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چکیده
هدف و زمینه :محی و جامعه در گرایشهای فکری و اخالقی افراد اثر نقش بسزایی دارند .جارم معلاول
عوامل اجتماعی است .شاید قدیمیترین و مستندترین نظریههای دارای یک جهت گیری غیرفردی ،آنهایی
باشند که رفتار منحرفانه را بر حسب تفاوتها یا تأثیرات اقتصادی تعیین میکنناد .هادف از مقالاه حاضار
وجود زندگی سالم به لحاظ فردی و اجتماعی است و نقش عوامل متعدد مانند مدارس ،خاانواده و رساانه
در پیشگیری از اعتیاد ،سو مصرف مواد ،پیشگیری از خشونت و رفتارهای پر خطر میباشد.
روش شناسی :روش به کار رفته در این تحقیق با استفاده از مطالعات اسنادی برپایاه روش تحلیال محتاوا
متون مرتب با رفتارهای پرخطر نظیر خشونت ،اعتیاد و سو مصرف مواد صورت پذیرفته است.
نتایج :خانواده مهمترین عامل پیشگیری از این چالشها بوده و نقش والدین بدین گونه اسات کاه بایاد از
خطر اعتیاد آگاه باشند و این آگاه سازی بطور مکرر از راههای مختلف مانند کتاب ،جزوه ،روزنامه ،شرکت
در جلسات ،مشاوره ،سمینار ،پیوستن به انجمنها و تشکلهای مرتب انجاام شاود .در هار صاورت بیاان
پیشگیری از همه رفتارها ،بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر انجام میگردد کاه ناوعی انضاباط
اجتماعی است که متضمن قوانینی است که با توجه به مسائل تأثیر روانی و ذاتی افراد صاورت پذیرفتاه و
برگرفته از قانون شریعت اسالمی است و چنانچه اجرا شود قدرت نفوذ و تأثیر کالم میسر خواهد شد.

کلمات کلیدی :پیشگیری ،اعتیاد ،سوء مصرف مواد ،خشونت ،رفتارهرای پرر خطرر ،زنردگی
سالم.
 -1کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی .ف ا ا کرمان ،عضو پژوهشگرران دتتگر قیقاقگاا کگار ردی ترمانگدهی انت گامی
استان کرمان.
 -3کارشناسی ارشد مدیریت داتوس .ف ا ا کرمان ،عضو پژوهشرران دتتر قیقاقاا کار ردی ترماندهی انت گامی اسگتان
کرمان( .نویسنده مسئول) -قلفنTrafice_safety@yahoo.com 01123373110 :
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مقدمه و بیان مسئله
از جمله موضوعهای نگران کننده در عصار حاضار ،توساعه آسایبهای اجتمااعی باویژه
موادمخدر و روانگردان است که مراکز آموزشی «مدارس و دانشگاه ها» را درنوردیده و باه
یکی از چالشهای فراروی متولیان و دست اندرکاران امر آماوزش و تربیات تبادیل شاده
است .بر این اساس به جای هرگونه انکار ،ضارورت شاناخت صاحیح پدیاده آسایبها و
تحلیل روند آنها و ارائاه راهکارهاای کااربردی الزم و عملیااتی نماودن آنهاا ،از جملاه
موضوعاتی است که میتواند در جهت مهار و کنترل آسیبهای اجتماعی ،مسئولین جامعاه
را موفق سازد .رفتار ساو مصارف ماواد حاصال برایناد پیچیادهای از عوامال اجتمااعی،
فرهنگی ،زیستی ،روانی و معنوی است .در این زمینه افراد زیادی از جملاه متخصصاین در
حوزه درمان اعتیاد بر این باورند که معنویت و رفتارهای معنوی نقش بسزایی در پیشگیری
از اعتیاد دارند .بهزیستی معنوی یکی از ابعاد چهار گانه سالمت در انسان است که در کناار
ابعاد جسمی ،روانی و اجتماعی است که باعث افزایش توان ساازگاری و عملکارد روانای
انسان میشود (بامداد ،دالونادی ،فادایی .)9352 ،اماروزه مادارس نقاش مهمای در ارائاه
مداخالت پیشگیری از مصرف مواد و اعتیاد دارند .باا آنکاه ایان طاور بنظار میرساد کاه
پیشگیری از اعتیاد ربطی به مدارس ندارد ،اما مهمترین برنامههای پیشگیرانه اصاوال مبتنای
بر مدارس هستند (نوری .)9353 ،اکنون راهبارد رساانهای از مهمتارین راهبردهاای ماورد
استفاده در برنامههای ارتقای سالمت میباشد .ساالنه منابع قابل توجهی در دنیا باه منظاور
تهیه و تولید برنامههای رسانهای مرتب با پیشگیری و کنترل مصارف ماواد اختصااص داده
میشود (مسعودی .)9353
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عوامل پیدایش رفتارهای پر خطر
علمای جرم شناس معتقدند که ،آب و هوا و سایر اوضاع و احوال جغرافیاائی در رفتاار
و اعمال اشخاص مؤثر است .مثال در نواحی معتدل و حاصلخیز که مردم در رفاه و آسایش
بسر میبرند آمار جرائم پائینتر از نواحی گرمسیر و خشکی است که اهالی آنها از نعمات
آب و هوا و محصوالت زراعتی محرومند .همچنین در مراکز بزرگ شهری ،جارم بایش از
نواحی روستائی است و نیز جرائم نواحی کوهستانی زیادتر از جرائم نواحی جلگه هاست.
بنابراین عامل جغرافیائی اگر چه از لحاظ کمیّت ناچیز باشد در رفتار اشخاص موثر اسات.
مجرم ،مجرم بدنیا نیامده است بلکه مجرم شده است :بنابراین جرم معلول عوامل اجتمااعی
است و این عوامل عبارت است از :جنگ ،فقر ،محی خاانواده ،مدرساه ،ساینما ،رادیاو و
تلویزیون ،مطبوعات و سایر محافل اجتماعی مانند کافه و تماشاخانه و مجالس شب نشینی
و مجالس قمار ،میخوارگی و غیره (عبدالرحمانی.)9384 ،
پیدایش مناطق فقیر نشین و حاشیه نشین :پدیده حاشیه نشینی ،اصطالحی است که باه
محلههای مسکونی غیر متعارف و متداول شهرهایی اطالق میشاود کاه باه دنباال صانعتی
شدن ،توسعه اقتصادی و مهاجرت ایجاد شده است (ستوده.)9381 ،
حاشیه نشینان افرادی هستند که در محدوده شهر ساکن میباشند ،اما جذب نظام اجتمااعی
– اقتصادی شهر نشده و به عنوان یک شهروند مشروع در جامعه شهری نیز پذیرفته نشاده
است ،بلکه به طورموقت و به صورت انگلی (وابساته) از باازار کاار و تأسیساات شاهری
استفاده میکند .حاشیه نشین مهاجری است که به طاور عماده تحات تاأثیر عوامال دافعاة
زادگاه خود مانند فقر و بیکاری به شهرها روی آورده اسات( .صادیق سروساتانی)9379 ،
حاشیه نشینان بنا به اعتراف برخی پژوهشگران منبع مهام فسااد اخالقای ،اعتیااد ،فحشاا ،
فروش مواد الکلی و مسروقه و قتل به شمار مایآیناد .آنهاا اگار چاه دارای مشاکالت و
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مسایل عدیدهای هستند اما خود برای سایر افراد جامعه ،بویژه دستگاههای انتظامی و امنیتی
مشکالت پیچیده تری خلق میکنند( .شیخی)9381 ،
عوامل اقتصادی و انحرافات :شاید قدیمیترین و مساتندترین نظریاههای دارای یاک
جهت گیری غیرفردی ،آنهایی باشند که رفتار منحرفانه را بر حسب تفاوتها یاا تاأثیرات
اقتصادی تعیین میکنند (مور .)9376 ،که ظاهرا این جهات گیریهاا تاا قبال از ساالهای
 9568بسیار مورد اقباال باود (نجفای .)9377 ،در ایان خصاوص برخای پژوهشاگران باه
دگرگونیهای شرای اقتصادی توجه کردهاند تا ببیند آیا باا دگرگونیهاای نرخهاای جارم
همانندی دارد یا خیر؟ نتیجه اینکه اگر جرم و انحراف معلول فقر باشد (کاه باا منطاق نیاز
سازگاری بیشتری دارد) درآن صورت در مکانها و زمان هایی که فقیاران بیشاتری وجاود
دارد ،باید جرم بیشتری نیز وجود داشته باشد (مور 9376؛ رابرتسون 9377؛ ولد .)9381
پژوهشهای بی شماری در مورد ارتباط میان انحراف و شارای اقتصاادی وجاود دارد کاه
شمار فراوانی از نتایج این پژوهشها با یکادیگر ناساازگارند و گااه باه نتیجاه گیریهاای
متناقضی درباره ارتباط بین این دو پدیده منجر شده اسات .باه عناوان مثاال ،شااید خیلای
عجیب باشد که پژوهشهای «النگ» و «ویت» در سال  9589ضمن رد وجاود رابطاه باین
جرم و دوران بی رونقی اقتصادی ،عالیمی از کاهش انحرافات در این دوره را نشان داد.
روسک ( )9399با آنکه ارتباط میان فقر و انحراف را میپذیرد اما معتقد است با توجاه باه
اینکه فقر با وضع محالت فقیرنشاین و کثیاف ،ضاعف آماوزش حرفاه ای ،بای ساازمانی
اجتماعی ،مسکن نامناسب ،تغذیه ناسالم ،سطوح تحصیلی پایین و  ...ارتباط دارد ،انتسااب
جنایت به فقر موجه نمیتواند باشد.
خانواده و مدرسه :بدین صورت ،رفتار نوجاوان تاا حاد وسایعی توسا واکنشهاای
اطرافیان او تعیین و مشخص میشود .چنانچه تصویری که نوجوانان از خاود پیادا میکناد
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تصویری مناسب باشد ،رفتارهای او نیز باه هنجاار خواهاد باود .از ساوی دیگار چنانچاه
تصویر او از خود تصاویری نادرسات باشاد ،شخصایت او احتمااال باه پساتی گراییاده و
رفتارهایی متفاوت با هنجارهای پذیرفته شده از خود بروز میدهد .هر فرد به اندازهای کاه
برای خود ارزش و اهمیت و عزت نفس قایل است کمتر دچار کجروی میشود .خانواده و
مدرسه از مهمترین و کارسازترین ساازمآنهایی اجتمااعی هساتند .پادر و ماادر در برابار
فرزندشان قدرت کامل دارند و رفتار این فرزند به طور نامحدود در زیر تسال آناان قارار
دارد .بنابراین او میآماوزد کاه جامعاه را از دیادگاه خاانوادهاش بنگارد و خاانواده باه او
میآموزد که در رابطه با نقش جنسی و سانی خاود و همچناین پایگااه اجتمااعی خاانواده
خویش چه رفتاری باید داشته باشد .این امر پیش از آن صورت میگیارد کاه کاودک نقاش
خود را در جامعه بزرگتر بشناسد و فراگیرد .نتیجه بررسیهای متعدد نشان داده اسات کاه
محی خانوادگی نامناسب موجب عدم ساازگاری در کودکاان و نوجواناان مایشاود و در
مقابل محی های خاانوادگی مناساب و ساالم و عااری از هرگوناه اخاتالف در اطفاال آن
خانواده باعث اعتماد به نفس و سالمت روحی میشود .نوع رفتار والادین باا فرزندانشاان
(سهل گیری ،سخت گیری و میانه روی) در شکل گیری شخصیت کودک نقاش مهمای را
ایفا میکند .بعضی از اولیا چنین استدالل میکنند که برای پرورش صاحیح فرزنادان بایاد
گاهی از برآوردن نیازها و خواهشهای آنهاا خاودداری کارد .در حاالی کاه خصوصاادر
سالهای اوّل زندگی شخصیت سالم بر اساس ارضای خواستههای جسمانی و عاطفی پایاه
گذاری میشود و نه بر مبنای محرومیت ،کودک یا نوجوان به هیچ وجه نباید احساس کناد
که چون قادر نیست مطابق میل پدر و مادر رفتار کند او را دوسات نخواهاد داشات .بلکاه
باید اطمینان داشته باشد که والدینش با صمیمیّت و دلسوزی قصد کمک به او دارناد .زیارا
این طرز رفتار و برخورد در تقویت سالمت روحی و روانی او بسایار مهام اسات .پادر و
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مادر در حالی که به فرزندان خود شخصیت و استقالل میدهند باید در رفتار خاود نسابت
به آنان جدی و قاطع باشند و از هرگونه سهل انگاری و بی مباالتی پرهیز کنند ،در غیر این
صورت اگر والدین در برخورد با رفتار فرزنادان ،دچاار تزلازل و عادم قاطعیات و ساهل
انگاری شوند فرزند آنها مستعد ابتال به اختالالت شخصایتی و بای ثبااتی و عادم تعاادل
روحی و روانی میشوند .از طرف دیگر مسائل موجود در داخل خانواده و نحاوه پارورش
والدین از نظر رفتار هایی مثل کمرویی ،خجالات ،تارس ،تسالیم و اطاعات و یاا حااالت
مشابه آن نقش غیر قابل انکاری در بروز رفتارهای نابهنجار دارناد .همچناین پدیاده هاایی
مثل مشاجره ،نزاع ،جدایی ،بیماری ،طالق یا مرگ یکی از اعضاای خاانواده هار کادام باه
تنهایی میتواند هولناک و تنش زا باشد .همچنین خشم ناگهانی یا تهدید والدین مبتنای بار
تنبیه کودک ،ناسزاگویی و پرخاشگری نسابت باه او و یاا تنبیاه بادنی ،گااهی چناان اوج
میگیرد که باعث وحشت و اضطراب میشود که پیامدهای آن بیش از دردهاای جسامانی
بوده و چنان مخاطره آمیز است که کودک و نوجوان را به انجام رفتارهای غیار مطلاوب وا
میدارد .اغلب کودکان بزهکار ،در مدارس دچار اعمالی همچاون بهام زدن کاالس درس،
جر و بحث با معلم ،نزاع با همکالسان ،فرار از مدرسه و افت تحصیلی میشوند در بعضی
موارد مربیان و معلمان نا آزموده با اجرای قاوانین خشاک و غیار انعطااف پاذیر ،تکاالیف
سخت و مشقت بار ،بدون در نظر داشتن نیازهای اساسی کودک ،محی مدرسه را بارای او
به محی ناخوشایند و غیر قابل تحمل تبدیل میکنند .در ایان صاورت اسات کاه کاودک
سعی میکند راه حلهای انحرافی را انتخاب کرده و از طریق رفتارهاای ناامطلوب ،جلاب
توجه کند و رفتارهای نامطلوب نابهنجار از خود نشان دهد .بعضی از مربیاان نیاز بار ایان
باورنااد کااه نبااود سیسااتم آموزشاای مناسااب ،تبعاای

و نابرابریهااای آموزشاای ،نداشااتن

راهنماییهای الزم ،فقدان سالمت جسمی و عاطفی معلم ،رشد نایافتگی و ناپختگی بعضی
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از مربیان ،وجود همکالسیهای منحرف و فاسد در بین بچهها موجاب ماوج رفاااتارهای
نامطلوب و بزهکاری کودکان میشود .همچنین زمانی که مادر و معلم دو ارزش متماایز را
ارایه میکنند معموال برد با مدرسه و صاحبان آن است .لذا ناخواسته رقابت سهمگینی باین
دو نهاد تعلیمی خانااه و سازمان آموزشی (مدرسه) پدید مایآیاد .حتای باه صاورتی کاه
فرزندان ،پیامهای نوین فرهنگی را به خانه میآورند و موجبات بس و تعالی فرهنگ خانه
میشوند؛ لذا جایگاه نهاد تعلیمی سازمانهای آموزشای در جامعاه ماا ،بسایار قابال توجاه
میباشد .قسمت عمدّهای از این جایگاه ناشی از تقسایم نقشهاای خاانواده اسات .بادین
صورت که مدرسه ،مجبور میشود در این رقابت نقشهای تعلیمای خاانواده را بار عهاده
گیرد و در صورتی که خانواده و مدرسه به صورت توافقی نمیخواهند نقشهاای اجتمااعی
تعلیمی همدیگر را هماهناگ کارده و آگاهاناه تقسایم کنناد ،تعاارض هنجااری ناشای از
تعلیمات خانه و مدرسه رو به فزونی نهاده و روند اجتماعی کردن نوجواناان و کودکاان را
دچار مخاطره خواهد کرد و این روند ممکن است پدیادههای خاصای از انحاراف در باین
نوجوانان را که در کشورهای غربی رواج یافته از قبیل احساس ناامنی در خاناه و مدرساه،
حمل اسلحه و اعتیاد باه ماواد مخادر را بایش از پایش در جامعاه ایاران نیاز دامان بزناد
(عبدالرحمانی.)9384 ،
نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد
مهمترین نهاد اجتماعی که در پیشگیری از اعتیاد میتواند بسایار ماؤثر باشاد ،خاانواده
است .پیشگیری از اعتیاد در مراکز مختلفی از جملاه مدرساه ،محال کاار ،منطقاه و محال
سکونت انجام میشود .اماا خاانواده در بااالترین درجاه اهمیات و حساسایت قارار دارد.
والدین نخستین کسانی هستند که شخصیت فرزندان را شکل میدهناد .محای خاانوادگی
مناسب ،باعث شکلگیری و رشد سالمت فرزندان میشود و محای خاانوادگی نامناساب،
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میتواند آسیبهای روانی و شخصیتی جبران ناپذیری را به فرزندان وارد کند .مداخله زود
هنگام والدین در مورد پیشگیری از اعتیاد میتواند تأثیر بسیار زیادی داشته باشد ،اما بعضی
از والدین تصور میکنند که اعتیاد ویژه افراد خاصی است و فرزند آنها هایچ وقات معتااد
نخواهد شد و این غفلت چه بسا فرزندان را به سمت اعتیااد بکشااند .بناابراین ،آگااهی و
شناخت والدین از موضوع اعتیااد و روشهاای پیشاگیری از آن ضارورت دارد .برخای از
ویژگیهای رفتاری خانوادهها میتوانند نقشی مهام در گارایش فرزنادان باه اعتیااد داشاته
باشند از جمله -9 :برخورد نامناسب باا فرزنادان -2 .فرزنادپروری ضاعیف  -3اخاتالف
والدین با یکدیگر  -4عدم نظارت والدین بر رفتار فرزندان  -9گرایش اعضای خانواده باه
مصرف مواد .و برخای دیگار از رفتارهاای ضاد اجتمااعی میتواناد منجار باه مشاکالت
اجتماعی ،آسیبهای روانی و یا اعتیاد در فرزنادان شاود .باه طاور کلای محای آشافته و
بیساختار خانوادگی ،عامل خطر عمدهای برای مصرف مواد محسوب میشود .درعین حال
ویژگیهای دیگری وجود دارد که نقش محافظت کننده از اعتیاد را برای فرزندان دارد .این
ویژگیها میتواند شامل رابطه امن و سالم با فرزندان ،نظارت والدین بر فرزنادان و ایجااد
مقررات مناسب برای آنها ،انتقال مناسب ارزشهاای اخالقای و اجتمااعی باه فرزنادان و
حمایت از آنها باشد .پژوهشها نشان دادهاند اگر به والادین در ایان زمیناه آموزشهاای
مناسب داده شود به مراتب بیشتر از برنامههای آموزش فرزندان به تنهایی مؤثر خواهد بود.
عوامل خطربرای فرزندان در گرایش به اعتیاد :اگر چه در همه کشاورهای جهاان ،خاانواده
یکی از مهمترین و اساسیترین عوامل در پیشگیری از اعتیاد محسوب میشود ،اما با توجه
به ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی کشور ما ،اهمیت خانواده بیشتر از ساایر کشورهاسات.
در جامعه ما بیشتر فرزندان همراه با خانواده زندگی میکنناد و معماوال زماانی خاانواده را
ترک میکنند که خود ،خانواده دیگری را تشکیل میدهند .همچنین سالهای زنادگی افاراد
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همراه با خانواده ،طوالنیتر از سایر کشورهای سنتی یا پیشرفته است .عالوه بر این آیینها،
سنتها و فرهنگ نیز به شدت بر خانواده و زندگی خانوادگی تأکیاد دارناد .باا توجاه باه
اهمیت خانواده در فرهنگ ما ،میتوان نتیجه گرفت که هم نقش عوامل محافظات کنناده از
مصرف ،سو مصرف و وابستگی به مواد و هم عوامل خطرسااز در گارایش باه اعتیااد در
کشور ما بسیار جدی است .بناابراین ،شاناخت و آگااهی دقیاق والادین ایرانای از فرآیناد
شکلگیری اعتیاد در فرزندان ،روشهای پیشگیری از اعتیاد ،سطوح پیشاگیری از اعتیااد و
برنامهریزی پیشگیری از اعتیاد ،ضرورت دارد .والدین میتوانند از طریق کسب مهارتهای
فرزندپروری ،آموزش مهارتهای نظارت بر فرزندان ،ایجاد رابطه عمیاق و غنای ،افازایش
حمایت از فرزندان و بهبود کیفیت زندگی فرزندان و محای خاانوادگی ،باه پیشاگیری از
اعتیاد کمک کنند .فعالیتهای پیشگیری از اعتیاد متمرکز بر آگاه سازی خاانواده و آماوزش
والدین :کودکان بیش از همه از والدین خود تأثیر میپذیرند .آگاه ساازی والادین یکای از
بخشهای مؤثر در هر برنامهی پیشگیری از اعتیاد اسات .بارخالف نوجواناان کاه معماوال
شیوع مصرف را بیش از حد واقعی آن فرض میکنند ،مطالعات مختلف نشاان دادهاناد کاه
همواره والدین میزان شیوع سو مصرف مواد مخدر را کمتار از میازان واقعای آن تخماین
میزنند و در نتیجه ،خطر آن را نیز احساس نمیکنند .اغلب بااور ندارناد کاه ایان مشاکل
برای فرزندان آنها نیز ممکن است پیش آید .در ابتدا ،والادین بایاد از خطار اعتیااد آگااه
شوند و درباره پیشگیری از آن احساس مسئولیت کنند .این آگاه سازی باید به طاور مکارر
از راههای مختلف ،مانند خواندن کتااب ،جازوه ،روزناماه ،شارکت در جلساات مشااوره،
سمینار و پیوستن به انجمنها و تشکلهای والادین انجاام شاود .آماوزش اطالعاات الزم
درباره مواد مخدر :والدین باید از نوعمواد اعتیاد آور شایع در منطقهی محل زندگی ،شاکل
و اسامی رایج آنها ،نحوهی مصرف و عالئم مصارف آنهاا مطلاع باشاند .همچناین بایاد
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نحوهی پاسخدهی به سؤاالت فرزندان خود را در مورد این مواد بدانناد .طای ایان برناماه،
والدین از واقعیتهایی که ممکن است نوجوانان مواد مصرف کنند و نحاوه تهیاه و محال
مصرف مواد مخدر نیز آگاه شوند .همچنین در مورد صفات شخصیتی که جوانان را مستعد
سو مصرف مواد مینماید و چگونگی برخورد باا ایان صافات ،اطالعاات الزم را کساب
نمایند .افزایش مهارت الزم برای ایجاد پیوندهای خانوادگی قوی :جوانانی کاه باا خاانواده
خود پیوندهای قوی و مثبت دارند ،کمتر احتمال دارد به گروههاا و دوساتیهایی بپیوندناد
که صرفا دور محور مصرف مواد شکل میگیرد .محی خانوادگی سالم و بدون تنش عامال
مهمی در پیشگیری از ابتالی فرزندان به اعتیاد است .در آموزش افازایش مهاارت والادین،
تأکید بر سه نکته از اهمیت بیشتری برخودار است .برقراری ارتباط صامیمانه باا کودکاان:
طی این برنامه ،روشهای صحیح گوش دادن و نحوهی ایجاد ارتباط صاحیح و رفتارهاایی
آموزش داده میشود که مانع برقراری ارتباط خوب فرزندان با والدینشان میشود .کودکاان
و نوجوانان با والدینی که میدانند چگونه به آنان گوش دهند ،بیشتر صاحبت میکنناد .باه
عنوان مثال ،به والدین آموزش داده میشود که چگونه هنگام صحبت فرزندشان کامال به او
توجه کنند ،با او ارتباط چشمی برقرار کنند و به احساسات و عواطفش پاسخ دهند .چگونه
با کالم یا بدون کالم ،افکار و اعمال صحیح وی را تشویق کرده یا در صاورت عصابانیت،
چگونه با فرزند خود رفتار کنند .والدین باید مطمئن باشند که فرزندانشان به راحتی مشکل
خود را با آنان مطرح میکنند .کمک به افزایش اعتماد به نفس در فرزندان :افرادی که مباتال
به سو مصرف ماواد مخادر میشاوند ،اغلاب اعتمااد باه نفاس کمای دارناد .در مقابال،
نوجوانانی که درباارهی خاود احسااس مثبتای دارناد ،بیشاتر میتوانناد در مقابال اصارار
دوستانشان به مصرف مواد مقاومت کنند .هدف از این برنامه ،آموزش روشهایی است کاه
با استفاده از آن ،والدین بتوانند اعتماد و اتکا به نفس فرزند خود را تقویت کنند .تشویق به
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عنوان بهترین روش تربیتی ،اجتناب از تحقیر ،دادن مسئولیتهای مناسب بر اسااس سان و
توانایی و افزایش مهارتها و تواناییهای کودک و نوجوان ،میتوانند والدین را به اهاداف
خود برسانند .ایجاد سیستم ارزشی قوی :تا نه ساالگی ،کودکاان بایاد باورهاایی در ماورد
صحیح یا غل بودن رفتارها داشته باشند و بتوانند بر اساس باورهای خود تصمیم بگیرناد.
طی این برنامه ،به والدین آموزش داده میشود که چگوناه باه راحتای و آزاداناه در ماورد
ارزشهای مختلفی مانند اتکا به خود و احساس مسئولیت فردی با فرزندان خاود بحاث و
صحبت کنند و چگونه از جذب شدن این ارزشهاا توسا فرزندانشاان اطمیناان حاصال
نمایند (سایت اکسون کلینیک).
وضع مقررات واضح در خرانواده :کودکاان باه وجاود اصاول و مقاررات خااص در
خانواده نیاز دارند .فرزندان در محدودیتها بهتر عمل میکنند .به طور کلای ،هنگاامی کاه
نورمهای خانواده و انتظاراتی که از افراد میرود ،کامال روشن باشد ،به ندرت ممکن اسات
که افراد این نورمها و انتظارات را مورد حمله قارار دهناد ،باه خصاوص اگار نسابت باه
خانواده احساس تعلق داشته باشند .داشتن اقتدار 9در ارتباط با فرزندان ،با ارتباط صامیمانه
منافاتی ندارد .رساندن این پیام به نوجوانان الزم است که به هایچ وجاه اجاازهی مصارف
سیگار یا مواد مخدر را ندارند و «باید» دالیل آن نیز برایشان تشریح شود .طی ایان برناماه،
به والدین در مورد نحوهی کنترل کودکان و نوجوانان آموزش داده میشود .همراه با وجود
مقررات و نظم کافی در خانواده ،رساندن این پیام به فرزندان ضروری است کاه هرگااه در
رابطه با دوستان خود یا احیانا مصرف مواد مخدر دچار مشکلی شادند ،میتوانناد مشاکل
خود را با والدین مطرح نمایند .آموزش الگوی خوب باودن :والادین همیشاه از مهمتارین
الگوهای زندگی فرزندان خود هستند .فرزندان ،بسیاری از الگوهای رفتااری ،خصوصایات
Authoritative Relationship

0
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اخالقی ،انگیزهها و ارزشهای والدین خود را از طریق فرآیندهای تقلیاد و همانناد ساازی
کسب میکنند .بنابراین والدین میتوانند از تاأثیر قاوی خاود در جهات ارائاهی الگوهاای
رفتاری صحیح استفاده کنند .والدین باید در مورد نگرش خود نسابت باه مصارف ماواد و
پیامهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل میکنند آگاهی داشاته باشاند .همچناین در
مورد مصرف سیگار ،دارو یا احیانا مصرف مواد مخدر توس خودشان و دالیلی که دارو یا
مواد مصرف میکنند (مثال برای آرامش ،جشن )... ،و زمان مصرفشان و تأثیر این نگرشهاا
یا رفتارها بر فرزندان خود آگاه باشند .عالوه بر این ،والدین میتوانند مهارت «نه گفاتن» و
مقاومت در مقابل خواستههای خالف دیگران را به فرزندان عمال آماوزش دهناد .تشاویق
فعالیتهای سالم و خالق :این برنامه شامل دو بخش است :تشاویق و حمایات والادین از
شرکت کودک در فعالیتهاای مدرساه ،ورزش ،موسایقی و سارگرمیهای ساالم .تشاویق
والدین به صرف وقت برای فرزندان خود .مطالعات مختلف نشاان دادهاناد کاه کودکاان و
نوجوانان از تفریح در کنار و همراه با والدین خود .لذت بیشتری میبرناد و ایان همراهای
موجب استحکام ارتباط مطلوب والدین و فرزندان نیز میشود (سایت اکسون کلینیک).
ترغیب به ایجاد تشکلهای والدین :تشکیل والدین باا یکادیگر و ایجااد تشاکلهای
جمعی آنان میتواند موجب تقویت محیطی عاری از مواد مخدر باشد .در ایان تشاکیالت،
والدین به طاور مانظم باا هام در تماساناد و از مساائل کوچاک محیطای و فعالیتهاای
فرزندانشان در ارتباط با مواد مخدر آگاه میشوند .والدین میتوانناد سیساتمهای حماایتی
دولتی و غیردولتی را در منطقهی خود فعال کنند .در جوامعی که مردم به سختی «اعتیاد» را
به منزلهی مشکل اجتماع خود میپذیرند ،ایجاد چنین تشکیالتی باه تالشهاای مساتمر و
پیگیر نیاز دارد .از جمله تشکیالتی که میتواند این هدف را دنباال نمایاد ،انجمان اولیاا و
مربیان است .خالصه اینکه خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی ،بیشاترین نقاش را در
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زمینه پیشگیری از اعتیاد را دارد .در خانواده با رعایات نکااتی مانناد برخاورد مناساب باا
کودکان ،نظارت والدین بر رفتار کودکان ،برقراری پیوند خانوادگی قوی ،وضاع قاوانین در
خانواده ،میتوانیم از اعتیاد کودکان جلوگیری کنیم (سایت اکسون کلینیک).
عوامل خطر برای فرزندان در گرایش به اعتیاد :اگر چاه در هماه کشاورهای جهاان،
خانواده یکی از مهمترین و اساسیترین عوامل در پیشگیری از اعتیاد محسوب میشود ،اماا
با توجه به ویژگیهای اجتمااعی و فرهنگای کشاور ماا ،اهمیات خاانواده بیشاتر از ساایر
کشورهاست .در جامعه ما بیشتر فرزندان همراه با خانواده زندگی میکنند و معموال زماانی
خانواده را ترک میکنند که خود ،خانواده دیگری را تشاکیل میدهناد .همچناین ساالهای
زندگی افراد همراه با خانواده ،طوالنیتر از سایر کشورهای سنتی یا پیشرفته اسات .عاالوه
بر این آیینها ،سنتها و فرهنگ نیز به شدت بر خانواده و زندگی خانوادگی تأکید دارناد.
با توجه به اهمیت خانواده در فرهنگ ماا ،میتاوان نتیجاه گرفات کاه هام نقاش عوامال
محافظت کننده از مصرف ،سو مصرف و وابساتگی باه ماواد و هام عوامال خطرسااز در
گرایش به اعتیاد در کشور ما بسیار جدی است .بنابراین ،شناخت و آگااهی دقیاق والادین
ایرانی از فرآیند شاکلگیری اعتیااد در فرزنادان ،روشهاای پیشاگیری از اعتیااد ،ساطوح
پیشگیری از اعتیاد و برنامهریزی پیشگیری از اعتیااد ،ضارورت دارد .والادین میتوانناد از
طریق کسب مهارتهای فرزندپروری ،آموزش مهارتهای نظارت بر فرزندان ،ایجاد رابطه
عمیق و غنای ،افازایش حمایات از فرزنادان و بهباود کیفیات زنادگی فرزنادان و محای
خانوادگی به پیشگیری از اعتیاد کمک کنن (سایت اکسون کلینیک).
فعالیتهای پیشگیری از اعتیاد متمرکز بر آگاه سازی خانواده و آماوزش والادین :کودکاان
بیش از همه از والدین خود تأثیر میپذیرند .آگاه سازی والدین یکی از بخشهای ماؤثر در
هر برنامهی پیشگیری از اعتیاد است .برخالف نوجوانان که معموال شیوع مصارف را بایش
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از حد واقعی آن فرض میکنند ،مطالعات مختلف نشان دادهاند که هماواره والادین میازان
شیوع سو مصرف مواد مخدر را کمتر از میزان واقعی آن تخمین میزنند و در نتیجه ،خطر
آن را نیز احساس نمیکنند .اغلب باور ندارند که این مشکل برای فرزندان آنها نیز ممکان
است پیش آید .در ابتدا ،والدین باید از خطر اعتیاد آگااه شاوند و دربااره پیشاگیری از آن
احساس مسئولیت کنند .این آگاه ساازی بایاد باه طاور مکارر از راههاای مختلاف ،مانناد
خواندن کتاب ،جزوه ،روزنامه ،شرکت در جلسات مشاوره ،سمینار و پیوستن به انجمنهاا
و تشکلهای والدین انجام شود .آگاه سازی خانواده و آموزش والدین :آگاهساازی والادین
شامل ابعاد مختلف است -9 :آموزش اطالعات الزم درباره مواد مخدر :والدین باید از ناوع
مواد اعتیاد آور شایع در منطقهی محل زندگی ،شکل و اسامی رایج آنها ،نحاوهی مصارف
و عالئم مصرف آنها مطلع باشند .همچنین باید نحوهی پاساخدهی باه ساؤاالت فرزنادان
خود را در مورد این مواد بدانند .طی این برنامه ،والدین از موقعیتهایی کاه ممکان اسات
نوجوانان مواد مصرف کننده و نحوه تهیه و محل مصرف مواد مخادر نیاز آگااه میشاوند.
همچنین در مورد صفات شخصیتی که کودکان را مساتعد ساو مصارف ماواد مینمایاد و
چگونگی برخورد با این صفات ،اطالعات الزم را کسب مینمایند -2 .آماوزش اطالعاات
الزم درباره مواد مخدر به خانواده ها :افزایش مهارت الزم برای ایجاد پیوندهای خاانوادگی
قوی :جوانانی که با خانواده خود پیوندهای قاوی و مثبات دارناد ،کمتار احتماال دارد باه
گروهها و دوستیهایی بپیوندند که صرفا دور محور مصرف ماواد شاکل میگیارد .محای
خانوادگی سالم و بدون تنش عامل مهمی در پیشگیری از ابتالی فرزندان باه اعتیااد اسات.
در آموزش افزایش مهارت والدین ،تأکید بر سه نکته از اهمیات بیشاتری برخاودار اسات:
برقراری ارتباط صمیمانه با کودکاان :طای ایان برناماه ،روشهاای صاحیح گاوش دادن و
نحوهی ایجاد ارتباط صحیح و رفتارهایی آموزش داده میشاود کاه ماانع برقاراری ارتبااط
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خوب فرزندان با والدینشان میشود .کودکان و نوجوانان با والدینی که میدانند چگوناه باه
آنان گوش دهند ،بیشتر صحبت میکنند .به عنوان مثال ،به والدین آموزش داده میشود کاه
چگونه هنگام صحبت فرزندشان کامال به او توجه کنند ،با او ارتباط چشمی برقرار کنناد و
به احساسات و عواطفش پاسخ دهند .چگونه با کالم یا بدون کالم ،افکار و اعمال صاحیح
وی را تشویق کرده یا در صورت عصبانیت ،چگونه با فرزند خود رفتار کنند .والدین بایاد
مطمئن باشند که فرزندانشان به راحتی مشکل خود را باا آناان مطارح میکنناد .کماک باه
افزایش اعتماد به نفس در فرزندان :افرادی که مبتال به سو مصرف مواد مخادر میشاوند،
اغلب اعتماد به نفس کمی دارند .در مقابل ،نوجوانانی که درباارهی خاود احسااس مثبتای
دارند ،بیشتر میتوانند در مقابل اصرار دوستانشان به مصرف مواد مقاومت کنناد .هادف از
این برنامه ،آموزش روشهایی است که با استفاده از آن ،والدین بتوانناد اعتمااد و اتکاا باه
نفس فرزند خود را تقویت کنند .تشویق به عنوان بهترین روش تربیتی ،اجتنااب از تحقیار،
دادن مسئولیتهای مناسب بر اسااس سان و تواناایی و افازایش مهارتهاا و تواناییهاای
کودک و نوجوان ،میتوانند والدین را به اهداف خود برسانند .ایجاد سیستم ارزشای قاوی:
تا نه سالگی ،کودکان باید باورهایی در مورد صحیح یا غل بودن رفتارهاا داشاته باشاند و
بتوانند بر اساس باورهای خود تصمیم بگیرند .طی ایان برناماه ،باه والادین آماوزش داده
میشود که چگونه به راحتی و آزادانه در مورد ارزشهای مختلفی مانناد اتکاا باه خاود و
احساس مسئولیت فردی با فرزندان خود بحث و صحبت کنند و چگوناه از جاذب شادن
این ارزشها توس فرزندانشان اطمینان حاصل نمایند (سایت اکسون کلینیک).
ایجاد پیوندهای خانوادگی قوی :وضع مقررات واضح در خانواده :کودکان باه وجاود
اصول و مقررات خاص در خانواده نیاز دارند .فرزندان در محدودیتها بهتر عمل میکنند.
به طور کلی ،هنگامی که نورمهای خانواده و انتظاراتی که از افاراد مایرود ،کاامال روشان
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باشد ،به ندرت ممکن است که افراد این نورمها و انتظارات را مورد حمله قارار دهناد ،باه
خصوص اگر نسبت به خانواده احساس تعلق داشاته باشاند .داشاتن اقتادار در ارتبااط باا
فرزندان  ،9با ارتباط صمیمانه منافاتی ندارد .رساندن این پیام به نوجوانان الزم است کاه باه
هیچ وجه اجازهی مصرف سیگار یا مواد مخدر را ندارند و «بایاد» دالیال آن نیاز برایشاان
تشریح شود .طی این برنامه ،به والدین در مورد نحوهی کنترل کودکان و نوجوانان آموزش
داده میشود .همراه با وجود مقررات و نظم کافی در خانواده ،رساندن این پیام به فرزنادان
ضروری است که هرگاه در رابطه با دوستان خاود یاا احیاناا مصارف ماواد مخادر دچاار
مشکلی شدند ،میتوانند مشکل خود را با والدین مطرح نمایند .وضاع مقاررات واضاح در
خانواده :آموزش الگوی خوب بودن :والدین همیشه از مهمترین الگوهای زندگی فرزنادان
خود هستند .فرزنادان ،بسایاری از الگوهاای رفتااری ،خصوصایات اخالقای ،انگیزههاا و
ارزشهای والدین خود را از طریاق فرآینادهای تقلیاد و همانناد ساازی کساب میکنناد.
بنابراین والدین میتوانند از تأثیر قوی خاود در جهات ارائاهی الگوهاای رفتااری صاحیح
استفاده کنند .والدین باید در مورد نگرش خود نسبت به مصرف ماواد و پیامهاایی کاه باه
طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل میکنند آگاهی داشته باشاند .همچناین در ماورد مصارف
سیگار ،دارو یا احیانا مصرف مواد مخدر توس خودشان و دالیلی که دارو یا مواد مصارف
میکنند (مثال برای آرامش ،جشن )... ،و زمان مصرفشان و تأثیر این نگرشها یا رفتارها بار
فرزندان خود آگاه باشند .عالوه بر این ،والدین میتوانند مهاارت ناه گفاتن و مقاومات در
مقابل خواستههای خالف دیگران را به فرزندان عمال آموزش دهند .آموزش الگوی خاوب
بودن و تشویق فعالیتهای سالم و خالق :ایان برناماه شاامل دو بخاش اسات :تشاویق و
حمایت والدین از شرکت کودک در فعالیتهای مدرسه ،ورزش ،موسیقی و سارگرمیهای
Authoritative Relationship

0
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سالم .تشویق والدین به صرف وقت برای فرزندان خود؛ مطاللعات مختلف نشاان دادهاناد
که کودکان و نوجوانان از تفریح در کنار و همراه با والدین خود لاذت بیشاتری میبرناد و
این همراهی موجب استحکام ارتباط مطلوب والدین و فرزنادان نیاز میشاود .ترغیاب باه
ایجاد تشکلهای والدین :تشاکیل والادین باا یکادیگر و ایجااد تشاکلهای جمعای آناان
میتواند موجب تقویت محیطی عاری از مواد مخدر باشد .در ایان تشاکیالت ،والادین باه
طور منظم با هم در تماساند و از مسائل کوچاک محیطای و فعالیتهاای فرزندانشاان در
ارتباط با مواد مخدر آگاه میشوند .والدین میتوانند سیستمهای حمایتی دولتی و غیردولتی
را در منطقهی خود فعال کنند .در جوامعی که مردم به سختی اعتیاد را باه منزلاهی مشاکل
اجتماع خود میپذیرند ،ایجاد چنین تشکیالتی به تالشهای مساتمر و پیگیار نیااز دارد .از
جمله تشکیالتی که میتواند این هدف را دنبال نماید ،انجمن اولیا و مربیان است .خاانواده
به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی ،بیشترین نقش را در زمینه پیشگیری از اعتیااد را دارد .در
خانواده با رعایت نکاتی مانند برخورد مناسب با کودکان ،نظارت والدین بر رفتار کودکاان،
برقراری پیوند خانوادگی قوی ،وضع قوانین در خانواده که بطور کامل در این مقالاه باه آن
پرداخته شد ،میتوانیم از اعتیاد کودکان جلوگیری کنیم (سایت اکسون کلینیک).

نقش رسانه در پیشگیری از اعتیاد
تلویزیون :داغترین رسانه است ،امکانات بصری بسیار قوی دارد ،همواره حاضر اسات
و در زندگی افراد حضور دارد .گر چه اکثرا نقش تلویزیون در برنامههای ارتقاای ساالمت
به عنوان یک تنظیم کننده در دستور کار قرار میگیارد ،اماا گااهی میتواناد شاروع کنناده
تغییرات رفتاری و یا به عنوان یک جر یان ساز اجتماعی در حاوزه ساالمت عمال نمایاد.
تلویزیون به دلیل حضور در زندگی افراد و مستقیم و بی واساطه باودنش ،باه عناوان یاک
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عامل آگاهسازی عمومی و همچنین عاملی جهت شکل گیری نگرش و عقیده افاراد نقاش
خود را ایفا میکند .مزیت دیگر تلو یزیون این است که متشکل از عواملی چون نور ،صدا،
تصو یر وحرکت است .از نقاط ضعف اصلی تلو یزیون ،طول عمر کوتااه برناماههای آن و
هزینههای تبلیغات باال تلویزیون است .از طریق تبلیغات تلویزیونی کاه معماوال  31تاا 61
ثانیه طول میکشد به نادرت مایتاوان اطالعاات آموزشای را منتقال کارد صارف نظار از
ویژگیهای برانگیختنی و حس کنجکاوی ،یک رسانه منفعل است به عبارتی ،هنگاامی کاه
یک برنامه انتخاب میشود مخاطب دیگر هیچ کنترلی بر نحوه عرضه پیام نادارد .باه طاور
خالصه استفاده از تلویزیون در برنامههای ارتقای سالمت هنگامی میتواند مفید باشاد کاه
محدودیت بودجه وجود نداشته باشد .به نظر میرسد تلویزیون بهترین انتخاب بارای ارائاه
الگوی سالم رفتار ی ،دسترسی سریع به گروه عظیمی از مخاطبان ،دسترسی باه مخاطباانی
که از طریق رسانههای دیگر مورد هدف قرار نگرفتهاند ،ارائه پیامهاای فاردی و احساسای،
ارائه اطالعات پیچیده در قالب طرحهای گرافیکی ساده و دسترسی باه مخاطباان باا ساطح
اجتماعی -اقتصادی پایین است (مسعودی.)9353 ،
رادیو :پیشرفتی که در دهه9591میالدی در حوزه تلویزیون حاصل گردید این تصاور را
ایجاد نمود که د گر عمر رادیو به عنوان یک رسانه باه پایاان رسایده اسات .در حاالی کاه
اکنون مشخص شده این تصور اشتباه بوده است .رادیو نقش خود را به عنوان منباع اصالی
سرگرمی کاهش داده ،اما به عنوان منبعی جهت ارائاه اخباار ،اطالعاا ت و سارگرمیهاای
مالیم چون موسیقی نقش خود را پررنگتر ساخته است .تغییاری کاه در رادیاو باا عناوان
گفتگوی دو طرفه داده شده است ،رسانه رادیو را بیشتر تبدیل به یاک رساانه محباوب و
فردی کرده است .انتظار میرود اثر نهایی برنامههای رادیویی بسیار کمتر از تلویزیون باشد؛
اما از جهاتی دیگر اثر نهایی برنامههای رادیویی بسیار قابل قبولتر است (بدلیل هزیناههای
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پایین) .به همین دلیل ،رادیو یک رسانه ثانویه بسیار مناسب است ،در حالی که تلاو یزیاون
یک رسانه اولیه میباشد .البته رادیو میتواند نقش رسانه اولیه را به خصوص در منااطق یاا
زمآنهایی که افراد به تلو یزیون دسترسی ندارند ایفا نماید .همچنین رادیو انتشاار گساترده
تری دارد و در مقایسه با تلویزیون رسانهای مناسب جهت تبلیغات میباشد .زیرا مایتاوان
زمان و تبلیغ را در پاسخ به تغییرات محیطی در فاصله زمانی کمی تنظیم کارد و تغییار داد.
به طور خالصه رسانه رادیو در زمینه توزیع گسترده ،محرکهای عقالنی ،موضوعات محلی،
پشتیبانی برای تلویزیون ،مداخالت کارشناسی ،بازخوردهای فوری و کارگزارهای رسانهای
با بودجههای محدود مؤثر است (مسعودی.)9353 ،
رسانههای چاپی :رسانههای چاپی تحت عنوان هر نوع موضوع یا مطلبی کاه نوشاته
شود و از آن اطالعاتی به دست آید تعریف میشوند .در تعریف دیگار ،رساانههای چااپی
مطالبی هستند که بر روی کاغذ چاپ میشوند .تفاوت رسانههای الکترونیک با رساانههای
چاپی در جنس ارائه آنهاست .یعنی اگر محتوای نشریهها عینا از رادیو پخاش شاود رساانه
الکترونیک است .در تبلیغات مدرن راههای متفاوتی برای رساندن پیامها باه مشاتریان و یاا
مخاطبان وجود دارد .رسانههای چاپی از قدیمیترین روشهای تبلیغات بودهاند ،ولی هنوز
هم یکی از مهمترین راههای ارائه اطالعات هستند (مسعودی.)9353 ،
اصول کلی جهت تهیه برناماههای رساانهای ویاژه کودکاان و نوجواناان :اشاتباه رایاج در
طراحی برنامههای اطالع رسانی این باور است که با نشاان دادن تصااویری از یاک رفتاار
ناسالم و غیربهداشتی میتوان مانع انجام آن توس کودکان شد .برناماههای اطاالع رساانی
دانش محور ،به ندرت نگرش و رفتار نوجوانان را تحت تأثیر قرار میدهند و فق در حاد
نمایش دادن یک رفتار پرخطر باقی میمانند .به طور کلی طراحان پیامهای بهداشتی باید به
حرفهای کودکان بیشتر گوش دهند و کمتر نصیحت کنند .کودکان بزرگتر و نوجاوا ناان
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وقتی خودشان تصمیم گیرنده باشند ،بهترین پاسخ را به ایان برناماهها مایدهناد .آناان باه
قوانینی که خود در پا ه گذاری آن شریک بودهاند به خوبی احترام میگذارناد و در برناماه
هایی که خود در طراحی آن سهیم بودهاند بهتر مشارکت میکنند .بنابراین به جای اینکه باه
کودکان و نوجوانان صرفا به عنوان یک گروه هدف جهت اطالع رسانی نگاه شود ،با ید به
آنان به عنوان یکی از منابع نیز بنگرند .برنامههای اطالع رسانی که بار پایاه نتاا یاج صارفا
اخالقی ،روشهای ترساننده و اطالعات برنامه ریزی شده باشند ،ممکن است حتای نتیجاه
معکوس داشته باشند .خوشبختانه در حال حاضر راهبردهای بهداشتی که متعهدانه و جاامع
برنامه ریزی شد هاند و بر تأثیرات اجتماعی و مهارتهای شناختی و اجتماعی تأکید دارناد
جایگزین برنامههای قبلی شادهاند .هادف ایان برناماههای اطاالع رساانی ایان اسات کاه
تالشهای پیشگیرانه مؤثر با ید برای افراد و محیطی که در آن زندگی میکنند طراحی شده
باشد .در واقع ،برنامههای اطالع رسانی برای ایجاد انگیزه جهت تغییر رفتار باید به عوامال
درو نی (فردی)و بیرونی (محی ) توجه نما یند تا در نهایت منجر باه باروز یاک رفتاار در
کودک گردند .در مورد رفتارهای سالم ،یک عباارت معاروف وجاود دارد کاه مایگویاد:
«انتخابهای سالم باید انتخابهای آسانی باشند» .اگر صرفا به آگاهسازی و تغییار نگارش
از طریق رسانه اکتفا کرده و هیچ گونه حمایتی از تغییر رفتار مخاطباان باه عمال نیااوریم،
اثربخشی اقدامات ما ناچیز خواهد بود .نکته مهم ا ین اسات کاه یاک برناماه رساانهای در
بسیاری از موارد به ویژه در مورد پیشگیری از مصرف مواد با ید در راساتا و تاداوم ساایر
برنامههای پیشگیری از مصرف مواد مورد توجه قرار گیرد (مسعودی.)9353 ،
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جدول :9نوع رسانه و شیوه انتقال و زیر گروههای تأثیر پذیر
شیوه انتقال
وسایل ارتباط جمعی

چاپی

فضای آزاد
پستی
ارتباطهای جدید

نو رسانه
تلویزیون
رادیو
سینما
وسایل ارتباط جمعی
روزنامه ها
مجوت
پمفلت ،برشور
برچسب ،پوستر
بیلبورد
عوئ پوستر ها
موبایل
رایانه

زیر گروهها
ملی ،منطقه ای ،کابلی ،ویدئو
ملی؛ شهرهای بزرگ ،ممنطقه ای
توزیع ملی ،توزیع محدود
تلفن ،فاکس ،پست الکترونیک
ملی ،محلی؛ اجتما  ،موضوعات خاص ،روزانه ،هفتگی
ملی ،ررفه ای ،موضوعات خاص ، ،هفتگی ،ماهیانه
دولتی ،تجاری
دولتی ،تجاری
خیابان ها ،موضوعات ورزشی ،فرهنگی
اتوبوسها ،تاکسی ها ،پیراهنها ،برچسب ها
فهرستی از مشتریان
شبکههای اجتماعی ،پیامک
اینترنت ،چت

دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)در باره پیشگیری از اعتیاد
اعتیاد به مواد مخدر در نزد امام خمینی (ره) مصداق کامل باطال قارار گرفتاه اسات .اگار
ابطالها دارای مراتب باشند ،فساد هروئین از همه فسادها حتی شراب و زنا بااالتر اسات و
لذا قاچاقچیها که موجب رونق اعتیاد در سطح جامعه میگردند ،خیانتکااران درجاه یاک
جامعه محساوب میشاوند .مهمتارین دلیال وجاود اعتیااد در جواماع باه نظار اماام (ره)
دستهای اجانب است .امام معتقد بودند مواد مخدر مسالهای مربوط به قاچاقچی یا یاک
کشور نیست ،لکه مسالهای جهانی است .استعمار در گذشته با جاهل نگه داشتن مردم باه
اهدافش دست مییافت .به نظر امام آسیبی که به امکانات فیزیکی کشاور وارد میشاود آن
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قدر اهمیت ندارد که نیروی انسانی یک ملت از بین برود .جنایت بزرگ رژیام گذشاته آن
بود که نیروی جوان را نابود کند .بنابر این امام بدون آنکاه گرفتاار ساطحی نگاری شاود،
مساله قاچاق مواد مخدر در کشور را حلقهای از حلقات ترانزیت قاچاق بینالمللای کاه باا
اهداف حساب شده در دنیا منتشر میشود میداناد« :شاما اینهاا را باا چهاار تاا قاچااقچی
حساب نکنید ،این قاچاقچی بزرگها این کارها را میکنناد ،ایان دساتهای خاارجی دارد
این کارها را میکنند....اینها میخواهند که نگذارناد ایان نهضات باه آخار برساد»« .سااده
انگاری است که کسی تصور کند ،پخش مواد مخدر اماری اتفااقی اسات بلکاه نقشهاای
کامل و جامع در کار است»« .آرزوی دشمنان یک ملت آن اسات کاه هرچاه مایخواهناد
بکنند و ما حرف نزنیم آدم افیونی نمیتواند فکر بکند برای یک مملکات»« .جامعاهای کاه
جوانان آن نسبت به مقدرات خودشان بی توجه باشند اساالمی نیسات .جاوانی کاه معتااد
است اگر چه از حیثیت جانی ثروتی برای کشور است اما این ثروت بی فایده است .کسای
که مشغول تزریق هروئین است یا پای منقل چرت میزند از اطراف خودش بی خبر اسات
چه رسد به آنکه چه اتفاقی در جامعه میافتد ،چنین کسای دیگار فکارش نمایرود دنباال
اینکه نفت ما را که میخورد کجا میرود این نفت این ثروت ماا کجاا مایرود .اصاال تاو
فکرش نمیآید .یک آدم هروئینی اصال فکرش دنبال این نیست که چه میگذرد او همهاش
دنبال این است که وقت هروئین بشود یا وقت استعمال تریاک بشاود .هماه عاالم باه هام
بخورد این همین طور آنجا نشسته چرت میزند یا مشاغول عیاشای اسات» .اعتیااد غارور
مقدس یک ملت را نابود میکند و آنها را به صورت ذلیالنهای در میآورد چنین کشاوری
هر چه به آن توهین کنن .،جسارت انتقاد را از کف میدهد ،مانند مردهای که فاقد اعصااب
است و هر آن به او زخم میزنند ،حرکتی نمیکند .اسالم امام (ره) اسالم جسارت و نقادی
در برابر باطل است .جوان مطلوب از نظر امام آن است که اگر یاک جاا صاحبتی شاد کاه
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میخواهد به حیثیت کشورش به حیثیت ملتش به حیثیتت اسالمی برخورد باید بشود بارود
سراغ آن کار .جوان نامطلوب ،جوانی است که مبتال به مخدرات است و در اماور کشاوری
بی تفاوت ،نسبت به مصالح مملکت کار ندارد (ستاد مبارزه با مواد مخدر .)9385
در آثار امام به صورت پراکنده به راههای پیشگیری معتادین اشااره شاده اسات کاه بطاور
اختصار میتوان این روشها را در مقوالت ذیل دسته بندی کرد:
 -9مواد مخدر تفکر منطقی را سلب میکند« :مخدرات فکر انسان را میگیارد .انساانی کاه
فکر منطقی نداشته باشاد در اوهاام و تخایالت غارق میشاود و در زنادگی باه صاورت
موجودی خیالباف در میآید .آدم معتاد واقعیت جدی زندگی را فراماوش میکناد و دنباال
تمایالت حیوانی خویش به راه میافتد .یک همچو موجاودی نمیتواناد در مساائل جادی
فکر کند اصال فکرش نمیآید دنبال مسائل جدی ،افکارش متوجه به آن مساائل شاهوانی و
حیوانی است » -2 .اعتیاد و سلب قدرت اراده«اراده وابسته به عقل است ،برخالف میل کاه
با شهوت سر و کار دارد .هرقدر آدمی بتواند مسل بار امیاالش باشاد و امیاالش را تحات
کنترل عقل در آید نیروی اراده قدرتش شدت مییابد .اعتیاد نیرومندی را سالب میکناد و
جوان را به حال خمار و خلسه در آورد» -3 .اعتیاد و بحران هویت :از آثار مخارب اعتیااد
آن است که اعتماد به نفس فردی و اجتماعی را میگیارد .آدم معتااد باه صاورت موجاود
ضعیف و مهملی در میآید که نه تنها منشا امور مثبت برای جامعه نیست که اساسا خودش
را قبول ندارد و هویتی برای خود قائل نیست .به قول امام «اعتیااد انساان را از میاان تهای
میکند» -4 .اعتیاد و فساد «اعتیاد مصداق کامل فساد است ،هماانطور کاه سارکه عسال را
فاسد میکند ،آدم معتاد خو ،خانواده و جامعهاش را به فسااد مایکشااند وناه تنهاا جامعاه
خودش را فاسد میکند که نسلی را به فساد میکشاند (ستاد مبارزه با مواد مخدر .)9385
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روشهای پیشگیری :پیشگیری مقدم بر درمان است و جلاوگیری از بیمااری اهمیاتش
بیشتر از خود معالجه است .امام معتقد است که عامل آگاهی و پیشگیری اعتیاد سهم مهمی
دارد »..باید رادیو و تلویزیون طاوری جوانهاا را باار بیااورد کاه مساتقل و دارای اراده و
تصمیم باشند نه پایبند این مسائل شهوانی یا آن مسائل دیگری که مثل هاروئین و امثاال و
ذالک .اینها باید در رادیو و تلویزیون جوری عمل شود ،کاه اینهاا را محتارز کنناد( .ساتاد
مبارزه با مواد مخدر .)9385
برخورد همه جانبه :امام در آثار شان بر هماهنگی همه گروههای دست اندرکار مباارزه
با اعتیاد تاکید داشتند « .هر دستهای باید یک گوشهای را بگیرد و درست کند» .به نظار اماا
اگر این اتفاق همگانی صورت نگیرد نه تنها ریشههای فساد رشد میکنند که افراد همدیگر
را پیدا کرده و با هم مجتمع میشوند« .و اگر جلو اینها را نگیرید رشد میکنند .» .از طارف
دیگر حضرت امام جلو گیری از اعتیاد و مخدرات را یک کار الهی میداننادو مایفرمایناد:
«مساله نجات یک آدم نیست مساله نجات اسالم است .مساله باالتر از ایان هاسات» (ساتاد
مبارزه با مواد مخدر .)9385
آحاد مردم :حضرت امام در کنار کلیه امکانات و نیروها ،بر نقاش ماردم نیاز تاکیاد دارناد
ایشان میفرمایند« :وضعیت اگر در حال عادی بود حف نظم با قوای انتظامی بود .اگر حال
غیرعادی شد مردم همه موظفند که کمک کنند» و در جاای دیگار مایگویاد « :برهمگاان
واجب است که در امر مبارزه کوشش کنند» (ستاد مبارزه با مواد مخدر .)9385
خانواده :مهمترین عامل پیشگیری و معالجه شخص معتاد اصالح خانواده است ،باویژه
امام بر تربیت مادران تاکید زیادی داشتند .به نظر ایشان اگر مادران تریت شوند و به وظیفاه
خویش عمل نمایند .تربیت اوالد باالترین است که در همه جوامع از هماه شاغلها بااالتر
است .ضرورت اقدامات فرهنگی و پیشگیری برای مصاون ساازی نوجواناان و جواناان از
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گرایش به مواد صنعتی و شیمیایی :با عنایت به عوارض ،پیامدها و تبعات سو مصرف مواد
صانعتی و شایمیایی ،ضارورت توساعه اقادامات فرهنگای بارای واکسیناسایون اجتمااعی
نوجوانان و جوانان و پیشگیر از مصرف مواد و روانگردانها امری ضاروری اسات .باراین
اساس اقتضا دارد همه آحاد جامعه ،دستگاههای آموزشی و فرهنگی کشور و ...برای سالم
سازی نسل هایمان بدون هر گونه وقفه ،کتماان و ساکوت ،گامهاای ماؤثری برداشاته تاا
انشااهلل شاهد عدم گرایش جوانان و نوجوانان به پدیده مواد صنعتی و شیمیایی باشیم (ستاد
مبارزه با مواد مخدر .)9385
اهم فعالیتهای فرهنگی مورد نیاز عبارتند از -9 :ارتقا میزان آگاهی و دانش نوجواناان و
جوانان با هدف تغییر نگرش و تقویات رفتارهاای محافظات کنناده و کساب مهارتهاای
زندگی برای عادم گارایش باه مصارف ماواد روانگاردان ،از طریاق رساانههای دیاداری،
شنیداری ،الکترونیکی ،نوشتاری ،مدارس ،دانشگاههاا ،مسااجد ،ائماه جمعاه و جماعاات،
مراکز و خانههای بهداشت در شهر و روستا بصورت آرام ،مساتمر ،عمیاق ،علمای و واقاع
بینانه و بدور از ایجاد هر گونه تارس ،وحشات و اغاراق در جامعاه -2 .تارویج فرهناگ
سالمت و غنی سازی ساودمند اوقاات فراغات از طریاق تقویات فعالیتهاای جاایگزین
ورزشی -هنری با هدف ایجاد تحرک ،نشاط و شادمانی کوتاه مدت (نشاط حسای) و بلناد
مدت و پایدار به منظور تقویت احساس رضایتمندی از زندگی ،خوش بینای ،امیاد ،ایجااد
هویت ،تسل بر خود و -3 ...ارائه سبک و مدل زنادگی بارای زیساتن در عصار پیچیاده
هزاره سوم و ارائه آموزش مهارتهای حل مساله ،ارتباطاات فاردی و اجتمااعی ،تصامیم
گیری ،رواب بین فردی ،تفکر انتقادی ،تفکر خالق مقابه با هیجانات ،مقابلاه باا اساترس و
همدلی و خود آگاهی از دوران کاودکی تاا دوران بزرگساالی بصاورت مساتمر باا هادف
خویش نگهبانی افراد در جامعه -4 .توسعه و تقویات مراکاز مشااوره حضاوری ،تلفنای و
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گفتگو در تاالرهای مجازی برای رفع مشکالت روحی نوجوانان و جواناان -9 .تقویات و
توسعه مهارت معنویت و موضوعات دینی در نوجوانان و جوانان به عنوان مهمترین مؤلفاة
خودکنترلی -6..مشارکت جوانان در امور اجتماعی با هدف تقویت عقالنیت این نسل برای
مهار و کنترل این پدیده نوظهور -7 .انجام مطالعات و پژوهشهای کااربردی در مادارس،
دانشگاهها ،محی های صنعتی و پادگانها به منظور رصد مستمر تحوالت اجتماعی ،فرهنگی
و آینده شناسی ،اعتیاد ،بااالخص بررسای میازان باروز و شایوع مصارف ماواد صانعتی و
شیمیایی ،علل و عوامل مؤثر در گارایش افاراد باا رعایات متغیرهاای سانی ،جنسایت و...
شناخت راهکارهای مناسب برای مهندسی فرهنگی و اجتماعی .درکنار اقدامات فرهنگای و
نرم افزاری ،اجرای جدی قوانین برای مقابله و مجازات سوداگران مواد صنعتی و شایمیایی،
امری ضروری بوده تا انشااهلل با رویکرد متاوازن اقادامات نارم افازاری و ساخت افازاری،
موجبات مصون سازی آحاد جامعه را فراهم سازیم (ستاد مبارزه با مواد مخدر .)9385
پیشگیری از خشونت :نقش رسانهها
مجید سعادتی کارشناس جامعهشناسی در گفتوگو با خبرنگار خبرگازاری دانشاجویان
ایران (ایسنا) اظهار کرد :رسانههای جمعی با اطالعرسانی به موقع و مناسب بارای اعضاای
جامعه ،نقش موثری در پیشگیری از انحرافات اجتماعی و خشونت ایفاا میکنناد .یکای از
مهمترین کارکردهای رسانهها ،اطالعرسانی وقایعی است که در جامعه به وقوع میپیونادد.
به عبارتی ،رسانههای جمعی از جمله روزنامهها ،مجالت ،خبرگزاریها ،رادیو و تلویزیاون
هر چند وقت یک بار از انحرافات اجتماعی مانند تجاوز ،خشونت ،قتل و ماواردی از ایان
دست پرده برمیدارند و زوایای پنهان رخدادهای عشقی و جنایی را بارای مخاطباان خاود
آشکار میکنند وی ادامه داد :رسانهها با این اقدام خاود اناواع دامهاایی را کاه بار سار راه
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جوانان قرار دارد به آنان گوشزد کارده و علال لغازش دیگاران را بارای مخاطباان ترسایم
میکنند؛ در واقع ،کارکرد مهام رساانهها در ایان زمیناه ،شناسااندن قاانون و کیفار آن باه
کنشگران اجتماعی جهت کاهش میزان ارتکاب جرم و خشاونت اسات؛ چارا کاه صارف
وجود قانون در کتب ،نظم اجتماعی را به ارمغان نمیآورد ،بلکاه تبیاین و انتقاال فرهناگ
قانونگرایی به عامالن اجتماعی میتواند این افراد را در مواجهه با جارم و زمیناه ارتکااب
آن ،واکسینه کند .سعادتی با تاکید بر اینکاه هار نظاام اجتمااعی بارای حفا ارزشهاا و
هنجارهای خود ،مکانیسمهایی را تعبیه میکند ،تصریح کارد :تعبیاه مکانیسامهای اصاولی
موجب میشود تا کنشگران اجتماعی بدون هیچ احساس فشاری به هنجارها پایبند شوند و
از معیارهای پذیرفته شده جامعه عدول نکنند .در همین راستا ،امار باه معاروف و نهای از
منکر در اسالم نیز یکی از مهمتارین ابزارهاای کنتارل اجتمااعی محساوب میشاود .ایان
جامعهشناس خاطرنشان کرد :با ایان نگااه جامعاه شاناختی ،رساانهها کنترلگار اجتمااعی
محسوب میشوند؛ چرا که به صورت نامحسوس باا درج و انعکااس خشاونت و عواقاب
شومی کاه در انتظاار افاراد خشان قارار داد ،اقادام باه کنتارل و پیشاگیری از ایان قبیال
هنجارشکنیها میکنند .باه عباارتی ،رساانهها باا اقنااع پاذیری بهتار میتوانناد در کنتارل
اجتماعی نقش موثری داشته باشند .وی خاطر نشان کارد :باه تعبیار نویساندهها ،رساانهها
اغلااب جاارم را در قالااب موجهااایی برجسااته و متمااایز بااه تصااویر میکشااند و بااا ارائااه
گزارشهای مکرر از ارتکاب برخی اشکال خاص خشونت مثل خشونت خیاباانی ،ضارب
و شتم ،تجاوز به عنف و قتل ،موجب میشوند که توجه افکار عمومی با شدت بیشتری باه
این دسته از جرایم جلب شود .سعادتی تصریح کارد :بارای تحقاق مفهاوم اماواج جارم و
عواقب ناشی از شکلگیری آن ،کافی است افکار عمومی اینطور تصاور کنناد کاه ماوارد
جرم با شدتی توجه برانگیز رو به فزونی است .در واقع ،ضرورتی ندارد کاه ماوارد وقاوع

 /111فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی کرمان ،سال  /9شماره  62زمستان 1991

یک رفتار مجرمانه در عمل نیز افزایش داشته باشد و به همین خاطر ،شاید بتوان به جارات
گفت که رسانههای عمومی ،برای رساندن باور عموم به ایان وضاعیت ،نقاش اول را ایفاا
میکنند (خبرگزاری دانشجویان ایران ،ایسنا منطقه زنجان).
پیشگیری از رفتارهای پر خطر
معالجه به وسیلة کار :برای معالجه و اصال مجرمین مخصوصاا مجارمین کاودک ،کاار
بهترین و عالیترین وسیله است .حتی در مورد مجارمین باه عاادت و مجارمین مباتال باه
بیماریهای روحی و عصبی خفیف ،کار از هر تدبیر و داروئی شفا بخشتر است .کار عالوه
بر ایجاد فعالیت بدنی موجب بکار افتادن منظم قوای فکری نیز میگردد .کار مظهار مفهاوم
لیاقت انسانی و موجود رواب فرد با اجتماع است .کاار در طفال ایجااد اعتمااد باه نفاس
میکند زیرا کودکی که کار میکند به سهولت در مییابد که در اجتماع جاائی دارد و دیگار
مطرود نیست .بدیهی است کاار بایاد باا اساتعداد بادنی و روحای فارد متناساب باشاد و
مخصوصا کار اطفال با توجه به ساختمان جسمانی و طاقت بدنی و ظرفیت و فکاری آناان
باید انتخاب شود .حتی اگر مربی بتواند مصلحت کاودک را در انتخااب کاار باه او تلقاین
نماید و به نوعی که طفل یقین کند خاود شخصاا آن کاار را انتخااب کارده اسات ،نتیجاه
تربیتی :کار مؤثرتر از وقتی است که مربی در انتخاب حرفه صاریحا طفال را راهنماائی یاا
چنان رفتاری کند که طفل با اکراه آن را انجام دهد .مربای بایاداز تحمیال کاار باه کاودک
بپرهیزد و مخصوصا مواظب باشد که او را باا تهدیاد و وحشات بکاار کاردن وادار نکناد.
تربیت علمی باید بتواند قوای محرک درونی کودک ضد اجتماعی را به جانب فعالیتهاای
اجتماعی متوجه و متمرکز کند .هدف تعلیمات حرفهای هم این است که نیروهاای محارک
کودک ناساز و مجرم به نحوی که با مصاالح اجتمااعی و تماایالت فاردی ساازگار باشاد
ارضا گردد .مثال مجرم جوان مباارز و جنگجاو را بایاد باه خادمت در ارتاش یاا شاغل
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پرتکاپوئی راهنمائی کرد و آن که هوس کسب مال و ثروت دارد به فعالیتهای تجاارتی و
اقتصادی راهنمائی کرد .زیرا ارضا تمایالت افراد مذکور مخالف مصلحت اجتماع نیسات،
ولی مجرم جوان را که مرتکب جرم منافی عفت یا هتک نااموس شاده اسات مربای بایاد
توجه داشته باشد که برای ،طبابت بیماریهای زناناه یاا معلمای یاا پیشاوائی اماور ماذهبی
مناسب نیست .جوانان مبتال به فقر اخالقی در عین حاال کاه عااری از رحام و شافقت و
تفاهم هستند غالبا از لحاظ بدنی هم ناسالم و در خور تارحم هساتند .در هار صاورت در
مورد این قبیل افراد نیز باید تدبیری اندیشید که هم جامعه از آسیب آناان در اَماان باشاد و
هم تا حد امکان از آنان پرستاری کنند و آنان را به کار بگمارند .چه این دساته نیاز نیاروی
حیاتی دارند که مستلزم فعالیت است .جوان مایل به اباراز شاجاعت و دالروی اسات و در
خوابها و ر یاهای قهرمانی ،مستغرق است« .موسا» نویسندۀ معاصار فرانساوی در کتااب
«کودک شجاع» مینویسد« :در نهاد هر کودک یک قهرمان نهانی وجاود دارد»اگار طفال در
محی ساکت و کدر و بی رونقی قرار گیرد و اگار خاانواده ،او را در مقابال انجاام اعماال
ممدوح تشویق و ترغیب نکند آن وقت است که وی میال باه اباراز شاجاعت خاود را باا
احتمال قوی در جهت منفی ارضا میکند و به فعالیتهای ضد اجتماعی خواهد پرداخت.
مربی اگر بخواهد با جنایتکاری مبارزه کند باید تمایالت قهرمانی را مخصوصاا در جواناان
برانگیزد .مصونیت اجتماع در مقابل مجرمیت تنها با تنبیه و حفاظت مجرمین میسار نیسات
بلکه تشویق نیکوکاران هم الزم است.
لزوم ایجاد مؤسسات تربیتی و تادیبی دولتی :از آنجا که به موجب قرارداد اجتمااع در
هر کشور دولت مسئول تأمین احتیاجات زندگی مادی و معنوی افراد اسات (قطاع نظار از
وظیفهای که وزارت آموزش و پرورش بر عهده دارد) سازمان تاأدیبی نیاز ملازم باه ایجااد
مؤسساتی به منظور معالجه و اصالح مجرمین و حفاظات آنهاا اسات .ایان موسساات از
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طرفی با محدود کردن آزادی مجرمین ،جامعه را از آسیب آنان حف

مایکنناد و از طارف

دیگر با اجرای تدابیر مناسب آنان را اصالح و برای زندگی شرافتمندانه آزاد مهیا مایکنناد.
ولی دستگاه قضائی باید تا آنجا که ممکن است از اعزام اطفال و جوانان به ایان مؤسساات
بپرهیزد و ازادی آنان را جز در موارد ضاروری سالب نکناد .مسالما موسساات تاادیبی از
ضروریات اجتماعی است و آمار نیز حاکی از نتایج مثبات فعالیاتهاای آنهاسات .امّاا باه
موازات نتایج مطلوب چه بسا ناکامیهایی که بار اثار خطاهاای فنای بوجاود آماده و چاه
احساسات نابخردانهای که در این مؤسسات تقویت شده است .چه بسیار جوانانی که تحت
نفوذ عواملی که موجب انحطاط اخالقای اسات دچاار وسوساههای فساادانگیز گردیاده و
خصائل معنوی خود را از دست دادهاند .خالصه اینکه کسانی که به طور محدود در شابانه
روزیها زندگی میکنند ،روزانه بهرهای کافی از زندگی عاطفی ندارند (منظمی تبار.)9386 ،
نقش امر به معروف و نهی از منکر در باره مسرالل پیشرگیری از خشرونت ،اعتیراد،
رفتارهای پر خطر :اسالم با قانونِ مترقّی و قابل دفاع و افتخار آمیزِ امر به معاروف و نهای
از منکر میخواهد از ابتدا جلاوی منکار گرفتاه شاود .چراکاه ساکوتِ دیگاران در برابار
ارتکابِ گناه گام به گام خطراتی را در پی خواهد داشت که بدونِ شک دامنِ فرد و جامعاه
را به سرعت میگیرد (رحمتی.)92 :9353 ،
کیست که نداند با دیدنِ گناه و بی تفاوتی و نهی از منکر نکاردن ،گنااه عاادی شاده و باا
رضایت و کمک به انجام گناه ،به دام خواهیم افتاد .کار به این جا ختم نمیشاود .اصارار و
لذّت بردن از گناه و اعتیاد به آن مرحلة بعدی خواهد بود .دیگران را هم کمکم رفیقِ قافلاه
خواهیم کرد و برایِ انجام و تبلیغ گناه دست به جیب هم خواهیم شاد .مرحلاة بعادی در
برابرِ کسانی که اهل خالف نیستند نیز موضع گرفته و آنان را طرد و تبعید خاواهیم کارد و
اینجاست که دیگر حرف و موعظه نیز اثری نخواهد داشت؛ چرا که قلب ،همچون سنگ و
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بدتر از آن شده است .این که قرآن از گامهای شیطان برای گمراهی و بادبختی انساان یااد
میکند .شاید اشاره به همین مراحل باشد .کمی فکر کنیم آیاا اینچناین نیسات؟ (رحمتای،
.)92 :9353
حل شدن مسالل داخلی :با امر به معروف و نهی از منکر ،مسائل داخلی یاک جامعاة
پویا و رو به رشد و آزاد حل میشود چرا که امر به معروف ،نشانة عشق و تعهّد و ساوز و
عالقة انسان به مکتب مذهب و عقیده ،سالمتی جامعه و همنوعاان خاویش ،نشاانه غیارت
دینی ،تولّی و تبرّی ،احساس مسئولیت و مشکالت مردم را مشکالت خود دانستن باوده و
حاف مرزها و حقوقِ افراد است .نشانه ارتباط میان آحاد مردم و حضاور در صاحنه باودنِ
همه است ؛ تشویق نیکوکاران و تذکر و آگاه کردن افراد جاهل و تلخ کردن کام خالفکاران
در جامعه است .امر به معروف و نهی از منکر نوعی انضباطِ اجتماعی است ،یعنی محادود
کردن تمایالت اشخاص در برابر مصالح جامعه ؛ در واقاع ناوعی کنتارل افاراد الاباالی در
جامعه است .در درسهای قبل هم خواندیم که نشانة بهترین جامعه و جامعة رستگار ،اهل
امر به معروف و نهی از منکر بودنِ آنان است (رحمتی.)28 :9353 ،
سالم سازی محیط :محی و جامعه در گرایشهای فکری و اخالقی افاراد اثار بسازایی
دارد .به عنوان نمونه در تاریخ بنی اسرائیل میخوانیم« :همین که باا معجازۀ موسای «علیاه
السالم» از رود نیل گذشتند ،گروهی بت پرست را دیدند .فورا تحت تأثیر قرار گرفتند و از
موسی خواستند که حضرت برای آنان بت قرار دهد تا آنها گِاردَش عباادت کنناد» آری !
اگر در جامعه بت باشد ،بت پرست هم پیدا میشود؛ لذا یکی از وظایف آمران به معاروف
وناهیان از منکر آن است که جامعه را پاکسازی کنند .و مراکز و انسانهای فتناه خیاز را از
جامعه حذف کنند؛ زیرا بدون محو کردن آنها یا الاقل دور نکردن افراد از این محای هاا،
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نهی از منکر ،مبارزه با معلول و رها کردنِ علّت هاست .البته در این مسئله نظام و حکومت
نقش ویژه و اساسی خواهد داشت (رحمتی.)53 :9353 ،
مواظبِ آبروی افراد باشید :ناگفته پیداست کاه اگار خالفکاار خاود را هناوز عزیاز و
محترم بداند ،پند ما را زودتر و راحتتر خواهد پذیرفت ؛ ولی اگر خاود را رساوای ماردم
احساس کند ،اصالح او بسیار سخت خواهد شد .اگار امار باه معاروف یاا نهای از منکار
شخص یا عدهای در مورد خاصی موجب وهن و رفتنِ آبرویشان شود ،قطعا جاائز نیسات.
در امر به معروف و نهی از منکر باید شئونِ افراد را درنظربگیریم؛ برای مثال ،کسای را کاه
مخفیانه گناهی کرده است ،علنی نهی نکنیم (رحمتی.)57 :9353 ،
عزت نفس و شخصیت افراد را حفظ کنید :در امر به معروف و نهی از منکار بایاد باا
کار خالف و گناه و جهل افراد برخورد شود نه با خود اشاخاص .اگار خالفکاار احسااس
کند که شخصیت دارد و محبوب است و تنها نقطه ضعف او کار خالفش است براحتای آن
را ترک میکند .اما اگر احساس کند که انسانی منفور ،و مردود و مطرود است ،هار روز باه
تباهی خود میافزاید .امیر المومنین حضرت علی «علیه السالم» میفرمایند« :اصالح بعضای
از طریق احترام به آنهاست ،همانطور که راه اصالح گروه دیگری از طریق تادیاب اسات» .
شخصی از امام کاظم «علیه السالم» پرسید :یکی از یاران شما شراب خورده است .آیا از او
تبرّی جویم؟ اما فرمود« :از کارش تبرّی جوئید (نه از خودش)» در روایت هم مایخاوانیم
که خدا نیز بندهاش را دوست دارد امّا از گناه او ناخشنود است .نکته دیگار آن کاه ممکان
است افرادی که مورد امر و نهی قرار میگیرند ،در خود احسااس شارمندگی یاا شکسات
کنند .در اینجا ،برای جبران این احساس میتوانیم باا کلمااتی لطیاف یاا دعاایی ،دل او را
بدست آوریم (رحمتی.)55 :9353 ،
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بحث و نتیجه گیری
امروزه اعتیاد روز به روز در حال گسترش است .اهمیت برخورد علمی و اصولی با اعتیاد
زمانی مشخص میشود که بدانیم بر اساس گزارشها ،اعتیاد باه موادمخادر یکای از چهاار
بحران جهانی است که در کنار سه بحران دیگر یعنی محی زیست ،فقر و تهدیادات اتمای
قرار دارد .همچنین افزایش سرسام آور مصرف مواد مخدر در جهان و قاچااق روز افازون
این مواد ،گستره و تنوع موادمخدر سنتی و صنعتی آنرا به تجاارتی پار ساود تبادیل کارده
است (محمدی جاللی فراهانی ،کرمی ،رسولی ،رساولی و فضالی .)9353 ،جواماع بشاری
همواره با مشکالت و آسیبهای بسیاری مواجه بودهاناد .باا توجاه باه اینکاه آسایبهای
اجتماعی بخش قابل توجهی از اماور و سارمایهها را باه خاود اختصااص دادهاناد و از آن
جهت که توجه به آسیبها منجر به پیشگیری و همچنین درما ن آسیبها میشود ،این امار
همواره مورد توجه انسانها در دورههای مختلف واقع شده است (صاادقی .)9353 ،اعتیااد
ابتالی اسارت آمیز فرد به ماده یا داروی مخدر است ،به گونهای که فرد را از نظار جسامی
و روانی به خود وابسته میکند و باه علات ماهیات پیشاروندهای کاه دارد در هماه ابعااد،
سالمت فرد خانواده و جامعه را به خطر میاندازد .این موضوع یک مشکل عمده فاردی و
اجتماعی است که عالوه بر عوارض جسمی و روانی آن برای افراد معتاد ،ساالمت جامعاه
را نیز از نظر اجتماعی و اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی مورد تهدید و آسایب قارار میدهاد
(اصغری و همکاران9352 ،؛ فوالد وندی و همکااران .)9353 ،سو مصارف ماواد اخاتالل
پیچیدهای در خود فرد است .الگوهای رفتاری و فکری خاود تهدیدکنناده و خاودمخرب،
آشفتگی در سبک زندگی و عملکرد فردی را آشاکار مایساازند ،باا وجاودی کاه اثارات
ژنتیکی فیزیولوژیکی و شیمیایی مواد شناخته شده است ،اما خود فرد باید مسائولیت اولیاه
اختالل و بهبودیش را بپذیرد .بنابراین اعتیاد یک عالمت است و نه جوهر و اصل اختال ل،
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مشکل خود فرد است نه مواد (کریم نژاد و همکاران .)9353 ،به طور قطع مواد مخدر افراد
را از نظر ابعاد فیزیکی ،روانی ،هیجانی و معنوی تحات تاأثیر قارار میدهاد و حمایتهاای
معنوی میتواند زمینه ساز بهبودی و بهزیستی کلای دراز مادت را فاراهم نمایاد (بیگای و
همکاران .)9352 ،به طور کلی و با توجه به مطالبی که در این مقالاه عناوا ن شاده اسات،
میتوان گفت که سو مصرف مواد عاملی اسات کاه میتواناد باه طاور همزماان ساالمت
جسمی ،روانی اجتماعی و معنوی افراد را به خطر اندازد .بنابراین به منظور برخورد اصولی
و صحیح با پدیده سو مصرف مواد نیاز است همه این ابعاد و به ویژه بعاد معناوی ماورد
توجه قرار گیرد ،چون در زمینه معنویت این احتمال میتواند وجود داشته باشد که با ارتقا
سطوح معنویت و بهزیستی معنوی ،بتوان گامی موثر در امر پیشگیری و درمان این بیمااری
برداشت .این طور به نظر میرسد که باورهای معنوی و ایمان ماذهبی عامال نگهدارناده از
سو مصرف مواد و از جمله مهمترین مهارتها برای رویارویی با پدیده سو مصرف مواد
هستند .عوامل محافظت کننده از جمله بهزیستی معنوی از بروز اعتیاد در افاراد جلاوگیری
میکند .اگر عوامل خطر را در جامعه کم و عوامل محافظت کننده افزایش داده شود میتاون
از بروز آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد تا حد قابل مالحظهای جلوگیری کرد تحقیقات
نشان میدهد که عقاید مذهبی و معنویت یکی از اصالیترین عوامال محافظات کنناده در
برابر آسیبهایی چون اعتیاد محسوب میشوند .عقایاد و باورهاای ماذهبی و معناوی باه
عنوان عوامل حمایتی هستند که به واسطه افزایش امید ،قدرت و معنی بخشی باه زنادگی،
فشار روانی زندگی را کم میکنند و کیفیت زندگی را به ویژه در افراد معتاد بهبود میبخشند
و حتی مانع گرایش افراد به اعتیاد میشون .مذهب و نهادهای ماذهبی مایتوانناد مصارف
مواد و بهبودی از آن را از طریق برقراری یک نظم اخالقی تحت تأثیر قارار دهناد .تجرباه
معنوی میتواند تعهدات اخالقی را تحکیم بخشد و این نیز به نوبه خاود ماانع از مصارف
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الکل و دیگر مواد مخدر میشود .متخصصان ترک اعتیاد میتوانند در کنار روشهای معمول
ترک ،به تقویت باورهای مذهبی و ایجاد نظام معنادهی به زنادگی در مراجعاان خاود ،باه
کاهش وابستگی به مواد درآنها کماک کنناد .در ترکیاب نتاایج پژوهشهاای انجاام شاده
میتوان گفت که بهزیستی معنوی هم به صورت مستقیم و هم باه صاورت غیرمساتقیم در
پیشگیری از سو مصرف مواد نقاش دارد .بادین صاورت کاه معنویات از اثارات مختلاف
استرس و فشار روانی از طریق تأثیر بر شناخت ،هیجان و رفتار همچون ضاربه گیار عمال
میکند .بهزیستی معنوی باعث شکل گیری جهان بینی سازنده در ارتباط با خود ،دیگران و
طبیعت میشود .همچنین بهزیستی معنوی موجب معنا دادن به زنادگی و احسااس امیاد و
خوش بینی میشود .معنویت موجب ارضای نیازهای عاطفی و سبک زندگی سالم مبتنی بر
رفتارهای مراقبتی میشود .بهزیستی معنوی به صورت غیرمستقیم نیز منجر به جلوگیری از
روی آوری به سو مصرف مواد میشود .بدین صورت که بهزیستی معنوی منجر به افزایش
پیامدهای مثبت و کاهش پیامدهای منفی میشود .بر اساس پژوهشها بهزیستی معناوی باا
امید ،خوش بینی ،خودکارآمدی ،رضاایت از زنادگی ،عازت نفاس ،تااب آوری ،حمایات
اجتماعی و بهزیستی روان شناختی رابطه مثبت دارد و این متغیرها نیز با گرایش باه اعتیااد
رابطه منفی دارند .بنابراین میتوان گفت که بهزیستی معنوی منجر به پیامدهای مثبت نظیار
افزایش حمایت اجتماعی در زمان مواجهه با استرس میشاود و از ایان طریاق از برخاورد
هیجان مدار با وقایع استرس زا جلوگیری میکند و فرد را از گرایش به مصارف ماواد بااز
میدارد .معنویت از طریق تأثیر بر ابعاد سالمت و افکار فرد بر رضاایتمندی زنادگی تاأثیر
میگذارد .محور اصلی معنویت احساس هدفمند بودن و معنادار بودن زندگی اسات .فعاال
شدن مفاهیم معناداری و هدفمندی در زندگی میتواند پیامدهای معنادار و هدفمندی را که
همان بهبود سالمت روانی و بهزیستی است را به دنبا ل داشته باشد و از این طریق ماانع از
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گرایش به مصرف مواد مخدر شود .معنویت با افزایش خود آگاهی ،ایجاد ارتبااط و پیوناد
با اطرافیان و دریافت حمایت اجتماعی از سوی دیگران ،افازایش حاس اطمیناان ،معنای و
هدف درزندگی و مقابله و سازگاری مؤثر با مشکالت رو انای و جسامانی در کناار دیگار
مؤلفههای مرتب با سالمت روانی ،موجب بهبود و ارتقا سالمت روانی و جسامانی افاراد
میشود و سطوح سازگاری افراد با رویدادهای زندگی را افزایش میدهد و این موارد نقش
مهمی در پیشگیری از اعتیاد دارند .در واقع معنویت باعث میشود کاه فارد دارای هویات
یکپارچه ،رضایت ،شادی ،عشق ،احترام ،نگرشهای مثبت ،آرامش درونی و هدف و جهت
در زندگی باشد .بهزیستی معنوی همچناین باا کااهش خلاق منفای همچاون افساردگی و
اضطراب مانع از گرایش فرد به مصرف مواد میشود .وجود خلق منفی از جمله افساردگی
و اضطراب میتواند منجر به گرایش به اعتیاد شود؛ لذا بهزیستی معنوی میتواناد احسااس
پوچی و در نتیجه خلق منفی را کاهش دهد و از این طریق مانع از گرایش فرد باه مصارف
مواد شود .با توجه به اینکه مقابله معنوی میتواند هم منجر به پیشاگیری از اعتیااد شاود و
هم مانع از مصرف دوباره مواد مخدر شود ،بهتر است متخصصان و مددکاران اجتماعی باه
رشد معنویت به عنوان یک عامل ضربه گیر در برابر مصرف مواد و میل به مصارف مجادد
توجه بیشتری داشته باشد .همچنین مسئولین نیز برای تقویت مقابله معنوی در نوجواناان و
جوانان برنامه ریزی نمایند و از مقابله معنوی برای پیشگیری از اعتیاد و مصر ف مجادد باا
استفاده از تقویت برنامههای حمایتی و خودمراقبتی بهره ببرند .در پیشگیری از اعتیاد ،نقش
والدین و خانواده بسیار با اهمیت میباشد و حتی نقش بسیار مؤثرتری در مقایسه با نیروی
انتظامی و سایر سازمانهای مسئول بر عهده دارند .والدین میبایست فرزندان خود را قبل از
رسیدن به سن بحرانی نسبت به مضرات و عواقب ویرانگر مصرف مواد مخدر آگاه ساازند
و بر چگونگی دوست یابی و معاشرت فرزندان خود با دوستانشان نظاارت داشاته باشاند.
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والدین میبایست راه مقاومات و پایاداری در برابار فشاارهای همسااالن را در خصاوص
مصرف مواد مخدر به فرزندانشان بیاموزند تا از «نه» گفاتن باه آنهاا نهراساند و خجالات
نکشند.
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 طباطبایی)9376( .؛ سنن النبی .قم :اسالمیه ،چاپ دوم. عبد الرحمانی ،رضا)9384( .؛ جامعه شناسی انحراف ،تهران :دانشگاه علوم انتظامی امین،بهار.
 غیاثی ،مهناز؛ صفایی ،صدیقه ()9359؛ رابطه بهزیستی معناوی و باورهاای درد در افارادمبتال به سو مصرف مواد .چهارمین کنگره بین المللی روان تنی.
 فوالدوندی ،معصومه؛ تیرگری ،بتاول؛ ملکیاان ،لایال؛ فاوالد ونادی غالمرضااوعزیز زادهفروزی ،منصوره ()9353؛ بررسی ارتباط سالمت معنوی با اعتقاادات ماذهبی در مراجعاان
مراکز ترک اعتیاد شهرستان بم در سال  .9352فصالنامه فقاه پزشاکی-955 ،)21 -29( 6 ،
.979
 کریم نژاد ،فرزاد؛ مکتبای ،غالمحساین؛ وطان خاواه ،محماد؛ فیاروزی ،علای اصاغر؛ ورحیمی ،هانی ()9353؛ مقایسه ویژگای شخصایتی توافاق پاذیری (ساازگاری)و ساالمت
معنوی معتادان مقیم د ر مراکز اجتماع درمان مدارومعتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون
اهواز .مجله پزشکی هرمزگان79 -83 ،)9( 98 ،
 کالهی حامد ،صبا؛ احمدی ،عزت اله؛ و شالچی ،بهزاد ()9357؛ تبیین گرایش به مصرفمواد مخدر بر اساس هوش معنوی و خردمندی .فصلنامه علمی –پژوهشی افاق داناش24 ،
(947 -992 ،)2
 گیدنز ،آنتونی)9374( .؛ جامعه شناسی .ترجمه منوچهر صبوری .تهران :نی. مجلسی)9386( .؛ بحار االنوار .قم :اسالمیه ،چاپ دوم. محمدی جاللی فراهانی ،مجتبی؛ کرمی ،حمید رضا؛ رسولی ،ندا؛ رسولی ،مجیدو فضلی،مهدی ()9353؛ بررسی عوامل مؤثر در گرایش دانش آموزان دوره متوسطه به سو مصارف
مواد مخدر و راههای پیشگیری از آن .فصل نامه مطالعات مباارزه باا ماواد مخادر،21( 6 ،
.63 -78 ،)29
 محمدی ،داوود؛ و مهرابی زاده هنرمند ،مهناز؛ ()9389؛ ارتباط نگرش ماذهبی باا مکاانکنترل و نقش جنسیت .پژوهشهای روان شناختی.،47 -64 ،)3 -4( 5 ،
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 مسعودی فرید ،حبیب اهلل :میر بیگی ،شبنم :اصفهانی ،زهرا :رضا خاانی ،زهارا)9353( .؛فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد ،دوره ی ،9شمارهی  ،9بهار 9353
 مصباح ،مجتبی)9352( .؛ سالمت معنوی از دیدگاه اسالم :مفاهیم ،شااخص هاا ،مباانی.تهران :انتشارات حقوقی
 مصباح ،مجتبی ()9352؛ سالمت معنوی از دیدگاه اسالم (مفاهیم ،شااخص هاا ،مباانی).تهران :انتشارات حقوقی.
 منظمی تبار ،جواد)9386( .؛ بزهکاری اطفال و نوجوانان  ،تهران :دانشگاه علوم انتظاامیامین.9386 ،
 مور ،استفن)9376( .؛ دیباچهای بر جامعه شناسی .با همکاری استفن پ .سینکلر .ترجمهمرتضی ثاقب فر .تهران :ققنوس.
 نجفی آبرند آبادی ،علی حسین)9377( .؛ دانشنامه جرم شناسی .با همکاری حمید هاشمبیگی .تهران :دانشگاه شهید بهشتی.
 ندیمی ،محسن ()9354؛ نقش مذهب و نهادهای مذهبی در پیشاگیری از ساو مصارفمواد .فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد.63 -51 ،)6( 2 ،
 نوری ،ربابه)9353( .؛ فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیااد ،دوره ی ،9شامارهی  ،9بهاار9353
 واعظی ،کبری و فالحی خشکناب ،مسعود ()9356؛ مقابله معنوی معتادان بهبود یافته دربرابر میل به مصرف مجدد مواد مخدر .مجلاه تحقیقاات کیفای در علاوم ساالمت،)4( 6 ،
.445 -461
 ولد ،جرج)9381( .؛ جرم شناسی نظری با همکاری تومااس برناارد و جفاری اساپینس.ترجمه علی شجاعی .تهران :سمت.
 یاوری ،سمیرا؛ نوری قاسم آبادی ربابه و حسن آبادی ،حمید رضاا ()9354؛ مادل یاابیساختاری مصرف مواد در دانشجویان :نقش فعالیت مذهبی ،الگو گیری اجتماعی ،بهزیستی
معنوی و نگرش به مواد .پژوهش در سالمت روانشناختی.9 -92 ،)2( 5 ،
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