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نقش مهارتهای شغلی در عدم بازگشت به مصرف مواد

علی

شیخاالسالمی 2

چکیده
اعتیاد به مواد مخدر ،تهدیدی جدی برای سالمت افراد است .این اختال نه تنها زندگی فرد را تحت شعاع
قرار می دهد ،بلکه نواق

و ناراحتیهای زیادی را برای خانواده و جامعه ایجاد میکند .افراد وابسته به مواد

از لحاظ اجتماعی افرادی آسیبپذیر محسوب میشوند .متأسفانه عود اعتیاد تأثیرات زیادی بر فرد و جامعه
و خانواده دارد .فردی که بعد از ترک دوباره بهسوی مواد بر میگردد احساس گناه ،ناامیدی ،خجالت و
عصبانیت گریبا گیر او میشود .عوامل مختلفی در عدم بازگشت به مصرف مواد دخیل هستند که یک از
این عوامل داشتن مهارت شغلی است .در واقع عوامل شغلی نه تنها زمینه ساز در ابتالی افراد به اعتیاد هستند
بلکه در بازگشت و عدم بازگشت به مصرف مواد نیز نقش دارند .مسلماً افراد بهبود یافته از اعتیاد ب ا داشتن
مهارت شغلی و یافتن شغل مناسب با توجه به مهارتهایی که در درو خود احساس میکنند ،رقبتی به
بازگشت به اعتیاد از خود نشا نخواهند داد .اگر بتوا برای افراد وابسته به مواد بهبود یافته یافته از اعتیاد با
توجه به مهارت شغلی شا  ،شغل ایجاد کرد نه تنها از عود مجدد آنا پیشریری میشود بلکه زمینهی
توانمندسازی و بازگشت وی به کانو خانواده و جامعه فراهم می شود .بنابراین با توجه به اهمیت شغل در
جلوگیری از بازگشت به مصرف مواد ،پیشریری از اعتیاد در محیوهای کاری نیز باید بهعنوا یک باور و
ضرورت برای تمامی مسووال و دست اندرکارا اجرایی تلقی شود .در این مقاله در خصوص مهم بود
مهارت شغلی در افراد بهبود یافته بحث شده است و به این موضوع پرداخته شده است که مهارتهای شغلی
از عوامل اساسی در عدم بازگشت افراد وابسته به مواد به سمت مصرف مواد به شمار می آید.
کلید واژه ها :مهارتهای شغلی ،عدم بازگشت ،مصرف مواد
 .2نویسنده مسئو  :استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشراه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایرا  .پست الکترونیک:
a_sheikholslamy@yahoo.com
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مقدمه
اعتیاد یک مشگکل جهانی اسگت که تقریباً بیشگتر کشورهای جها با آ روبرو هستند .کشور
ما به سگبب شگرایو جغرافیایی ،تغییرات اقتصادی و اجتماعی ،عوامل فردی و محیطی با ا ین
معضگل روبرو اسگت و به سگبب فقدا مداخلههای پیشریرانهی مناسب در معرض گسترش و
تشگگدید این بیماری اسگگت (بهراد .)2399 ،کمتر پدیده ای مانند اعتیاد ،جوامع را مورد تهدید
قرار می دهگد .بگا وجود خطرات و عوارض نگاشگگگی از اعتیاد ،هر روز بر تعداد قربانیا این دام
مرگ بگار افزوده می شگگگود .اعتیگاد یک بیماری جسگگگمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی اسگگگت
(گالنتر  .) 0229 ،2اعتیاد و سگوءاسگتفاده از مواد ،عوارض جسگمانی ،روا شگناختی ،اقتصادی،
اجتمگاعی و خگانوادگی متعگددی دارد و یگک پگدیگدهی روانی ،زیسگگگتی و اجتماعی اسگگگت
(نریمگانی .) 2332 ،امروزه در کنگار سگگگه بحرا جهگانی فقر و رشگگگد جمعیت ،نابودی محیو
زیسگگگت و تهگدیگدات هسگگگته ای ،موضگگگوع موادمخدر به عنوا بحرا چهارم و بزرگ ترین
شگوک هزارهی سگوم سگبب شگده است که کشورهای زیادی در جها با این معضل دست و
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پنجه نرم کنند (جانسگو و مکلیش  .)0223 ،0خصگوص گ یات بارز اعتیاد شگگامل میل شگگدید و
غیرقابلکنتر برای به دسگگت آورد مواد به هر قیمتی ،ازدیاد مقدار اسگگتفادهی آ به نحو
تصگگادفی و اتکای شگگدید روانی و گاهی جسگگمانی به اسگگتفاده از آ مواد اسگگت (به نقل از
وطنخواه ،اکبری شایه ،دالور ،ریاحی و پاک.)2393 ،
اعتیاد یک ناه نجاری با نشگگگانه های بالینی ،رفتاری و شگگگناختی اسگگگت که در ایجاد آ ،
عوامل اجتماعی و روا شگگناختی از یک طرف و عوامل زیسگگت شگگناختی و داروشگگناختی از
طرف دیرر نقش دارند .عوامل اجتماعی بیشگتر در شگروع مصگرف و عوامل زیسگتشگگناختی
در ادامه ی وابسگتری مطر هسگتند .مشگکالت روانی و شگخصگیتی رابطهای دوسگویه با اعتیاد
دارنگد و ابتالی همزمگا سگگگوءمصگگگرف مواد و مشگگگکالت روانی پیشآگهی درما را بدتر
می کند .اختالالت روانی همراه با سگگوءمصگگرف مواد پیش و پس از ترک نباید نادیده گرفت
شگگگونگد (انجمن روا پزشگگگکی آمریکگا0222 ،؛ بگه نقگل از وجودی ،عبگد پور ،بخشگگگیپور
رودسگگری و عطارد .) 2393 ،مصگگگرف مواد عامل ظهور بسگگگیاری از آسگگگیبهای اجتماعی و
2. Johnson & McLeish

1. Galanter
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نابسگامانیهای خانوادگی و فردی اسگت .پدیده ی اعتیاد و بخصوص افزایش سوءمصرفمواد
و وابسگگگتری به موادمخدر و صگگگنعتی با توجه به تاثیرات روانی ،اخالقی و اجتماعی ،خانواده
و جگامعگه را تهگدیگد میک ند و به رفتارهای آسگگگیبزایی مانند تنش در نقشهای خانوادگی،
ولرردی و دیرر رفتارهای کجروانه منجر می شگود .به همین دلیل ،اعتیاد از مهم ترین مسگائل
اجتمگاعی جهگا امروز و همچنین یکی از عوامگل تگاثیرگگذار در بسگگگیگاری از آسگگگیگبهای
اجتمگاعی بگه شگگگمگار میرود (کگاکویی دینکی و قوامی .) 2393 ،بگا توجگه به پیشگگگرفت های
شگگررف در عرصگگه های تکنولوژی و فناوری ،امروزه تولید موادمخدر منحصگگر به محدوده
جغرافیگایی خگاص نبوده بلکگه در همگه ی نقاط دنیا حتی در روسگگگتاهای دور دسگگگت نیز قابل
دسگترسگی اسگت .بر این اسگاس نراهی اجمالی به معضگل ناشگی از سگوءمصرف موادمخدر و
رواج آ در میا مردم ضگگرورت توجه روزافزو به پیشگگریری از اعتیاد و عدم بازگشگگت به
اعتیاد را آشگگکار می کند .لذا سگگوءمصگگرف و جرائم موادمخدر به عنوا بزرگترین معضگگل
تمامی کشگگورهای جها از جمله ایرا اسگگت .نبود برنامه ی کامل و مدو پیشگگریری موجب
شگده اسگت که تعداد قابل تو جهی از افراد جامعه به سمت و سوی استعما و ارتکاب جرائم

شگود ،الزم اسگت اقداماتی برای پیشگریری از بازگشگت به اعتیاد افراد درما شده نیز صورت
گیرد تا بعد از ترک ،مجدداً به مصگگرف مواد مبتال نشگگوند .علیرغم اهمیت بسگگیار درما های
دارویی ،اقدامات غیردارویی از قبیل روا درمانی و مشگگاوره برای پیشگگریری از بازگشگگت به
اعتیاد افراد وابسگگته به مواد پس از ترک ضگگروری اسگگت .حدود  53درصگگد افراد وابسگگته به
مصگگگرف مواد پس از گگذشگگگت دومگاه از ترک ،مجگدداً بگه مصگگگرف مواد روی میآورنگگد
(میرزایی و همکارا .)2333 ،
از دیدگاه روا پزشگکی و پزشگکی فرد وابسگته به مصرف مواد یک بیمار است و بیماری
وی مانند سگگایر بیماری ها نیازمند پیشگگریری اولیه و ثانویه اسگگت .همانرونه که در پیشگگریری
اولیگه بگایگد بگه آموزش مسگگگائگل و مشگگگکالت اعتیگاد در ابعاد جسگگگمانی ،روانی ،اجتماعی و
اقتصگادی پرداخته شگود تا افراد در سگنین باالتر به سمت مصرف مواد گرایش پیدا نکنند ،در
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پیشگگگریری ثانویه نیز انجام اقدامات الزم پیریری درمانی ضگگگروری اسگگگت تا بیمار به بهبودی
نسگگبی برسگگد و با رعایت توصگگیههای پزشگگکی ،بهداشگگتی و روا شگگناختی بتواند از بازگشگگت
بیمگاری جلوگیری کند .از آنجایی که در مورد اعتیاد مثل سگگگایر بیماریها ،به درما ب یش از
پیشگریری توجه شگده است ،موفقیت چندانی در زمینه ی پیشریری از ابتالء به اعتیاد به دست
نیامده اسگگگت (یونسگگگی و محمدی .)2335 ،به طوری که جمعیت عظیمی از افراد وابسگگگته به
مصگگرف مواد پس از ترک اعتیاد دوباره شگگروع به مصگگرف مواد میکنند .بازگشگگت به اعتیاد
دالیل متعددی از جمله سگگگابقهی خانوادگی ،راهبردهای مقابله ای ناسگگگازگار ،قرار گرفتن در
معرض شگگگرایو خطرزا و تجربه رویدادهای ناگوار در زندگی را در بر میگیرد (ماتو ،چک
رابرتی و آنجینا  .) 0229 ،2از دیدگاه معتادا  ،معاشگگرت با دوسگگتا معتاد و منحرف ،بهعنوا
مهم ترین عامل بین فردی مرتبو با بازگشگت بهبودیافترا از اعتیاد توصگگیف شگگده اسگگت .اما
عوامل شگگگغلی مثل بیکاری ،عوامل اقتصگگگادی مانند فقر و عوامل خانوادگی همچو برخورد
نام ناسگگب اعضگگای خانواده از دیرر عوامل بازگشگگت معتادا محسگگوب میشگگوند (فریدمن ،0
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 .) 0223میزا بگاالی عود پس از ترک یکی از چگالشهایی هسگگگت که متخصگگگصگگگین علوم
رفتگاری بگا آ مواجه هسگگگتند ،که در آ فرد معتاد پس از ترک ،میل شگگگدیدی برای تجربه
دوباره اثرات ماده مصرفی دارد.
سگبک زندگی تأثیر بسگزایی در شگروع اعتیاد و ماندگاری این معضل دارد .اغلب کسانی
که می خواهند اعتیاد را ترک کنند ممکن اسگگگت دارای شگگگغل یا مهارت بودهاند اما به دلیل
اعتیاد کارشگگا را از دسگگگت دادهاند .اشگگگتغا یک عامل بازدارنده برای بازگشگگگت مجدد به
دنیای اعتیاد یا حتی ایجاد انریزه برای ترک اعتیاد اسگگت .اعالم شگگده اسگگت که برای برخی
از معتادانی که با اراده ی خودشگا مواد را کنار گذاشگتهاند ،فرصگت شگغلی ا یجاد شده است.
(شگیخاالسگالمی ،محمدی و اسدی .)2395 ،پژوهش های متعددی به بررسی عوامل اجتماعی
در بازگشگگگت معتادین بهبودیافته به سگگگمت اعتیاد پرداخته اند .شگگگینکه ،شگگگوئین ،هاپکینز و
وایکسگگگتچرم  )0223( 3در پژوهشگگگی  523جوا را مورد مطالعه قرار دادند .براسگگگاس نتایج
& 3. Schinke, Schwinn, Hopkins
Wahlstrom

1. Mattoo, Chakrabarti & Anjaiah
2. Fredman
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آ هگا ،تصگگگویر خود منفی ،میزا بگاالی اسگگگترس ،بیکگاری ،مهارتهای مقابلهی ضگگگعیف،
مصگرف مواد در همسگاال  ،سگطو پائین خودمهارگری ،و تصگمیم به مصرف مواد در آینده
مهم ترین عوامگل خطرسگگگاز فردی و پیش بینیکننگده سگگگوءمصگگگرف مواد بودنگد .با توجه به
مطالب مطر شگگگده ،روند مصگگگرف مواد در کشگگگور ،ورود و تولید مواد صگگگنعتی جدید در
داخگل ،افزایش آسگگگیگبهگای اجتمگاعی نگاشگگگی از مصگگگرف مواد در خگانوادهها و همچنین
بازگشگگت مجدد بسگگیار باالی افرادی که اقدام به ترک موادمخدر میکنند ،الزم اسگگت توجه
بیشگتری در زمینه ی پیشگریری و درما اعتیاد مبذو گردد .بنابراین هدف از پژوهش حاضگگر
مروری بر نقش مهارتهای شغلی در عدم بازگشت به مصرف مواد بود.
تعیینکننده های بازگشت به مصرف مواد
شگناسگایی پیشبینی کنندههای بازگشگت در سگوءمصرف مواد عالقهی متخصصا و م حققا
اسگگگگت .جگگانسگگگتگو  ،اوملی ،میچ ،بچمن و شگگگولنبرگ  )0225( 2سگگگهم ویژگی هگگای
جمعیت شگناختی ،سگگابقه و متغیرهای مقابلهای در پیشبینی پیامد میبارگی را بررسگگی کردند.
آ هگا دریگافتنگد کگه ویژگیهگای جمعیگت شگگگنگاختی پیگامگد میبارگی را پیشبینی نمی کند

شگگگر داده شگگگده در پیگامگد میبگارگی را تبیین میکنند درحالیکه عوامل پس از درما 32
الی  32درصگگگد را تبیین میکننگد .بگه عقیگده ویتکیویتز و مگارالت  )0225( 3تعدادی عوامل
تعیینکننگده ی بازگشگگگت وجود دارد که عبارتند از  )2:خودکارآمدی ،یعنی درجهای که در
آ فرد احسگگگاس اطمینا و توانایی انجام رفتار معینی را دارد ) 0 .انتظارات پیامد یعنی این که
چرونگه فرد اعت یگگاد را بگگه طور ذهنی تجربگگه می کنگگد )3.اشگگگتیگگاق بگگه عنوا پیش بین بی اثر
بازگشگگت )9.انریزش بهعنوا عاملی قوی در پیشگگریری از بازگشگگت  )5مهارتهای مقابلهای
 )3حالتهای هیجانی نظیر اضطراب و افسردگی؛ ) 3حمایت میا فردی یا اجتماعی.

2. Thompson & Berenbaum
3. Wikiewitz & Marlatt

1. Johnston, O'Malley, Miech,
Bachman & Schulenberg
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کگاتگگالونو ،هوارد ،هگاوکینز ولز  2933(2بگه نقگل از ویتکیویتز و همکگارا  )0225 ،در
فراتحلیلی دریگافتنگد کگه تعگدادی از عوامگل بگا بازگشگگگت اعتیاد به مواد افیونی مرتبو بودند.
شگدت مصگرف مواد پیش از درما  ،اختال عصگبی روا شناختی و سطو محرومیت پیش از
درما پیشبینیکننده بازگشگگگت بودند .طو زما درما ؛ تکمیل درما  ،اسگگگتفاده نکرد از
داروهگای دیرر ،عگدم مشگگگارکگت در جرم در حین درمگا و انتظگارات پیگامگد درما عوامل
درمگانی بودند که به طور بسگگگیار معناداری با ادامه ی پرهیز مرتبو بودند .این محققا دریافتند
که عوامل دیرر ی نیز هسگگگتند که پس از درما با بازگشگگگت مرتبو هسگگگتند .مهم ترین آ ها
عبارت بودند از نبود شگگبکهی میا فردی اجتماعی قوی؛ فشگگار همسگگاال برای مصگگرف مواد،
انزوای اجتماعی ،عدم مشگگگارکت در نقشهای مولد مانند کار و یا مدرسگگگه؛ عدم مشگگگارکت
در فعگالیگتهگای لگذت بخش و تفریحی ،حگالگتهگای هیجانی منفی ،فقدا مهارتهای حل
مسأله و رویدادهای منفی زندگی.
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داشتن مهارت در زندگی اجتماعی و شهروندی
داشگگتن مهارت و قابلیتهای کافی برای مشگگارکت نه فقو در زندگی شگگغلی بلکه در زندگی
اجتماعی و شگهروندی افراد حیاتی اسگت .مهارت اسگاس انسجام اجتماعی است که مبتنی بر
مردمسگگاالری ،درک متقابل ،احترام به تفاوتها ،مسگگئولیت شگگهروندی ،خالقیت ،آزادی و
مهارتهای بین فردی اسگت و برای رسگید به خوشبختی و تکامل فردی ضروری هستند .بر
اسگگگاس تحقیقگات اخیر ،اصگگگال نظامهای آموزشگگگی بهطوریکه مهارتهای کافی را برای
همگه شگگگهرونگدا فراهم کنگد می تواند مهارتها را تا ده درصگگگد در درازمدت افزایش دهد.
بگهطورکلی نیروی کگار مهگارت دیگده برای اقتصگگگاد مفید اسگگگت و رقابتپذیری را افزایش
میدهگد (زارعی متگه کالیی .)2393 ،یگک شگگگرکت با نیروی کار ماهر آسگگگا تر می تواند با
فنگّاوری جگدیگد کنار بیاید و در تولید و خدمات نوآوری داشگگگته باشگگگد .شگگگرکتهایی که
کارمندانشگگگا را آموزش میدهند نسگگگبت به آ هایی که برنامهی آموزشگ گی ندارند  0/ 5برابر
کمتر احتمگا دارد آ هگا را از شگگگرکت اخراج کنند .سگگگطو مهارت شگگگهروندا دغدغه ی

1. Catalano, Howkins & Wells
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کلیدی اسگگت اما اطمینا از داشگگگتن مهارتهای مناسگگب که بتواند قابلیت اشگگگتغا افراد را
افزایش دهگد و بگه ایجگاد شگگگغگل در زمگا حگا و آینگده کمک نماید نیز مهم اسگگگت .عدم
پیشبینی صگگگحیو عرضگگگه و تقگاضگگگای مهگارت در زما حا و آینده ،ناکارآمدی نظامهای
آموزش شگگگغلی و حرفگهای در کنگار نق

بگازار کگار مگانع از انطباق بهتر عرضگگگه و تقاضگگگا

(مهگارتهگای موجود و مهارت های مورد نیاز بازار کار) میشگگگود .بسگگگیاری از تصگگگمیمات
آموزش شگگغلی و حرفهای افراد مبتنی بر راهنمایی و مشگگاوره شگگغلی ن یسگگت .عدم شگگناخت
نقگاط قوت افراد یگا ویژگیهگای مختلف فرصگگگتهگای شگگگغلی ،واقعیگتهگای بگازار کار و
چشگم انداز شگگغلی منجر به انتخابهای شگغلی و آموزشگگی نامناسگب میشگگود (شگگفیع آبادی،
 .)2393معموالً مگدارس و نهگادهگای آموزشگگگی متولی تهیگهی محتوای برنامههای درسگگگی و
روشهگای تگدریس هسگگگتنگد تگا افراد را برای دنیگای کار آماده کنند .بسگگگیاری از برنامه های
آموزش حرفهای بر دانش و مهارتهایی اسگتوار اسگت که دیرر قابل اسگتفاده نیسگت و بسیار
کم بر قگابلیگتهگای کلیگدی تکیه دارد .در طو دههی گذشگگگته نظامهای آموزش شگگگغلی و
حرفهای در اروپا نسگبت به نیازهای جامعه مناسگب تر و پاسخروتر شده است .اما از مهارت ها

بالاسگگتفاده میماند .ضگگروری اسگگت وقتی کارگرا مهارتی را کسگگب مینمایند آ را در کار
مورد اسگتفاده قرار دهند .به همین دلیل وقتی مشگگاغل بر اسگاس مهارتها طراحیشگگده باش گند
اثرشگگا به حداکثر میرسگگد .بسگگیاری از شگگرکتها اگر به سگگمت به سگگمت تولید کاالها و
خگدمگات بگاارزش افزوده بگاالتر حرکگت کننگد بهتر می تواننگد از نیروی کگگار مهگارت دیگگده
استفاده کنند.
مهارت شغلی
بسگگیاری از افراد که فارا التحصگگیل می شگگوند ،تنها بحث نظری را میدانند و از آ جایی که
مهگارتهگای الزم را بگه شگگگکگل عملی نیگاموختگه انگد برای جذب در بازار کار دچار مشگگگکل
میشگگگوند .در حالی که نظام آموزشگگگی ایرا در زمینه آموزش مهارت شگگگغلی با مشگگگکالت
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زیگادی روبرو اسگگگت ،خگانواده هگا هم آموزش مهگارت شگگگغلی ،حتی مشگگگاغگل موروثی بگگه
فرزندانشگگا را نیز کنار گذاشگگته اند .این در حالی اسگگت که در جوامع غربی و نیز جوامع رو
به توسگعه چین و هند ،آموزش مهارت شگگغلی و کسگب و کار در خانواده جایراه برجسگگتهای
دارد .در کشگگور ما هم در گذشگگته ای نه چندا دور فرزندا به ویژه فرزندا پسگگر از سگگگنین
کودکی و نوجوانی با مفهوم کسگگب و درآمد آشگگنا می شگگدند و حتی در خانوادههای ثروتمند
نیز شگگاگردی فرزند و یادگیری کار ،مذموم شگگناخته نمیشگگد .مهارت شگگغلی کمک میکند
که بتوا تمرکز نمود و تصگگگمیم گرفت که در زندگی چه باید کرد .مهارت شگگگغلی می تواند
یک شگغل خاص مثالً کارمند یا معلم باشگگد یا می تواند زمینه خاصگگی مثالً آموزش یا حمل و
نقل باشگگد که فرد دوسگگت دارد در آ فعالیت کرده و کار کند .هدف شگگغلی کمک میکند
که اسگگگتعدادها و تواناییها را کشگگگف کرده و به مهارتهای وجودی پی برده شگگگود .در هر
شگگگغلی کگه انتخاب می شگگگود ،امکانات مختلفی وجود دارد (رحیم زاده .)2392 ،کارآیی و
عملکرد افراد ،مسگگگتلزم اسگگگتفگاده از مهگارتها و صگگگالحیتهای حرفهای اسگگگت .رویکرد
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مهارتها با طبقهبندی سگگهگانه رابرت کتز ( )2939آغاز شگگده اسگگت .وی ،سگگه نوع مهارت را
الزم و ضروری میداند:
 -2مهگارتهگا ی فنی :بگه توانایی به کار برد فنو  ،وسگگگایل و ابزار موردن یاز برای انجام
وظایف خاصگگی که از راه تجربه و آموزش بهدسگگتآمده ،اطالق میشگگود (به نقل
از امین ،سیدجوادین و رمضانی.)2390 ،
 -0مهارتهای انسگگانی :به معنای داشگگتن توانایی و قدرت تشگگخی
تفگاهم ،همکگاری و انجام داد کار .شگگگاخ

در زم ینهی ایجاد

های مهم روابو انسگگگانی عبارتند از:

درک نیگگازهگگا و اسگگگتعگدادهگگا ،درک تفگگاوت هگای فردی ،درک مشگگگکالت و
مشگکل شناسی ،احترام به شخصیت دیررا  ،دوست داشتن دیررا  ،توا برقراری
ارتباط ،گوش داد  ،خودشگناسگی و شناخت دیررا  ،خودکنترلی ،تأم ین بهداشت
روانی ،درک موقعیت فرد ،بیا عواطف و احساسات و جو مناسب سازمانی.
 -3مگهگگارت هگگا ی ادراکی (مفهومی) :توانگگایی ذهنی برای درک و تجزیگگه وتحلیگگل
پ یچیدگیهای محیو و فهم همهی عناصگگر تشگگکیلدهنده کار بهصگگورت یک کل
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واحد (سیستم) (هرسی و بالنچارد2993 ،؛ ترجمه کبیری.)2395 ،
نقش مهارت های شغلی در عدم بازگشت به مصرف مواد
عگدم بگازگشگگگت بگه اعتیاد از جمله مسگگگائلی اسگگگت که همواره مورد توجه خانواده و جامعه
قرارگرفته اسگگت .ترک جسگگمانی مواد مخدر چندا مشگگکل نیسگگت بلکه مشگگکل اصگگلی،
بازگشگگت مجدد و شگگروع دوباره آ اسگگت .در مطالعه ای در تایوا میزا بازگشگگت افراد به
اعتیاد پس از ترک 32 ،درصگد گزارش شگده اسگت .به همین دلیل ،برخی متخصصین از لف
" اختال مزمن و عودکننده" برای توصگگیف اعتیاد اسگگتفاده میکنند (چینگ ،یو-چن و فو-
چا  .)0223 ،2باوجود پیشگگرفتهای بهدسگگتآمده در درما این اختال  ،بازگشگگت مجدد به
دورههای سگنرین و غیرقابلکنتر مصگرف ،همچنا بهعنوا یک مشکل شایع مطر است.
بیشگگتر سگگوءمصگگرف کنندگا مواد پس از سگگمزدایی و ورود به درما های توا بخشگگی ،طی
چند ماه پس از شگگروع درما  ،مجدداً به مصگگرف مواد میپردازند .بدینجهت مسگگئلهی عدم
بازگشگگت به مواد بسگگیار مهم و حائز اهمیت اسگگت .با شگگناسگگایی عوامل مؤثر در بازگشگگت به
مواد و آگگاهی از عوامل زمینه سگگگاز در سگگگوق داد افراد به شگگگروع مجدد اعتیاد ،می توا با

توجه به عوامل مؤثر در عدم بازگشگگگت معتادین بهبودیافته یکی از مسگگگائل اسگگگاسگگگی در
جوامع امروزی اسگت .می توا این گونه بیا کرد که از دالیل اصگلی گرایش افراد بهبودیافته
به سگگمت اعتیاد ،نداشگگگتن مهارت شگگگغلی اسگگگت .لذا یکی از دغدغههای خانوادهها و جامعه
ایجاد اشگتغا این افراد پس از ترک مواد اسگگت .داشگگتن مهارت شگگغلی موجب میشگگود که
بهبودیافترا از اعتیاد به سگالمت روا رسگیده و امید در آنا ایجاد شگود .در این راسگتا نقش
خانواده و پذیرش مجدد این افراد از طرف خانواده و جامعه بسگگگیار حائز اهم یت اسگگگت .اگر
افراد معتاد بعد از ترک مواد مشگگغو به کار شگگوند ،تمام فکر و ذهنشگگا معطوف به شگگغل و
سگاعات کاری خود میشگود و به طور قطع فرصگتی را که برای موادمخدر و سگرگرم شگد با

1. Ching, Tu-Jhen & Fu-Cun
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دوسگگتا ناباب نیاز دارند را به دسگگت نخواهند آورد و تمام وقتشگگا را صگگرف کار کرد و
ایجاد درآمد مینمایند (شگگیخاالسگگالمی و همکارا  .) 2395 ،در واقع این چنین می توا بیا
نمود که از جمله عوامل اسگگگاسگگگی در عدم بازگشگگگت معتادین به اعتیاد و مصگگگرف دوبارهی
مواد ،داشگتن مهارت شگغلی و پرورش آ در خود اسگت .فرد بیکار همواره در معرض آنومی
و آسگیبهای اجتماعی قرار دارد و به تعبیری می توا گفت بیکاری ،بسگتری است که جرم،
بزه ،تنشهگای روانی ،رفتگاری ،لغزش و نگاهنجاریهای اجتماعی در آ کشگگگت میشگگگود.

اشگگتغا و فراهم شگگد بسگگتری برای معیشگگت مطلوب بهبود یافترا  ،مولفهای اس گت که باید
بسگگیار مورد توجه قرار گیرد تا دوام و قوام رها یافتری از سگگوءمصگگرف مواد همچنا حف
شگود .اگر بتوا برای معتادین رها یافته از اعتیاد با توجه به مهارت شگغلی آ ها ،کار و شگگغل
ایجاد کرد نه تنها از عود مجدد آنا پیشگریری میشگود بلکه زمینه توانمندسگازی و بازگشت
وی به کانو خانواده و جامعه نیز فراهم میشود.
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پیشینه پژوهش
زارعی متگه کالیی ( )2393در پژوهشگگگی تحگت عنوا "مهگارتهای زندگی و پیشگگگریری از
اعتیگاد" بگه این نتیجگه رسگگگیگد کگه داشگگگتن مهگارتهگای زندگی از جمله مهارت شگگگغلی در
دورههای مختلف زندگی می تواند راهکار مناسبی برای پیشریری از اعتیاد باشد.
قبگادزاده ،مسگگگعودی ،محمدخانی و حسگگگنی ( )2393در پژوهشگگگی تحت عنوا "عوامل
رفتگاری ،هیجانی و اجتماعی مرتبو با اعتیاد" به این نتیجه رسگگگیدند که در سگگگطو فردی،
عواملی مثل راهبردهای مقابلهای ،عوامل مربوط به تحصگیل و مدرسگگه ،مکانیسگمهای دفاعی،
خانوادهی و ویژگیهای جمعیتشگگناختی؛ در سگگطو هیجانی عواملی مثل هوش هیجانی،
هیجا طلبی و سگگبک تنظیم هیجا و در سگگطو اجتماعی عواملی مثل وضگگعیت آنومیک،
بیکاری ،سگرمایه اجتماعی ،شگبکهی روابو ،حمایت اجتماعی ،شگکاف بین نسگلی و معنویت
نقش عمدهای در گرایش ،شروع و ادامهی مصرف مواد دارند.
موالیی و هگاشگگگمی ( ) 2393در پژوهشگگگی تحگت عنوا راهکارهای مقابله با گرایش به
مصگگگرف موادمخگدر بگه این نتیجگه رسگگگیدند که صگگگرف نظر از عوامل زیسگگگتشگگگناختی،
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راهکگارهگای مقگابلگهی فردی ،خانوادگی ،اجتماعی ،شگگگغلی ،فرهنری/مذهبی ،اقتصگگگادی و
آموزشی در مدرسه بر مقابله با گرایش به مصرف مواد مخدر تأثیر دارد.

شگگگیخ االسگگگالمی و محمّدی ( )2395در پژوهشگگگی تحت عنوا "نقش شگگگغل در درما
بهبودیافترا از اعتیاد" به این نتیجه رسگیدند که نبود شگغل یکی از مهم ترین مشگکالت بهبود
یافترا بیماری اعتیاد است لذا عامل مهمی در بازگشت بیماری اعتیاد به شمار میآید.
فتحی و موسگویفر ( )2395پژوهشی تحت عنوا بررسی تجربیات معتادین در خصوص
حمگایتهای اجتماعی و خانوادگی به عنوا تسگگگهیلکننده ی ترک اعتیاد انجام دادند .نتایج
تحلیل حاکی از به دسگت آورد سگه مضگمو اصلی انتظارات از جامعه ،انتظارات از خانواده
و علگل اجتمگاعی عود اعتیاد بود .همچنین  9مضگگگمو فرعی شگگگامل نیاز به اشگگگتغا  ،نررش
نسگگگبگت بگه افراد معتگاد ،حمگایگت عگاطفی ،بی اعتمگادی به جامعه ،آگاهی بخشگگگی به جامعه،
حمایت عاطفی خانواده ،نررش منفی به خانواده نسگگبت به اعتیاد ،دوسگگتا ناباب و مشگگکالت
خانوادگی در خصوص عوامل تسهیل کنندهی ترک اعتیاد بودند.
فوالدی ( ) 2399در پژوهشگی تحت عنوا بررسگی علل اعتیاد در اسگتا آذربایجا شرقی

پژوهش ،برای رویآوری به اعتیاد تنها وجود یک عامل کافی نیسگگت ،بلکه مجموعهای از
عوامگل اجتماعی ،فردی ،خانوادگی ،فرهنری  -اقتصگگگادی با نسگگگبت های متفاوت باعث
رویآوری به اعتیاد میشود.
آقگا ،زیگا و ایرفگا  ) 0223( 2در پژوهشگگگی تحگت عنوا مشگگگکالت اجتماعی و عملکرد
خانواده بهعنوا عوامل خطر در اعتیاد به این نتیجه رسگگگیدند که مشگگگکالت اجتماعی از قب یل
نبود درآمگد ،شگگگغل و دوسگگگتا و عملکرد منفی خانواده با گرایش به سگگگمت اعتیاد رابطه ی
مثبت و معناداری وجود دارد.
مگاری ،براتی ،حگاج نقیزاده ،قگازاریگا و اولیائی ( ) 2393به ارزیابی برنامه پیشگگگریری از
اعتیگاد در محیو کگار پرداختنگد .این ارزشیگابی نشگگگا داد که مهم ترین دسگگگتاورد برنامه از
1. Agha, Zia & Irfan
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دیدگاه افراد مورد مطالعه ،افزایش آگاهی و حسگگاسگگیت در کارکنا و کارفرمایا نسگگبت به
موضگوع اعتیاد و تمرین و توانمند شگد کارشگناسگگا رابو محیو کار بود .آثار ثانوی ناشگگی
از کگگاهش اعتیگاد در محیو کگگار از جملگگه افزایش بهره وری ،کگگاهش غیبگگت و کگگاهش
مرخصگیها از جمله دیرر دسگتاوردهای برنامه بوده است .مهم ترین چالشهای برنامه با سه م
تقریباً یکسگگا در هر سگگه حوزه قانونی  -سگگیاسگگتی (کال ) ،سگگاختاری -عملیاتی و رفتاری
(خرد) عنوا شگده اسگت .بازنرری در بسگته خدمتی ،تهیه شگیوهنامه جامع و ساده با مشارکت
کلیگه ذینفعگا  ،تفگاهمنگامگه بگا نمگاینگدگا کارفرمایا و کارگرا و اسگگگتفاده از روش های
تشویقی کارفرمایا در سطو استا از مهم ترین راهکارهای پیشنهادی ارتقای برنامه بودند.
محمدی و عسگگکری ( )2395در پژوهشگگی به میزا شگگیوع اعتیاد در محیوهای صگگنعتی
پرداختنگد .نتگایج نشگگگا داد کگه در مجموع  05/2درصگگگد از کگارکنا محیوهای صگگگنعتی
اصگگگفها به مواد مخدر اعتیاد دارند که از این تعداد  9/3درصگگگد موادمخدر صگگگنعتی و 25/5
درصگگگد مواد مخدر سگگگنتی را مصگگگرف میکنند .همچنین  23/3درصگگگد نمونه به مصگگگرف
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مشگگگروبگات الکلی اعتیگاد دارنگد .یگافتگههگای این تحقیق حگاکی از پیشبی نی اعتیاد کارکنا
توسگو برخی عوامل محیطی ،اجتماعی و اقتصگادی از قبیل پائین بود دستمزدها ،عدم توجه
به مسگگائل رفاهی کارکنا  ،اعما تبعی

و بی توجهی در محیوهای صگگنعتی بود .ماده مخدر

شگیشگه بیشگترین فراوانی مصگرف را نسبت به سایر مواد دارا بود که این یافته با توجه به اثرات
این ماده می تواند زنگ خطری برای صنایع باشد.

صگگابری زفرقندی و همکارا (  )2333وضگگعیت مصگگرف مواد ،اعتیاد و خدمات مربوطه
در کارگرا منطقه صگنعتی عسگگلویه (میدا گاز پارس جنوبی) را بررسگگی کردند .نتای ج نشگگا
داد که ت ریاک به عنوا شگگایع ترین مواد مصگگرفی در کارگرا منطقه ذکر شگگد .روش غالب
مصگگگرف در کمگپهگا تگدخین و خوراکی و در محل کار خوراکی بوده اسگگگت .بر اسگگگاس
اطالعات به دسگگت آمده ،شگگیوع مصگگرف مواد اپیوئیدی در کارگرا را بین  25تا  05درصگگد
می توا برآورد نمود .عوامگل عمده ذکر شگگگده برای شگگگیوع اعتیاد در کارگرا عبارت بودند
از :سگگگاخ ت و سگگگاز سگگگریع و تراکم کارگرا  ،کار طاقت فرسگگگا در شگگگرایو آب و هوایی
نامطلوب ،تراکم جمعیت و کاهش امکا کنتر محیو ،دسگگگترسگگگی آسگگگا به مواد ،اعتیاد
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کگارگرا حین ورود ،بی توجهی پیمگانکگارا بگه مصگگگرف مواد توسگگگو کگارگرا و کمبود
خدمات پیشریرانه و درمانی.
نتایج پژوهش آقاکشگگی اوغلی ( )2330تحت عنوا بررسگگی عوامل شگگغلی موثر و میزا
آسگیب پذیری مشگاغل در پدیده اعتیاد نشگا داد که در مشگاا نرهبانی و رانندگی عامل شب
بیداری تاثیر بیشتری دارد و شغل رانندگی باالترین میزا آسیبپذیری را دارا بود.

بحث و نتیجهگیری

شگگگناخت و بررسگگگی مهارت شگگگغلی و نقش آ در عدم بازگشگگگت به مصگگگرف مواد ،هدف
پژوهش حگاضگگگر بود .می توا بیگا نمود که وجود مهارت شگگگغلی نقش مهمی در زندگی هر
انسگگا بالغی دارد .افرادی که دارای مهارت شگگغلی هسگگتند عالوه بر اینکه به وسگگیلهی انجام
وظگایف شگگگغلی و کسگگگب درآمگد با توجه به مهارتی که از آ برخوردارند به تامین نیازهای
زنگدگی روزمره می پردازنگد ،چیزهگای دیرری نیز بگه دسگگگت میآورنگد کگه در وضگگگعیگگت
روا شگگناختی و احسگگاس توانمندی آ ها تاثیر دارد .احسگگاس مفید بود باعث میشگگود که
فرد احسگگاس اعتماد به نفس ،خودکارآمدی و شگگایسگگتری کند و این صگگفات نیز نقش مهمی

وظگایف شگگگغلی و ارائگه ی خدمات مورد نیاز جامعه کسگگگب درآمد کنند و روابو بین فردی
سگگازنده ای را تجربه کنند ،از دیررا بازخورد مثبت دریافت کنند و مهم تر از همه احسگگاس
کنند که افرادی مفید و مهم هسگگگتند (شگگگفیع آبادی .)2393 ،داشگگگتن مهارت شگگگغلی باعث
می شگود تا فرد احسگاس کند به چیزی تسگلو دارد و مورد تشویق و توجه مثبت دیررا قرار
گیرد و از خودکگارآمگدی و اعتمگگاد بگه نفس بگاالتر برخوردار شگگگود .در واقع احسگگگاسگگگات
خوشگگایند به دلیل برخوداری از مهارت شگگغلی باعث میشگگود که دیرر نیازی به بازگشگگت به
مواد مخدر برای جبرا کمبودهای خود و یا کاهش تنش ادراک شگگده نباشگگد .چو یکی از
دالیگل اسگگگتفگاده از مواد مخدر جبرا کمبودها و کاهش تنشهای ادراک شگگگده میباشگگگد
(اصغری و قاسمی جوبنه و وقاری.)2390 ،
توجه به رو یکرد فرهنری در کنار مقابله با عرضگگه و درما اعتیاد امری ضگگروری اسگگت.
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بگا توجگه به شگگگعار تولید ملی ،حمایت از کار و سگگگرمایه ایرانی و با عنایت به اینکه مشگگگکل
اعتیگاد در محیو کگار می توانگد ضگگگربگه به پیکره اقتصگگگاد کشگگگور وارد کند ،کلیه مدیرا و
دسگگگترگاههگای اجرایی میبگایسگگگت هوشگگگم ندانه ،فعاالنه و به صگگگورت تهاجمی با این بالی
خانمانسگگوز مبارزه کنند .برای ضگگربه زد به سگگیسگگتم هوشگگمند موادمخدر و روا گردا ها،
اتخگاذ راهبرد کگاهش تقگاضگگگا و پیشگگگریری اولیه از اعتیاد برای ایمنسگگگازی ،بازدارندگی،
مقتدرسگگازی ،ایجاد مصگگونیت ذهنی و روانی افراد سگگالم و در مع رض خطر جامعه در مقیاس
 32میلیو نفر در کانو های هدف خانواده ،محیوهای آموزشگگگی ،محله ها و محیوهای کار
امری مهم و ضگروری اسگت و اگر متخصصا ما در ضربه زد به این سیستم درست حرکت
نکنند ،این مشگکل گریبانریر همه خواهد شگد و هیچ کس در برابر این آسیب جدی در اما
نخواهد بود .فشگگار دوسگگتا  ،دسگگترسپذیری به مواد ،فقدا کنتر اجتماعی ،کار سگگنرین و
سگگختی شگگغل ،شگگرایو اسگگترسزا ،بیعدالتی در محیو کار ،عدم اجرای برخی از قوانین و
مقررات در زمینگه منع مصگگگرف ،عگدم اسگگگتقبگا برخی از مدیرا از برنامههای پیشگگگریری،
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شگگگرایو یکنواخگت محیو کگار ،و جود بگاورهگای غلو مبنی بر مصگگگرف مواد ،مشگگگکالت
اقتصگگادی ،مشگگکالت خانوادگی ،پایین بود میزا آگاهی از عوارض سگگوءمصگگرف ،مخفی
بود عالئم مصگگرف در آغاز سگگیر اعتیاد در محل کار ،مشگگکالت روانی و تفریو و کسگگب
لذت از عوامل شگغلی زمینه سگگاز در ابتالی کارکنا به مواد اعتیادآور به ش گمار میآیند .بروز
ضگررهای مادی ،بروز ضگرر در عرصگه اشگتغا به جامعه ،شگیوع انسا های معلو و بیمار و بر
باد رفتن سگرمایههای خانواده از نتایج گرایش به موادمخدر و روا گردا ها اسگت ( صرامی ،
.)2392
مصگگگرف مواد در محیو کار در برخی از کشگگگورهای صگگگنعتی ،پیامدها و خسگگگارتهای
ناشگی زیادی بر جای گذاشگگته اسگت .به مخاطره افتاد امنیت و سگگالمتی محیو کار ،کاهش
تولید کارخانهها ،بسگگگتری شگگگد  32درصگگگد از کارکنا به دلیل بیماریهای مرتبو با مواد
اعتیگادآور در مراکز درمگانی یگا بیمگارسگگگتگا هگا و در نتیجگه لزوم تگأمین هزینههای مراقبت،
بهداشگگتی و درم انی آنا  ،بروز حوادث شگگغلی برای افراد مبتال به مصگگرف مواد به میزا چهار
برابر سگگگایر کگارکنگا  ،کاهش توا افراد مبتال در محیو کار ،ایجاد صگگگدمه به بهداشگگگت و
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سگگالمت جسگگمانی و روانی و افزایش از کارافتادگی ،افت تولید و بهره وری ،اتالف وسگگایل
و تجهیزات محل کار از جمله این پیامدها اسگگت .بروز رفتارهای غیرقابل پیشبینی و مخرب
در حین کار ،اتالف وقت مدیرا و سگگرپرسگگتا و افزایش هزینههای پنها سگگازما  ،اخراج
موقت یا دائم نیروهای باسگابقه و دارای تخص گ

 ،تصگویر نامناسگگب و منفی جامعه از محیو

کگار ،آلودگی کگارکنگا بگه مواد ،بی توجهی بگه ارزشهگای اخالقی و معنوی در محیو کار،
ایجگاد جگدایی و تفرقه بین کارکنا و روابو بین فردی ضگگگعیف ،افزایش خطر بیماریهای
عفونی و احتما مرگ و میر زودرس ناشگگی از اعتیاد و افزایش فشگگار کار به سگگایر همکارا
سگگالم از دیرر عوارض مصگگگرف موادمخدر و روا گردا ها در محیوهای کاری اسگ گت .به
دلیل حضگگور شگگگاغلین در محیو کار ( روزانه  3تا  22سگگگاعت ) ،وجود رابطه تنراتنگ بین
سگگالمت محیو کار و سگگالمت کل جامعه ،تماس آحاد جامعه با محیوهای کار ،ضگگرورت
حف منابع عظیم انسگگانی به عنوا مهم ترین مؤلفه در توسگگعه پایدار ،سگگهولت در برنامهریزی،
جلوگیری از تحمیل هزینه های سگنرین درمانی ،وجود شرایو خاص در برخی از محیوهای
کار نظیر اسگترس شگغلی ،جلوگیری از بروز خسگارتهای اقتصگادی ناشی از خرید و فروش

محیو کار به درسگگتی انجام شگگوند .لزوم شگگناسگگایی وضگگگعیت موجود محیو کار ،تدوین
سگگگیاسگگگت و خو مشگگگی مکتوب محیو کار عاری از اعتیاد ،فراهم کرد زمینه مشگگگارکت
کارکنا در فعالیت های پیشگگگریری از اعتیاد ،ارتقاء سگگگطو آموزش کارکنا و خانوادههای
آنا بهطور مسگگتمر ،غربا گری و ایجاد امکانات الزم جهت تشگگخی

شگگناسگگایی زودرس و

درما معتادین ،تقویت برنامههای فرهنری ،مذهبی و توسگگگعه فعالیتهای جایرزین از جمله
گام های اسگگاسگگی برای تدوین برنامه پیشگگریری از اعتیاد در محیوهای کار به شگگمار میآید.
پیشگریری اولیه از اعتیاد نوعی نهضگت اجتماعی اسگت .کار پیشگریری ،کاری بسگیار سخت ،
پیچیده و فراتر از تهیه و توزیع بروشگگور و سگگخنرانی اسگگت و نیاز به ایدهپردازی برای نسگگل
جوا دارد کگه همواره میبگایسگگگت ایدههای جدید و مطابق با نیاز روز تولید کرد .آموزش و
انتقا اطالعات از سگگوی دسگگتراههای متولی باید بهصگگورت متمرکز و هدفدار و در سگگطو
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مدارس و دانشگراهها برای دانشآموزا و دانشگجویا و در سطو محالت شهری و روستایی
برای والگدین و خگانوادههگا بطور همزما و گسگگگترده انجام شگگگود تا بتوا شگگگاهد هم افزایی
برنامههای پیشگگگریرانه در کانو های هدف بود (صگگگرامی .)2392 ،حمایت از فرد معتادی که
وارد چرخگه ترک اعتیگاد شگگگده اسگگگت ،شگگگامگل حمگایگتهای اولیه ،ثانویه و ثالثه اسگگگت.
حمایت های اولیه شگگامل پیدا کرد راهکاری برای پیشگگریری از ابتال فرد به اعتیاد و حمایت
ثانویه شگگگامل درما های به موقع و حمایت ثالثه به حمایتهای توانبخشگگگی و بهبود شگگگرایو
گفتگه میشگگگود .هر سگگگه نوع حمایت باید برای فرد معتاد مورد توجه قرار بریرد .ارگا های
حمگایتی نیز نقش بسگگگزایی در عگدم بگازگشگگگت فرد بگه اعتیگاد نقش دارنگد زیرا این ارگگا ها
می توانند زمینه حضگگور افراد معتاد پس از ترک را در خانواده و جامعه فراهم کنند .اگر فرد
م عتگاد پس از اتمگام دوره ترک تحگت حمگایگگت روانی جگامعگه و خگانواده قرار نریرد دچگگار
افسگگردگی و اسگگترس میشگگود .این در حالی اسگگت که این افراد تحت هیچ شگگرایطی نباید
دچگار اسگگگترس شگگگونگد به همین دلیل ارگا های حمایت کننده باید زمینه اشگگگتغا آ ها را
Vol. 5, No. 17, Spring 2018

سال  ،5شماره  ،71بهار 7931

52

فراهم کنند زیرا داشگگتن اشگگتغا و حرفه موجب کاهش اسگگترس و فشگگارهای روانی پس از
تَرک میشود.

نکته حائز اهمیت این اسگگگت که اگر چه در ادبیات پژوهشگگگی بیکاری یکی از علل اعتیاد
اسگگت اما باید اشگگاره کرد که امروزه خیلی از افراد وابسگگته به مواد دارای شگگغل هسگگتند و چه
بسگگا به خاط اعتیاد شگگغل خود را نیز از دسگگت میدهند .اما بهتر اسگگت به جای اخراج چنین
افرادی راهکگارهگای دیرری برای آ ها اتخاذ نمود .زیرا ردپای اعتیاد در همه مشگگگاغل دیده
میشگود .اگر چه غالب این افراد کارگرا سگاده و کارگرا نیمه ماهر هسگگتند .ناامنی روانی و
فشگگار شگگغلی زیاد در محیو کار اسگگت که باعث بروز اعتیاد میشگگو ..برخی مشگگاغل همچو
شگگغلهای چندشگگیفته و مشگگاغلی که در آ ها اسگگترس و شگگببیداری وجود دارد بیشگگتر در
معرض خطر اعتیاد هسگتند .باید رویکردی اتخاذ شگود که ضمن اینکه فرد پاک شود شغلش
را نیز از دسگت ندهد .در پیشگریری از اعتیاد مشگاغل از نظر اسگترس باید بررسگی شوند و این
نکتگه بگاید مد نظر کارفرمایا باشگگگد .تا جایی که برای کارگرا با مشگگگاغل سگگگخت اوقات
فراغت و وقت های اسگگتراحت بیشگگتری در نظر بریرند و مقدار کار شگگیفتی را کاهش دهند.

علي شيخاالسالمي

ف راهم شگد امکا اشگتغا فرد بهبودیافته و پذیرش وی از سگوی جامعه به عنوا یک عضگگو
آسگگیب خورده از جمله شگگاخ

هایی اسگگت که در فرآیند حمایتهای اجتماعی از معتادا

پگاک شگگگده ،قرار میگیرد .حمگایگت هگای اجتمگاعی و توجگه بگه نهاد خانواده الزم و ملزوم
یکدیرر هسگتند ،به این معنا که وقتی فرد معتاد وارد فرآیند درما میشگگود ،مراحل متعددی
را باید پشگت سگگر برذارد تا به بهبودی برسگگد و زمانی که به پاکی از اعتیاد میرسگگد ،اسگگتمرار
این روند و حمایت از این فرد نیازمند زمینههایی اسگت که یکی از مهم ترین آ ها ،سگگرپناه و
بازگشگگت به کانو خانوده اسگگت .بنابراین ،می توا اینطور اسگگتدال کرد که افراد بیکار در
برابر آسگیبهای روا شگناختی و اجتماعی همچو اعتیاد به موادمخدر آسگیب پذیرتر هستند
و درصگگورتیکه فرد سگگابقه ی اعتیاد نیز داشگگته باشگگد خطر لغزش و بازگشگگت ،بیشگگتر او را
تهگدیگد می کنگد .بگه همین دلیگل امروزه در برنگامه های ترک اعتیاد عالوه بر ارائه ی خدمات
درمانی و پزشگکی به معتادا سگعی می شگود که برای معتادا بیکار نیز تدابیری اند یشیده شود
و با شگگاغل کرد آ ها قدم های مهمی در راسگگتای پیشگگریری از عود و لغزش اعتیاد برداشگگته
شود.
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