویه درما صگگحیو و به
موقع و جلوگیری از مصگگرف مکرر مواد مخدر برای فردی اسگگت که مصگگرف مواد را حتی
برای یگک بگار تجربگه کرده اسگگگت .برنگامگههای پیشگگگریری ثانویه با توجه به جامعه هدف و
براسگگگاس میزا  ،دفعات و سگگگا های مصگگگرف می تواند متفاوت باشگگگد .عدهای از این گروه
ممکن اسگگگت هنوز در مرحلص مصگگگرف تفریحی و گهراه مواد باشگگگند ،در حالی که عدهای
دیرر احتما دارد به مرحله ی وابسگتری روانی یا جسگمانی رسگیده باشند (خسروانی.) 2394 ،
معموال افرادی که برای پیشگگریری ثانویه در نظر گرفته می شگگوند ،در مقایسگگه با گروه هدف
برنامههای پیشگگگریری اولیه در سگگگنین باالتری قرار دارند و تعداد قابل توجهی از ر ها عالوه
بر مشگگکل سگگوءمصگگرف مواد مخدر با عواقب ناشگگی از ر ( اختالالت خانوادگی ،از دسگگت
داد کار ،ناراحتی های جسگگگمی و روانی و مشگگگکالت مالی هم درگیرند (رشگگگتیانی.)2385 ،
اختالالت ناشگی از سگوءمصگرف و وابسگتری به مواد موجب طرد شگد شگخص از صحنه ی
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اجتماع می شگگگود ،بنابراین اقدامات پیشگگگریرانه می تواند در مرتفع نمود این نوع معضگگگالت
کارساز و مفید باشد.
ج) پیشگگگریری ثالث :پیشگگگریری ثالث یا خاص ناظر بر افرادی اسگگگت که قبال مرتکب
عملی خالف هنجگار حقوقی(جرم) یگا اجتماعی(انحراف) شگگگده یا پیش از این بزهدیده واقع
شگدهاند (جندلی .) 2393 ،در اصگطالح مراکز ترک اعتیاد ،پیشگریری ثالث به معنای بازتوانی
اسگگگت .این مرحلگه کگه پس از درمگا فرد مصگگگداق پیگدا میکنگد در وهلگهی او از رثگار و
پیگامگدهگایی کگه اعتیگاد در زنگدگی فردی و اجتمگاعی بیمگارا بر جای گذاشگگگته ،جلوگیری
نموده و کمگک می کنگد تگا فرد بگه زندگی سگگگالم اجتماعی ماقبل از اعتیاد خود بازگردد .در
مرحله ی سگگوم بایسگگتی با دقت بیشگگتری به شگگخصگگیت معتاد پرداخت و پس از ارزیابی نقاط
ضگگعف و قوت از جهات مختلف شگگخص معتاد ،اقداماتی را جهت بازگشگگت فرد به خانواده
و جگامعه و زندگی سگگگالم و عادی ق بل از بیماری اتخاذ نمود .بکارگیری برنامههای گوناگو

معتگاد ،معالجه و برطرف کرد مشگگگکالت جسگگگمانی ،روانی و اجتماعی حاصگگگل از اعتیاد،
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جملگهی این برنامهها می توا به ایجاد اشگگگتغا  ،بازسگگگازی روابو اجتماعی و خانوادگی فرد
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حمایتی می تواند از بازگشگگگت افراد معالجه شگگگده به سگگگوءمصگگگرف مواد جلوگیری کند .از

توسگگو خانواده یا گروههای حمایتی نظیر  NAو یا سگگازما های دولتی ذیربو اشگگگاره کرد
(معصگگومیراد .)2389 ،هدف از این نوع پیشگگگریری ،جلوگیری از عواقب و پیامدهای منفی
بهداشگتی و اجتماعی ناشگی از سگوء مصرف مواد مخدر از طریق برنامههای غیردارویی اس ت.
پیشگریری ثالث معموال با گروههای سگنی باالتر ،دارای سگابقه سگوءمصگرف طوالنیتر همراه
با گرفتاری های شگخصگی و اجتماعی بیشگتر ،سر و کار دارد که بیشتر ر ها عالقه یا امیدی به
رهایی از دام اعتیاد ندارند.
به طور کلی می توا اهداف پیشریری ثالث یا بازتوانی را به صورت زیر خالصه کرد:
 -2بگازگرداند بیمار به زندگی سگگگالم و عادی ماقبل اعتیاد و تداوم زما ترک به طوری
که حالت طبیعی قبل از اعتیاد به او بازگردد ،ادامه ی زندگی برایش میسگر شگود و به اسگگتقال
فردی برسد تا به فردی مثبت برای خود و خانواده و جامعه تبدیل شود.
 -0صگیانت جامعه به ویژه افراد در معرض رسگیب به ویژه گروه سگنی دانشرموزی یکی
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دیرر از اهداف پیشگگریری ثالث اسگگگت .معموال افراد معتاد در اشگگگاعهی اعتیاد نقش مؤثری
دارند زیرا معاشگرت رنا با سگایر افراد اجتماع به خصگوص اقشگار در معرض رسیب جامعه و
گروه سنی دان ش رموزی موجب گرایش به سمت مواد مخدر و روانرردا میگردد.
 -3بیمار انراشگگگتن معتاد به طوری که بتوا بین این افراد و سگگگایر بزهکارا تفاوت قائل
شگگد .در بسگگیاری از کشگگورهای جها  ،معتاد یک بیمار تلقی می شگگود .به همین منظور برای
معالجه به جای مجازات به مراکز ترک اعتیاد اعزام میشوند.
 -4در مرحلهی سگگگوم پیشگگگریری"،درما " در مورد بسگگگیاری از معتادا ضگگگرورت پیدا
می کنگد .رایج شگگگد رویکرد بیمارگونه نسگگگبت به معتاد ،موجب شگگگده اسگگگت که این نوع
بیمارا به پزشک اعتماد کرده و برای درما به وی مراجعه کند.
 -5مراقبگتهگگای ویژه پس از سگگگم زدایی  2و جلوگیری از عود :عوامگل مختلفی وجود
دارد کگه موجگب می شگگگود فرد پس از سگگگم زدایی و درمگا خود ،دوبگاره به مصگگگرف روی
بیگاورد .از جملگه ی این عوامگل دوسگگگتگا معتاد فرد ترک اعتیاد کرده هسگگگتند که با رنا در
ممگانعگت از این امر ،نقش خگانواده هگا قابل توجه اسگگگت .به هر میزا که فرد تحت درما در
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جلسگات مشگاوره ی فردی شگرکت کند ،با دوسگتا مصگرف کننده ،کمتر معاشگرت داشته و
لگذت جویی خود را برای مصگگگرف مهگار می کنگد و در نتیجگگه میزا عود ،کگاهش میبگایگگد
(رشتیانی.)2385 ،
 -۰همگاهنری اقگدامگات در مراحگل سگگگه گگانگه :با توجه به اینکه در علل اعتیاد جنبههای
متعدد زیسگگتشگگناختی ،جامعهشگگناختی ،جرم شگگناختی و روانشگگناختی طی فرریندی پیچیده
نقش دارنگد .اقگدامگات پیشگگگریرانگه ،درمگانی و بگازپروری معتادا کامال با یکدیرر مرتبو و
جگدایی نگاپذیر هسگگگت و تدابیر مختلفی را میطلبد .بین افراد ،نهادها و سگگگازما های دولتی،
عمومی و خصگگگوصگگگی برای پیشگگگبرد اهگداف مورد نظر باید تفاهم و هماهنری کامل برقرار
باشگگگد .از این رو ،ارجاع کلیهی مسگگگئولیتهای مربوط به مراحل سگگگه گانهی پیشگگگریری در
 . 2در شروع درمان ،یکي دو ماه ،بيمار تحت نظر درمانگر ،درمان دارویي مي شود و مواد مصرف نميکند و به اصطالح
سم زدایي ميگردد( .معصوميراد) 232 :2383 ،

Vol. 3, No. 12, Winter 2017

ارتباط بوده اسگگگت .این گروه از رشگگگنایا رلوده ،دوباره فرد را به دام اعتیاد میکشگگگانند .در

321

عوامل مؤثر بر اعتياد و سوءمصرف مواد مخدر در...

سطو ملی یا محلی به یک نهاد یا سازما واحد ،عملی نخواهد بود ( معصومیراد.)2389 ،
برای رنکگه برنگامهها و سگگگیاسگگگتهای پیشگگگریرانه در حوزه ی مبارزه با مواد مخدر نتیجه
بخش باشگد ،بایسگتی از الروها و دیدگاههای جرمشگناسگی و جامعهشگناسی تبعیت کرد .چرا
که پیشریری به صورت اجتماعی و کلی ،طی یک فرایند نسبتا طوالنی شکل میگیرد.
بازدارندگی از اعتیاد در پرتو برنامه های پیشگیری اجتماعی
ماده ی یک قانو پیشگریری از وقوع جرم مصگوب  2شگهریور  2394تعریف نسبتا جامعی از
پیشگریری ارائه کرده اسگت« :پیشبینی ،شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و
اقدامات الزم برای از بین برد یا کاهش ر  ،پیشگگریری از جرم اسگگت» .به همین دلیل ،برای
یافتن راهکار همه جانبه و بلند مدت نسگگبت به معضگگگل اعتیاد ،در این قسگگمت به پیشگگگریری
وضغی وبه خصوص اجتماعی پرداخته میشود.
در ابتدا بایداشگگاره کرد که در کنار پیشگگریری اجتماعی یکی دیرر از شگگاخههای اصگگلی
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جرم شگناسگی پیشریری ،پیشریری وضعی است .این نوع پیشریری یعنی مداخله در اوضاع و
احوا ما قبل بزهکاری که فرد را در رسگگتانهی ارتکاب جرم قرار میدهد .چنانچه سگگیبل جرم
در شگگرایو خاصگگی بوده و امکا دسگگگتیابی به ر رسگگا باشگگد ،مجرم دسگگگت به انتخاب و
ارتکاب ر خواهد زد .پس هدف از پیشگگریری وضگگعی اقداماتی اسگگت که اوضگگاع و احوا
موجود در رسگگتانهی ارتکاب جرم را برهم میزند .پیشگگریری وضگگعی بر خالف پیشگگریری
اجتمگاعی بگه دنبا محدود سگگگاختن فرصگگگتهای ارتکاب جرم اسگگگت .در واقع در این نوع
پیشگریری سگعی می شگود با ترکیب تدابیر مختلف ،شرایو جرمزا تغییر و دورنمای ارتکاب
بزه ،برای بزهکگار پرهزینه شگگگود .این هدف ،از طریق پیچیده کرد شگگگرایو مادی ارتکاب
جرم ،افزایش احتما دسگگتریری و کاهش منافع احتمالی محقق میشگگود (ابراهیمی.)2392 ،
پیشگریری از وقوع جرایم مختلف ،به ویژه پیشگریری وضگعی ،نقش اساسی در جلوگیری از
وقوع جرایم مختلف بگه ویژه جرایم خیگابگانی دارد .امگا اعتیاد و سگگگوءمصگگگرف مواد مخدر
صگگنعتی از جمله جرایم رپارتمانی محسگگوب شگگده و معموال در خفا ارتکاب می یابد .وجود
رزمایشگگراه های خانری تولید مواد مخدر صگگنعتی به خصگگوص شگگیشگگه موجب میشگگود که
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اقگدامات پیشگگگریرانه ی وضگگگعی در این حوزه خیلی کارسگگگاز نباشگگگد .زیرا گرایش افراد به
مصگگگرف مواد دالیل فردی و اجتماعی دارد .لذا برای کاهش میزا این نوع جرایم ،بایسگگگتی
به راهبردهای فرهنری -اجتماعی متوسل شد.
پیشگگگریری اجتمگاعی بر مبنگای رویکرد عوامگل بزهکاری مبتنی اسگگگت و به دنبا تعیین
عوامگل بزهکاری ،سگگگازماندهی برنامه هایی به منظور مقابله با ر و تغییر شگگگرایو اجتماعی و
اقتصگادی نامناسگبی اسگت که فرد در ر زندگی می کند و منشگأ رفتارهای ضد اجتماعی وی
میشگگگود (ابراهیمی .) 2392 ،پیشگگگریری اجتماعی (خواه رشگگگد مدار و خواه محیو مدار) را
می توا یگک پیشگگگریری شگگگخص محور تلقی کرد .زیرا کلیگهی اقدامات ،روی خود فرد یا
محیو وی صگگگورت میگیرد .در این نوع پیشگگگریری تالش می شگگگود بگا انجگام برنگامگههگگای
اجتمگاعی ،فرهنری ،اقتصگگگادی ،رفگاهی و نظایر ر ها و درما ناهنجاریهای اجتماعی و باال
برد ارزش های اجتماعی و اخالقی شگگگرایو یک منطقه و نیز وضگگگعیت مجرما بالقوه اعتال
یگافتگه و این رونگد به کاهش میزا جرم بینجامد .پیشگگگریری اجتماعی در واقع ،به دو نقطهی
قرار دارد و خانواده نیز خود بخشگی از محیو اسگت ولی خانواده بسگتر تولید و تربیت اولیهی
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فرد اسگگت (بیات ،شگگرافتیپور و عبدی .) 2382 ،هدف پیشگگریری اجتماعی تقویت بنیادهایی
اسگگت که با اثر گذاری بر گروههای در رسگگگتانه خطر به جامعه پذیری فرد کمک میکند .به
دیرر سگگگخن ،پیشگگگریری اجتماعی به دنبا همنوا سگگگاختن فرد با قواعد اجتماعی از رهرذر
رموزش و پرورش اسگگت .رنچه دسگگت اندرکارا پیشگگریری باید انجام دهند ،بیرو برد هر
چه بیشگگتر افراد از نظام کیفری اسگگت (رایجیا اصگگلی ) 2383 ،بر همین اسگگاس ،اندیشگگمندا
اروپایی همکاری پلیس را با گروه های پیشگگگریری مانعی برای پیشگگگرفت یک راهبرد واقعی
پیشگگگریری اجتماعی از جرم دانسگگگتهاند (اسگگگکوییث  .)2994 ،2ایجاد ت غییرات پایدار در ر
دسگته از جوانانی که خطر ارتکاب جرم رنا را تهدید میکند ،پیشگریری از رشد و توسعه ی
ناسگگازگاری ،تشگگویق به تغییر موضگگع از هنجارشگگکنی به هنجارمندی در زندگی اجتماعی و
مقاوم سگگازی افراد رسگگیبپذیر در برابر وسگگوسگگههای بزهکاری از جمله اهدافی اسگگت که
1. Asquith
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پیشگگگ ریری اجتمگاعی عمگدتگا بگه دنبا ر اسگگگت (ابراهیمی .)2392 ،برای رنکه پیشگگگریری
اجتماعی مؤثر واقع شگگگود ،بایسگگگتی از جهات مختلفی از جمله ،محیو زندگی ،کار ،تفریو،
تحصگگگیگل و خگانواده مورد توجگه قرار گیرد .در ذیگل بگه برخی از مهم ترین مسگگگائلی که در
پیشگریری از جرم از جمله معضگل اعتیاد مؤثر اسگت در قالب دو بخش پیشریری محیومدار
و رشدمدار پرداخته میشود.
پیشگیری محیط مدار
برنامههای محیو مدار بر نظریههای جامعه شگگناختی بزهکاری مبتنی اسگگگت و بیشگگگتر به دنبا
کاهش بزهکاری جوانا از طریق تغییر محیو اجتماعی محل زندگی رنا اسگگگت (ابراهیمی،
 .) 2392در واقع ،این نوع پیشگگگریری بگگه دنبگا این اسگگگت کگه اگر در محیو عوامگل جرمزا
وجود داشگت ر ها را خنثی سگازی کند (نجفی ابرند ربادی و هاشگم بیری .)2393 ،پاسخهای
کیفری نمی تواند در پیشگریری از جرم مؤثر باشگد بلکه تالی فاسگد هم دارد .زیرا مشکل فقو
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از خود فرد نیسگگت که با مجازات یا برنامههای اصگگگالح و درما  ،بتوا افراد بزهکار را از این
طریق ،باز اجتماعی کرد بلکه معموال یک سگگری معضگگالت فرهنری ،اجتماعی و اقتصگگادی
موجگب بزهکگاری افراد می شگگگود .در این شگگگرایو افراد مورد نظر خود را قربگانی جگامعگگه
میدانند .با توجه به تأثیر عوامل گوناگو محیطی ،در ذیل به چند مورد پرداخته میشود.
الف -اشگگگتغگا  :بیکاری از عوامل اجتماعی زمینه سگگگاز در بروز بزهکاری اسگگگت .از نظر
رسگیب شگگناسگا اجتماعی ،بیکاری و فقر می تواند عامل عمدهای در پیداش نابسگگامانی رفتاری
و روانی و در نتیجگه بگاال رفتن انواع کجرویهای اجتماعی به خصگگگوص اعتیاد به مواد مخدر
و حتی خودکشگگی باشگگد (بیات و همکارا  .) 2382 ،به نظر هیرشگگگی شگگاغل بود  ،فرصگگگت
فعلیتهای بزهکارانه را محدود می سگگازد (چلبی و روزبهانی .)2382 ،مهم ترین عامل شگگغلی
مرتبو بگا اعتیگاد ،بیکگاری اسگگگت .بیکگاری در واقع بگه عنوا یک پدیدهی اجتماعی زمینهی
مسگگاعدی را برای انحرافات به ویژه اعتیاد ایجاد می کند .بیکاری و عدم اشگگتغا نه تنها باعث
ناتوانی خانوادهها در تأمین زندگی اقتصگگادی و رفاه مادی و معنوی میشگگود بلکه اسگگتحکام
شگگگخصگگگیتی ،ثبگات اخالقی ،منگاعت طبع و امید به رینده را از فرد میگیرد .معتادا افرادی
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هسگتند که از نظر جسگگمی و روحی به مواد مخدر وابسگته هسگگتند و اغلب منابع مالی و شگگغلی
خود را از دسگت داده یا اصگال فرصگت و توا اینکه فرصگت یا شگغلی را فراگیرند ،نداشتهاند
(برجاس .(2392 ،یکی از عوامل اجتماعی جوانا  ،مسگگئله ی کار (نه صگگگرفا بیکاری) اسگگگت.
اگر فرصگگگتهای شگگگغلی مو جود در یک شگگگهر یا منطقه و یا اسگگگتا  ،بیش از حد مورد نیاز
نیروی کگار موجود در ر منطقه باشگگگد ،نیروی کار موجود در ر منطقه پاسگگگخروی مراکز
شگگگغلی مورد نظر نخواهد بود .بنابراین ،نیروی کار الزم بایسگگگتی از مناطقی که به نوعی دچار
بحرا اشگتغا اسگت ،تأمین شگود .مهاجرت اشگخاص به مناطق صنعتی برای کاریابی ،مسائل
و مشگگکالتی را برای شگگهروندا مهاجرپذیر ،ایجاد می کند .افرادی که به این منظور (کار) به
شگگهرهای صگگنعتی مهاجرت می کنند ،به دلیل مشگگکالت مالی در حاشگگیهی شگگهرها سگگاکن
می شگگوند .در این مناطق به دلیل سگگاخت و سگگازهای غیرمجاز ،فضگگگا و امکانات کافی برای
تفریو و اوقات فراغت نیسگگت .از طرف دیرر ،افراد مهاجر از کنتر های سگگنتی و قوی خود
جدا شگده و در مکا جدید ،این شگرایو کنترلی یا وجود ندارد یا ضگعیف میباشد .به هم ین
خگاطر ،احتمگا گرایش فرد بگه سگگگوی بزهکاری مثل اعتیاد بسگگگیار زیاد اسگگگت (نوروزی و

عدم دسگگتیابی به شگگغل مناسگگب در جامعه ،رسگگیبپذیرتر اسگگت .یعنی کسگگانی که به خاطر
ضگگعف در برنامهریزیهای اشگگتغا نتوانسگگته اند کار مورد نظر را به دسگگت رورند ،در معرض
رسگیبها قرار می گیرند .چنین معضگلی امروزه در بسگیاری از نقاط جها مخصگوصا در نقاط
شگگهری جها سگگگوم به چشگگگم می خورد .چنین وضگگگعیتی خود تا حدود زیادی به مسگگگئلهی
جمعیت و رشگد بیرویهی ر مربوط میشگگود .عدم برنامهریزی در این زمینه مشگگکل بیکاری
را به دنبا داشگگته و خود بیکاری سگگر منشگگأ بسگگ یاری از انحرافات اجتماعی اسگگت (شگگیخی،
 .)2392اقتصگگاد مثل یک شگگمشگگیر دو لبه اسگگت که اگر جانب اعتدا رعایت نشگگود ،از هر
طرف زیانبار خواهد بود .کمبود فرصگگتهای شگگگغلی ،مسگگگائل خاص خود را دارد و فراوانی
ر نیز مسگگائل دیرری را رقم خواهد زد .مثال عدم وجود فرصگگتهای شگگغلی ،یکی از عوامل
جرایم علیگه اموا خواهگد بود .وجود فرصگگگتهگای شگگگغلی بیش از حد در برخی مناطق نیز
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سگبب می شگود که والدین نوجوانا به صگورت چند شگیفته در فعالیتهای شغلی و اقتصادی
درگیر و از کنتر فرزندا خود غافل شگگگوند (نوروزی و افراسگگگیابی.)2389 ،می توا با بهبود
وضگعیت اقتصگگادی ،کار و مسگکن و ایجاد شگگغلهای مناسگب ،جلوی بسگگیاری از اختالالت
سگگوءمصگگرف مواد را گرفت .نداشگگتن شگگغل مناسگگب و بیکاری ،در بسگگیاری از مواقع سگگبب
کشگگیده شگگد جوانا و نوجوانا به مواد اعتیاد رور می شگگود .به همین خاطر ،نتایج تحقیقات
حاکی از این اسگگگت که بین سگگگوء مصگگگرف مواد و شگگگاخصهای محرومیت اجتماعی نظیر
بیکگاری و بیخگگانمگانی رابطگه معنگاداری وجود دارد (برجگگاس .)2392 ،یکی از مواردی کگگه
زمینه را برای اشگگگتغا افراد جامعه فراهم میکند ،ایجاد کارگاههای رموزشگگگی و (حرفهای)
اسگگگت .گگارگگاههای رموزشگگگی می تواند در جامعهپذیر کرد جوانا و نوجوانا و همسگگگو
کرد ر ها با جامعه مؤثر واقع شگگود .در یکی از برنامههای رموزشگگی که برای پیشگگریری از
وقوع جرم و امنیت شگگهری در فرانسگگگه انجام شگگگد ،نتایج حاکی از این بود که جوانا گروه

کار اقتصگگادی و رشگگنا شگگد با واقعیتهای دنیای کار ،دسگگت یابند .کارگاه رموزشگگی که
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هگدف ،توانسگگگتنگد با موفقیت هایی از جمله افزایش اعتماد به نفس ،ایجاد انریزه جهت انجام

شگگگرایو را برای ورود به کار حرفه ای و انزوا زدایی جوانا مهیا میکند ،با تمرکز بر تولید و
خدمات قلمرو فعالیتهای فصلی را توسعه میدهد (ابراهیمی.)2392 ،
ب -تأمین اوقات فراغت :کمبود امکانات برای پاسگگگخرویی به نیازهای طبیعی ،روانی و
اجتمگاعی نوجوانگا و جوانگا از قبیگل کنجکاوی ،تنوع طلبی ،هیجا  ،ماجراجویی ،تأیید و
پذیرفتن و کسگگب موفقیت بین همسگگاال  ،موجب گرایش ر ها به کسگگب لذت و سگگرگرمی
از طریق مصگگرف مواد مخدر و عضگگویت در گروههای کجرو می شگگود .نبود سگگینما ،تئاتر،
ورزشگگراه ،کتابخانه ی عمومی و بسگگیاری از مراکز دیرر که می توانند اوقات بیکاری جوانا
را پر کنند ،سگبب گرایش ر ها به اعتیاد و سگایر تفریحات ناسگالم میشود (برجاس.)2392 ،
در پر کرد اوقگات فراغگگت جوانگا بویژه در ایگام تعطیالت و فصگگگل تگابسگگگتگا  ،برگزاری
مسگگابقات ورزشگگی مانند فوتبا  ،بسگگکتبا  ،کشگگتی و نیز اردوهای فصگگلی از جمله برنامههایی
اسگت که معموال با اسگتقبا مواجه بوده و بسگیار مفید و مؤثر است (ابراهیمی .)2392 ،چرونه

رضا احدی و شهرام محمدی

گگذرانگد اوقگات فراغگت ،نقش مهمی در میزا گرایش جوانگا و نوجوانگا به اسگگگتفاده از
مواد مخدر دارد .سگگگنین  22تا  05سگگگالری را می توا سگگگنین بحرانی نامید .زیرا بسگگگیاری از
معتادا در این دورا برای اولین بار ،مواد مخدر اسگگگتعما نمودهاند .اوقات فراغت نیز نقش
اسگگاسگگی داشگگته و بخشگگی از چالشها و تالشها در ایجاد فعالیتهای مفید و سگگازنده برای
اوقات فراغت جوانا  ،به این خاطر اسگگگت که از بروز فعالیتها و سگگگرگرمیهای مخرب و
جلگب توجگه جوانگا بگه مواد مخدر و دیرر انحرافات جلوگیری شگگگود .زیرا اوقات فراغت
مگاننگد چگاقوی دو لبه عمل میکند .بدین معنا که اگر اوقات فراغت بیبرنامه باشگگگد ،زمینهی
دوسگگگتی بگا افراد کجرو و گرایش بگه سگگگمگت مواد مخدر را فراهم خواهد رورد .می توا با
برنگامگهریزی دقیق ،از یک طرف ،زمینه ی انحراف و کجروی را از بین برد و از طرفی دیرر،
با تقویت روحیه ،شگگادابی و نشگگاط ،پیشگگرفت و رموزشهای الزم ،ر ها را سگگازماندهی کرد
(برجاس.(2392 ،
یکی از عوامگل بگازدارنگده ی افراد از روی رورد به جرایم و انحرافات و تقویت ارادهی
در کشگور ما و مسگئو جهتدهی به فعالیتهای ورزشگی ،سگازما تربیت بدنی میباشگد .این
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سگگازما می تواند با ورزش و تمرکز روی افراد و همرانی کرد و قرار داد ر در دسگگترس
اقشگار جامعه به خصگوص جوانا  ،این امکا را فراهم نماید که اوقات رنا را با تفریو سگگالم
جایرزین کند (ایرانشگگگاهی .)2389 ،بخش عمده ای از اوقات فراغت ،مربوط به احسگگگاسگگگی
اسگگت که در طو اوقات فراغت به جوانا دسگگت میدهد به طوری که ر دسگگته افرادی که
معتاد شگگدهاند از اوقات فراغت گذشگگتهی خود ناراضگگی بودهاند .در راهبردهای پیشگگریری و
درمگا اعتیگاد به مواد مخدر ،بایسگگگتی سگگگعی شگگگود با فراهم رورد امکانات مناسگگگب برای
اسگگگتفادهی بهتر از اوقات فراغ ت ،نررش مثبت و جذاب نسگگگبت به اوقات فراغت در جوانا
بگه وجود رورد تگا از این اوقات برای تقویت روحیه ی خود اسگگگتفاده کنند (برجاس.(2392 ،
می توا برای خگانوادههگا فرصگگگتهایی ایجاد کرد که جوانا به مجالس مذهبی ،کلوپهای
ورزشگگگی ،تفریحگات سگگگالم ،دیگد فیلمهگای رموزنده و اماکن تفریحی و گردشگگگراهها و
مسافرت بروند.
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انسگگگا در سگگگنین مختلف نیگاز دارد کگه به تفریو و سگگگرگرمی در هنرام اوقات فراغت
بپردازد کگه این امر در دوره ی جوانی و نوجوانی بیشگگگتر مورد توجگه قرار میگیرد ،چرا ک گه
انسگگا در این دوره بسگگیار پر انرژی اسگگت .اگر این پتانسگگیل و دورهی حسگگاس به درسگگتی
مدیریت و هدایت نشگگود ،ممکن اسگگت مشگگکالت زیادی از جمله گرایش به سگگمت اعتیاد و
بزهکگاری را بگه دنبگا داشگگگتگه باشگگگد .به نظر میرسگگگد از جمله ارگا هایی که در این زمینه
می توانند نقشگی تعیین کننده داشگته باشند ،وزارت ورزش و جوانا و نیز شهرداریها هستند.
می توا با ایجاد فضگگای کافی برای ورزش در هنرام فراغت و همچنین داد تسگگهیالت الزم
و مناسگگگب برای ازدواج این قشگگگر از جامعه ،خوهای موجود را پر کرد .شگگگهرداریها نیز با
فراهم نمود مکگا هگایی از جملگه پگارکهگای مناسگگگب و کنتر گر به طوری که از نظارت
اجتمگاعی بگاالیی برخوردار باشگگگند می توانند نقش مهمی را ایفا کنند .اگر پارکها از نظارت
اجتمگاعی الزم برخوردار بگاشگگگد ،زمینه ی ارتکاب جرم به ویژه خرید و فروش مواد مخدر یا

قشر جوا و نوجوا  ،می تواند در پیشریری از جرم ،نقش تعیین کننده داشته باشد.
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اسگگگتعما ر در کنار و گوشگگگهی پارکها محدود شگگگده یا از بین میرود .همچنین احدام

ج -نوسگگگازی شگگگهری و کنتر محالت جرم خیز :یکی از محیوهای اجتماعی که محل
اجرای برنامههای اجتماعی اسگگت ،مناطق شگگهری یا زیسگگتبوم جرم خیز اسگگت .در این نوع
منگاطق ،علی رغم جابجایی جمعیت و تغییر ترکیب ر  ،رمار بزهکاری قابل توجه اسگگگت .در
این محیو ،کنتر اجتمگاعی غیر رسگگگمی کمرنگگ شگگگده و فررینگد جامعهپذیری جوانا و
نوجوانگا تغییر پیدا کرده اسگگگت .ر ها به جای الروبرداری از مد های اجتماعی ،بیشگگگتر از
همسگگگاال خود الرو برداری می کننگد .در این فضگگگا ،جگامعگهپگذیری جوانگا و نوجوانا در
درو بگانگدهگای مجرمگانگه شگگگکل میگیرد (ابراهیمی .)2392 ،شگگگاو و مککی معتقدند که
پیشگریری بایسگگتی از محالت و گروهها شگروع و به مرمت و عمرا محالت ختم شگگود و در
پیشگریری از جرم ،نقش اعضگای محله قابل توجه است .به عقیده ی این دو ،پیشریری رسمی
بگه دلیگل عگدم شگگگناخت شگگگرایو خاص محلهها ،اقداماتی سگگگطحی و بیفایده هسگگگتند .اما
پیشگگریری غیر رسگگگمی یا محلی ،مردم محله را درگیر در امر پیشگگگریری می کند .برای مثا
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فقو افراد محله واقف هسگگتند که مثال محل تجمع معتادین کجاسگگگت و چرونه میتوا ر
محگل را تغییر کگاربری داد (ابراهیمی .)2392 ،مطگالعات شگگگاو و مککی نشگگگا داد که در
محله هایی که نظم اجتماعی از هم گسگگیخته اسگگت ،بزهکاری بیشگگتر اسگگت .رنچه که میزا
بزهکاری افراد را در این محالت افزایش میدهد ،فضگگگای حاکم بر یک محله اسگگگت یعنی
فضگگای حاکم بر ر محلهها به گونه ای اسگگت که هرکس وارد رنها شگگود ،به دلیل وجود نظم
اجتماعی موجود در ر  ،مرتکب جرم میشگگود .شگگیوههای اصگگلی کنتر جرم از هم پاشگگیده
شگگده و احسگگاس تعلق به فرهنگ اصگگلی از بین رفته اسگگگت و نمونهای از عمرا و ربادانی و
فرهنگگ در این محالت وجود نگدارد (ولگد و همکگارا  ،ترجمه شگگگجاعی .)2392 ،از جمله
مناطق جرم خیز شگهری ،محلههای حاشگیهای اسگت .حاشگیهنشگینی در بردارندهی فرصتها و
موقعیگت های فراوا ارتکاب جرم اسگگگت .در بیشگگگتر موارد ،افراد مناطق حاشگگگیه نشگگگین در
محالت مرفهنشگین یا متوسگو نشین شهر اقدام به ارتکاب جرم میکنند .توزیع و ساخت مواد
مخدر و مشگگگروبات الکلی نیز در این مناطق بیشگگگتر به چشگگگم میخورد .کانو های جرمخیز
ابتدا حواشگی شگهرها و سگپس نقاط مرکزی اسگگت .این مناطق در واقع محل تجمع بزهکارا

بهسگگازی ،همری از مصگگادیق پیشگگریری اجتماعی اسگگت که زمینههای وقوع جرم را حذف و
از بین می برد و بگه ویژه ر کگه نوسگگگازی ،شگگگهرک سگگگازی و عمرا  ،رویکردهای نوین از
پیشگریری اجتماعی هسگتند .در واقع محیو شگهری دارای قابلیتها و ظرفیتهایی اس گت که
میتوانگد برخی از انواع رفتگار را تسگگگهیگل کند یا ر ها را ترویج نماید (ایرانشگگگاهی.)2389 ،
منگاطق درو شگگگهری که شگگگرایو محیطی نامطلوبی دارند و برای تجمع مهاجرا تازه وارد،
مناسگگگب هسگگگتند به همراه زاغههای حومه ی شگگگهر که دارای تراکم باالیی هسگگگتند به عنوا
مکا هایی با بیشگگترین میزا جرایم و بزهکاری شگگناخته شگگده اند .ارتکاب جرایم معموال در
منگاطقی بگا سگگگطو دررمگد پایین ،تجمع نژادی ،خانههای مخروبه ،بیکاری زیاد ،تراکم باالی
جمعیگت و محلههای نابسگگگاما اتفاق میافتد (بیات و همکارا  .)2382 ،مدیریت شگگگهری با
تکیه بر برنامههای اجتماعمحور محالت ،توانمندسگگگازی و اقتدار افزایی سگگگاکنا محالت و
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و بزهدیدگا فراوا است (خانعلیپور.)2392 ،
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ایجاد بسگگتر مناسگگب برای کار و فعالیت جوانا با گسگگترش همکاری نهادهای مردمی و غیر
دولتی در امر مبگگارزه بگگا مواد مخگگدر می توا در پیشگگگریری از جرم نقش مهمی داشگگگتگگه
باشگگد(خسگگروانی .) 2394 ،شگگهرداری نقش مهمی را در ارتقاء سگگطو فرهنگ و رگاهی مردم
در جلوگیری از ورود ر ها به قلمرو جنایی دارد (ایرانشگگگاهی .) 2389 ،اگر مناطق حاشگگگیه و
فرسگوده ی شگهری از نظر بهداشگتی و نظم اجتماعی مورد بی توجهی واقع شود ،این امر بالقوه
جرم زاسگگگت .افراد بزهکار ،معموال چنین مناطقی را برای زندگی انتخاب میکنند چراکه هم
نظارت اجتماعی ضگگعیف اسگگت و هم با افراد کجرو بهتر ارتباط برقرار میکنند .این مسگگئله،
رسگیب های اجتماعی زیادی از جمله :اعتیاد ،روسگگپیرری ،خرید و فروش مواد مخدر و  ...را
بگه دنبگا دارد زیرا این منگاطق ،هم از نظر اجتمگاعی -فرهنری و هم از نظر اقتصگگگادی دچگگار
رشفتری و بیسازمانی میباشند.

زیاد می شگود .این نوع از پیشگگریری بر این تفکر اسگگتوار اسگگت که رفتارهای اکتس گابی دورا
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توانگایی هگای اجتماعی اطفا و نوجوانانی اسگگگت که خطر گرایش ر ها به حوزهی بزهکاری

سال  ،3شماره  ،21زمستان 2331

 )۳پیشگیری رشد مدار
پیشگگگریری رشگگگد مگدار یکی از انواع پیشگگگریری اجتمگاعی اسگگگت کگه به دنبا بهبود پایدار

رشگگگد (تولگد تگا بزرگسگگگالی) زمینگه سگگگاز ارتکگاب اعما مجرمانه می شگگگود .به همین دلیل،
تحقیقات علمی بیانرر ر اسگگت که مداخالت فشگگرده نسگگبت به اطفا و نوجوانا در معرض
خطر و خگانوادههگای رنگا می توانگد مگانع ریشگگگهدار شگگگد بزهکاری در نوجوا و رشگگگد و
توسگگعه ی اجتماعی رنا نیز بشگگود (ابراهیمی .) 2392 ،نتایج یک تحقیق حاکی از این بود که
سگگوء اسگگتفاده جنسگگی و بدنی در دورا کودکی از یک شگگخص ،با تعدادی از مشگگکالت از
جملگه مصگگگرف روزانگه مواد مخدر و الکل ،در بزرگسگگگالی همراه بوده اسگگگت (چن و گتا ،2
 .)0225هدف پیشگگریری رشگگدمدار ،بهبود پایدار صگگالحیت های اجتماعی اطفا و نوجوانانی
اسگگت که زمینهی بزهکاری در ر ها وجود دارد .این برنامهها در پی احیای شگگرایطی هسگگتند
کگه اجگگازه دهگگد تگگا توانگایی هگگای فکری ،اخالقی و اجتمگاعی طفگل و نوجوا رشگگگد کنگگد
(ابراهیمی .)2392 ،ویژگی این نوع پیشگگگریری ر اسگگگت کگه عال وه بر خود فرد ،شگگگامگگل
1. Chen & Gueta

رضا احدی و شهرام محمدی

اشگخاص و محیوهایی می شگود که وی را مجهز به وسگایل مقاومت در مقابل جرم نکردهاند.
در پیشگریری رشگد مدار در دورههای مختلف رشگد جسمانی و عقالنی ،یک سلسله اقدامات
مناسگب صگورت می گیرد تا در رینده طفل مرتکب جرم نشگود .البته اقدامات ،بلند مدت بوده
و ممکن اسگگت حدود بیسگگت سگگا جواب دهد .رنچه در پیشگگریری رشگگدمدار مالک اسگگت
رموزش مهگارت هگای اجتماعی به کودک و والدین اوسگگگت .کودک بایسگگگتی یاد بریرد که
چرونگه بگا پرخگاشگگگرری مبگارزه کنگد و خواسگگگتگه ی خود را بدو تهدید بیا کند .این نوع
پیشگگگریری بگا رموزش الفبگای زنگدگی و احیای مهارتهای زندگی اجتماعی مرتبو اسگگگت.
پیشگریری رشگدمدار ،مداخله ی زود هنرام نسگبت به طفل ،خانواده و مدرسگگه را تجویز کرده
و دارای خصگگوصگگگیت تربیتی و فنی اسگگگت (بابایی .)2392 ،عوامل مختلفی در هنجارپذیر یا
هنجارگریز شگگد کودک یا نوجوا مؤثر اسگگت که با رشگگد شگگخصگگیتی این افراد رابطهی
غیرمسگگگتقیم دارد .نهادهای مختلفی در این نوع پیشگگگریری ،مؤثر نقش دارند که به چند مورد
از مهم ترین ر ها اشاره میشود.
پیگدایش جگامعگه و عملکردهگای اقتصگگگادی ،اجتمگاعی و فرهنری ر دارد .بر اسگگگاس بنیگگاد
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خگانواده اسگگگت کگه جوامع بزرگتر بشگگگری ظهور کردهانگد .خانواده برطرفکنندهی نیازهای
مختلف انسگگا اسگگت .به همین خاطر ،حرکت بهتر جامعه یا عملکردهای اجتماعی جامعه در
گرو حرکت بهتر خانواده اسگگگت .این نهاد به عنوا یک نهاد اجتماعی ،بیشگگگترین وظایف را
در قبا اعضگگای خود دارد .مهم ترین وظیفه ی خانواده ،موضگگوع تربیتی اعضگگگا و افراد ر به
ویژه قبل از تحصگگیالت رسگگمی اسگگت .جریا اجتماعی کرد یا فرهنگپذیری از خانواده
ناشگی میشگود (شگیخی .) 2392 ،مشگکل اسگاسگی که پیشگریری رشدمدار به دنبا ارائهی راه
حل برای ر اسگگت ،قصگگور والدین در تربی ت فرزندا اسگگت .بعضگگی از این والدین اصگگال
نمیداننگد کگه چرونگه بگایسگگگتی خود کنترلی را بگه فرزندا خود یاد بدهند .این معضگگگل در
خانوادههای بد سگرپرسگگت و منزوی قابل توجه تر اسگگت .در حقیقت ،تقویت سگگاز و کارهای
خود کنترلی از طریق اهرمهای خانوادگی می تواند نوجوانا را نسگگگب ت به زشگگگتی و قبو عمل
خگود رگگگاه نگموده و این امر را برای ر هگگا درونی کنگگد (ابراهیمی .)2392 ،مگگداخالت
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پیشگگریری مبتنی بر خانواده ،در پیشگگریری از سگگوءمصگگرف مواد مخدر بسگگیار امیدوار کننده
بوده اسگگگت .برای اینکگه برنگامگه هگای پیشگگگریری متمرکز بر خانواده مؤثر واقع شگگگوند ،باید
متنا سگب با سگن ،جنسیت و نیازهای فرهنری کودکا و خانوادههایشا طراحی شوند (کامفر
و رلوارادو .)2998 ،2
گسگگیختری خانوادگی یکی از عوامل مهم دیرری در این زمینه اسگگت که در تولید رفتار
بزهکگارانه مؤثر اسگگگت ،زیرا زمانی که فرزندا  ،والدین خود را از دسگگگت میدهند ،مراقبت،
سگگرپرسگگ تی و کنتر و راهنمایی های رنا را از دسگگت خواهند داد .گسگگیختری خانوادگی
فراینگد جامعهپذیری فرزندا را با مشگگگکل مواجه میکند .زیرا خانوادههای تک والدی قادر
نیسگگتند الروهای مناسگگبی برای فرزندا باشگگند .خانواده ی به هم ریخته منبع رفتارهای ضگگد
اجتماعی اسگگت .بیشگگتر بزهکارا متعلق به خانوادههایی هسگگتند که در ر محبت و تفاهم ،اثر
کمتری دارد و غگالبگا دارای خانوادههایی از هم پاشگگگیده هسگگگتند (بیات و همکارا .)2382 ،

و پرورش کودک تأثیر نامطلوبی داشگته باشگد .در محیو خانوادگی منسجم ،اعضای خانواده
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بدو شگگک هرگونه نارسگگایی و نقص در سگگاخت خانواده می تواند از هما طفولیت در رشگگد
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شگگرایو نامسگگاعد خانوادگی در کودکا و نوجوانا  ،ایجاد ناکامی و ناسگگگازگاری میکند و

برای رسگگگیگد هریک از افراد به اهداف خود ،ترغیب و تشگگگویق می شگگگوند .طالق و وجود
تنشهگای عگاطفی در خگانواده باعث محرومیت عاطفی میشگگگود و محرومیت عاطفی از علل
مهم گرایش فرد به اعتیاد محسگگگوب میگردد .در خانوادههای گسگگگیخته و پر تنش ،فرزندا
در سگنین مختلف ،بحرا های زیادی را تجربه می کنند که بعضگگی مواقع موجب فرار ر ها از
خگانگه شگگگده و در نتیجگه زمینگهی ورود وی را بگه جگادهی بزهکگاری بگاز مینمگاید (برجاس،
 .)2392نوجوانی کگه در خگانواده منسگگگجم پرورش می یگابگد گرمی روابو ،عواطف ،عشگگگق،
عالقه موجود ،احسگگاس مسگگئولیت و تعهد اعضگگا را به یکدیرر احسگگاس کرده و در نتیجه در
قبگا خواسگگگتگههگای بقیگه اعضگگگا احسگگگاس تعهگد میکنگد (ادیبنیا و همکارا  .)2395 ،در
خانوادههای گسگیخته ،بی سگواد یا کم سگواد یا دارای والدین معتاد ،اجتماعی شگد به شگگکل
کگامگل ،صگگگورت نررفتگه و نظم خگانواده مختل شگگگده و کنتر اجتماعی متوقف میشگگگود
1. Kumpfer & Alvarado

رضا احدی و شهرام محمدی

(معگدنی .) 2382 ،بین سگگگبک دلبسگگگتری پدر و مادر و گرایش به اعتیاد رابطهی وجود دارد.
هرچه دلبسگگتری و انسگگجام خانواده ضگگعیف باشگگد ،احتما گرایش به اعتیاد بیشگگتر میشگگود
(شگگگهرکی ،رقیبی و کرد .) 0225 ،در کگل می توا گفگت کگه خگانوادهها باید در تربیت بهتر
فرزندا و ایجاد روابو گرم میا اعضگگای خانواده دقت عمل بیشگگگتری به خرج دهند .کنتر
و سگگرپرسگگتی جدی و دقیق فرزندا توسگگو خانواده از انحراف و کجروی ر ها جلوگیری
میکند.
ب -مدرسگه :امروزه خانه و مدرسگه به عنوا دو نهاد پایدار اجتماعی بیشگترین سهم را در
تربیگت کودکگا و نوجوانگا بر عهگده دارنگد .فراینگد جگامعگهپذیری فرد از محیو خانواده و
خگانگه رغگاز شگگگده و در محیو مگدرسگگگه تکگامل می یابد (معظمی .)2393 ،مدرسگگگه یکی از
نهگادهگایی اجتماعی اسگگگت که پس از خانواده نقش اسگگگاسگگگی در زندگی اجتماعی کودک،
نوجوا دارد .چرا کگه دانش رموز بیشگگگتر اوقات زنده و فعا خود را در مدرسگگگه میگذراند،
موقعیت و برنامههای مدرسگگه اثر مهمی در عالقه مندی و یا فرار جوا از مدرسگگگه دارد (بیات
سگگوق دهنده به سگگوی بزهکاری اسگگت .رموختن مهارتهای اجتماعی به کودک و نوجوا ،
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یعنی رفتگارهگای اجتمگاعی و تعگامل سگگگازنده با دیررا و محیو اجتماعی باید رموزش داده
شگود به طوری که نوجوا به صگورت خودکفا بتواند به صگورت یک عضگو صگاحب حقوق و
تکگال یف در جگامعگه ظگاهر شگگگود .این رموزش بایسگگگتی از سگگگوی رموزگارا در مدارس به
کودکگا و نوجوانگا رموخته شگگگود ( نجفی ابرند ربادی و هاشگگگم بیری .)2380 ،از مسگگگائل
مهم در مدرسگگه ،میزا و نرخ فرار از مدرسگگه اسگگت .بنابراین الزم اسگگت معلما و مسگگئوال
مگدارس بر متغیرهگای مهمی چو مسگگگگائگل خگگانوادگی دانشرموزا  ،فرار از مگدرسگگگگه و
اختالفات رفتاری دانشرموزا توجه خاص داشته باشند (بیات و همکارا .)2382 ،
ناهنجاری در زمینه ی رموزشگگگی و محیو درسگگگی همیشگگگه موجب سگگگقوط فوری فرد به
بزهکاری نمی شگگود ،فقو امکا دارد باعث ترک تحصگگیل ،ولرردی و  ...گردد .امّا در دراز
مگدت ممکن اسگگگت بگاعگث بروز اختال فراوا مگادی و معنوی در زندگی شگگگخص گردد.
مطالعات رماری حاکی از ر اسگگت که نسگگبت باالیی از جوانا بزهکار را افراد کم سگگواد و
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ترک تحصگگگیگگل کرده تشگگگکیگگل میدهنگگد (نجفی توانگگا .)2392 ،بگگه عقیگگدهی هیرشگگگی،
دانشرموزانی که به هنجارهای رسگگمی مدرسگگه اعتقادی ندارند یا به عللی مدرسگگه را دوسگگت
نگدارنگد و یگا در برنامههای رسگگگمی و داوطلبانه ی مدرسگگگه مشگگگارکت فعا ندارند ،مسگگگتعد
گرایش بگه رفتارهای بزهکارانه هسگگگتند (بیات و همکارا  .) 2382 ،با توجه به اینکه مدرسگگگه
یکی از نهادهای تربیتی اسگگت ،تالش در جهت بهبود روابو خانه و مدرسگگه یکی از مهمترین
اقگدامات الزم در جهت کاهش نابسگگگامانیهای اجتماعی از جمله اعتیاد اسگگگت .بهبود روابو
شگگاگرد و معلم و ارائهی خدمات مشگگاورهای در مدارس می تواند در این راسگگتا مؤثر و مفید
بگاشگگگد .انجمن هگای اولیگاء و مربیگا در صگگگورت تقویگت و حمایت ،می توانند پلی بین نهاد
خانواده و مدرسگگگه باشگگگند (برجاس .) 2392 ،نتایج پژوهشگگگی که قادری دهکردی ( )2329و
خگالقیپور ( )2382در زمینگهی رگگاه سگگگازی دانشرموزا از عوارض مصگگگرف مواد مخدر
نشگگگا داد کگه رگگاه سگگگازی تأثیر عمدهای بر تغییر نررش دانشرموزا نسگگگبت به عوارض

اعتیادرور و عوارض و عواقب ناشگگی از مصگگرف ر  ،برای دانشرموزا اطالعرسگگگانی کنند
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انجگگام دهنگگد .مگگدارس می تواننگگد بگگا برگزاری همگگایشهگگای مختلف در مورد انواع مواد
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مصگگرف مواد مخدر داشگگته اسگگت .مدارس باید برای رگاهی دانشرموزا اقدامات مختلفی

یگا معلمگا در سگگگر کالس درس در اوقگات خگالی ،نکگاتی از ا ین معضگگگل خگانما سگگگوز به
شگاگردانش گوشگزد نمایند تا شگاید زمینه ای برای پیشریری از گرایش به سمت اعتیاد باش د.
یکی از دالیل دچار شد دانشرموزا به این معضل ،عدم رگاهی از مضرات ر است.
ج -نهاد رسگگانه :رسگگانه های جمعی از قبیل تلویزیو  ،مجالت ،سگگینما ،رایانه و اینترنت به
عنوا یکی از عوامل اجتماعی شگگگد افراد با برنامههای خود می توانند سگگگطو رگاهی را باال
برده و الروهای متناسگگگب را ارزشهای جامعه تبلیغ نمایند .به عقیدهی سگگگاترلند ،جوانا در
فررینگد یادگیری اجتماعی به تقلید از رفتار دیررا می پردازند و از طریق رسگگگانهها برخی از
رفتارهای بزهکارانه نظیر پرخاشگگرری و خشگگونت را یاد میگیرند (احمدی .)2384 ،صگگدا و
سگگیما با تهیه و پخش برنامههای مناسگگب جهت جذب مخاطب ،نقش مهمی در جلوگیری از
بزهکگاری دارد .بگه طوری کگه هرچه سگگگطو رگاهیهای عمومی جامعه بیشگگگتر شگگگود ،یقینا
ارتکگاب اعمگا مجرمگانه تقلیل خو اهد یافت .صگگگدا و سگگگیما از طریق رموزشهای مثبت و

رضا احدی و شهرام محمدی

سگازنده ،تبلیغ الروهای مناسگب رفتاری و انتشار افکار صحیو و سالم می تواند جامعهپذیری
افراد و هنجارمندی رفتارهای ر ها را تسگهیل نماید .رسگانههای گروهی بهترین وسگگایل برای
انتقگا اطالعگات هسگگگتنگد و نقش مؤثری در مبگادلگه عقگایگد و اطالعگات دارند .بنابراین برای
پیشریری از جرم باید به نحو مناسبی استفاده شوند (ایرانشاهی.)2389 ،
با وجود مبارزه ی مسگگتمر با مواد مخدر در ایرا  ،همچنا شگگیوع ر سگگریع تر اسگگت .از
دالیل بسگگیار مهم عدم موفقیت کامل در زمینه ی مبارزه با مواد مخدر ،شگگاید ر باشگگد که در
جگامعه به مسگگگئله ی مواد مخدر به عنوا یک جرم نرریسگگگته شگگگده و در مبارزه با ر تنها بر
نیروی قهریه تأکید شگده اسگت .از این رو کمتر سگعی شده است به این مشکل به عنوا یک
مشگکل ارتباطی پرداخته شگود .بکارگیری صگحیو و هوشمندانهی پیامهای رسانههای جمعی
به صگورت مسگتق یم و غیرمسگتقیم در قالب فیلم ،سگریا  ،انیمیشن ،مستند میتواند در مقابله با
شگگیوع مصگگرف مواد مخدر در سگگطو جامعه و بین خانواده ها تأثیرگذار باشگگد؛ مشگگروط بر
اینکه این پیامهای رسگگگانه ای متناسگگگب با وضگگگعیت سگگگنی ،تحصگگگیلی ،اجتماعی و فرهنری
شگود (رضگا قلیزاده .)2393 ،نمایش اعما خشگونتبار ،کشگتار ،و صحنههای هیجا انریزدر
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تشگگگدیگد کجرویهگا اثر قگابگل توجهی دارد و می تواند در هدایت جوانا به اعتیاد مؤثر واقع
شگگگود (برجگاس .) 2392 ،یکی از علل اصگگگلی در بحث گرایش به مواد ،بیاطالعی از پیامدها
و وقایع تلخ مصگرف مواد مخدر اسگت .رسانه می تواند ضمن اطالع رسانی از اوضاع و احوا
افراد رلوده و رثار و نتایج ر در این حوزه بسگیار مؤثر باشگد (رضگا قلیزاده .)2393 ،رسگانهها
بگا تولیگد برنامههای فرهنری ،اجتماعی ،روانی ،مشگگگاورهای ،دی نی و حقوقی به عنوا الروی
اجتمگاعی ،می تواننگد نقش بارزی را در کاهش اعتیاد داشگگگته باشگگگند .کارکرد اوقات فراغت
وسگایل ارتباط جمعی از طریق تولید سگگریا ها و برنامههای متنوع که در جهت کاهش اعتیاد
و سگایر رسگیب هاسگت ،عالوه بر پرکرد اوقات فراغت افراد جامعه موجب رگاهی ر ها نیز
خواهد شگگگد (رضگگگا قلیزاده .)2393 ،در این زمینه ماده  2رییننامه ی اجرایی قانو اصگگگالح
قانو مبارزه با مواد مخدر مصگگوب  2322اشگگعار میدارد که سگگازما صگگدا و سگگیما مکلف
اسگگت با هماهنری سگگتاد مبارزه با مواد مخدر ،درصگگگدی از برنامههای خود را در قالب فیلم،
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سگریا  ،پیامهای رموزشگی و هشگداردهنده و رموزشهای تخصگصگی از شگبکهی سراسری و
شگگبکههای اسگگتانی در زمینه ی پیشگگریری و درما اعتیاد ،اختصگگاص دهد .به نظر میرسگگد
تلویزیو بگه عنوا پرمخگاطگب ترین رسگگگانگه بگایگد قسگگگمتی از برنامههای روزانهی خود را به
صگگحبت کارشگگناسگگا در زمینهی اعتیاد و مواد مخدر اختصگگاص دهد تا خانوادهها و نسگگل
جوا  ،رشنایی بهتر و بیشتری با این مسئله داشته باشند.
د -نهگادهگای مردمی :امروزه مقگامگات دولتی بگه این نتیجگه رسگگگیدهاند که کنتر جرم و
تگأمین امنیگت ،فراتر از توا رنا اسگگگت .زیرا ،از یک سگگگو ظرفیت و توانایی نظام رسگگگمی
عگدالت کیفری برای تأمین نظم و امنیت بسگگگیار محدود اسگگگت و از سگگگوی دیرر ،سگگگاز و
کگارهگای متعگددی در زمینگه ی کنتر جرم در جگامعگه وجود دارد که بیرو از قلمرو دولت
بوده و مسگگتقل از سگگیاسگگتها و برنامههای دولت عمل می کند .بر این اسگگاس سگگازماندهی
مراکز غیردولتی و مردم در اولو یت سگگیاسگگت جنایی بیشگگتر کشگگورهای پیشگگرفته قرار گرفته

و لجام گسگگگیختهی پدیده ی مجرمانه همراه با ظهور اشگگگکا نوین بزهکاری ،بحرا ناتوانی و
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اسگگگت (بیگات و همکگارا  .) 2382 ،بگگا توجگگه بگگه اینکگگه یکی از انواع سگگگیگگاسگگگتجنگگایی،

نگاکگارایی نظگگام عگدالگگت کیفری برای مقگابلگگه بگا ر و غلبگگه بر سگگگایر عوامگگل ،توجگه بگگه
سگیاسگت جنایی مشگارکتی و نقش نهادهای غیررسگمی در امر پیشریری از جرم ،بیشتر شده و
مکتب دفاع اجتماعی و تأکید ر بر امر پیشگریری و بازپذیری به جای سگرکوب و مجازات،
تأثیر بسگگزایی در تحو و ظهور این اندیشگگه داشگگته اسگگت (رنسگگل ،ترجمه رشگگوری و نجفی
ابرندربادی .)2325 ،در زمینه ی مواد مخدر و اعتیاد همین امر صگگادق اسگگت یعنی مبارزه علیه
تولیگد و توزیع مواد بگه تنهایی باعث کاهش مصگگگرف نخواهد شگگگد .از روشهای مؤثر برای
کگاهش شگگگیوع اعتیگاد ،بکگارگیری روشهگای صگگگحیو کاهش تقاضگگگا شگگگامل برنامه های
پیشگگگریری ،درما و توا بخشگگگی همرام با مبارزه با عرضگگگه مواد اسگگگت (برجاس.)2392 ،
متأسگگفانه در حا حاضگگر ،مشگگارکت مردم در امر پیشگگریری از مصگگگرف مواد مخدر پایین
اسگگت .در حالی که ،اعتیاد معضگگل مهمی اسگگت که مشگگارکت مردمی و احسگگاس مسگگئولیت
همرگانی را مطالبه می کند .باید کنتر غیر رسگگگمی ،توسگگگو مردم گسگگگترش یابد تا دسگگگت

رضا احدی و شهرام محمدی

انگدرکگارا حوزه مواد مخگدر در هیچ جا احسگگگاس امنیت نکنند رنراه با تالش مسگگگئوال به
خصگوص ،پلیس می توا امید وار بود که توزیع مصگرف مواد مخدر کاهش یابد (شگگایرا و
اضگگغرزاده .)2394 ،با توجه به اینکه مشگگارکت نهادهای مختلف مردمی در امر پیشگگریری از
سگگگوءمصگگگرف مواد مخدر یا اعتیاد افراد ،مؤثر اسگگگت در ذیل به چند مورد از ر ها اشگگگاره
میشود.
 -2جمعیگتهگای متشگگگکگل از معتگادا سگگگابق :در بزه دیده شگگگناسگگگی حمایتی طبق نظر
منگدلسگگگو  ،حمایتهای معنوی ،عاطفی ،مادی و روانی از بزهدیده مطرح اسگگگت .به طوری
کگه فرد بزه دیگده بگا تحمگگل جرم ،ررامشهگای درونی و جسگگگمی خود را از دسگگگت داده و
نیازمند مراقبت و درما دارد تا به وضگع سگابق بازگردد .در برخی کشگورها نهادهایی متشگگکل
از بزهدیگدگا سگگگابق وجود دارد که به کمک این بزهدیدگا میریند و به ر ها مشگگگاورهی
روانی می دهند تا از این طریق بتوانند به جبرا گذشگگگته بپردازند (نجفی ابرند ربادی و هاشگگگم
بیری .) 2393 ،در پیشگگگریری از اعتیاد و سگگگوءمصگگگرف ،هدف گسگگگترش خدمات درمانی و
مراقبتهای پس از ر اسگگگت به گونه ای که این اقدامات منجر به ترک اعتیاد و بازگرداند

از طرفی تشگگگکیگل انجمن هگایی از معتگادا سگگگابق و در راسگگگتای ر  ،برگزاری جلسگگگات و
همایشهای مختلف دربارهی معضگگالت اعتیاد و سگگوءمصگگ رف مواد به رگاهی و بازگشگگت
بهتر و سگگریع تر افرادی که در ابتدای این راه غلو هسگگتند یا ر هایی که برای چیره شگگد بر
مشگگکالت خود ،به سگگگمت مواد پناه میبرند ،کمک شگگگایانی خواهد کرد .در نمونهای از این
تشگگکلها می توا به انجمن معتادا گمنام اشگگاره کرد .هر کسگگی که بخواهد مصگگرف مواد
مخدر را قطع کند ،می تواند عضگگوی از انجمن مذکور باشگگد .روش اصگگلی بهبودی در انجمن
معتگادا گمنام باور به این برنامه اسگگگت و ارزش درمانی ر  ،کمک یک معتاد به معتاد دیرر
اسگگگت و اعضگگگا بگا حرف زد درباره ی تجربیات و بهبودشگگگا از مصگگگرف مواد مخدر ،در
جلسگات شگرکت میک نند .سگاختار جلسات انجمن معتادا گمنام غیر رسمی است .جلسات
این انجمن به صگورت باز و بسگته اسگت .در جلسگات باز ،شگرکت برای عموم رزاد است ولی
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شگگخص به اجت ماع شگگود .بازپروری و ممانعت از بازگشگگگت افراد معالجه شگگده به مصگگگرف
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در جلسگات بسگته فقو افرادی که عضگو این انجمن هسگتند ،شگرکت می کنند (معصومیراد،
 .) 2389کسگگانی غیر از اعضگگای این انجمن ،زمانی میتوانند در جلسگگات بسگگته حضگگور پیدا
کنند که افراد حاضر در جلسه اجازه دهند.
 -0نهگادهگای دینی -مذهبی :دین و ارزش های ناشگگگی از ر بیش از هر عامل دیرری در
یکپارچری شگخصگگیت و معنی داد به شگخصگگیت فرد مؤثرند در حالی که نظامهای ارزشگگی
دیرر فقو قگادرنگد یگک بعگد و یگا جنبگههگایی از زنگدگی فرد را یکپگارچه نمایند و جنبههای
دیرر را نگادیده میگیرند (بیات و همکارا  .) 2382 ،کسگگگانی که پایبند به دین هسگگگتند کمتر
پایشگگا به مراکز انتظامی ،دادگاه و زندا ها کشگگیده می شگگود .دین در سگگالمسگگازی محیو
اجتماعی نقش بسگگگزایی دارد .دین می تواند عامل کنتر اضگگگطرابها و احسگگگاس ناامنیها و
وسگگگیلگه ای برای ایجاد ررامش باشگگگد .در عصگگگر حاضگگگر بسگگگیاری از انحرافات ،لغزش ها،
شگگکسگگتها و نابودی ملتها به دلیل غوطه ور شگگد انسگگا در منجالب گناه و شگگگهوات و

عوامل محاف در برابر اعتیاد اسگگت .در حقیقت اعتیاد یک بیماری جسگگمی ،روانی ،اجتماعی
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غرایز نفسگگانی بوده اسگگت (کینیا .) 2323 ،یکی از کارکردهای دینداری توصگگگیه به پرهیز از

و معنوی اسگگت که در شگگکلگیری ر  ،زمینههای پیش اعتیادی نقش دارند (پورنیکدسگگت و
همکارا  .)2393 ،عوامل اعتقادی با تأکید بر ارزشگمندی و ارجمندی انسگگا  ،ایجاد احسگگاس
ررامش و امنیگت ،توکگل و نیز هگدفمنگد سگگگاختن زنگدگی و افزایش تحمل و تابروری در
برابر نامالیمات زندگی می تواند به عنوا عاملی پیشگگگریرانه از اعتیاد ،به ویژه در گروه سگگگنی
نوجوا بگاشگگگد .عواملی همچو مگذهگب ،معنویگت و خوشبینی به عنوا عوامل اصگگگلی در
پیشگریری از سگگوء مصگگرف مواد معرفی شگگدهاند (پور نیکدسگگت و همکارا  .)2393 ،مذهب
می توانگد مصگگگرف مواد و بهبودی پس از ر را از طریق برقراری یگک نظم اخالقی تحگگت
تگأثیر قرار دهگد .مگذهگب راهنمگایی هگا و قوانین خاص اخالقی به منظور کنتر خویشگگگتن و
ع فت از قبیل امتناع از اسگگگتفاده از الکل و دیرر مواد را در اختیار فرد قرار میدهد (ادیبنیا،
احمدی و موسگگگوی .)2395 ،تقویت باورهای دینی ،مهم ترین مؤلفه در پیشگگگریری از اعتیاد
اسگت .نقش مذهب ،علمای دینی و ایما مذهبی در پیشگریری از شگیوع مصگرف مواد مخدر
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و در توانمنگد کرد جوانگا در برابر مواد مخدر ،فقو یک مسگگگئلهی نظری نیسگگگت .دین در
مصگگو سگگازی جوانا بر علیه مواد مخدر تأثیری کامال عینی دارد (برجاس .)2392 ،کسگگانی
که عقاید مذهبی ر ها سگگسگگت و ضگگعیف اسگگت ،برای دفع اضگگطراب اجتماعی خود سگگمت
اعتیاد میروند .تحقیقات اجتماعی ،حاکی از ر اسگگت که احسگگاس بیهویتی ،طردشگگدگی
و بی تعلقی و بینقشگی در جامعه بزرگ ترین مسگئله ی جوانا به سگوی مواد مخدر است .بای د
به نقش پیشگگگریرانه و بازدارندگی دین و نهادهای دینی در هویتدهی به اقشگگگار رسگگگیبپذیر
جگامعگه اذعگا نمود (برجاس .)2392 ،در نمونهای از این نهادهای مذهبی می توا به مسگگگاجد
اشگگاره کرد .مسگگاجد در واقع یکی از نهادهای غیررسگگمی اسگگت که در پیشگگریری از جرم،
نقش اسگاسگی دارد .افرادی که در مسگجد حاضگر می شگوند ،با اثرپذیری بیشتر از رموزشهای
مسگگجد به شگگکلی تربیت می شگگوند که میزا ارتکاب بزهکاری در ر ها کاهش مییابد .گاه
دسگگگت زد به جرم و جنایت نشگگگانهی عقدههای روانی برای جلب توجه دیرر افراد اجتماع
و نداشگتن پایراه اجتماعی مجرم اسگت .افراد اهل مسگجد همیشگه سعی میکنندکه رفتارهای
مثبگت و مورد توقع مردم را از خود بروز دهنگد و در نتیجگه مرتکگب اعما کجروانه نشگگگوند

خالف رنگا جلوگیری می کنگد مثگل امر به معروف و نهی از منکر .نهاد امر به معروف و نهی
از منکر ،یکی از نهگادهایی اسگگگت که در از بین برد فرصگگگتهای بزهکاری ،تأثیر بسگگگزایی
دارد و عالوه بر اینکگه کگار دسگگگترگاههگای رسگگگمی مبگارزه بگا بزهکگاری را کاهش میدهد،
موجگب هگدایگت رفتار و تربیت افراد جامعه در انطباق با هنجارهای پذیرفته شگگگده میشگگگود
(بیگات و همکگارا  .)2382 ،فعگالیگتهگای فرهنری مسگگگجگد ،همچو کتگابخانه ،مسگگگابقات
فرهنری ،علمی و ورزشگگی در افزایش سگگطو رگاهی جامعه و کاهش جرم مؤثر اسگگت .این
فعگالیگت هگا با پر کرد اوقات فراغت و جهت دهی به بینش افراد ،یک نظام اجتماعی امن را
فراهم میکند (گلسگگتانی شگگیشگگوانی .) 2390 ،مسگگاجد عالوه بر اینکه در تأمین اوقات فراغت
نقش اسگگگاسگگگی دارد ،یک عامل بازدارنده از ناهنجاریهای اجتماعی نیز به شگگگمار میرود .به
همین خاطر ،هرچقدر جوانا و نوجوانا با مسگگگاجد و دیرر مکا های فرهنری بیشگگگتر انس
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بریرند ،کمتر به دنبا کارهای اجتماع ستیز خواهند رفت.
 -3گروه دوسگگتا  :یکی از مهم ترین موضگگوعات مورد توجه در زمینهی بزهکاری ،تأثیر
روابو همسگگاال بر رفتار ضگگد اجتماعی و نیز معضگگالت ناشگگی از گروههای بزهکاری اسگگت.
از جمله پدیدههای قابل توجه در کال شگگهرها شگگکلگیری گروههای خیابانی بزرگ اسگگت
کگه خسگگگارات بزرگی را بر اجتمگاع وارد می کننگد .نوجوانا معموال با دوسگگگتا خود گروه
دوسگتی تشگکیل داده و با هدف رسگگید به اسگتقال  ،شگروع به سگگازماندهی گروههای خاص
خود میکننگد (معظمی .)2393 ،الروهگای بزهکگاری هنرامی به جوانا منتقل می شگگگود که
ارضگگگای نیگازهگای جوانگا برای پگذیرفتگه شگگگد  ،دوسگگگتی و احترام جوانا دیرر از طریق
مشگارکت با گروههای غیر بزهکار و رسگمی دشگوار باشد .در چنین شرایطی که فرد از طریق
خانواده و مدرسگه حمایت نمی شگود ،ارضگای نیازها به شگیوه ای بزهکارانه با مشارکت افرادی
که شگگگبیه خود هسگگگتند ،به رسگگگانی قابل وصگگگو اسگگگت (احمدی .)2384 ،برخی از جوانا

می توانگد ارضگگگاء شگگگود .جوانگا قشگگگرهگای مهم ،نوعگا در طغیگا علیگه خانواده و مدرسگگگه،
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قشگگرهای محروم جامعه با تشگگکیل گروههای همسگگا به رفتار بزهکارانه مشگگغو میشگگوند،

گروه های همسگا بزهکاری تشگکیل داده و بر اسگگاس هنجارهای جدیدی که در این گروهها
تعریف میشگگگود فررینگد جگامعگهپگذیری مجگدد را طی میکننگد (بیات و همکارا .)2382 ،
نتایج پژوهش سگگگیمو و رابرتسگگگو  ) 2989( 2نشگگگا داد که افزایش مصگگگرف مواد با طرد
والگدین ،گرایش بگه دوسگگگتگا منحرف و عزت نفس پگایین مرتبو بوده اسگگگت .فشگگگارهای
اجتماعی هماال و دوسگگتا مصگگرف کنندهی مواد و تعارف مواد به نوجوا از عوامل بسگگیار
مهم در گرایش فرد بگه مصگگگرف مواد اسگگگت (بگه نقگل از خگالقیپور و یارمحمدیا .)2382 ،
سگطو باالیی از بزهکاری ،ناشگی از اسگتعما و مصگرف مواد مخدر توسگو نوجوانا است و
بایسگتی تالش های الزم جهت کاهش مصگگرف مواد مخدر و بزهکاری انجام شگگود (برونل  0و
همکگارا  .)0223 ،تحقیقگاتی کگه در زمینگه ی عوامگل جذب فرد در گروه انجام گرفته بیانرر
1. Simoun & Robertson
2. Brunelle

رضا احدی و شهرام محمدی

این اسگگگت کگه نگابسگگگامگانی خگانوادگی ،فقگدا رابطگه ی معقو بین خگانواده و فرد ،تعارض
فرهنری فرد بگا خگانواده ،احتیگاج فرد بگه محبت و برقراری روابو عاطفی و اجتماعی متقابل،
زمینهی اسگاسگی پناه برد فرد به گروه اسگگت (قاسگمی .)2382 ،زندگی در محالت نابسگگاما ،
احسگگاس ناامیدی و فاقد قدرت برای پیشگگرفت و ارتکاب جرائم کوچک ،سگگرانجام از یک
سگگگو موجگب تضگگگعیف ارزشهگای اجتماعی متعارف می شگگگود و از سگگگوی دیرر ،توجه به
رموزش ،روابو خگانوادگی و نظم اجتمگاعی نیز بگه واسگگگطهی عدم توانایی و کنتر نوجوانا
کاهش می یابد و گروه همسگگگاال بزهکار جانشگگگین خانواده و دوسگگگتا قانو مدار میشگگگود.
مجموعگه ای از این عوامگل ،موجگب تجربگه ی زود هنرگام اسگگگتعمگا مواد مخگدر و ارتکاب
بزهکاری به عنوا یک شیوهی زندگی میشود.
در پیشگگگریری اجتماعی ،بر رنیم که از درو چنین گروههایی را متالشگگگی کنیم .یکی از
روش هگا نفوذ داد مربیگا تربیتی ،مگددکگارا اجتمگاعی به داخل این تشگگگکلها و اصگگگالح
تگدریجی اعضگگگای بگانگد در درو این تشگگگکگلهاسگگگت .در واقع به جای برخورد پلیس و به
عبگارت بهتر ،برای تکمیگل اقگدامات پلیسگگگی ،مربیا سگگگازما بهزیسگگگتی با نفوذ در یک باند

دوسگگگتگانگه) و گفترو بگا اعضگگگای ر  ،ضگگگمن داد مشگگگاورههگای الزم و دعوت بگه زندگی
اجتمگاعی قگگانونمنگگد بگگه نوعی نقش میگانجیگری را ایفگگا خواهنگگد نمود (ابراهیمی.)2392 ،
بنگابراین ،برای جلوگیری از جگذب کودکگا و نوجوانا و جوانا در گروههای بزهکاری از
جهات مختلفی بایستی اقدامات مختلفی صورت بریرد.
نتیجهگیری
شگگگنگاخگت و بررسگگگی عوامگل بیرونی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر (به خصگگگوص مواد مخدر
صگنعتی) با تأکید بر رویکرد پیشگریرانه غیرکیفری ،هدف پژوهش حاضر بود .درک صحیو
این عوامگل می توانگد برنامه های مربوط به کنتر و پیشگگگریری از گرایش مردم به مواد مخدر
را هدایت و پشگتیبانی کند .پیشگریری از این معضگل خانما سگوز یکی از دغدغههای اسگاسی
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جوامع امروزی اسگگگت تا از این طریق بتواند بخشگگگی از رسگگگیبهای اجتماعی ناشگگگی از این
مسگگئلهی بحرا سگگاز را بکاهند .با وجود جرمانراریهای شگگدید قانو مبارزه با مواد مخدر در
راسگگگتگای پیشگگگریری و کاهش این معضگگگل اجتماعی ،همچنا این مواد خانما سگگگوز روبه
افزایش اسگت .برای حل ا ین مسگئله به نظر میرسگد بایسگتی ریشگهای و زیربنایی اقدام شود و
برای این منظور ،بگاید شگگگکافهای موجود در جامعه ،چه از نظر اجتماعی -فرهنری و چه از
نظر اقتصگگادی برطرف گردد ،صگگرف اعما سگگرکوبررانه کیفری نخواهد توانسگگت کارسگگاز
شگگود .در واقع ،می توا گفت که اعتیاد ریشگگهی سگگاختاری -فرهنری دارد .بایسگگتی تمامی
نهادهای عمومی ،دولتی و مدنی برای حل این مسئله اقدام کنند.
اعتیاد یک بیماری اجتماعی و ناشگگگی از مشگگگکالت سگگگاختاری جامعه اسگگگت .با توجه به
بررسگی های انجام شگده در این پژوهش ،از میا رویکردهای پیشگریری ،پیشگریری واکنشی
(پسگین) نمیتواند خیلی کارسگاز باشگد و با اینکه مجازاتهای کیفری سختی اعما میشود،

بین برد قبل از اینکه جرم ارتکاب یابد .در این صگگورت ،هم مجرم کمتری در سگگگطو جامعه
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روش های پیشگریری کنشگگی (پیشگین) بهره جسگگت .به عبارتی باید زمینهی ارتکاب جرم را از
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ولی در کگاهش این معضگگگل ،تگأثیر چندانی نداشگگگته اسگگگت .برای همین منظور ،بایسگگگتی از

خواهیم داشگگت و هم هزینه ی زیادی تحمیل جامعه نخواهد شگگد .در مقاله حاضگگر از دو نوع
پیشگریری صگحبت شگد که یکی از ر ها نوعی از پیشگریری است که در حوزه اعتیاد به مواد
مخگدر هم بیشگگگتر مورد توجگه اسگگگت و بگا عنوا پیشگگگریری اولیه ،ثانویه و ثالث طبقهبندی
می شگود .این نوع از روش پیشگریری در مراحل مختلف ،رثار مثبتی داشگته و موجب میشود
تگا افراد سگگگالم دچگار این بیمگاری اجتمگاعی نرردنگد یگا افراد مبتال به این معضگگگل بتوانند به
زنگدگی سگگگالم اجتماعی ماقبل اعتیاد خود بازگردند .البته پیشگگگریری اولیه و ثانویه مربوط به
مرحلگه ی مگاقبل بزهکاری اسگگگت یعنی حالت کنشگگگی دارد ولی پیشگگگریری ثالث مربوط به
مرحله ی پس از ارتکاب جرم اسگت و برای پیشگریری از تکرار جرم اسگت و برای بازپذیری
اجتماعی بزهکار اعما می شود و خاصیت اصالح و درما دارد.
یکی دیرر از روشهگای دیرر پیشگگگریری کنشگگگی کگه در جرم شگگگناسگگگی بر ر تیکید
می شگگگود ،پیشگگگریری اجتماعی اسگگگت .این نوع پیشگگگریری به دنبا تعیین عوامل بزهکاری،

رضا احدی و شهرام محمدی

سگگازماندهی برنامه هایی به منظور مقابله با ر و تغییر شگگرایو اجتماعی و اقتصگگادی نامناسگگبی
اسگگگت کگه فرد در ر زنگدگی می کنگد و منشگگگأ رفتگارهای ضگگگد اجتماعی اسگگگت .این نوع
پیشگریری یک رویکرد فرد مدار و مجرم مدار است و سعی دارد از ارتکاب جرم جلوگیری
کنگد .بگاتوجه به اینکه این نوع از پیشگگگریری ،اثرات کلی و بلند مدت دارد ،به نظر میرسگگگد
که بهتر بتواند ثمربخش باشگگد زیرا با اصگگالح و بهبود شگگرایطی محیطی معتاد ،از بازگشگگت و
لغزش دوبگاره وی به سگگگمت اعتیاد و مواد مخدر می توا جلوگیری کرد .این امر مانع از ر
نیز خواهد بود که افراد بالقوه در معرض اعتیاد به سمت این معضل بروند.
منابع
رتشین ،شعله ( .)2382ما ،اعتیاد ،جامعه ،تهرا  :نشر گوهر منظوم
رشتیانی ،الهام ( .)2385جامعهشناسی اعتیاد در ایرا امروز ،تهرا  :نشر مهاجر.
رنسل ،مارک ( .)2325دفاع اجتماعی ،ترجمه محمد رشوری و علیحسین نجفی ابرند ربادی،
تهرا  :دانشراه تهرا
ایرانشاهی ،حمید ( .)2389پیشریری از وقوع جرم و نقش سازمانهای مسئو در قوانین ایرا ،

خانهی ستاد مبارزه با مواد مخدر
ابراهیمی ،شهرام ( .)2392جرمشناسی پیشریری ،نشر میزا .
احمدی ،علیاصغر ( .)2384نقش اولیا در گذرا اوقات فراغت ،تهرا  :نشر پیوند.
اسعدی ،حسن ( .)2382اعتیاد و قاچاق مواد مخدر ،مجموعه مقاالت اولین همایش رسیبهای
اجتماعی ،انجمن جامعهشناسی ایرا .29 -05 ،
اله پناه ،شبنم ( .) 2389زاویهی جامعه شناسی اعتیاد به مواد مخدر ،مجلهی اصالح و تربیت،
.22 -2۰ ،)225(20
ادیبنیا ،فائزه؛ احمدی ،عبدالجواد؛ موسوی ،سیدعلی محمد ( .) 2395مروری بر علل گرایش به
رفتارهای پرخطر در نوجوانا  ،فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد 22 ،)9(3 ،تا .3۰

اضغری ،فرهاد ( .)2393بررسی وضعیت روانی معتادا به شیشه مراجعه کنندگا به مراکز درمانی
شهر سنندج ،ستاد مبارزه با مواد مخدر.
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اکبری ،لیال ( .)2382بررسی شیوه های پیشریری از بزهکاری کودکا و نوجوانا در قواعد و اسناد
بینالمللی ،پایا نامه کارشناسی ارشد ،چاپ نشده ،دانشراه تهرا .
بابایی ،محمدعلی ( .)2392جرمشناسی بالینی ،نشر میزا

بیات ،بهرام ،شرافتیپور ،جعفر و عبدی ،نرگس ( .)2382پیشریری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع
محور ،انت شارات معاونت اجتماعی نیروی انتظامی.
برجاس ،فرحناز ( .)2392اعتیاد به مواد مخدر و علل ر  ،انتشارات اطالعات
تابه ،مریم ( .)2380بررسی تأثیر گروه دوستا و همساال در گرایش افراد به مواد مخدر ،پایا نامه
کارشناسی همکاری اجتماعی ،چاپ نشده ،دانشراه علوم بهزیستی و توانبخشی.
پورنیکدست ،سبحا ؛ تقی زاده ،محمداحسا ؛ علی اکبری دهکردی ،مهناز؛ امیدیا  ،مهدی؛
میکائیلی حور ،فرهنگ ( .) 2393مقایسه نوجوانا با نررش مذهبی باال و پایین از لحاظ
سازگاری تحصیلی ،عاطفی و اجتماعی و گرایش به اعتیاد ،فصلنامه اعتیاد پژوهی-28 ،)30(8 ،
.22
جندلی ،منو ( .)2393دررمدی بر پیشریری از جرم  ،برگردا شهرام ابراهیمی ،نشر میزا
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جهانتاب ،محمد ( .) 2393دوستا ناباب و اعتیاد نوجوانا  ،فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد،)4(2 ،
.۰3 -28
چلبی ،مسعود؛ روزبهانی ،تورا ( .) 2382نقش خانواده به عنوا عامل و مانع بزهکاری نوجوانا (با
تأکید بر نظم در خانواده) ،مجله فلسفه و کالم (شناخت).95 -230 ،)09(22 ،
خادمیا  ،طلیعه ؛ قناعتیا  ،زهرا ( .) 2382بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد زنا معتاد به مواد
مخدر مراکز بازپروری و کاهش رسیب زنا شهر تهرا (مرکز تولد دوباره و خانه خورشید)،
پژوهشنامه علوم اجتماعی.59 -85 ،)4(0 ،
خانعلیپور ،سکینه ( .)2392پیشریری فنی از وقوع جرم ،نشر میزا

خالقیپور ،شهناز؛ یارمحمدیا  ،محمدحسین ( .)2382مصرف مواد مخدر و برنامههای پیشریری
در نوجوانا و جوانا  ،اصفها  :انتشارات دانشراه رزاد اسالمی خوراسرا .

خالقیپور ،شهناز ( .)2382تأثیر رموزش مهارتهای پیشریری اولیه بر ابراز وجود ،سازگاری رگاهی
به مواد مخدر و گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در دانشرموزا دوره متوسطه منطقه جی
اصفها  ،پایا نامه کارشناسی ارشد ،چاپ نشده ،دانشراه رزاد اسالمی واحد خوراسرا .

رضا احدی و شهرام محمدی

خسروانی ،هنرامه ( .) 2394روش های پیشریری از اعتیاد و نقش مدیریت شهری در عرصه
پیشریری ،فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد.32-50 ،)5(0 ،
خضری ،سیده خدیجه ؛ ارجمند سیاهپوش ،اسحاق .) 2393( .مقایسه میزا رضایت از زندگی

زناشویی زنا شاغل و خانهدار و عوامل مؤثر بر ر در شهر ایذه ،مجله مطالعات توسعه اجتماعی
ایرا .92 -22۰ ،)4(۰ ،
دلماس -مارتی ،می ری ( .)2382نظامهای بزرگ سیاستجنایی ،ترجمهی علی حسین نجفی ابرند
ربادی ،تهرا  :نشر میزا .

رایجیا اصلی ،مهرداد ( .) 2383رهیافتی نو به بنیانهای نظری پیشریری از جرم ،مجله حقوقی
دادگستری 49(۰8 ،و .203 -2۰8 ،)48

رضاقلیزاده ،بهنام ( .)2393نقش رسانه ها در پیشریری از سوء مصرف مواد مخدر ،فصلنامه سالمت
اجتماعی و اعتیاد.29 -222 ،)4(2 ،
ساعد ،محمدجعفر ( .) 238۰پیشریری از وقوع جرم و کارکرد بسیج در تضمین امنیت اجتماعی،
فصلنامه مطالعات بسیج 23 ،)34(22 ،تا .22۰
شیخی ،محمدتقی ( .)2392جامعهشناسی مسائل اجتماعی و مددکاری اجتماعی ،نشر حریر

صفاری ،علی ( .)2382مبانی نظری پیشریری از وقوع جرم ،مجله تحقیقات حقوقی 33(22 ،و ،)34
 0۰2تا .300
عزیزی ،عبدالرضا ( .)2384پیشریری و درما اعتیاد ،انتشارات چهارم
فرجاد ،محمد حسین ( .)2322بررسی مسائل اجتماعی ایرا  ،تهرا  :انتشارات اساطیر.

قادری دهکردی ،صغری ( .)2329تأثیر یک طرح ر موزشی بر پیشریری از اعتیاد نوجوانا دختر
شهر کرد  ،پایا نامه کارشناسی ارشد ،چاپ نشده ،دانشراه خوراسرا اصفها .
قاسمیروشن ،ابراهیم ( .)2380از اعتیاد زنا تا نابسامانی خانواده ،فصلنامه کتاب زنا -25 ،)00(۰ ،
.۰9
قاسمی ،راضیه ( .)2382مطالعه جرمشناختی خشونت در مدارس اصفها  ،پایا نامه کارشناسیارشد
حقوق جزا ،چاپ نشده ،دانشراه تهرا .

Vol. 3, No. 12, Winter 2017

مواد مخدر ،فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد.۰9-8۰ ،)5(0 ،

سال  ،3شماره  ،21زمستان 2331

شایرا  ،فریبا؛ اضغرزاده ،سمیه ( .) 2394جایراه مشارکت مردم در پیشریری اجتماعی از جرائم
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قربانی ،ابراهیم ( .) 2394مروری بر متغیرهای گرایش زنا به سوء مصرف مواد مخدر و پیامدهای
ر  ،فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد.252 -225 ،)2(0 ،
کاکویی دینکی ،عیسی و قوامی ،نسرینالسادات ( .)2393بررسی ویژگی های جنسیتی و پیامدهای
گرایش زنا به سوء مصرف مواد مخدر ،فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد.9 -30 ،)4(2 ،
کینیا ،مهدی ( .)2323مبانی جرمشناسی ،تهرا  :دانشراه تهرا .
کینیا ،مهدی ( .)23۰9مبانی جرمشناسی ،تهرا  :دانشراه تهرا .
کوئن ،بروس ( .) 2382مبانی جامعهشناسی  ،ترجمه غالمعباس توسلی و رضا فاضل ،تهرا  :نشر
سمت

گلستانی شیشوانی ،محمدعلی ( .) 2390نقش مساجد در سالمت فرد و جامعه ،ماهنامه علومتربیتی
(پیوند).32 -35 ،)422(34 ،
مظفر ،حسین؛ ذکریایی ،منیژه؛ ثابتی ،مریم ( .)2388رنومی فرهنری و اعتیاد به مواد مخدر در بین
جوانا  08-23سالهی شهر تهرا  ،پژوهشنامهی علوم اجتماعی.33 -54 ،)4(3 ،

مصلحت نظام) ،نشر جامعه و فرهنگ،

Vol. 3, No. 12, Winter 2017

348

درما ) ،پژوهشکده ی تحقیقات راهبردی (کمیته مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص

سال  ،3شماره  ،21زمستان 2331

معصومیراد ،رضا ( .) 2389الروی کاهش تقاضای مواد مخدر در ایرا (با تأکید بر پیشریری و

معدنی ،سعید .)2382( .خانواده و اعتیاد ،اولین همایش ملی رسیب های اجتماعی در ایرا  ،اعتیاد و
قاچاق مواد مخدر (انجمن جامعهشناسی ایرا )،
مساواتیرذر ،مجید ( .)2383رسیبشناسی اجتماعی ایرا  ،تبریز :انتشارات نوبل
معظمی ،شهال ( .)2393بزهکاری کودکا و نوجوانا  ،تهرا  :نشر دادگستر
نجفی توانا ،علی ( .)2392جرمشناسی ،تهرا  :نشر رموزش و سنجش
نجفی ابرند ربادی ،علیحسین و هاشمبیری ،حمید ( .)2393دانشنامه جرمشناسی ،تهرا  :انتشارات
گنج دانش
نوروزی ،بهرام و افراسیابی ،علی ( .)2389رویکرد جامعه محور به پیشریری از جرم در پلیس ایرا ،
فصلنامه علمی -ترویجی مطالعات پیشریری از جرم ،نشریه پلیس نیروی انتظامی-39 ،)24(5 ،
.05
نیازپور ،امیرحسن ( .) 2383پیشریری از بزهکاری ،مجله حقوقی دادگستری 48(۰8 ،و -00۰ ،)49
.2۰9

رضا احدی و شهرام محمدی

 انتشارات حوزه و، ترجمه علی سلیمی، جرم و جرم شناسی.) 2390(  فیونا، راب ؛ هینز،وایت
.دانشراه
، ترجمهی علی شجاعی، جرم شناسی نظری.)2388(  جفری، توماس و اسنیپس، برنارد، جرج،ولد
 انتشارات سمت: تهرا

 بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زنا به اعتیاد به مواد.)2394(  رفیق، یحیی و حسنی،یاراحمدی
. ستاد مبارزه با مواد مخدر،مخدر و روانرردانها

Vol. 3, No. 12, Winter 2017

2331  زمستان،21  شماره،3 سال

349

Asquith S. (1994). A Review of Criminal Justice Related Services for Young
Offenders New York: Academic Press.
Brunelle N. Bertrand K. Beaudoin I. Ledoux C. Gendron A. &
Arseneault C. (2013). Drug trajectories among youth undergoing
treatment: The influence of psychological problems and delinquency.
Journal of Adolescence, 3(36), 705-716.
Chen G. & Gueta K. (2015). Child abuse, Drug Addiction and Mental Health
Problems of Incarcerated women in Israel. International Journal of Law
and Psychiatry. 39, 36-45.
Kumpfer k. l. & Alvarado r. (1998). Effective Family Strengthening
Intervention. u. s Department of Justice Office of Justice Programs
Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.
Hirschi T. (1969). Causes of Delinquency University of Colifornia
Shahraki A. & Raghibi M. & Kord B. (2015). Investigation the relationship
between parental attachments styles, with a tendency to drug addiction.
Researcher 7(6) 34-40

