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آرمند 0

چکیده
پیشریری از سوءمصرف مواد نیازمند مشارکت جدی مردم و بخشهای دولتی و غیردولتی است .اعتیاد
زمینه ساز بسیاری از مشکالت و مسائل اجتماعی است .با توجه به تبدیل شد موادمخدر و اعتیاد به ابزار
جنگ نرم و تهدید علیه امنیت ملی از یک سو و منابع قابل توجه کشور خصوصاً در حوزههای فرهنری از
سوی دیرر ،در صورت پذیرفتن رویکرد اجتماعی به پیشریری از اعتیاد چاره ای جز حمایت از مراکز و
سازما های مردم نهاد نیست .لذا هدف از این پژوهش بررسی رویکردی اجتماعی به پیشریری از اعتیاد با
تاکید بر نقش تسهیلرری مرکز سالمت روا محلی اندیشه مهر شهر محمودآباد از توابع شهرستا شاهین دژ
بود .در این تحقیق از روش اسگگنادی  -کتابخانه ای اسگگتفاده شگگده اسگگت .همچنین به برخی از الروها و
روشهای مداخله ای در حوزه پیشگریری از اعتیاد که توسگو مرکز صورت گرفته پرداخته شد .مردم از
روشها ی مختلف همانند باال برد میزا حساسیت خود نسبت به موادمخدر و مضرات آ  ،باال برد سطو
اطالعات و آگاهی در خصوص انواع مواد و خطرات مصرف و تشکیل گروههای خودجوش مبارزه با مواد
اعتیادآور می توانند با تأکید بر نقش مثبت اجتماع یا محله خود در زمینه مبارزه با مواد مخدر به پیشریری از
اعتیاد کمک کنند .میزا موفقیت نهادهای پیشریری از اعتیاد منوط به این است که تا چه اندازه این نهادها
زمینهها و بسترهای الزم برای حضور و مشارکت مردم و سازما های غیردولتی را فراهم و آموزشهای
الزم را در خصگوص چرونری مشارکت در اجرای طرزها و برنامههای پیشریری ارائه میکنند .به نظر
می رسد که استفاده از رویکرد اجتماعی در مبارزه با موادمخدر میتواند گامی موثر در پیشریری از اعتیاد
باشد.
کلید واژه ها :اعتیاد ،پیشریری از اعتیاد ،رویکرد اجتماع محور

 .2نویسنده مسئو  :دانشجوی کارشناسی ارشد روا شناسی بالینی دانشراه آزاد بوکا و مسئو مرکز سالمت روا محلی
اندیشه مهر ،شاهیندژ ،ایرا پست الکترونیکvatandoost3121@gmail.com :

 .2کارشگناپ ارشگد جمعیت شگناسگی دانشگراه یزد ،یزد ،ایرا  .کارشگناپ خدمات اورژانس اجتماعی ،شاهین دژ،
ایرا
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مقدمه

اعتیاد عامل ظهور بسگگیاری از آسگگیبهای اجتماعی و نابسگگامانیهای خانوادگی و فردی
اسگگگت (کگاکویی دینکی و قوامی2393 ،؛ احدی و محمدی .)2395 ،نتایج اغلب پژوهش ها
در سگطو کشگگورهای مختلف حاکی از آ اسگت که میزا مصگگرف مواد در جوامع مختلف
به ویژه در میا نوجوانا و جوانا در حا افزایش اسگگت .سگگوءمصگگرف مواد در میا جوانا
مشگگگکالتی نظیر خطر آسگگگیب و مرگ از طریق خشگگگونت بینفردی ،تصگگگادفات جادهای،
رفتارهای پرخطر جنسگگی ،ابتال به بیماریهایی چو ایدز و مشگگگکالت تحصگگیلی را افزایش
میدهد (میسگیا  .) 0229 ،2علیرغم تمامی معضگالت اعتیاد ،خبرها حاکی از آ اسگت که سگگن
اعتیاد در حا کاهش اسگگت (منیرپور .)2319 ،مسگگأله مصگگرف و سگگوءمصگگرف مواد در میا
نوجوانگا و جوانگا بگه دلیگل حسگگگاسگگگیت این دوره از زندگی و نقش آ در زندگی آینده
افراد ،از اهمیگت ویژهای برخوردار اسگگگت .بگا توجگه بگه هزینگههگای بسگگگیگار بگاالی مبارزه با
موادمخگدر ،درمگا و نرهگداری معتگادا و همچنین معگایگب مربوط بگه روشهگای درمگا و
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سگمزدایی ،به نظر میرسگگد پیشگگریری از سگوءمصگگرف مواد بسگگیار مقرو به صگگرفه و کاراتر
باشگد .از اینرو یکی از زمینههای مهم پژوهش در زمینه سگوءمصگرف مواد ،شگناسایی عوامل
خطر و محافظتکننده گرایش به مصگگرف مواد اسگگت .گروههای سگگنی کودک و نوجوا
هدف اصگلی مداخالت پیشگریرانه اند .بسگیاری از رویکردهای پیشگریری از سوءمصرف مواد
در جوانگگا و نوجوانگگا  ،روی موضگگگوعگگاتی همگگاننگد آموزش افراد دربگگاره مواد ،آموزش
عگاطفی ،فعگالیگتهای جایرزین ،ارشگگگاد ،نظارت ،آموزش مهارتهای زندگی یا اجتماعی و
سایر مسائل مرتبو کار میکنند.
نوجوانی اوج دوره شگروع مصگرف مواد محسگوب می شگود که مسگئولیت سگگنرینی برای
افراد در این گروه سگگگنی ایجگگاد مینمگایگد .افراد جوا تشگگگکیگگلدهنگده یگک گروه پویگا و
گسگترده ای هسگتند و در نتیجه ،نوع پاسگخ و واکنش به مصگرف مواد در آ ها به سن ،مر حله
زندگی ،میزا مصگرف مواد و بافت اجتماعی آ ها وابسگته اسگت (حسینی و نوروزی2395 ،؛

1. Maithya
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سگگگازمگگا امور اجتمگاعی و اقتصگگگگادی آمریکگا  .) 0225 ،2جوانگگا در حگا تحو  ،دارای
فرصگگگت هگای خوبی هسگگگتنگد ،اما در معرض خطر مصگگگرف مواد نیز قرار دارند که در نتیجه
افزایش هیجا پذیری و گروه همساال ایجاد میشود (اس تینبرگ .)0227 ،0
اعتیگاد در نوجوانگا و جوانگا از آنجگا اهمیگت دارد که بیش از نیمی از نیروهای مولد در
جگامعه را همین قشگگگر تشگگگکیل میدهند و شگگگیوع مصگگگرف مواد در بین آ ها به منزله کنار
گگذارد آ هگگا از نیروی کگار محسگگگوب می شگگگود .دوره نوجوانی زمگا تجربگگه کرد و
انتخابهای شگگ خصگگی اسگگت و هویت شگگخ

در این زما شگگکل میگیرد .به همین دلیل

نوجوانا در برابر مصگرف مواد و رفتارهای پرخطر بسگیار آسگیبپذیر هستند (زراعتحرفه و
خضگریمقدم .)2395 ،جامعه شگناسگا  ،متخصصا و سایر اندیشمندا درباره علل گرایش به
اعتیاد نظریههایی ارائه دادهاند که در ی ک تقسگیمبندی اجمالی به سگه قسگمت تقسگیم شدهاند.
گروه او عقیگده دارنگد کگه چو این مواد وجود دارنگد و در دسگگگترپ افراد قرار میگیرند،
افراد به سگگمت آ روی میآورند .گروه دوم آمادگیهای روانی و ویژگیهای شگگخصگگیتی
را دلیل آ میدانند و گروه سگگگوم بحرا ها و نابسگگگامانیهای اجتماعی را علت اعتیاد میدانند

بررسگگیها نشگگا میدهند که میزا اثربخشگگی روشهای درمانی اعتیاد چندا امیدوارکننده
نیسگگگت و اغلگب بگا عودهگای مکرر همراه اسگگگت (مک للن ،مککی ،فورمن ،کاسگگگیوال و
کم  .)0225 ،3دوم آنکه ،برنامههای پیشگگریری از سگگوءمصگگرف مواد در مقایسگگه با درما از
نظر هزینه کامالً به صگرفه هسگتند .سگوم آنکه ،برنامههای پیشگریری احتما آسیبهای شدید
دوره بزرگسگگالی را به شگگدت کاهش میدهند (باللوک  .)0222 ،7امروزه در زمینه پیشگگریری
از گرایش به موادمخدر در نوجوانا اغلب کشگگورها پیشگگریری کیفری را کنار گذاشگگتهاند و
به بح پیشگگریری اجتماعی گام نهاده اند که مسگگتلزم همکاری و مشگگارکت نهادهای جامعه
مدنی از قبیل سازما های مردم نهاد و برنامههای اجتماع محور است (محمدی.)2395 ،
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با توجه به گسگگتردگی معضگگل اعتیاد و عواقب وخیمی که به لحاظ اجتماعی ،اقتصگگادی،
فرهنری و سگگیاسگگی بر جامعه دارد و همچنین با علم به اینکه دولت به تنهایی قادر به مقابله با
این معضگگل نیسگگت ،حضگگور و نقش سگگازما های مردم نهاد در این عرصگگه بیش از پیش
احسگگاپ میشگگود .می توا گفت که یکی از مهم ترین کارهایی که در خصگگوص پیشگگریری
از اعتیاد می توا انجام داد اسگگگتفاده از توا سگگگازما های مردم نهاد اسگگگت .نراه دلسگگگوزانه
سگگازما های مردم نهاد در کاهش آسگگیبهای اجتماعی بسگگیار موثر اسگگت و باید از ظرفیت
این تشگگکلهای مردمی در جهت پیشگگریری از آسگگیبهای اجتماعی نظیر اعتیاد و همچنین
اجرای طرزهای حمایتی برای بهبود یافترا استفاده نمود.
پیشگگگریری از نظر لغوی به دو مفهوم توجه دارد :جلوی وقوع چیزی را گرفتن و هشگگگدار
در مورد وقوع چیزی داد  .از نظر علمی مفهوم پیشگگگریری یعنی ترکیبی از نظریگگه و تجربگگه
(شگگایرا و اصگگغرزاده .)2397 ،پیشگگریری از اعتیاد در واقع به معنای پیشگگریری اولیه از
فرایند منجر به اعتیاد ،شگگامل گرایش به مصگگرف ،مصگگرف آزمایشگگی ،مصگگرف تفننی،
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سگوءمصگرف و وابستری است .به عبارت دیرر پیشریری اولیه از اعتیاد به معنای آ است
که از تبدیل افراد جامعه شگگگامل همه اقشگگگار اعم از نوجوانا  ،جوانا  ،دخترا و زنا  ،افراد
میانسگگگا و پیر یا افرادی که هیچ گاه دنبا مصگگگرف مواد مخدر نبوده و نخواهند بود به عنوا
مصگگگرفکننگدگگا مواد مخدر از طریق روشهای اجتماع محور جلوگیری به عمل آید .لذا
هگدف از این پژوهش ،بررسگگگی راهکگارهگای پیشگگگریری اعتیگاد در بین جوانگا و نوجوا با
تاکید بر نقش تسگگهیلرری مرکز سگگالمت اندیشگگه مهر با رویکرد اجتماعی یعنی اسگگتفاده از
پتانسگیل و ظرفیت مردم در مبارزه با موادمخدر شگهر محمودآباد از توابع شگهرستا شاهیندژ
در اسگگتا آذربایجا غربی بود .در این تحقیق از روش اسگگنادی  -کتابخانهای اسگگتفاده شگگده
اسگت .بدین صگورت که از تحقیقات ،کتب و اسناد و منابع کتابخانهای ،منابع این ترنتی مرتبو
با پیشگگریری از اعتیاد اسگگتفاده شگگده اسگگت .همچنین به برخی از فعالیتهای مرکز سگگالمت
روا محلی اندیشگگه مهر اشگگاره شگگده اسگگت .بیشگگتر فعالیتهای انجام شگگده در این مرکز نیز
مربوط به سا  2395است.

حجت وطن دوست و محمدعلي آرمند

سازمانهای مردم نهاد پیشگیری از اعتیاد
اصگطالز سگازما مردمنهاد  2به اشگکا و انحای مختلف در سگراسگر جها استفاده میشود و
به انواع گوناگو سگگازما ها اشگاره میکند .سگگازما مردمنهاد در کلی ترین معنا ،به سگگازمانی
اشگاره میکند که مسگتقیماً بخشگی از سگاختار دولت محسگوب نمیشود ،اما نقش بسیار مهمی
به عنوا واسگگطه بین تک تک مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا میکند .بسگگیاری
از سگگازما های مردمنهاد غیرانتفاعی نیز هسگگتند .بودجه این سگگازما ها از طریق کمکهای
مردمی ،سگگازما های دولتی ،توسگگو خود دولت یا ترکیبی از طرق مذکور تامین میشگگود.
سگگازما های مردم نهاد پیشگگریری از اعتیاد جهت آگاهی بخشگگی عمومی و ارتقاء سگگالمت
مردم جامعه در بسگگیاری از کشگگورهای جها مشگگغو به فعالیت و تاثیرگذاری بر جوامع خود
هسگگتند (سگگازما ملی جوانا 2310 ،؛ محمدی .)2395 ،در ایرا نیز سگگازما های مردم نهاد
دارای پیشگگینه قوی در کشگگور هسگگتند .تکایا ،هیئتهای مذهبی و قهوه خانهها را نهادهای
سگگنتی میدانند و خیریهها ،انجمنهای اسگگالمی ،اتحادیهها ،اصگگناف و نظامهای صگگنفی و
مهندسگی و غیره ،شگکلهای جدیدتر نهادهای مدنی هسگتند (عبداله ،عباسگی و نظام دوست

کگه عبگارتنگد از :الف) سگگگازمگا های رفاهی :این سگگگازما ها تالش دارند که مسگگگائل رفاهی
مراجعا خود را حل کنند و توجه چندانی به علل ایجاد مشگگکالت ندارند .ب) سگگازما های
محلی و منطقگهای :شگگگامگل سگگگازمگا هگایی اسگگگت کگه هگدف آ هگا ایجگاد اعتماد به نفس،
خودباوری و خوداتکایی در افراد و اعضگگای محله و منطقه بوده اسگگت .ج) سگگازما های ملی
و فراملی :این سگگگازما ها سگگگومین نسگگگل از سگگگازما های مردم نهاد هسگگگتند که برای غلبه بر
مشگگگکالت قبلی کوشگگگشهگای خود را معطوف بگه جهگت داد خو مشگگگیهگا و تغ ییر در
محیوهای دورتر کردند .د) سگازما های تسگهیلگر :کورتن در سگا  2992به نسگگل چهارمی
از سگگگازما های مردم نهاد اشگگگاره میکند که هدف اصگگگلی آ ها سگگگازماندهی حرکتهای
2. David Croton
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مردمی برای توسگعه و پیشگرفت جوامع اسگت .این نسل از سازما ها با ترویج روحیه خدمات
داوطلبانه و مشگگگارکت های مردمی بدو آنکه خود به عملیات اجرایی بپردازند به جنبشهای
توسعه مردمی کمک کردند (الوانی.)2314 ،
سگگازما های مردم نهاد چو از ارزشهای مشگگترکی نظیر فراگیری و عدم تبعیض،
مشگارکت ،دسگترسگی به سگازما  ،پاسگخرو بود نسگبت به گروههای آسیبپذیر و ایجاد
حس مشگگگارکگت در مردم برخوردار هسگگگتند ،می توانند مداخالت مناسگگگبی در جهت
پیشگریری از این آسگیبهای اجتماعی در مراکز آموزشگی داشته باشند (دماری ،حیدرنیا و
رهبریبناب .)2393 ،مهم ترین راهبردهای پیشگریری از اعتیاد که در جها از آ ها استفاده
میشگگود عبارتند از )2 :آگاه سگگازی افراد در مورد خطرات و مضگگرات مواد )0 ،افزایش
مهارتهای زندگی مانند مهارت تصگمیمگیری ،حل مسگئله ،ارتباطات اجتماعی )3 ،تقویت
فعگالیگتهگای جگایرزین برای ارضگگگای نیازهای روانی اجتماعی نوجوانا و جوانا )7 ،
مشگاوره و مداخله حین بحرا  ،در بحرا های مختلف در طو زندگی )5 ،ارتقاء فرهنری
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و مذهبی )5تقویت قوانین و مقررات مبارزه با مواد و  )4درما معتادا برای جلوگیری از
سرایت اعتیاد (دلفا و رشنو.)2397 ،
چنالش هنای پیش روی سننازمنان های مردم نهاد در حوزه پیشننگیری از
اعتیاد :برخی از چالشهای پیش روی سگگازما های مردم نهاد در حوزه پیشگگریری از اعتیاد
عبگارتنگد از :مشگگگکالت مگالی و کمبود منابع حمایتی ،عدم همکاری برخی دولتیها و
صگاحبا قدرت به سبب فقدا روحیه مشارکت و عدم آشنایی با کارهای تیمی و مردمی،
هم تخریبی سگمنها ،تعامالت ضعیف برخی از سمنها ،تأکید بر رقابت به جای مشارکت،
مشگکالت مربوط به نراههای مردم و فرهنگ جامعه در حوزه پیشگگریری از اعتیاد ،نیاز به
رشگگد مشگگگارکت و سگگرمایه اجتماعی ،غیربومی بود فعالیت برخی از سگگگمنها و عدم
سگگازگاری با نیازهای بومی ،تضگگگاد دیدگاهها در حوزه درما  ،تضگگگاد منافع بین برخی
گروهها و ضگعف مهارت و توانمندی سمنها .بدو شک آموزش و آگاه ساختن سمنها
از کارهایی که می توانند انجام دهند و همچنین ،آگاهی از حقوق و وظایفشگگا  ،ممکن
اسگت آ ها را در افزایش توانمندیشگا یاری کند .بخشی از این آموزش به فعالیت خود
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سگمنها و بخشگی دیرر به آگاهسگازی آ ها توسو دفتر توسعه مشارکتهای مردمی ستاد
مبارزه با مواد مخدر بسگگتری دارد .همچنین ،برگزاری همایشها و جلسگگات منظم میا
خود سگگمنها و متخصگگصگگا و کارشگگناسگگا گوناگو با سگگمنها ،می تواند مفید باشگگد.
همکاری بین دانشگگراهها و مؤسگگسگگات تحقیقاتی با سگگمنها ،برای افزایش توانمندی آ ها
توصگگیه میشگگود؛ البته باید تأکید بر دانش ،برخاسگگته از اوضگگاع و نیازهای کشگگور باشگگد
(مکیعلمداری و جالییپور.)2390 ،
برخی چالشهای برنامه های متمرکز بر محله در پیشگریری از اعتیاد ناشگی از سیاستهای
کال اسگگت که بعضگگی از آ ها عبارتند از :دشگگواری گردهم آمد مردم در قالب تجمعات
محلگهای چگه بگه دالیل امنیتی و چه به دالیل فیزیکی (مثالً نبود سگگگالن اجتماعات محلی)،
تعیین دسگگتور کار از سگگطوز دولتی یا سگگازما های غیردولتی مسگگتمری بریر از دولت برای
سگگطوز محلهای ،تعیین محله ای ،تعیین دسگگتور کار از سگگازما های بینالمللی بدو توجه به
انتخگاب مردم محلی ،دشگگگواریهگا ی اداری حمگایگت از رفتار مشگگگارکت جویانه محلی نظیر
کمکهای مالی یا تشگگگکیالتی برای ثبت آ ها ،بی توجهی به تفکیک سگگگاختارهای دولتی و

مشارکت جویانه (و نه در کنار آ ها) (احترامی و وطنپرست)2393 ،
سازمانهای اجتماع محور
سگگازما بهداشگگت جهانی در سگگا  2941در آلماتا با تاکید بر نقش مشگگارکت مردم بر
گسگترش سگالمتی و در سگا  2917در اتاوای کانادا با تدوین منشور اتاوا و پذیرش آ از
طرف وزرای عضگگو ،ارتقای سگگالمت را به عنوا دیدگاه تازهای در بهداشگگت جهانی در
برابر دیدگاه سگگگیاسگگگتگذارا و برنامهریزا سگگگالمت در کشگگگورهای جها قرار داد
(گوارسگچی و جوچلویچ  .)0227 ،2بدین ترتیب ارتقای سگگالمت با تعریف « توانمندسگگازی
مردم برای کنتر عوامل موثر بر سگالمتیشگا » محور فعالیتها و برنامه سگالمت بهداشت

1. Guareschi & Jovchelovitch
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جهانی قرار گرفت .ورود این دیدگاه نوین به حوزه پیشگگریری از اعتیاد در کنار تأکید بر
نقش مشگگارکت مردم ،توسگگعه اجتماعی و نقش نشگگاط و رفاه در سگگالمتی باع

شگگد که

رویکرد مبتنی بر اجتماعات کوچک (اجتماع محور) و متکی بر دانش روا شگگگناسگگگی
سگگالمت ،زیربنای کلیه برنامههای پیشگگریری از اعتیاد و سگگرآغاز عصگگری نوین در ارائه
خگدمات پیشگگگریری از اعتیاد قرار گیرد (جهانشگگگاهی .)2313 ،هدف برنامههای اجتماع
محور این اسگگت که فرایندهای خدماتی ،رفاهی و مسگگئولیت معطوف به آ را به افراد،
خانوادهها ،نهادهای مردمی و جامعه واگذار نماید تا با ایجاد سگگاختاری مناسگگب ،مشگگکل
اجتماع شگناسگایی ،اولویتبندی و بر اسگاپ آ برنامهریزی شگود و سپس به اجرا ،تداوم،
ارزشگیابی ،اصگالز و ارتقاء برنامه پرداخته شود و در نهایت این کار به توسعه محلی منتهی
شود.
در کشگور ما ترویج مداخله و برنامه اجتماع محور از نوآوریهای سازما بهزیستی در
زمینه پیشگگریری اسگگت که از سگگا  2312شگگروع شگگد .در این برنامهها سگگه حوزه اصگگلی
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محلههای شگگهری و روسگگتایی ،مراکز آموزشگگی و محیوهای کار به عنوا اجتماعات
کوچک طبقهبندی و با دیدگاه ارتقای سگگگالمت ،کنتر عوامل خطر و تقویت عوامل
محافظ ،از طریق مشگگارکت ذینفعا در تمامی مراحل برنامه به اجرا درآمدند (احترامی و
وطنپرسگت .)2393 ،عالوه بر این ،سگازما بهزیسگگتی کشگور طی سگا های اخیر به منظور
تربیت نیروی انسگانی در زمینه پیشریری ،دورههای تسهیلگری را در دانشراه جامع علمی
کاربردی طراحی کرده که پذیرش اولیه آ اخذ شگگده اسگگت .از دیرر ابتکارات اینسگازما می توا به صگگدور دسگگتورالعمل اعطای مجوز به مراکز خصگگوصگی و موسگسگگات
غیردولتی برای پیشگریری از اعتیاد اشگاره کرد که امکا قانونی مشارکت بخش غیردولتی
را در این امر فراهم کرده است (محمدی.)2395 ،
توسگگعه اجتماع محور از یک سگگو نیازمند نهادسگگازی ،تقویت جامعه مدنی با مشگگارکت
داوطلبگانه ،آگاهانه و فعا مردم و از سگگگوی دیرر اعتماد متقابل بین حکومت و مردم اسگگگت
(حسگنزاده .)2314 ،در سگگازما های اجتماع محور ،همه حق اظهار نظر و مشگارکت دارند
و وز آراء همه افراد یکسگا اسگت .پس مشگارکت یعنی سگهیم شد همه افراد جامعه و
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گروهها در فعالیتها و وجوه مختلف زندگی اجتماعی آ جامعه که به صگگورت کامالً
داوطلبانه اسگت .در مشگارکت است که افراد با داشتن فرصت و حقوق مساوی برای بح
و تصگگمیمگیری درباره مسگگائل و مشگگکالت ،خود را متلعق به یک گروه میدانند و در
مشارکت است که با دخالت داد تمام افراد در تصمیمگیریها از میزا تعارضات کاسته
میشود.
مبانی نظری  -تجربی
منظور از پیشگریری جلوگیری از وقوع یک اتفاق و مداخله مثبت و اندیشگگمندانه برای مقابله
بگا شگگگرایو مضگگگر اسگگگت قبل از آنکه منجر به اختال و ناتوانی شگگگود (نیکبخش.)2393 ،
پیشگریری را بر اسگاپ معیارهای مختلف به شش دسته تقسیمبندی میکنند؛ ال ف) پیشریری
بر اسگاپ معیار سگن؛ ب) پیشگریری عام و خاص؛ ج) پیشریری فعا و پیشریری انفعالی؛ د)
پیشگریری بر اسگاپ الروی پزشگکی؛ ه) پیشریری اجتماعی و وضعی؛ و) پیشریری دفاعی و
پیشگگ ریری آزادی بخش (شگگایرا و اصگگغرزاده .) 2397 ،پیشگگریری اجتماعی به دو دسگگگته

تالش می کند که شگگگهروندا را از طریق آموزش ،تربیت ،تشگگگویق و تنبیه با قواعد اجتماعی
همنوا کنگد .این نوع پیشگگگریری ،فرد مگگدار و بزهکگار محور اسگگگت و عالوه بر خود فرد ،بگگه
خانواده ،مدرسه و محیو دوستا نیز توجه دارد (احدی و محمدی.)2395 ،
پیشگگگریری اجتمگاعی بر مبنگای رویکرد عوامگل بزهکاری مبتنی اسگگگت و به دنبا تع یین
عوامگل بزهکاری ،سگگگازماندهی برنامه هایی به منظور مقابله با آ و تغییر شگگگرایو اجتماعی و
اقتصگادی نامناسگبی اسگت که فرد در آ زندگی می کند و منشگأ رفتارهای ضد اجتماعی وی
می شگگود .این پیشگگریری (خواه رشگگد مدار و خواه محیو مدار) را می توا یک پیشگگریری
شگگخ

محور تلقی کرد زیرا کلیه اقدامات ،روی خود فرد یا محیو وی صگگورت میگیرد.

در این نوع پیشگگگریری تالش می شگگگود بگا انجگام برنگامههای اجتماعی ،فرهنری ،اقتصگگگادی،
رفگاهی و نظگایر آ هگا ،درمگا نگاهنجگاریهگای اجتمگاعی و بگاال برد ارزشهای اجتماعی و
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اخالقی یگک منطقه به کاهش میزا جرم کمک شگگگود .پیشگگگریری اجتماعی در واقع ،به دو
نقطه یک خو شگگگبیه اسگگگت که در یک طرف آ  ،فرد و خانواده و در طرف دیرر جامعه یا
محیو قرار دارد و خانواده نیز خود از محیو اسگگگت ولی خانواده بسگگگتر تولید و تربیت اولیه
فرد است (بیات ،شرافتیپور و عبدی.)2314 ،
برنگامگههگای پیشگگگریری از اعتیگاد را می توا بر اسگگگاپ سگگگطو درگیری جامعه هدف با
مصگگگرف مواد بگه سگگگه نوع همرانی ،انتخابی و موردی تقسگگگیم کرد :الف) همرانی :این نوع
برنگامگه هگا همگه مردم یگک کشگگگور یگا محلگه یگا همگه دانشآموزا یگا همه نوجوانا را بدو
هیچگونگه غربگالرری در بر میگیرد و اطالعگات و مهگارتهگای الزم را بگه همگه آ هگا ارائگگه
می کنگد .ب) انتخگابی :این نوع برنگامگههگا صگگگرفاً درگروههای پر خطر مثالً دانشآموزانی که
مشگگکالت درسگگی ،ناراحتی روانی ،محیو متشگگنج خانوادگی یا شگگبکه دوسگگتا ناباب دارند،
اجرا می شگگود .پیشگگریری انتخابی کل یک زیرگروه پرخطر را هدف قرارمیدهد و به درجه
خطر متفاوت هر یک از اعضگای آ زیر گروه کاری ندارد .مثالً یکی از اعضگگا ممکن اسگگت
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صگگرف نظر از عضگگویت در آ زیرگروه از جهت سگگایر عوامل خطر به هیچ وجه در معرض
خطر نباشگد و دیرری ممکن اسگت حتی دچار سگوءمصگرف مواد هم شده باشد .ج) موردی:
این نوع برنامهها بر آ دسگگگته افرادی متمرکز اسگگگت که اگرچه هنوز مالکهای تشگگگخی
اعتیگاد در آ هگا وجود نگدارد ،ولی اولین نشگگگانههای نررا کننده مثل افت نمرهها ،مصگگگرف
سگیرار و الکل و سگایر مواد دروازه ای و ارتکاب سگایر رفتارهای مشکلزای مرتبو با اع تیاد
در آ ها رخ داده اسگگگت .این مداخالت بر عوامل خ طر فردی متمرکز هسگگگتند (رابرتسگگگو ،
دیوید و رائو .)0225 ،2
اجتماع محوری به معنای دخالت مسگتمر مردم در تشگخی

مشکل ،تدوین راهحل و د ر

نهایت طراحی و اجرای مناسگگب ترین مداخله یا فعالیت به شگگگکل مشگگگارکتی اسگگگت .برنامه
پیشگریری اجتماعمحور ،محلهها ،مراکز آموزشگی و مراکز کار را تحت پوشش قرار میدهد
کگه هگدف عمده آ ها باال برد سگگگطو سگگگالمت و رفاه جامعه اسگگگت .اهداف جزئی برنامه
پیشگگریری اجتماع محور شگگامل موارد زیر اسگگت :کاسگگتن عوامل خطرسگگاز ،افزایش عوامل
1. Robertson, David, & Rao
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محافظت کننده ،کاهش اشگاعه سگوءمصگرف مواد مخدر و روا گردا ها ،باال برد مشارکت
مردم در امور رفگاه اجتمگاعی و بهگداشگگگت و توانمنگدسگگگازی افراد برای حگل مشگگگکل خود
(نوجوا و اصگگغری2393 ،؛ محمدی .)2395 ،در نظریههای جامعه شگگناختی ،محیو اجتماعی
علت اصگلی رفتار مجرمانه اسگت و جامعه شگناسگا الزمه کاهش میزا جرم را تغییر شگگرایو
اجتماعی -اقتصگگادی میدانند که افراد را به سگگوی ارتکاب رفتارهای مجرمانه سگگوق میدهد.
افرادی که در رفتارهای جرمی درگیر میشگگوند ،راههای رایج و مرسگگوم و ارزشهای حاکم
را پاسگگگخگوی نیازهای خود نمیدانند و از این رو به راههای غیرمتعارف کشگگگیده میشگگگوند.
در واقع مطگابق این دیدگاه ،آ دسگگگته از برنامههای اجتماعی که بتوانند شگگگرایو اجتماعی و
فرهنری را که منجر به رفتار مجرمانه می شگگود عوض کنند ،بهترین راهحل هسگگتند (شگگایرا
و اصغرزاده.)2397 ،
بر اسگگاپ نظریه آنومی ،افراد به خاطر فشگگار نقش و گسگگسگگت بین اهداف و وسگگایل به
مناسگگک و نوآوری روی میآورند و با از بین رفتن هدف و وسگگ یله در جامعه به انزواطلبی و
شگگگورش گرایش نشگگگا می دهنگد .بنگابراین همنوایی و تطابق بین اهداف و وسگگگایل منجر به

گر وه همسگگاال یا دوسگگتا بسگگیار تأثیرگذار هسگگتند ،مراقبت اجتماعی والدین و فرزندا و
توجه ویژه آنا به نحوه انتخاب دوسگگتا می تواند مسگگیر انحرافی فرزندا را مسگگدود و رفتار
اعتیگادآور را به کنتر درآورد (زکریایی2310 ،؛ نیکبخش .)2393 ،مرتو  2علت و ریشگگگه
انحرافات را شگرا یو سگاختی جامعه میداند و به نظر وی دو سگاخت اساسی در جامعه وجود
دارد .یکی اهداف نهادی شگگگده و دیرری وسگگگایل نهادیشگگگده .اهداف نهادی شگگگده عبارت
ا سگگت از تعاریف نهادی شگگده درباره ارزشها و امور مطلوب و وسگگایل نهادی شگگده عبارت
اسگت از شگیوههای اسگتاندارد شده کنش برای نیل به اهداف و یا هنجارهای مقرری که برای
وصگگو به اهداف نهادی شگگده وضگگع شگگدهاند (مظفر ،ذکریایی و ثابتی .)2311 ،درباره پدیده
اعتیاد به مواد مخدر تی

انزوا طلب مورد توجه اسگگت .انزواطلبی ،شگگیوه انطباق فردی اسگگت
1 . Merton
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که در آ  ،افراد به دلیل ناموفق بود در دسگگگترسگگگی به اهداف اجتماعی سگگگعی کردهاند خود
را از جگامعگه دور نرگه دارنگد .معتادا نمونه ای از این افراد هسگگگتند (وایت و هینز .)2390 ،بر
اسگگگاپ نظر مرتن ،آنومی هنرامی به وجود میآید که افراد با تضگگگاد میا اهداف و وسگگگایل
دسگگتیابی به آ ها مواجه میشگگوند (الهپناه .)2319 ،سگگاترلند  2و کرسگگی  0نیز مدعی بودند که
افراد و بخصگگگوص نوجوانگا و جوانگا در درو محلگههایی خاص یا در برخی موقعیتهای
اجتمگاعی و در خال کنش متقگابگل با دیررا دانسگگگتنیهای الزم را درباره رفتار مجرمانه فرا
میگیرنگد .مهم ترین نوع این واکنشهگای متقگابگل در میگا گروههگای شگگگخصگگگی به وقوع
میپیونگدد (وایت و هینز .) 2390 ،در این راسگگگتا افرادی که با گروههای معتاد ،نشگگگسگگگت و
برخگاسگگگت میکنند به مرور زما  ،رفتارهای آ ها را آموخته و به آ خو خواهند گرفت .در
نظریگه کنتر اجتمگاعی اعتقاد بر این اسگگگت که میزا تعهد فرد به جامعه ،عامل تعیینکننده
اسگگت (جوانی .) 2395 ،در واقع جوانانی که ارتباط محکمی با والدین و مدرسگگه دارند کمتر
درگیر رفتار مجرمانه میشگگوند (سگگاسگگمن  3و همکارا  .) 0229 ،لذا نوجوانا و جوانا هر چه
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بیشگگتر اعتقادات و جها بینی های مرسگگوم در جامعه خود را قبو کنند و به آ معتقد باشگگند،
کمتر ممکن اسگگت کجرو و م جرم شگگوند .از اینرو ،توجه به نقش تعالیم مذهبی در سگگالمت
روا و پیشگگگریری از شگگگیوع اختالالت روانی و نگاهنجگاریهگای رفتگاری و نقش بیبگدیگگل
خگانواده در تقویگت ارزش هگگای مگذهبی و پرورش بگاورهگای دینی و اعتقگادی در نوجوا و
جوانگا و تقویگت این اعتقگادات در جگامعه نقش مهمی در کاهش و پیشگگگریری از اعتیاد در
جامعه دارد .به نظر میرسگگد که می توا رویکردهای برنامههای پیشگگریری را به طور خالصگگه
به شرز جدو  2ارائه کرد.

3 .Sussman

1 .Sutherland
2 .Cressy

حجت وطن دوست و محمدعلي آرمند
جدول  :7خالصه رویکردهای برنامه های پیشگیری

رویکرد

تمرکز

روش

اطالع رسانی

افزایش اطالعات در مورد مواد ،عوارض و

آموزش ،بح  ،نوارهای ویدئویی،

عواقب مصرف ،گسترش گرایشهای ضد مواد

پخش نوارهای صوتی ،نشا داد
انواع مواد ،پوستر ،توزیع جزوه
برنامههای گروهی مدارپ

آموزش

افزایش عزت نفس ،تصمیمگیری مسئوالنه،

آموزش بح  ،فعالیتهای تجربی،

عاطفی

رشد ارتباطات بین فردی (هیچ اطالعاتی در

تمرین حل مساله گروهی

مورد مواد نمیشود)
جانشین

افزایش عزت نفس و اتکاء به خود ،معرفی

تشکیل مراکزی برای جوانا ،

جانشینهای متفاوت برای مصرف مواد،کاهش فعالیتهای تفریحی ،شرکت در
پروژههای

احساپ کسالت و حس غریبری

خدمات

اجتماعی،

آموزش شغلی
مهارتهای

افزایش آگاهی از تاثیر اجتماع بر مصرف مواد ،بح های کالسی ،آموزش مهارت -

مقاومت

ایجاد مهارتهایی برای مقاومت در برابر های مقاومت ،تکرار رفتارها ،تکالیف

 ،بح های کالسی ،آموزش ،مهارت-

آموزش

افزایش تصمیمگیری ،تغییر رفتار شخ

مهارتهای

کاهش اضطراب ،ارتباطات ،مهارتهای های رفتاری شناختی

اجتماعی
شخصی

و اجتماعی و جرأت ورزی ،کاربرد مهارتهای
عمومی برای مقاومت برابر تشویق به استفاده از
مواد

محمدی ( )2395در پژوهشگگی پیشگگریری از اعتیاد را با رویکرد اجتماعی کرد مبارزه با
مواد مخگدر و بهرهمنگدی از ظرفیت سگگگازما های مردمی مورد بررسگگگی قرار داد و بر نقش
سگگازما های مردمنهاد در برنامههای پیشگگریرانه و اهداف اصگگلی رویکرد اجتماعی کرد
مبارزه با مواد مخدر ،با ایجاد حسگگاسگگیت افزو تر در بین مسگگئولین وسگگازما های مردمی
تاکید کرد .همچنین ضگرورت ایجاد یک نهضگت عمومی و فراگیر در پیشریری از اعتیاد
را روشگگگن کرد .خوشگگگابی و مرادی ( ) 2395در پژوهش خود تحگت عنوا تگدوین الروی
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پیشگگگریری بر اسگگگاپ عوامگل خطرسگگگاز و محگافظگت کننگده به این نتیجه رسگگگیدند که بین
دانشآموزا مصگگگرفکننگگده مواد و دانشآموزانی کگه مواد مصگگگرف نمیکننگگد از لحگگاظ
متغیرهای سگگگبک مقابله ای ،عزت نفس ،سگگگبک دلبسگگگتری ،جو خانوادگی ،مصگگگرف مواد
مخدر توسو والدین و هوش هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد.
احدی و محمدی ( ) 2395در پژوهشگی تحت عنوا عوامل مؤثر بر اعت یاد و سگوءمصرف
موادمخدر در گذر پیشگگریری کنشگگی با تأکید بر رویکرد اجتماع محور به دنبا پاسگگخرویی
به این سگگگوا بودند که چرونه می توا با معضگگگل سگگگوءمصگگگرف به مواد مخدر مقابله کرد و
کدام یک از روش های پیشگریری کنشگی یا واکنشگی موثرتر است؟ لذا در تحقیق خود ابتدا
عوامل بیرو نی مؤثر بر اعتیاد و سگگپس ابعاد مختلف پیشگگریری را مورد بررسگگی قرار دادند .از
نظر این محققین با توجه به عدم موفقیت پیشگگریری واکنشگگی (پسگگین) در مقابله با مواد مخدر
یا کاهش معضگل اعتیاد ،پیشگریری کنشگی (پیشین) نسبت به پیشریری واکنشی مناسبترین
شگیوه برای مبارزه و کاهش آسگیبهای ناشگی از این معضل است .دلفا و رشنو ( )2397در
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پژوهشگگگی بگه بررسگگگی جگایراه سگگگازما های مردم نهادهای در آموزش و پرورش با رویکرد
پیشگگگریری پرداختند .متداو ترین برنامه مد پیشگگگریری و مداخله سگگگمنها در محیو
آموزشگگگی کگه آ ها در تحقیق خود به آ پرداختند عبارت بود از :روش اطالعرسگگگانی،
روش نفوذ اجتماعی ،روش آموزش عاطفی ،روش فعالیت جایرزین ،رویکرد یکپارچه
نفوذ اجتمگاعی ،آموزش برنامه هدف ،الروی مهارتهای حل مسگگگئله ،الروی ترکیبی
برنگامگهریزیهگای پیشگگگریرانگه و آموزش مهگارتهای زندگی .یافتههای پژوهش حاجلی،
زکریگایی و حجتیکرمگانی ( )2319در زمینگه ارزیابی اقدامات انجام شگگگده در زمینه مقابله با
مواد مخدر در کشگور نشگگا میدهد که پاسگگخرویا از میا سگه راهبرد آزادسگگازی مصگگرف
مواد ،برخورد مددکارانه و برخورد پلیسگگی ،بیشگگترین موافقت را با راهبرد برخورد مددکارانه
همچو درمگا معتگادا  ،ایجگاد اشگگگتغگا برای آ هگا و اعزام معتگادا به اردوگاههای ترک
اعتیگاد بگه جگای زنگدا داشگگگتگهانگد .یزدا پناه و همکارا ( ) 2319در پژوهشگگگی به بررسگگگی
اثربخشگگی برنامه آموزشگگی جامعه محور پیشگگریری از سگگوءمصگگگرف مواد مخدر بر کاهش
رفتگارهگای پرخطر پرداختند .نتایج نشگگگا داد که برنامههای آموزشگگگی جامعه محور با ایجاد
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بسگگگتر مناسگگگب برای جلب مشگگگارکت مردم می تواند الرویی مناسگگگب جهت پیشگگگریری از
سگگگوءمصگگگرف مواد مخگدر و کاهش رفتارهای پرخطر مرتبو و در نتیجه کاهش هزینهها و
عوارض ناشگگی از این معضگگل شگگود .یافتههای پژوهش نارنجیها و همکارا ( )2314نشگگا
داد که باالترین ماده مصگگرفی در کشگگور به ترتیب تریاک ،کراک افغانی ،هروئین ،شگگیره،
نورجیزک ،شگگیشگگه یا کریسگگتا  ،حشگگیش ،ا اپ دی ،کوکائین و اکسگگتازی بود .مهمترین
دالیل سگگوءمصگگرف مواد در معتادا به ترتیب کنجکاوی ،کسگگب لذت ،مشگگکالت روانی و
تفریو و سرگرمی بود.
اسگگگپگادا ،گونزالز ،اوگیلس ،الرت و گیلن  )0225( 2در مطگالعگهای بگا عنوا فراتحلیگگل
اثربخشگی برنامههای مبتنی بر مدرسگه در پیشگگریری از سگوءمصگرف مواد به این نتیجه دسگگت
یگافتنگد که برنامههای اثربخشگگگی ( 71درصگگگد) ،بسگگگیار تأثیرگذار بودهاند .همچنین مد های
آموزش بهگداشگگگت ( 71درصگگگد) و یگادگیری اجتمگاعی ( 02درصگگگد) و اجرای مشگگگترک
برنگامههای آموزش بهداشگگگت حرفهای ( 05درصگگگد) در نررش نسگگگبت به مواد مخدر دارای
تگأثیرگگگذاری زیگادی بوده انگد .جیسگگگر و توربین  ) 0227( 0دریگافتنگگد کگگه اعمگا قوانین و

محافظ که در کاهش رفتارهای مشگگکل سگگگاز نقش دارند ،به عنوا یک ضگگگرورت پیشگگگنهاد
شگگده بود .در پژوهشگگی که توسگگو کرانزلیک ،اسگگلهات ،و چرکوویچ  )0223( 3صگگگورت
پذیرفت ،سگگگرمایهگذاری در توسگگگعه و تدوین دورههای آموزشگگگی را بدو در نظر گرفتن
برخی مبنگاهگا غیرموثر خوانگدنگد .این محققا ارتباط داد دورهها و فعالیتها را با نظریهها و
پژوهش ضگگروری دانسگگتند و همچنین بر این اصگگل تأکید داشگگتند که دورهها باید بر مبنای
نیازسگگنجی جامعه ،برنامهریزی و ارزیابی اثربخش تدوین شگگوند .به زعم این پژوهشگگررا در
دورهها و برنامه ها باید اصگگو و عناصگگر موثر بر پیشگگریری از رفتارهای پرخطر لحاظ شگگود.
همچنین برنگامگههگا میبایسگگگت شگگگامل مولفههای دانشگگگی و اطالعاتی بر مبنای رویکردهای
2. Jessor, & Turbin
3. Kanzelic, Slegan & Jerkovic

1. Espada, Gonzalvez, Orgiles, Lloret
& Guillen
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تربیتی – روانی مانند توسگعه مهارتها و سگبک زندگی سگالم باشگد .نیوتو  ،کونرود ،تیسو
و فگاگیگانو  ) 0220( 2بگه برخی از اصگگگو اثربخش برای برنگامگههای پیشگگگریری که حاصگگگل
فراتحلیل پژوهشهای مختلف اسگت ،اشگاره نموده اند .این اصو عبارتند از :مبتنی بر شواهد
بود و برآمگده از نظریگه بود  ،ارائگه اطالعگات روزآمگد ،آموزش سگگگالمگت جگامع به عنوا
بخشگگگی از برنامه درسگگگی ،پذی رش نفوذ اجتماعی یا رویکرد جامع به پیشگگگریری ،مهیا کرد
آموزش مهگارت هگای مقگاومت ،آموزش هنجاری منسگگگجم ،تهیه محتوا برای نیازهای فوری،
حفظ جگایرگاه مگدرپ به عنوا نقش محوری ،توجه به ارزشها ،نررشها و رفتارهای فردی
و گروهی ،حسگگگاپ بود بگه ویژگیهای گروه هدف و اسگگگتفاده از رویکردهای تعاملی در
تگدریس .عمومگاً مگداخالت آموزشگگگی برای پیشگگگریری از سگگگوءمصگگگرف مواد متمرکز بر
مهگارتهای تصگگگمیمگیری ،مهارتهای حل مسگگگاله ،مهارتهای ارتباطی و دیرربرنامههای
آموزشگگگی موثر اسگگگت کگه دانش فرد را ارتقگا میدهنگد .پیکو و فیتزپگاتریک  )0227( 0در
پژوهشگگگی که روی دانشآموزا دوره راهنمایی و متوسگگگطه انجام دادند به این نتیجه
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رسگگیدند که مذهبی بود و داشگگتن هویت مذهبی می تواند به عنوا یک عامل محافظت
کننده در سگگوءمصگگگرف مواد عمل کند .دیرر نتایج این بررسگگگی حاکی از آ بود که
مشگگارکت در فعالیتهای مدرسگگه ،مشگگارکت در فعالیتهای ورزشگگی و تعلق داشگگتن به
گروههای مذهبی از دیرر عوامل محافظتکننده در گرایش به سگگوءمصگگرف مواد اسگگت.
براو  3و همکگارا ( ) 0220گزارش کردنگد هنرگامی که نوجوانا در معرض خطر مصگگگرف
مواد در مورد انتخاب روش درمانی مورد سگگگوا گرفتند 12 ،درصگگگد از نوجوانا درما های
گروهی را بر درمگا های فردی موثرتر دانسگگگتند.گروه درمانی موجب می شگگگود که تغییرات
شگگگناختی ،رفتاری و عاطفی تسگگگهیل یابد .مداخلههای گروهی به میزا مداخلههای فردی و
خانوادگی دارای اثربخشگی اسگت .از سگویی دیرر مداخلههای گروهی هزینه کمتری نسگگبت
به مداخلههای فردی دارد.
رویکرد اجتماع محوری
2. Piko & Fitzpatrick
3. Brown

& 1. Newton, Conrod, Teesson
Faggiano
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رویکرد اجتماعی و پایدار به توسگگعه ،بیش از همه بر نقش بخش داوطلبانه و مردمی ،توسگگعه
محلی و سگگازما های اجتماع محور تأکید دارد .توسگگعه مبتنی بر سگگازما های اجتماع محور
فرآیندی اسگگت که در آ گروههای اجتماعات محلی پیش قدم شگگده ،سگگازماندهی و اقدام
میکننگد تگا به عالئق و اهداف مشگگگترک از جمله دسگگگتیابی به رفاه اجتماعی ،حل مسگگگئله و
خروج از وضگگعیت فقر دسگگت یابند .این رویکرد سگگه ویژگی اصگگلی دارد :الف) مشگگارکت
اجتماع محلی ،ب) تقاضگگگا محوری ،و ج) ظرفیت سگگگازمانی (حسگگگنزاده .)2314 ،در زمینه
برخورد با اعتیاد ،نظرات و روشهای فراوانی مطرز شگگده اسگگت .اما همیشگگه برخورد قبل از
اعتیاد به منزله پیشگگریری راحت تر ،سگگگهل تر و کمهزینه تر از برخورد همزما با آ یا درما
بوده اسگت .اجتماع محوری به معنای دخالت مسگتمر مردم در اجرای مناسب ترین مداخله یا
فعگالیت به شگگگکل مشگگگارکتی اسگگگت .لذا سگگگازما های اجتماع محور از مردم در محلههای
مختلف شگهر و روسگتا تشگکیل می شگود .مردم در یک مسگجد ،یک مرکز بهداشگتی یا یک
مکگا عمومی جمع شگگگده و مشگگگکالت محله خود را با همکاری یکدیرر و معتمدین محل
حگل می کننگد .مردم به دلیل اعتمادی که به این اجتماعات دارند به راحتی همکاری میکنند.

یکی از عوامل محافظ شگگناخته شگگده در پیشگگریری از اعتیاد تجربه شگگکلگیری ارتباط
ایمنی بخش در خانواده ،جامعه و معنویت اسگگت .بر این مبنا ایجاد ارتباط ایمنی بخش مثبت
می تواند به عنوا عوامل محیطی اثرگذار باشگگگد .افزایش افراد دلسگگگوز و مهربا در خانواده،
دوسگتا و سگایر بزرگسگاالنی که می توانند به عنوا الرو برای نوجوانا و جوانا باشگند و در
تصگگگمیمگیریهای زندگی و حل مسگگگئله و مشگگگکالت به آ ها کمک کنند از بهترین منابع
محسگوب میشگو د .در واقع اجتماع محلی ،گروهی از مردم هستند که عقایدی را به اشتراک
میگذارند و مسگگائل مشگگترک ،عالئق ،امیدها و شگگیوههای رفتاری مشگگترک و مشگگابه دارند.
تصگمیمگیری برای اجتماع محلی ،می تواند جغرافیایی یا اجتماعی باشگد .یک اجتماع محلی
رهبرانی جهگت هگدایگت و تسگگگهیگل امور دارد .یگک اجتمگاع محلی همچنین راههایی برای
ارتباط عقاید ،فعالیتها و نقشها ،شگیوههایی برای تصگمیمگیری در مورد اولویتها ،تقسیم
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کار و مشارکت در عملکردها دارد که همه اینها برای اعضا مهم است (خستو.)2312 ،
رویکرد اجتمگاع محور ،رویکردی بر اسگگگاپ مگد محیو اجتمگاعی و مگداخله کامل و
مؤثر دینفعا در یک اجتماعی کوچک اسگت که در آ اعضگاء برای ارتقاء شگرایو خود ،به
عمگل اجتمگاعی مطگگابق برنگامگگهریزی محلی اقگدام می کننگد .سگگگگامگانگگدهی افراد نمگایگگانرر
دسگگگتهبندیها یا تشگگگکل هائی اسگگگت که موافق کار با یکدیرر به خاطر کسگگگب یک هدف
مشگگترک هسگگتند (خزائلی پارسگگا .)2310 ،برنامهریزی پیشگگریری از اعتیاد باید متناسگگب با
ماهیت خاص مشگکل مواد در محله باشگگد .برای پیشگگریری از مشگگکل اعتیاد و حل مسگگئله در
محله ،ابتدا باید ماهیت آ از جمله الروی بومی مصگگرف مواد (شگگامل انواع مواد ،شگگیوههای
مصگگرف ،سگگن شگگروع و  )...را شگگناخت .همچنی ن عوامل محافظ و خطر (شگگگامل فردی و
محیطی) را بگه کمگک روشهگای جمعآوری اطالعگات کمی و کیفی به ویژه از سگگگاکنا و
اعضگگای محله شگگناسگگایی کرد .سگگپس با کمک همین افراد راههای پیشگگریری شگگناسگگایی و
اولویتبندی شوند.
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در برنامه های محله محور ،قدرت اصگگلی در فرآیند اجتماع محور اسگگت ،به این معنی که
توانمندسگگازی طی اجرای برنامه از طریق مشگگارکت آگاهانه و مسگگئوالنه در اجرای هر بخش
از برنگامگه تقویگت می شگگگود (همیگاری نیوکگاسگگگل  .)0229 ،2در برنگامگههای متمرکز بر محله
می توا چهار مد اصگگگلی را تشگگگخی

داد؛ الف) مد اهداف منطقی :در این الرو ،اهداف

مشگخصگی انتخاب می شگود و افراد و اجتماع جهت دستیابی به آ اهداف هماهنگ میشوند
و همکگاری می کننگد .ب) مگد فرآینگدی :در این الرو فرآینگد مشگگگارکگت و اجرای اجزاء
برنگامگههگای اجتمگاع محور مورد توجگه قرار می گیرد و تگأکید بر مسگگگیر درسگگگت فرآیند و
جایریری صگگحیو اجزا در جریا فرآیند اسگگت .ج) مد ارتباط انسگگانی :تأکید این مد بر
افزایش روابو انسگگانی اسگگت که طی آ مفاهیمی نظیر سگگرمایه اجتماعی ،احسگگاپ حمایت
بیشگتر و نظایر آ مطرز می شگگود .د) مد سگیسگگتم باز :در این مد اجتماع کوچک به عنوا
یک سگگیسگگتم با سگگایر سگگیسگگتمها – صگگاحبا قدرت و منابع شگگرکا -ارتباط دارد و امکا
دسترسی به منابع دیرری را پیدا میکند (احترامی و وطنپرست.)2393 ،
1 .Newcastle Partnership

حجت وطن دوست و محمدعلي آرمند

در رویکرد اجتمگاع محور بگه نقش عوامگل محیطی و اجتمگاعی در ارتقاء کیفیت زندگی
و رفاه اجتماعی مردم توجه می شگگگود .در این رویکرد همه فرایندهای مداخله پیشگگگریرانه (از
تعیین مشگکل تا اولویتبن دی ،طراحی مداخله ،اجرای مداخله ،ارزشگیابی و اصالز آ برای
اجرای بعگدی) را اعضگگگای جمگاعت در کنار تسگگگهیلرر و با کمک منابع دولتی و غیردولتی
موجود در اجتمگاع کوچگک (خیرین ،خودیگاری ،انجمنهگای محلی و  )...انجگام میدهنگگد.
کار در اجتماع (عمل محله ای یا کنش جماعتی) فرایند یاری رسگگگاند به مردم اسگگگت برای
اینکگه بتوانند با بر عهده گرفتن فعالیتهای جمعی وضگگگعیت اجتماع خود را بهبود بخشگگگند.
اجتماع محور بود به معنی پایا رسگید عصگر کارشگناسی و تصمیمگیریهای صرفاً دولتی
و رد نررش از باال به پایین به مسگگگائل و مشگگگکالت مردم اسگگگت .اجتماع محور بود در واقع
بازگشگگت به این تفکر سگگگنتی اسگگگت که راه پیشگگگرفت فرد از میا جمع میگذرد و در واقع
دسگت یاری اسگت که دولت و کارشگناسگا به سگوی مردم دراز کردهاند .هدف نهایی از این
برنامه ایجاد توانمندی در مردم اسگگت که برای ارتقاء سگگالمت و بهبود وضگگعیت زندگی خود
احساپ مسئولی ت کرده و مشارکتی تصمیم بریرند (محمدی.)2395 ،

موضگوع مورد نظر اسگت .گروههای مختلفی که باید تحت پوشگش فعالیتهای آگاهسازی
در خصگگگوص پیشگگگریری از اعتیاد قرار گیرند شگگگامل نوجوانا و جوانا  ،والدین و افراد
کلیدی محله و منطقه هسگتند .از این جهت گفته میشگود که مردم به کارهای تسگهیلگرانه
و محلی نسگگگبت به انتقا معلومات صگگگرف و خشگگگک بیشگگتر عالقه دارند چرا که در
برنگامگههگای محلگهای معموالً به عالئق مردم و نیازهای آ ها توجه میشگگگود .مدرپ و
تسگهیلگر بومی و از جنس خود مردم است .افراد محله احساپ راحتی بیشتری میکنند،
احسگاپ میکنند تسگهیلگر مشگکالتشا را بهتر درک کرده و با آ ها همد است و به
خاطر همین اسگگت که مردم از آموزشهای محلهای معموالً بیشگگتر اسگگتقبا میکنند .در
برنامههای محلهای و اجتماع محور ،اعتماد به مردم ،مشگارکت داد و توانمندسگازی آ ها
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به کمک یک فرد تسهیلگر آموزش دیده مهم تر از نظرات یک متخص

بیرونی است.

مرکز سالمت روان محلی اندیشه مهر
سگگاختار مدرسگگه در برنامه های وسگگیع پیشگگریری سگگهم بسگگزایی دارد .همراهی مدرسگگه در
برنگامگههگای جگامع اجتمگاعی موجگب میشگگگود تگا پیگامها ،ارزشها و نررشهای واحدی به
نوجوانگا منتقگل شگگگود .بگه همین جهت مرکز سگگگالمت روا محلی اندیشگگگه مهر دورههای
مختلف پیشگریری از اعتیاد را در سگگطو شگهرسگگتا شگگاهیندژ برای دانشآموزا  ،معلمین و
کارکنا مدارپ و آموزش و پروش به مرحله اجرا گذاشگگته اسگگگت .کودکا بیش از همه از
والدین خود تأثیر میپذیرند .آگاه سگگگازی والدین یکی از بخشهای مؤثر بسگگگیار مهم در هر
برنامه پیشگریری از اعتیاد اسگت .والدین باید از خطر اعتیاد آگاه شگوند و درباره پیشریری از
آ احسگگگاپ مسگگگئولیت کنند .این آگاه سگگگازی باید به طور مکرر از راههای مختلف ،مانند
خواند کتاب ،جزوه ،روزنامه ،شگرکت در جلسگات مشگاوره ،سگمینار و پیوستن به انجمنها
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و تشگکلهای والدین انجام شگود .در این راسگگتا نیز مرکز سگالمت روا محلی اندیشگگه مهر با
همکگاری نهگادهای ذیربو کارگاههای پیشگگگریری از اعتیاد را برگزار نموده اسگگگت .والدین
باید از نوع مواد اعتیادآور شگگایع در منطقه محل زندگی ،شگگگکل و اسگگگامی رایج آ ها ،نحوه
مصگگرف و عالئم مصگگگرف آ ها مطلع باشگگند .همچنین باید نحوه پاسگگگخدهی به سگگگؤاالت
فرزنگدا خود را در مورد این مواد بگداننگد .طی برنگامههای برگزار شگگگده توسگگگو این مرکز،
والدین از موقعیتهایی که ممکن اسگگت نوجوانا مواد مصگگرفکنند و از نحوه تهیه و محل
مصگرف مواد مخدر آگاه شگدند .همچنین در مورد صگفات شگخصیتی که کودکا را مستعد
سگگگوءمصگگگرف مواد می نمگگایگگد و چرونری برخورد بگا این صگگگفگگات ،اطالعگات الزم در
کارگاههای برگزار شگگگده به افراد داده شگگگد .در جدو  2برخی فعالیتهای مرکز سگگگالمت
روا محلی اندیشه مهر در سا  2395در خصوص پیشریری از اعتیاد ارائه شده است.

حجت وطن دوست و محمدعلي آرمند
جدول :2برخی فعالیت های مرکز سالمت روان محلی اندیشه مهر در سال  7931در خصوص
پیشگیری از اعتیاد

ردیف

برنامهها

محل اجرا

-2

تشکیل  3تیم اجتماع محور در محالت آسیبخیز با

شهرستا شاهین دژ

شرکت داوطلبانه افراد محالت مورد نظر و تیم اجتماع
محور بانوا جهت پیشریری از اعتیاد
-0
-3
-7

کارگاه پیشریری از اعتیاد (پیشریری از اعتیاد ویژه مهد

شهر محمودآباد (مهد کودک

کودک الغدیر)

الغدیر)

مهارتهای زندگی و اعتیاد ویژه کارگرا شهرداری و

شهر شاهین دژ (اداره تعاو و

مقرری بریرا اداره کار رفاه و تعاو شاهین دژ

رفاه اجتماعی)

کارگاه پیشریری از اعتیاد ویژه کارکنا جهاد کش اورزی

شهر کشاورز

بخش کشاورز
-5
-5

کارگاه پیشریری از اعتیاد ویژه دانش آموزا دختر و پسر

مدارپ دخترانه و پسرانه سطو

-4

کارگاه پیشریری از اعتیاد ویژه کارمندا فنی و حرفه ای

شهر شاهین دژ (اداره فنی حرفه -

شاهین دژ

ای شاهین دژ)

کارگاه پیشریری از اعتیاد ویژه کارکنا اداره جهاد

شهر شاهین دژ (اداره جهاد

کشاورزی شاهیندژ

کشاورزی)

کارگاه پیشریری از اعتیاد ویژه کارکنا و اهالی روستای

روستای صورین از بخش

صورین و مرکز خدمات کشاورزی

کشاورز شاهین دژ

کارگاه پیشریری از اعتیاد و نمایشراه عکس ویژه اهالی

شهر محمودآباد (مسجد جامع

شهر محمودآباد

محمودآباد)

کارگاه مهارتهای زندگی ویژه زنا محالت طرز اجتماع

مساجد و حسینیههای شهر

محور پیشریری از اعتیاد

محمودآباد و شاهیندژ

شهر شاهین دژ و محمودآباد

-1
-9
-22
-22

محیو خگانوادگی سگگگالم و بگدو تنش عگامل مهمی در پیشگگگریری از ابتالی فرزندا به
اعتیگاد اسگگگت .در آموزش افزایش مهگارت والگدین ،تأکید بر سگگگه نکته از اهمیت بیشگگگتری
برخودار اسگگگت :الف) برقراری ارتبگاط صگگگمیمگانگه بگا کودکگا  :طی این برنگامه ،روش های
صگگگحیو گوش داد و نحوه ایجگاد ارتبگاط صگگگحیو آموزش داده میشگگگون گد.کودکگا و
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نوجوانگا بگا والگدینی کگه مید اننگد چرونه به آنا گوش دهند ،بیشگگگتر صگگگحبت میک نند .به
عنوا مثا  ،به والدین آموزش داده می شگگود که چرونه هنرام صگگحبت فرزندشگگا کامالً به
او توجه کنند ،با او ارتباط چشگگمی برقرار کنند و به احسگگگاسگگگات و عواطفش پاسگگگخ دهند.
چرونگه بگا کالم یا بدو کالم ،افکار و اعما صگگگحیو و ی را تشگگگویق کرده یا در صگگگورت
عصگگگبگانیگت ،چرونگه بگا فرزنگد خود رفتگار کننگد .ب) کمگک بگه افزایش اعتمگاد به نفس در
فرزندا  :افرادی که مبتال به سگگوءمصگگرف مواد مخدر می شگگگوند ،اغلب اعتماد به نفس کمی
دارنگد .در مقابل ،نوجوانانی که درباره خود احسگگگاپ مثبتی دارند ،بیشگگگتر می توانند در مقابل
اصگگرار دوسگگتا شگگا به مصگگرف مواد مقاومت کنند .هدف از این برنامه ،آموزش روشهایی
اسگگگت که با اسگگگتفاده از آ  ،والدین بتوانند اعتماد و اتکا به نفس فرزند خود را تقویت کنند.
تشگگگویق بگه عنوا بهترین روش تربیتی ،اجتناب از تحقیر ،داد مسگگگئولیتهای م ناسگگگب بر
اسگاپ سگگن و توانایی و افزایش مهارتها و تواناییهای کودک و نوجوا  ،می توانند والدین
را به اهداف خود برسگاند .ج) ایجاد سگگیسگگتم ارزشگگی قوی :طی این برنامه ،به والدین آموزش
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داده می شگگگود کگه چرونگه بگه راحتی و آزادانه در مورد ارزشهای مختلفی مانند اتکا به خود
و احسگگاپ مسگگئولیت فردی با فرزندا خود بح

و صگگحبت کنند و چرونه از جذب شگگد

این ارزشها توسو فرزندا شا اطمینا حاصل نمایند.
اهمیت مشگگارکت معلما در پیشگگریری از مصگگرف مواد مخدر ،کامالً روشگگن اسگگت .اما
این مشگگگارکگت به اطالعات و تبحر کافی نیاز دارد .معلما نیز مانند دیرر افراد جامعه دارای
نررشهگای مثبگت یگا خنثی در مورد مواد مخگدر هسگگگتنگد .از آنجگگا کگه معلمگا و دبیرا از
الروهگای مهم زنگدگی برای کودکگا و نوجوانگا هسگگگتنگد لذا مرکز سگگگالمت روا محلی
اندیشگگه مهر با همکاری نهادهای مرتبو اقدام به برگزاری کارگاه و نمایشگگراه در خصگگوص
پیشگریری از اعتیاد و آشگناسگازی معلما و دانشآموزا با عوارض و پیامدهای سوءمصرف
مواد در سطو مدارپ شهرستا شاهیندژ نموده است.
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بحث و نتیجهگیری
مشگگارکت یا همیاری مردم در پیشگگریری از وقوع اعتیاد به عنوا پیشگگریری اجتماعی بهترین
نوع از پیشگگریری اسگگت .این تحقیق با هدف بررسگگی رویکرد اجتماع محور به پیشگگر یری از
اعتیاد جوانا و نوجوانا با تأکید بر نقش تسگگگهیلگری مرکز سگگگالمت روا محلی اندیشگگگه
مهر شهر محمودآباد از توابع شهرستا شاهیندژ استا آذربایجا غربی صورت گرفت.
در سگگگا هگای اخیر مقگابلگه قهری و نظگامی بگا پگدیده اعتیاد و موادمخدر بیش از رویکرد
درما و پیشگگریری در کشگگور مورد توجه بوده اسگگت .به طوری که قانو مبارزه با موادمخدر
به عنوا اصگگگلی ترین اهرم و ضگگگمانت اجرایی برنامهها معطوف به مقابله قهری و نظامی بوده
اسگت .پدیده اعتیاد و سگوءمصگرف مواد مخدر ،به عنوا یک مسگألهای اجتماعی که ناشی از
عوامل و شگگرایو درونی و بیرونی بوده ،منشگگأ آسگگیب پذیری ها و تهدیدات بسگگیار جدی بر
حیگات فردی ،خگانوادگی و اجتمگاعی اعضگگگای جامعه ،به ویژه جوانا اسگگگت .بنابراین برای
مبگارزه با این پدیده شگگگوم ،هر تالشگگگی که با در نظر گرفتن تنها یک عامل انجام شگگگود ،آ
تالش محکوم به شگگکسگگت اسگگت .از طرفی نمی توا فقو با بهکار گرفتن یک روش بر تمام

آموزشگگی پیشگگریرانه و حضگگور مردم و نهادهای مردم نهاد در خصگگوص پیشگگریری و درما
مواد مخدر در کنار دولت نتیجه مثبتی به بار خواهد آورد .می توا انتظار داشگگت که حضگگور
سگگازما های مردم نهاد تأثیر قابل مالحظهای در پیشگگریری و کاهش مشگگگکالت اجتماعی به
خصوص برای خانوادههای دارای فرد معتاد دارد.
بدو مشگارکت مردم و حضگور فعا آ ها در امر پیشگریری از اعتیاد و مسگگئولیتپذیری
آ ها در این خصگگوص نمی توا معضگگل اعتیاد را حل نمود .باید کنتر اجتماعی غیررسگگمی
توسگو مردم گسگترش یابد تا دسگت اندرکارا تولید ،توزیع ،قاچاق و مصرف موادمخدر در
هیچ جا احسگگاپ امنیت نکنند و آنراه با تالش مسگگگئوال بخصگگگوص پلیس می توا امیدوار
بود که توزیع و مصگگگرف مواد بخصگگگوص در بین نوجوانا و جوا کاهش یابد .مشگگگارکت
مردم مسگتلزم آگاه سگازی و آماده کرد زمینهها اسگت که یکی از این زمینههای مهم حضور
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و فعالیت مسگتمر و مداوم سگمنها یا سگازما های مردم نهاد در خصگوص پیشریری از اعتیاد
اسگت .برگزاری کالپهای آگاه سگازی در مدارپ و دانشگراهها بهترین شگیوه آگاهسازی در
خصگوص اعتیاد اسگت که این امر موجب مشارکت مردم بخصوص جوانا در امر پیشریری
میشگود .از آنجا که دانش آموزا و دانشگجویا بیشگگتر از سگایر اقشگگار در معرض خطر اعتیاد
قرار دارنگد ،آگگاهسگگگازی آ هگا هم موجب پیشگگگریری از گرایش خودشگگگا به اعتیاد و هم
فعالیت در زمینههای پیشریرانه در جامعه میشود.
توسگعه و پیشگرفت کشور مستلزم فراهم کرد زمینه مشارکت خالق ،واقعی و سازما
یافته مردم اسگت و مردم به عنوا سگرمایه اصگلی توسعه برای مشارکت در دستیابی کشور
به این مهم باید از نظر روحی و جسگمی در سگالمت باشگند .سگازما های مردم نهاد و فعا
در امر اجرای برنامههای مبارزه با موادمخدر بهطور قابل توجهی گسگگترش یافتهاند و نقش
آفرینی مهمی در ارتباط با این موضگگگوع دارند .با توجه به گسگگگتردگی معضگگگل اعتیاد و
عواقب وخیمی که به لحاظ اجتماعی ،اقتصگگادی ،فرهنری و سگگیاسگگی بر جامعه داشگگته و
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دارد و علم به اینکه دولت به تنهایی قادر به مقابله با این معضگگل نیسگگت ،حضگگور و نقش
سگازما های مردم نهاد در این عرصه بیش از پیش احساپ میشود و وظیفه نظام است که
در این راه به تقویت هر چه بیشگتر این سگازما ها اهتمام ورزد تا انشاءاله در این مبارزه نیز
با حضگور هر چه بیشگتر مردم و همراه با دولت در مقابله با اهریمن اعتیاد ،پیروزی دیرری
در تاریخ این کشگور ثبت شود .تسهیل قانونی مداخله مردم در تصمیمگیریهای محلی و
ملی برای پیشگگگریری از اعتیاد ،جهتگیری توانمندسگگگازانه در طراحی تمام برنامههای
حکومتی ،تقویگت گسگگگترده راهبرد حمگایگتیابی رسگگگانهای برای ایجاد جبهه واحد،
برنامهریزی در جهت پرورش افراد متخص گ

 ،پژوهشگگرر و تحلیلگر و توجه به توصگگیه

های سگگالمت عمومی در برنامهریزی از جمله پیشگگنهادات ارائه شگگده در جهت بهرهگیری
مناسگب از مشگگارکت در پیشگگریری از سگگوءمصگرف مواد به شگمار میرود .مردم به عنوا
سگرمایه اصگلی توسگعه برای مشگارکت در دسگتیابی کشور به این مهم باید از نظر روانی و
جسگمی در سالمت باشند .از این رو ،اعتیاد به مواد مخدر با توجه به اینکه سالمت ،بخشی
از سگرمایه انسگانی کشور را از بین میبرد ،به عنوا مانع توسعه به شمار میرود و ضروری
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اسگت برای رفع آ برنامه مشگگخصگگی در چارچوب مفاد برنامههای توسگگعه کشگگور تدوین
شود.

به نظر میرسگگد محلههای شگگهری و روسگگتایی در پیشگگریری اولیه از اعتیاد نقش بسگگزایی
دارند .امروزه پدیده خودمداری به جای فردگرایی شگگکل گرفته و منافع شگگخصگگگی به جای
منافع جمعی در سگگطو جامعه بیشگگتر مورد توجه قرار گرفته اسگگت .گفتما اجتماعی طی دو
دهگه اخیر در مردم علیگه موادمخگدر و روا گردا هگا رونق گرفتگه و در عین حگا نیز دغدغه
مردم و مطالبات اجتماعی از حاکمیت و ضگگگرورت برنامهریزی و مدیریت اسگگگتراتژیک در
این عرصگه شدت یافته است .بر این اساپ شناسایی شیوههای ایفای نقش و مسئولیتپذیری
اجتمگاعی در سگگگطو مگدارپ ،دانشگگگراهها ،محلهها به منظور افزایش آگاهی جامعه در جهاد
مقدپ مبارزه با مواد مخدرو روا گردا ها امری ضروری است (صرامی.)2392 ،
در نهگایگت می توا گفگت که مردم از راههای مختلفی همچو حضگگگور پر رنگ در نهاد
خگانواده ،تربیگت و کنتر فرزنگدا  ،اطالع رسگگگانی به نیروهای دولتی و تشگگگکیل گروههای
خودجوش مبگارزه با موادمخدر می توانند به پیشگگگریری اجتماعی از مواد مخدر کمک کنند.

اطالع رسگگگانی ،اهمیت داد مسگگگئولین به گزارشهای مردمی و واکنش سگگگریع و به موقع به
گزارشگات برای مشگارکت بیشگتر مردم در امر پیشگریری مورد توجه اسگت .در زیر نیز برخی
پیشگنهادات در خصگگوص پیشگریری از اعتیاد ارائه شگگده اسگت ،امید اسگگت که مورد اسگگتفاده
دست اندرکارا امر قرار گیرد.
در عرصگگگه مبگارزه با مواد مخدر الزم اسگگگت دولت که وظایف سگگگیاسگگگتگذاری،
برنامهریزی ،هدایت ،هماهنری و نظارت را به عهده دارد ،از مشگگگارکت فکری ،عملی و
مالی مردم در قالب تشگگکلهای سگگازما یافته اسگگتفاده کند .در این راسگگتا به منظور جلب
مشارکت گسترده مردم پیشنهاد میشود:
 فرایند زما بندی صگگگدور پروانه سگگگازما های مردم نهاد خصگگگوصگگگاً در حوزههایپیشگگریری از مواد مخدر از سگگوی وزارت کشگگور و سگگایر دسگگتراههای اجرایی کاهش
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یابد.
 تصگگگویگب آئین نگامگه جدید نحوه اعطای کمکهای مالی و نظارت و ارزیابی برعملکرد سازما های مردم نهاد از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر.
 انتشگار مجالت و ماهنامههای علمی از سگوی سگازما های مردم نهاد فعا در پیشریریاز مواد اعتیادآور.
گ تشکیل شبکه سازما های مردم نهاد و فعا در امر مبارزه با مواد مخدر.
 در سگگگطو محالت ،دولگت تالش کنگد تگا سگگگرمگایه اجتماعی را تقویت کند چرا کهتقویت هنجارهای مثبت زمینه اعتماد کرد اسگگگت و نمود عینی سگگگرمایههای اجتماعی
همین  NGOها و تیمهای محلهها هستند.
 فعگا نمود ریش سگگگفیگدا و معتمگدین و اعضگگگای کلیگدی محلگگههگا ،می توانگد درپیشریری از اعتیاد بسیار موثر باشد.
 حسگاپسگگازی و حمایت یابی برای فعا سگازی فضگگای عمومی در پیشگگریری از اعتیادVol. 5, No. 18, Summer 2018
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حسنزاده ،داود ( .) 2314رویکرد اجتماع محور به کیفیت زندگی اجتماعات محلی .فصلنامه
مدیریت شهری.4-02 ،)02( 5 ،
حسینی ،سیدجواد و نوروزی ،حسن ( .) 2395سوءمصرف مواد در جوانا  :پیشریری ،مداخالت
اولیه ،کاهش آسیب و درما مصرف مواد در جوانا  .فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد3 ،
(.34-52 ،)9
خزائلی پارسا ،فاطمه ( .)2310مجموعه مقاالت پیشریری اجتماع محور از اعتیاد ،سازما بهزیستی
کشور.

خستو ،گلآرا ( .) 2312پیشریری از سوءمصرف مواد و وابستری با رویکرد اجتماع محور .ف صلنامه

محافظتکننده در دانشآموزا دبیرستانی شهر تهرا  .تهرا  :موسسه داریوش ،مرکز تحقیقات
سوءمصرف مواد و وابستری به مواد دانشراه علوم بهزیستی و توانبخشی.
دلفا  ،معصومه و رشنو ،خیرالنسا ( .) 2397جایراه سازما های مردم نهادهای در آموزش و پرورش
با رویکرد پیشریری .فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی لرستا .220-232 ،)0( 3 ،
دماری ،بهزاد؛ حیدرنیا ،محمدعلی و رهبریبناب ،مریم ( .) 2393نقش و عملکرد سازما های مردم
نهاد در حفظ و ارتقای سالمت جامعه .فصلنامه پایش.572-552 ،)5( 23 ،
زراعت حرفه ،فهیمه و خضری مقدم ،نوشیروا ( .) 2395نقش جو عاطفی خانواده و رضایت از
زندگی در پیشبینی گرایش به اعتیاد .فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد.55-51 ،)27( 7 ،
زکریایی ،محمدعلی ( .)2310جامعهشناسی مواد مخدر .انتشارات وادسورت ،تهرا .

سازما ملی جوانا ( .)2310گزارش ملی جوانا (بررسی وضعیت تشکلهای غیر دولتی جوانا ).
تهرا  ،اهل قلم.
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شایرا  ،فریبا و اصغرزاده ،سمیه ( .) 2397جایراه مشارکت مردم در پیشریری اجتماعی از جرائم
مواد مخدر .فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد.59-15 ،)5( 0 ،
صرامی ،حمید ( .)2392سایت ستاد مبارزه با مواد مخدرhttp://www.dchq.ir .

عبداله ،فاطمه؛ عباسی ،فهیمه و نظام دوست آیت ،ندا ( .)2319نقش سازما های مردم نهاد در
پیشریری از اعتیاد .مجموعه مقاالت منتخب  32کنرره استانی ،تهرا  ،نشر نادیس.
فریدکیا  ،سیما ( .) 2319بررسی اختال در کارکردهای خانواده و تأثیر آ بر اعتیاد فرزندا .
فصلنامه انتظام اجتماعی.249-020 ،)2( 0 ،
کاکویی دینکی ،عیسی و قوامی ،نسرین السادات ( .) 2393بررسی ویژگیهای جنسیتی و پیامدهای
گرایش زنا به سوءمصرف مواد مخدر .فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد.9-30 ،)7( 2 ،
محمدی ،علی ( .) 2395پیشریری از اعتیاد با رویکرد اجتماعی کرد مبارزه با مواد مخدر و بهره -
مندی از ظرفیت سازما های مردمی .مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری-222 ،)22( 0 ،
.15
مظفر ،حسین؛ ذکریایی ،منیژه و ثابتی ،مریم ( .) 2311آنومی فرهنری و اعتیاد به مواد مخدر در بین
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جوانا  23-01ساله شهر تهرا  .پژوهشنامه علوم اجتماعی.33-57 ،)7( 3 ،
مکیعلمداری ،سارا؛ جالییپور ،حمیدرضا ( .) 2390تحلیل عملکرد سازما های مردم نهاد در

حوزه مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر با نراه عاملیت – ساختار .فصلنامه علمی پژوهشی رفاه
اجتماعی.004-052 ،)50( 27 ،

منیرپور ،نادر ( .)2319پیشریری از اعتیاد در محلهها با تاکید بر سازما ها اجتماع محور و مردم نهاد،
مجموعه مقاالت منتخب  32کنرره استانی ،تهرا  ،نشر نادیس.
نارنجی ها ،هوما ؛ رفیعی ،حسن؛ باغستانی ،احمدرضا؛ نوری ،رویا؛ شیرین بیا  ،پیمانه؛ فرهادی،
محمدحسن و سلیما نیا ،لیال ( .)2314ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف و وابستری به مواد
در ایرا سا  ،2315معاونت پیشریری سازما بهزیستی کشور.

نوجوا  ،کما و اصغری ،محمود ( .) 2393تعیین روش مؤثر پیشریری بر اساپ راهبردهای
کاربردی پیشریری از اعتیاد .فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد.202-275 ،)3( 2 ،
نیکبخش ،بهرام ( .) 2393روش های پیشریری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه -
شناختی .فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد.43-95 ،)0( 2 ،

حجت وطن دوست و محمدعلي آرمند

 انتشارات حوزه و، ترجمه علی سلیمی.  جرم و جرم شناسی.) 2390(  فیونا، راب و هینز،وایت
.دانشراه
 کرامتا له و، محمد؛ زندی،  پروین؛ حبیبیا، مهرا ؛ عنقا، میترا؛ یوسفی، بهروز؛ صغری،یزدا پناه
 اثر برنامه آموزشی جامعه محور پیشریری از سوءمصرف مواد مخدر.) 2319(  همداد،آرا پور

 مجله علمی پژوهشی دانشراه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.بر کاهش رفتارهای پرخطر
.292-291 ،)3( 21 ،)(ویژه نامه همایش رفتارهای پر خطر
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