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 هر وريضر و ذاتي وظايف از يکي آن تهديدات با مقابله و جامعه اجتماعي و فردي سالمت

 و كوتاه مخرب اثرات و داشته عمومي جنبه كه تهديداتي با مقابله بويژه رود،مي شمار به حکومتي

 بين در مواد به اعتياد گسترش تهديدات اين ترينمهم جمله از. دارند همراه به جامعه در مدتي بلند

 و گيردمي شماريبي قربانيان ساالنه كه است( جوانان و نوجوانان بين در بويژه) جامعه افراد

 در جدي هشدار ايران در اعتياد. كندمي وارد جامعه و خانواده پيکر بر جدي آسيب آن متعاقب

 نظير)اجتماعي جدي هايآسيب يعمده علل از يکي خود و بوده جامعه كنوني وضعيت مورد

 ،(طالق آمار افزايش حتي و آزاريكودك خانگي، خشونت بيکاري، خودسوزي، قتل، سرقت،

 ،...(و سياسي ناامني ملي، امنيت عدم همچون)سياسي ،...(و پولشويي بيکاري، مانند)اقتصادي

...( و هپاتيت ايدز، همچون) بهداشتي و...( و طبقاتي اختالف سواد، پايين سطح قبيل از)فرهنگي

 عنوان به سياسي و اقتصادي جغرافيايي، خانوادگي، اجتماعي، فردي، عوامل همچنين،. است

 .شوندمي محسوب اعتياد به افراد گرايش در اساسي املعو

 وظيفه كه است جامعه يک رويپيش مسايل شد، شمرده تهديد باال در آنچه منظر اين از

 امر اين. كندمي سنگيني فرهيختگان و آموختگاندانش دوش بر آن حل و سواالت به پاسخگويي

 قشر به دانش انتقال قالب در و كندمي تربيت متعهد و مسئول افرادي كه ايجامعه در مهم

 بردن كار به با فقط كند،مي حساس جامعه به وارده هايآسيب به نسبت همواره را آنان فرهيخته،

 را آنان تواندمي مسأله حل قدرت ايجاد و علمي تفکر كردن ساري و جاري و علمي هايروش

 ناشي هايآسيب و تهديدات كنترل طقيمن حلراه ديگر، عبارتبه. كند مجهز تهديدات مقابل در

 آن اشاعه و كاربردي تحقيقات انجام طريق از و حوزه آن دانش پيشبرد با ايجامعه هر در اعتياد از

 و دروني جامعه در زماني نگرش نوع اين و شودمي ممکن اعتياد كنترل و پيشگيري هايحوزه به

 مطالعات درحوزه آنچه. كند پيدا ويجتر نيز پژوهشگري و پژوهش فرهن  كه شودمي فراگير

 در. است تطبيقي و طولي مطالعات انجام است اهميت حائز پژوهشگري و پژوهش بعد از اعتياد

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 از ناشي هايآسيب و تهديدات تردقيق چه هر سنجش امکان طولي مطالعات به بيشتر توجه واقع،

 .آوردمي فراهم را اعتياد

 اقتصادي، شناسي،جامعه شناسي،روان پزشکي، مختلف ابعاد از مواد مصرف به ابتال اساس،براين

 مبرم نياز ايران، جغرافيايي شرايط و مقتضيات به توجه با و است بررسي قابل... و فرهنگي

 و مداخالتي عملياتي، راهکارهاي ارائه حصول منظور به ايريشه و عميق بررسي به جانبههمه

 طرف از. شودمي احساس نقشانذي و اندركاراندست يبرا مديريتي هايروش ارائه همچنين

 باالخ  اجتماعي هايآسيب بح  در يافتهتوسعه كشورهاي از بسياري موفقيت به توجه با ديگر،

 بعضاً كه كشورها اين نظرانصاحب عميق و علمي مطالعات كه است نياز اعتياد، يپديده با مبارزه

 هاياولويت وارد است،( طولي مطالعات)طوالني زماني مقطع در گسترده و خاص بسيار مطالعات

 به مربوط الزامات بتوانيم طريق بدين تا شود كشور موادمخدر با مبارزه عرصه پژوهشي

 اين در موضوع ترينمهم بنابراين، آوريم؛ دست به را موادمخدر با مبارزه امر كردناجتماعي

 به آگاهي و آموزش محور،اجتماع پيشگيري امر در عملياتي هايروش و الگو يارائه چارچوب

 . است( كارگري و صنعتي هايمحيط دانشجويان، آموزان،دانش براي)خاص و عمومي صورت

 از كاربردي رويکرد با علمي نگرش يک اوالً بايستمي مذكور موارد تحقق منظور به واقع، در

-دست و مسئوالن ثانياً رد،پذي صورت علمي مراكز و هادانشگاه نظرانصاحب و اساتيد طرف

 مبارزه براي اساسي حلراه تنها كه تفکر اين با هاگردانروان و مخدرمواد با مبارزه امر كاراناندر

 در موثرتر هايحل راه ارائه به است، مختلف ابعاد در موضوع علمي تحليل و تجزيه جانبه، همه

 شوند گشاراه زمينه اين در توانندمي كه كساني يا و محققان و اساتيد است اميد. بپردازند زمينه اين

 05 كاهش تحقق براي را كشور اجرايي ريزانبرنامه و مسئوالن خود، علمي مقاالت ارسال با

 الايده و پاك ايجامعه شاهد... شاءاان تا كنند ياري كشوري ششم برنامه طول در اعتياد درصدي

 .باشيم عزيزمان اسالمي ايران پيشرفت و ارتقاء براي نجوا جمعيتي توانمند هايپتانسيل با همراه

 
 عباديان علي

 مدير کل دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر

 رياست جمهوري
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