
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

1 
 

  مصرف مواد مخدراعتیاد و پیشگیری از  دری و پرورش یآموزشراهبردهای 

 

 عیسی عابدینی

 esaabedini@gmail.comایمیل: .کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی 

 64155194190شماره تماس: 

 

 محمد بخت آور

  (BDUدکتری روانشناسی دانش آموخته از کشور جمهوری آذربایجان )دانشگاه دولتی باکو()

Email-m.bakhtavar@yahoo.com 

 09144261264 شماره تماس:

 چکیده

نخستین آژانسی که از سوی جامعه و با هدف اجتماعی کردن کودک ایجاد و وارد عمل می شود، مدرسه یا نهاد رسمی آموزش و 

 مدارس در آموزش وپرورش وپرورش است. در این مقاله، نخست به اجتماعی شدن و آژانسهای آن از دیدگاه مکاتب مختلف و نقش 

دکترین  ،نظریه شرمنده سازی، نظریه پیوند اجتماعی، نظریه های کنترلو سپس با استفاده از  سطوح مختلف خواهیم پرداخت

پنج رویکرد شایع در امر آموزشی پیشگری از سوء مصرف را که در پرتو مطالعات تجربی تدوین  جامعه پذیری مجدد و ،بازدارندگی

به مدد همان مطالعات مورد ارزیابی قرار گرفته است. در پی ارائه عمده  برنامه های آموزشی و فرهنگی آموزش گردیده و 

 راهکارهای پیشگیری از مصرف مواد مخدر خواهیم بود.

ویژه ای  هایبا توجه به گسترش اعتیاد  و سوء مصرف مواد مخدر در جامعه ما، بویژه در بین نوجوانان، دانش آموزان، از حساسیت

هایی زمینه را  برای بررسی و مطالعه  در جهت علت یابی و ارائه راهکارهای بهینه بر خوردار شده است. بازتاب چنین حساسیت

فراهم ساخته است. مقاله حاضر در پی آن است که چه ترکیبی از راهکارهای گوناگون ایران و جهان را در حوزه آموزش و پرورش 

و راهبردها و  آموزان در پیشگیری از مصرف مواد مخدر به کار گرفت؟عه پذیری مجدد نوجوانان، دانشجامدر اجتماعی شدن و 

 اند.های اصلی)استراتژی های( آموزش راهکارهای پیشگیری از مصرف مواد مخدر در حوزه آموزش و پرورش را مطرح شدهتکنیک

وزش نه تنها از شکل و محتوای مشخصی برخودار نیست، بلکه های آموزشی، آمجهت پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدردر محیط

های بیشتر انتزاعی و فلسفی گونه و متناقص و بصورت مقطعی ارائه شده است بدین منظور در این نوشته سعی زیر پوشش استدالل

 پرداخت. های مختلف به آموزش راهکارهای پیشگیری از مصرف مواد مخدر بر آن است تا با تلفیقی از استراتژی

های  بصورت عملی عمده فعالیت های در چند بخش خالصه می گردد که عبارتند از: نیاز سنجی، آموزش ، پژوهش و اشاعه یافته

 های آموزشی و فرهنگی ارائه شده است.که در بخش عمده  برنامه
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  مخدر ی، پیشگیری از مصرف موادو پرورش یآموزشراهبردهای  ،نظریه های کنترل: واژگان کلیدی

 

 مقدمه :

اعتیاد یکی از مهمترین انحرافات اجتماعی محسوب می شود که پایه و اساس بسیاری از آسیب ها و معضالت اجتماعی در سطح 

 (.1811جامعه است. اعتیاد پیش از آن که یک پدیده ای روانی و شخصیتی باشد، یک پدیده اجتماعی است)صدیق سروستانی، 

مى  مصرف مواد مخدر در کشور ما به عنوان یک معضل اجتماعى در ابعاد جسمى و روانى قلمداد ءامروزه گسترش روزافزون سو

شود. به طورى که اعتیاد و عوارض ناشى از آن در زمره مهم ترین معضالت جامعه بشرى به شمار مى آید که در علت شناسى آن, 

وان به کارگیرى روش هاى مقابله اشاره از جمله این عوامل روان شناختى مى ت،علل متفاوتى مطرح شده است

 (.1816،کرد)سرگلزایى

یکصدوهشتاد میلیون نفر در سراسر دنیا معادل 1446طبق گزارش برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد در اواخر دهه 

رهای جنوب شرقی آسیا آمار معتادان جهانی بخصوص در شرق و کشو ددرصد افراد باالی پانزده سال مواد مخدر مصرف کرده ان5,4

(. و طبق گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر علی رغم تشدید مبارزه با قاچاق 9:4666رو به افزایش دارد )گزارش جهانی مواد مخدر، 

مواد مخدر رو به افزایش دارد سن شروع اعتیاد  نمواد مخدر و افزایش مراکز پذیرش  و درمان در سطح کشور آمار مصرف کنند گا

 (. 45:  1816کاهش یافته است)ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیز 

نخستین آژانسی که از سوی جامعه و با هدف اجتماعی کردن کودک ایجاد و وارد عمل می شود، مدرسه یا نهاد رسمی آموزش و 

اغل تخصصی در آینده و آموزش علوم یا آمادگی کودک برای علم آموزی و بعهده گرفتن مش، پرورش است. نباید از یاد برد که هدف

در مدارس ابتدایی است و هدف اصلی این نهاد همان اجتماعی کردن یا  شرکت در نظام تقسیم کار، هدف ثانویه ی مدرسه خصوصاً

جامعه و درک به موقع و هماهنگِ ساختها، کارکردها و فرهنگِ جامعه جهت نشان دادن  در آماده ساختن کودک برای حضور

از واکنشها، رفتار یا کنش، در جهت رفع نیازها و رسیدن به اهداف جمعی است. در این مقاله ، نخست به عملکرد معقول اعم 

و  سطوح مختلف خواهیم پرداخت مدارس در اجتماعی شدن و آژانسهای آن از دیدگاه مکاتب مختلف و نقش آموزش وپرورش و

ها و تکنیک های اصلی)استراتژی های( آموزش راهکارهای سپس در پی ارائه عمده  برنامه های آموزشی و فرهنگی و راهبرد

 پیشگیری از مصرف مواد مخدر خواهیم بود.

 

 مسئله : طرح

تحلیلگران مسائل سیاسى و اجتماعى بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده موادمخدر مهمترین عامل به تباهى 

متاسفانه گسترش دامنه مصرف موادمخدر در جامعه امروزى به حدى است که رود.  کشیدن و انحطاط اخالقى جوامع به شمار می

آموزش و پرورش  مخصوصاً مدارس باید خط  همین راستا، درحتى قشر متفکر و تحصیل کرده را نیز به سمت خود کشانده است. 

د و همگام با نیازهای دانش نباشداشته مشی آموزش راهکارهای پیشگیری از مصرف مواد مخدر، برخورد درست و واقع بینانه 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

3 
 

د و از ند از یک سو زمینه استعداد آنها و همین طور گرایش های آنها را در جهت خود اتکایی فراهم سازند تا بتواننآموزان پیش رو

 د.نسویی دیگر، شرایط مطلوب را برای زندگی امروز و فردا پیش بینی نمای

و زمینه ساز سالمت اجتماع شناخته شده است. در واقع نقش مدرسه به مدرسه در کلیت خود به عنوان یک سیستم حمایتی 

مورد تایید قرار گرفته است. پس الزم است در جهت « اجتماع دلسوز، نگهبان و مشاور و دستیار خانواده و اجتماع»عنوان 

 برقرار شود.    توانمندسازی خانواده ها و اولیای و کارکنان رابطه دوسویه در فرایند آموزشی و اطالع رسانی

جامعه ما، به عنوان جامعه در حال گذار از فراز و نشیب های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و مدارهای توسعه یی ناموزون و ناپایدار، 

آرمانی است. تالش براین است که بنیان چنین الگویی از یک طرف بر ارزشهای  -در تالش دستیابی به الگوی جامعه ی مدنی

نی و از سوی دیگر، بر توسعه پایدار و حراست از کیان فرهنگی و حفظ محیط زیست استوار باشد. برای محقق اسالمی و انسا

ساختن چنین جامعه ای، مدیریت با تمام توان تالش می کند که برای مسایل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از جمله 

دا کند؛ با این هدف که کیان ارزشی و حیثیتی خود را، در چهارچوب مساله رو به گسترش مواد مخدر، راه حل هایی بهینه یی پی

 نظام اجتماعی موجود، پایدار سازد. 

گسترش اعتیاد  و سوء مصرف مواد مخدر در جامعه ما، بویژه در بین نوجوانان، دانش آموزان، از حساسیت  های ویژه ای بر خوردار 

رای بررسی و مطالعه  در جهت علت یابی و ارائه راهکارهای بهینه فراهم ساخته شده است. بازتاب چنین حساسیت هایی زمینه را  ب

در اجتماعی ترکیبی از راهکارهای گوناگون ایران و جهان را در حوزه آموزش و پرورش  که چهحاضر در پی آن است  مقالهاست. 

و عمده  برنامه های آموزشی ر به کار گرفت؟ نوجوانان، دانش آموزان در پیشگیری از مصرف مواد مخد جامعه پذیری مجددشدن و 

در حوزه آموزش و راهبردها و تکنیک های اصلی)استراتژی های( آموزش راهکارهای پیشگیری از مصرف مواد مخدر  ،فرهنگی  ،

 پرورش کدامند؟

س آموزش و پرورش و توجه به وظایفِ نهادها و آژانسهای اجتماعی کننده دیگر در جامعه ی انسانی و وجوب هماهنگی با آژان

بخصوص نهاد مدرسه در اجتماعی کردن کودک به عنوان عضو جدیدالورود به جامعه بخش دیگری از این نوشتار را تشکیل خواهد 

اجتماعی شدن برای نخستین بار بصورت یک اصطالح معین جامعه شناختی در نوشته های دورکیم مطرح گردید . اما اگر  داد.

ی را به طور کلّی در دو گروه عوامل گرا و تفسیر گرا در نظر بگیریم اجتماعی شدن در نزد هرگروه مفاهیم نظریه های جامعه شناس

در قالبهای فرهنگی جامعه قرار گرفته و در واقع آن را می  در طی فرایند جامعه پذیری انسان کامالً و تعاریف خاصی پیدا می کند.

ن فرد از طریق ترغیب، تشویق و تنبیه است و نهادهای خاصی چون نهادهای آموزشی پذیرد. راهکار کلی جامعه برای اجتماعی کرد

حمایت و تشویق رفتارهای هماهنگ با جامعه و قوانین تنبیهی برای ممانعت از خروج انسان از هنجارهای اجتماعی، این فرایند را 

بنیاد تشویقها و تنبیه  ،وج از قواعد زندگی اجتماعی استشرور و متمایل به خر کنترل می کنند. این اعتقاد بنیادی که انسان ذاتاً

( 4والدین  ( خانواده و عمدتا1ً :بلومر آژانسهای اجتماعی کننده را شامل شش آژانس ذکرمی کند شاملهربرت ها را می سازد. 

( رسانه 0اوقات فراغت  ( مجامع عمومی و مراکز گذران9( مدرسه و نهادهای رسمی آموزش و پرورش 5( گروه هماالن 8دیگر مهم 

 (.1810)گیدنز، ها و دیگر نهادهای ارتباط جمعی
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این نهادها هماهنگ و بطور صحیح و کامل نقش خود را ایفا کنند  هنگامی که شخص تابع آژانسهای اجتماعی کننده قرار گیرد و 

قالب آنها حرکت  کن درونی کرده و تنها درشخص تمامی مفاهیم فوق را پذیرفته و آنها را همچون مفاهیم اولیه و تنها راههای مم

   خواهد کرد. از دیدگاه تفسیر گرایی قوه ی تخیل و تفکر شخص در مرحله ی اجتماعی شدن فعاالنه به تفهم و ارزیابی مفاهیم 

های می پردازد و اجتماعی شدن فرایندی را تشکیل می دهد که شخص در عین پذیرش فرهنگی به خالقیت و حرکت در قالب راه

مجاز و راههای جدید و ایجاد مفاهیم نو دست می زند و این حرکتها تکامل اجتماعی را امکان پذیر می سازد. در نظریه ی 

  اتیک پارسونز در این مرحله راههای مجاز و تعریف شده از سوی جامعه و نظام فرهنگی جامعه از سوی شخص گزینش مسیست

انسها و نهادهای اجتماعی کننده نقشی بسیار مهم و غیر قابل ژچه در نگاه تفسیرگرایان ، آچه در نگاه عوامل گرایان و  می گردند.

تردید دارند. آنچه در نظریه ی مرتن ناهمنوایی نام می گیرد و به عدم پذیرش یکی از مفاهیم راهها یا اهداف مربوط می شود در 

 انسهای اجتماعی کننده، مربوط شود که از درونی کردن و جانگاهی دقیق می تواند به عدم کارکرد کامل و درست نهادها و آژ

از سوی دیگر تفکیک یافتگی که در  انداختن و یا تشریح و تبیین هدفمند و قابل پذیرش مفاهیم مشترک اجتماعی قاصر بوده اند.

صورتی امکان پذیر است که افراد تنها در و پویایی شناسی جامعه خود را نشان می دهد و می تواند در نظام تقسیم کار متبلور شود 

آنها را درونی کنند. تنها در این صورت است که در عین انسجام  و جامعه الاقل بخشی از مفاهیم فرهنگی جامعه را بخوبی شناخته

اجتماعی اشخاص می توانند در عین احساس امنیت و اطمینان خاطر از ایفای نقش توسط دیگر اعضای جامعه و درست عمل 

لیت جامعه و اعتقاد به کارکردهای مناسب نهادهای اجتماعی به هرچه تخصصی تر شدن کار خود بیندیشند و به جای کردن ک

رفتن در پی سطح حداقل مورد نیاز از تخصصهای متعدد به سطح باال در یک رشته بیندیشند و خود را از احساس نیاز به شناخت 

نهادهای رسمی فرهنگی همچون مدارس  ا و آژانسهای اجتماعی کننده خصوصاًفنون و علوم متعدد بی نیاز احساس کنند. نهاده

 (.www.fasleno.comسایت؛)باید در نخستین قدم خود به این مفاهیم به طور کامل واقف و تا حدودی معتقد باشند

این نتیجه برسد که از برخی جهات با جامعه و مردم  دیگر پیوند ندارد  به بیان رابرت بوهم  جرم زمانی اتفاق می افتد که فرد به

نمی  تمردم را به صورت گروهی جدا از خود می نگرد که فاقد انسانیت هستند و نسبت به دیگران احساس مسئولی

قابل تحسین است. اما توجه مسئوالن امر به مساله سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد از بسیاری جهات  (.148:  4661کنند)بوهم،

 بازنگری  برخی عوامل موثر در پیشگیری از اعتیاد الزامی می باشد. 

 

 بحث اصلی:

باشد، است. انحراف اجتماعی از جمله مسائلی است که در حوزه معنای عملی که به دور از هنجارها میدر لغت به Devianceواژه 

صفت منسوب به برخی رفتارها یا اشخاص، نظیر بزهکاری یا بیماران روانی  شود. انحرافشناسی اجتماعی بدان پرداخته میآسیب

مانند صفتی رفتاری یا نوعی شناسان، انحراف را نهشناسی اجتماعی اخذ شده است. جامعهاست. این موضوع از آراء متقدم آسیب

محمدی )گیرند.جتماعی در نظر میهای اجتماعی یا کارکردهای ساختی نظام امنزله ویژگی برخی وضعیتشخصیت، بلکه به

 .(18: 1819اصل،

 نظریه های کنترل

http://www.fasleno.com/
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38501#_ftn2
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38501#_ftn2
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38501#_ftn3
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38501#_ftn3
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38501#_ftn3
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 کج رفتاری های اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته و از نظریه های با نفوذ حوزه جامعه یل و تبییننظریه کنترل هم در تحل

رفتاری نتیجه نبود کنترل اجتماعی  شناسی انحرافات اجتماعی و جرم بوده است . موضوع اصلی در این نظریه این است که کج

 . است

 گفته ، افراد به طور طبیعی تمایل به کج رفتاری دارند، و اگر تحت کنترلچنانکه فروید  فرض اصلی در این نظریه این است که هم

ناشی از نیروهای محرک به سوی نابهنجاری باشد محصول عدم  و کج رفتاری اشخاص ، بیش از آنکه .قرار نگیرند چنین می کنند

از شرایط اجتماعی خاص  را ناشی این درست نقطه مقابل فرض نظریه های فشار و یادگیری است که کج رفتاری .ممانعت است

می دانند. نظریه های یادگیری و فشار مستقیماً می پرسند،  ( )شکاف اهداف و ابزار مقبول اجتماعی و تجربه یادگیری از دیگران

فقدان  نظریه کنترل مستقیماً می پرسد، علت همنوایی چیست ، زیرا آنچه موجب کج رفتاری است علت کج رفتاری چیست اما

این است که آنچه موجب همنوایی است ،  ن چیزی است که باعث همنوایی می شود، پاسخی که به این سؤال مهم داده شدههما

رفتاری را می گیرد. بنابراین فقدان یا ضعف کنترل اجتماعی علت اصلی کج  اعمال کنترل اجتماعی بر افراد است که جلو کج

 (.841: 1819داوری، و سلیمی)رفتاری است

  پیوند اجتماعی نظریه

هنجارهای اجتماعی را پیوند اجتماعی آن ها دانسته است.  تراوس هرشی، مهمترین صاحب نظر این رویکرد علت همنوایی افراد با

پیوند یا  فرد و جامعه مهمترین علت همنوایی و عامل اصلی کنترل رفتارهای فرد است و ضعف این وی مدعی است که پیوند میان

که مانع کج رفتاری می شود به شرح زیر  لی کج رفتاری است. هرشی اجزاء اصلی پیوند شخص با جامعه رانبود آن موجب اص

  :توضیح داده است

شیوه هایی است که فرد خود را از طریق آن به جامعه پیوند می  نسبت به افراد و نهادها در جامعه یکی از« تعلق خاطر»داشتن  (1

 .ایی موجب می شود که فرد خود را در ارتکاب کج رفتاری آزاد بداندپیونده زند. ضعف چنین تمایالت و

حسن شهرت، وقت و انرژی خود را صرف می کنند و به  افراد در هر جامعه به منظور دستیابی به اهداف و کسب منزلت و( 4

 .کنند بدست آورده اند حفظ و از کج رفتاری می پرهیزند تا موقعیت هایی را که« متعهدند» فعالیت های متداول زندگی روزمره

ارتکاب کج رفتاری یا حتی فکر کردن به آن برایشان باقی نمی  افراد چنان خود را مشغول همنوایی می کنند که وقتی برای (8

تقویت  های مربوط به زندگی روزمره، همه وقت و انرژی خود را بخود اختصاص می دهد و خود موجب در فعالیت« درگیری»ماند. 

 .ز می شودتعهد نی

رعایت قوانین و مقررات نیز موجب احساس وظیفه اخالقی نسبت به  افراد به اعتبار اخالقی نظام هنجارهای اجتماعی و« اعتقاد» (5

 .چنین اعتقادی راه را برای کج رفتاری هموار می کند دیگران می شود و ضعف

آنان به امور متداول و زندگی روزمره همنوای با « تعهد» ،افراد به جامعه« تعلق خاطر»بنابراین و بر طبق این رویکرد، بین 

همنوایی  شان به نظام هنجاری جامعه از یک سو و«اعتقاد»آنها در فعالیت های مختلف زندگی و  «درگیری»هنجارهای اجتماعی، 

، صدیق سروستانی)جود داردآنان رابطه معکوس و آنان با هنجارهای اجتماعی از سوی دیگر رابطه مستقیم و با احتمال کج رفتاری

1811.) 
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  نظریه شرمنده سازی

رفتار افراد توسط عوامل مختلف می داند، اما هرشی شیوه  جان بریتویت هم مثل هرشی علت وجود همنوایی در جامعه را کنترل

متخلف بحث  شرمنده سازیجامعه می داند در حالیکه بریتویت از کنترل افراد توسط جامعه از طریق  فرد با« پیوند»این کنترل را 

رفتاری خاص برای تحریک ندامت در شخص خالف  می کند. به نظر وی شرمنده سازی نوعی ابزار عدم تأیید اجتماعی نسبت به

  :می کند        صحبت کار است. بریتویت از دو نوع شرمنده سازی

  .می شود    تیجه از جامعه همنوایان تبعید و درن شرمنده سازی جداکننده که طی آن کج رفتار، مجازات، بدنام، طرد (1

نادیده گرفتن تخلف وی و حتی ابراز احترام به او، نوعی  شرمنده سازی پیوند دهنده که ضمن اعالم درک احساس کج رفتار و (4

همنوایان استقبال می  عفرض شده که( نهایتاً او را از ادامه کج رفتاری بازداشته و از بازگشت او به جم) احساس تقصیر در او ایجاد و

 .کند

 

 

  دکترین بازدارندگی

که توسط خویشاوندان، دوستان، همسایگان و  -اجتماعی غیررسمی در حالیکه نظریه بریتویت، شرمنده سازی را عمدتاً نوعی کنترل

عوامل  قضات و سایرداند، دکترین بازدارندگی بر کنترل اجتماعی رسمی تأکید دارد که به وسیله  می -همکاران اعمال می شود

عقالنی عمل می کنند و در مورد ارتکاب هر  اجرای قانون اعمال می شود. فرض اصلی در این نظریه این است که انسان ها اساساً

و چنانچه هزینه ارتکاب بیش از منفعت آن باشد، از کج رفتاری خودداری خواهند  ستانده می کنند -نوع کج رفتاری تحلیل داده

مانع  -زندان و یا اعدام مجرم یعنی کنترل اجتماعی از طریق بازداشت، محاکمه، -ین فرض اصلی این است که مجازاتبنابرا. کرد

و « قطعیت»، «شدت»البته اعمال مجازات در صورت مراعات میزان .ارتکاب جرم و عدم مجازات و مشوق کج رفتاری می شود

عمل می  زداشتن عامه مردم از ارتکاب جرم می شود وهم به شکل خاصعام مؤثر می افتد و سبب با الزم هم به صورت« سرعت»

است که هر چه شدت، قطعیت و سرعت اعمال  کند و شخص کج رفتار را از ادامه کج رفتاری بازمی دارد. فرض این نظریه این

 (.44: 4661بیشتر خواهد بود )تیو،  مجازات بیشتر باشد، قدرت بازدارندگی آن نیز

است. قوانین « مقررات»ه تئوریهای بی سازمانی و دیگر تئوریها در مفهوم سازی ها، به صورت آشکار یا نهانکانون اصلی هم

ومقررات به تنها بخشهای مختلف جامعه را تعریف می کنند، بلکه شیوه ارتباط آنها را با یکدیگر تعیین می کند. وقتی در جامعه 

ظریه مرتون(، انسانها در پی فرایند مقایسه اجتماعی و احساس محرومیت اهداف و ارزش های جدید و جذاب گسترش یابند )ن

نسبی نیاز شدید احساس می کنند و برآن خواهند شد که به آن اهداف و ارزشها یابند. حال سوال مرتون این است که تا چه اندازه 

اشته باشد، نتیجه اش آنومی خواهد بود)رفیع پور، افراد امکان دستیابی به این اهداف و ارزش ها را دارند و اگر این امکان وجود ند

(.  و نیز طبق نظر دورکیم اگر اعتقاد قوی به نظام اجتماعی به قول دورکیم وجدان جمعی( نداشته باشد )کاهش کنترل 81: 1811

نی نرسد، کارهای نامشروع درونی( و نیز کنترل بیرونی نیز ضعیف شود و درجه و اندازه مجازات به اهمیت آن کار ناهنجار و غیر قانو

 (.54و غیرقانونی به هنجار تبدیل خواهد شد )همان،
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 1جامعه پذیری مجدد

برخی نظریه های کجروی راه حل عمده درمان و توان بخشی کجروان را تعلیم و تربیت دو باره این افراد می دانند و  با قرار دادن 

جامعه »ه هنجارها و ارزشهای اجتماعی تاکید می کنند. این سیاست که آنان در برابر فرایندهای یادگیری و درون سازی دوبار

نام گرفته با هدف جبران کاستی های جامعه پذیری نخسین و جایگزین ساختن نوعی جامعه پذیری جدید به جای « پذیری مجدد

ان به آغوش جامعه رسمیت تدوین می شود و امروزه جایگاه خود را به عنوان راه کاری مهم در میسر بازگرداندن مجرم» آن

 (. 948:  1819بخشیده است )سلیمی و داوری، 

در واقع می توان گفت که نقصان جامعه پذیری خانواده را بایستی مدرسه و دیگر سامانهای بر عهده بگیرند. هدف عمده ایجاد تغییر 

ی شود تا فرد در موقعیتی قرار بگیرد که از اساسی در الگوی رفتار و ارزشهای فردی افراد است برای رسیدن به این هدف تالش م

یک سو مجال تقویت رفتار هویت و ارزشهای قبلی او را فراهم نمی آورد و از سوی دیگر از تغیراتی حمایت می کند که تقویت 

ال  جامع کننده  هویت  و ارزشهات جدید و  و مطلوب است . بدین شکل این نوع سازمانها در محیطهایی بسته محدود و در عین ح

شکل می گیرد که فرد را از محیط اجتماع و مسیر گذشته زندگی خود  جدا می سازد. در واقع این سازمانها فرد را تحت کنترل 

قرار داده به انجام فعالیت های منظم و مشخص وامی دارند تا از این طریق  به کمک های درمانهای روانی فردی و گروهی)من( 

بلی او سازند. البته گستره ی جامعه پذیری مجدد منحصر به موسسات رسمی نیست و در میان واحد جدیدی را جایگزین )من( ق

ن در درون دیگر سازمانها و نهاد ها  می توان شاهد تحقق  گونه هایی از های اجتماعی و گروه های غیر رسمی و طبیهی و همچنی

آن بود  نمونه ای از این گونه جامعه پذیری برخی شیوه های درمان کجروی است که در محیط خانواده با مدرسه در قالب انواعی از 

اخالقی در کودکان کجرو است. نمونه  دیگر  بازی های اجتماعی اجرا می شود و هدف ار آن جایگزین ساختن ارزشهای اجتماعی و

ابعاد از کنترل سازمانی است که با هدف جامعه پذیری ساختن افراد  در درون سازمان و بااستفاده از فنون علوم رفتاری انجام می 

در مدارس، فعالیت  گیرد و در خالل آن افراد به درونی  ساختن هنجار های آن وادار می شود.) مانند برنامه های آموزش خانواده

 های فوق برنامه در زمینه های ورزشی  و فرهنگی و نیز دیگر برنامه های مکمل...(.

به طور کلی با مرور و مطالعه سابقه در چند دهه  اخیر می توان حداقل پنج رویکرد شایع در امر آموزشی پیشگری از سوء مصرف را 

د همان مطالعات مورد ارزیابی قرار گرفته و اثر بخشی  آنها نیز مورد آزمون واقع که در پرتو مطالعات تجربی تدوین گردیده و به مد

 شده اند شناسایی کرد. این رویکرد ها عبارتند از:

 .رویکرد آگاه سازی  1

 . رویکرد پرورش عاطفی 4

 . رویکرد جایگزین یا بدیل8

 . رویکرد نفوذ اجتماعی  5

 ش توانایی ها افزای -. رویکرد یکپارچه نفوذ اجتماعی 9

                                                           
1. Resocialization 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

8 
 

در رویکرد آگاه سازی که برپایه نظریه عالقی رفتار انسانی پایه گذاری شده است تمرکز بر اطالعات مربوط به دارو شناسی و پیامد 

های مضر جانبی مصرف مواد است. این رویکرد مفروض می دارد که سوء مصرف محتمالً به دلیل کمبود با نبود آگاهی کافی در 

و عواقب زیانبار مصرف مواد باشد چنانچه اطالعات و آگاهی کافی در باب خطرات و مضرات مصرف مواد داده شود  خصوص پیامد ها

این احتمال که نگرش مصرف کنندگان نسبت به مصرف مواد تغییر یابد و این تغییر در نگرش منجر به تغییر رفتار یعنی اتخاذ یک 

یاد است. برخی از برنامه های طراحی شده در چارچوب این رودیکرد از فرضیه اساسی رفتار اجتنابی در مقابل مصرف  مواد گردد، ز

مدل بر انگیختن ترس پیروی کردند. بنا به این فرضیه با برانگیختن ترس درفرد نسبت به پیامد های خطرناک مصرف مواد می 

 (.  1446و الیکسون بل،  1448نقل از الیکسون، توان رفتار های اجتماعی  مخالف مصرف مواد را در او ایجاد و تقویت کرد) به 

فرض تلویحی رویکرد پرورش عاطفی در گرایش و شروع مصرف مواد آن است که افرادی با ویژه گی های معین بیش از دیگر افراد 

ی افراد است  در معرض خطر قرار دارند. از این رو راه حلی که باید در برنامه های پیشگیری گنجانده شود، در واقع رشد عاطف

 (.  1446)الیکسون بل، 

در رویکرد جایگزین متوجه ایجاد مراکز و ترغیب به انجام فعالیت هایی خاص از طریق این مراکز است که چنانچه  ایجاد و انجام 

ی امکاناتی شوند می توانند جایگزین مناسبی برای مصرف باشند. به عنوان مثال؛ ایجاد مراکز و مکان های ورزشی امکانات گردشگر

برای انجام فعالیت های علمی و فرهنگی و هنری و سایر مراکز مشابه برای سرگرمی گذراندن اوقات فراغت و تفریحات سالم افراد 

خصوصاً نوجوانان و جوان، آنان را می تواند با تجارب زندگی واقعی مواجه سازد. تجربه ای که جذابتر از مصرف مواد است. در این 

ی شود افراد شیوه نگاه به خود، به دیگران و به جهان پیرامون را تغییر دهند و با حصول به تجربه های نوین، آن را رویکرد سعی م

 (. 1445جایگزین تجربه های پیشین سازند)دونالدستون و دیگران ،

( 1411لبرت باندورا )آ« اجتماعی -نظریه شناختی»در رویکرد نفوذ اجتماعی توجه به نوعی پیشگیری است که عمدتاً بر اصول

مصرف »بنیان نهاده است. از این منظر رفتار ها اعم از راست رفتاری و کجروی نتیجه فشار های اجتماعی است. به عنوان مثال

 (.1449)بوتوین ،« سیگار از طرف دوستان و همساالن، ابزار های تبلیغاتی و نظایر آن

مغابله با فشار های اجتماعی ترغیب کننده مصرف مواد است. این رویکرد ها  رویکرد نفوذ اجتماعی مشتمل بر سه رویکرد فرعی در

 شامل ایمن سازی یا مصون سازی روانی، تصحیح انتظارات هنجاری و آموزش مهارت های مقابله با فشارهای بیرونی است. 

رف مواد از سوی محیط اجتماعی در مصون سازی هدف غایی آماده کردن نوجوانان رویارویی آتی با فشار های ترغیب کننده مص

 است.

در روش تصحیح انتظارات هنجاری چنین فرض می شود که آگاه ساختن نوجوانان با اطالعات صحیح در خصوص نیزان واقعی  

مصرف مواد یا رانمای آنها برای کشف تحریفت ادراکی خودشان درباره هنجار یا فرم سیگارکشیدن و یا مصرف سایر مواد ،در 

 از استعمال یا سیگار  یا مصرف دیگر مواد موثر خواهد بود.پیشگیری 

در آموزش مهارت های مقابله نیز هدف غایی مجهز نمودن نوجوانان و جوانان به مهارت های الزم جهت شناسایی و مقاومت در 

د های پیشین متمایز می مقابل فشارهای اجتماعی است که منجر به مصرف مواد می شوند. آنچه در واقع این رویکرد را از رویکر

به منظور مبارزه های مستقیم و غیر »کند، تاکید بر آموزش های ضروری برای مقابله با چنین فشارهایی است. به عنوان مثال
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مستقیم همساالن به مصرف مواد مخدر، سیگار و یا مشروبات الکلی مهارت هایی مقابله یاد داده می شود. این مهارت ها عمدتاً در 

 (.1448به نقل از الیکسون،«.)می باشد« نه»ده مهارت های امتناع  یا توانایی در گفتن بردارن

تا زمانی که مصرف کننده مواد است که  بر آن اصولی ترین راه پیشگیری اعتیاد و درمان معتاداندر مورد ( 1811)مباشریمطالعه 

می یابد. بنابراین با اقدامات مؤثر در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر داشته باشیم، موادمخدر از راه های مختلف به داخل کشور راه 

 مخدر در داخل کشور و مناطق مرزی، راه حل های زیر نیز جهت کاهش، پیشگیری و درمان معتادان ارائه می گردد:

 آوردن افراد ، به ویژه جوانان به اعتیاد تحقیقات وسیع علمی به منظور شناسایی دقیق علل روی -1

از میان برود و دیوار نامریی نیز در برابر   بالی خانمانسوز زمینه برای تحقیقات مراکز پژوهشی فراهم شود تا زمینه رشد این باید

کارشناسان پس از سال ها تجربه به این نتیجه رسیده اند که اصلی ترین راه  اعتیاد به وجود آید. در بسیاری از کشورهای جهان ،

 مبارزه با مواد مخدر و خشکانیدن ریشه اعتیاد، برچیدن زمینه و انگیزه اعتیاد در نسل جوان است.

 آموزش عمومی درباره علل و پیامدهای اعتیاد -4

 نگ در جامعه همگانی شود.آموزش عمومی و پیشگیری از اعتیاد باید به عنوان یک فره

  جوانان شناخت دقیق نیازهای -8

مسکن، امکانات سالم تفریحی و ورزشی و... می باشد . با شناخت دقیق   ازدواج، اساسی ترین نیازهای جوانان، تحصیل، اشتغال ،

نیازها و تصمیم جدی برای برطرف نمودن این نیازها در حد توان توسط خانواده ها، جوانان، مسئولین و...، می توان امید جدی به 

 اد و درمان معتادان داشت.پیشگیری از اعتی

 نقش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی -5

برنامه های مفید آموزشی، تربیتی، تفریحی و سرگرمی ، وسایل ارتباط جمعی ، بخصوص صدا و سیما می تواند در این زمینه ، 

نان به زندگی سالم و دوری از اعتیاد نقش مؤثری داشته باشد. زیرا برنامه های تلویزیونی جذاب و آموزنده ، زمینه ساز گرایش جوا

 خواهند بود.

 نقش بهداشت -9

ل جوان نیز پیشگیری از طریق آموزش و تشویق مردم بخصوص نس  اعتیاد است. در« درمان»مقدم بر « بهداشت»در تمام جهان، 

 باید در صدر کارهای ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار بگیرد.

 مبارزه قاطع و پیگیر با سوداگران مرگ -0

 نقش نهادها، مؤسسات و مراکز فرهنگی -1

واضح است که برای دور نگهداشتن جوانان از این بالی خانمان سوز، نهادهایی چون مدرسه ، مؤسسه های فرهنگی و ورزشی، 

نتظامی، مؤسسه های مذهبی و... می توانند بسیار مفید و ثمربخش باشند ، اما اهمیت هیچ کدام از آنها به پای خانواده نیروهای ا

، مباشری )نخواهد رسید. خانواده به عنوان اساسی ترین واحد جامعه نقش به سزایی در دور نگهداشتن فرزندان از مواد مخدر دارد

1811.) 

http://www.tebyan.net/social/socialstudies/socialproblems/2004/6/26/7168.html
http://www.tebyan.net/social/socialstudies/socialproblems/2004/6/26/7168.html
http://www.tebyan.net/Social/House_Family/Teenager_Youth/UpbringingYoungsters/2003/2/17/1436.html
http://www.tebyan.net/Social/House_Family/Teenager_Youth/UpbringingYoungsters/2003/2/17/1436.html
http://www.tebyan.net/social/house_family/partners/beforemarriage/2004/7/1/7249.html
http://www.tebyan.net/social/house_family/partners/beforemarriage/2004/7/1/7249.html
http://www.tebyan.net/social/socialstudies/socialproblems/2004/12/15/9688.html
http://www.tebyan.net/social/socialstudies/socialproblems/2004/12/15/9688.html
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و علوم رفتارى متفق القولند که بین دین دار بودن و سالمت جسمانى و روان شناختى هم بستگى  امروزه محققان روان شناسى

و  8بیکل ؛1441 ،و همکاران 4مثبت و معنادارى وجود دارد و در این راستا, حمایت هاى تجربى فراوانى هم فراهم کرده اند)تیکس

حمایتى مناسبى براى افراد فراهم کرده و آنها را به انواع مهارت دین به عنوان یک شیوه و سبک زندگى, منبع  (.1441همکاران, 

به نقل  ،1449،هاى مقابله اى کارآمد مجهز مى سازد که در برخورد با استرس هاى زندگى کمک کننده هستند )کارور و همکاران

 (.1819 ،پهلوانى :از

ا کمتر متدین گزارش کرده و کمتر از راهکارهاى دینى ( طى پژوهشى دریافتند هر اندازه فرد خودش ر1444کوئینگ و همکاران )

نکته مهم تر این که دین دار بودن )به ویژه   .در زندگى استفاده کند, احتمال سوء مصرف مواد و داروهاى محرک در او بیشتر است

 عامل مؤثرى است. بلکه در ترک مصرف مواد نیز ،دین درونى( نه تنها در گرایش و مصرف مواد نقش پیش گیرى کننده دارد

های انسانی در ها و ساختههای جمعی نیز مانند بسیاری از یافتهرسانهمی توان گفت: آثار رسانه های گروهی بر انحرافات اجتماعی 

 افروزی سودآمیز و یا به منظور جنگتوان در مقاصد صلحای میتوانند مفید یا مضر باشند, همانطور که از انرژی هستهآن واحد می

ها هستند که کاربرد و بنابراین پر واضح است که این انسان .ای دو سویه بردشود استفاده و بهرههای جمعی نیز میجست، از رسانه

های منتشر ها هستند که مفاهیم نیکی و بدی را به محتوای برنامهزنند و باز انساناستفاده از این ابزار را به خوبی یا بدی رقم می

 (.1814،بابایی)دهندشده نسبت می

کنند آنها احساس  زند به ان دلیل است که در شرایط بی رحمانه ای زندگی می اگر افرادی از جامعه به جنایات فجیع دست می

می کنند که از آنها بهره کشی می شود گروه های ترد شده در عین حال فاقد سازمان های اجتماعی هستند که از ان طریق بتوانند 

 (. 486: 1811روج از وضعیت فعلی خود پیدا کنند)سخاوت، راهی برای خ

هزینه  رسیدگی قضایی به جرایم  مرتبط  با مواد مخدر  .پیشگیری با صرفه ترین راه  مداخله در امر مبارزه با مواد مخدر است

مخدر ارتباط داشته اند  بسیاری مواد  شبسیار باال است نیمی از زندانیان کشور افرادی هستند که به نحوی با مصرف یا خرید و فرو

آمار کسانی که برای کاهش درد های جسمانی به   .با مواد مخدر گزارش شده است طاز جرایم دیگر به خصوص سرقت و قتل مرتب

ش آمار کسانی که برای مقابله با استرس و اضطراب به مصرف دارو های مخدر رو به افزای .مواد مخدر پناه می برند نسبتا زیاد است

مقابله با جرایم معتادان  نگهداری و باز پروری آنان در زندان ها یا مراکز باز  هبرای کاهش هزینه های فراوانی که هر سال  .است

پروری و کلینیک های در مانی  می شود راهی جز پیشگیری و قبول تغیرات ساختاری در متن جامعه به نظر نمی رسد آنچه 

از عوامل موثر در سالمت مردم جامعه ایجاد امنیت  ستی کند از جمله عوامل مهم پیشگَیری اسالمت افراد جامعه را تضمین م

اقتصادی و غذایی و بهداشتی برای احاد  مردم کشور است الزمه برخورداری مردم جامعه از تعادل جسمانی روانی اجتماعی و رشد 

مطالعه پدیده هایی که امنیت فرد را در مراحل مختلف رشد  سالم مراحل مختلف زندگی از کودکی تا بزرگسالی باید تضمین شود 

 (.  486: 1811ر می اندازد از عوامل مهم پیشگیری است)سخاوت، طبه خ

 

                                                           
2 . Tix 
3. Bikel 
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 پیشنهادی جهت پیشگیری از مصرف مواد مخدر:آموزشی و فرهنگی  های برنامه عمده 

 عوامل ، اجتماعی، عوامل فرهنگیعوامل  ، خانوادگی عوامل،  یانعوامل جسم، عوامل روانی  اطالع رسانی و آموزش  

 سوء مصرف مواد مخدر از طریق معلمان و مربیان آموزش و پرورش. عوامل سیاسی و اقتصادی

 در در فرایند تعلیم وتربیت.آموزش مهارت های زندگی برای دانش آموزان در جهت پیشگیری از مصرف مواد مخ 

  آموزش و اطالع رسانی دستاوردهای مطالعاتی و اجرایی و شناسایی)آموزش و پرورش، نیروی انتظامی ، سازمان بهزیستی

 دانشگاهها و...(. ،و زندانها 

 آموزش و اطالع رسانی مدرسان آموزش خانواده از برنامه های پیشگیری از مصرف مواد مخدر. 

 د مسئوالن و مجریان برنامه های آموزشی پیشگیری از مصرف مواد مخدر سالهای گذشته )آموزش و ارزیابی عملکر

 .مساجد و پایگاهها( ،پرورش، نیروی انتظامی ، سازمان بهزیستی و زندانها 

  نظر سنجی برای برگزاری برنامه های آموزشی، فرهنگی) برگزاری همایش، مقاله نویسی ، نشست تخصصی، تدوین

، گاهنامه، برگزاری نمایشگاه، مراسم سخنرانی در طول سال و تشکیل اتاق فکر برای عملیاتی کردن برنامه ها ... (  بروشور

 .از مسئوالن و مجریان برنامه و اولیای دانش آموزان و دانش آموزان به تفکیک

 ی ( برای مسئوالن و مجریان برنامه ریزی برای برگزاری برنامه های آموزشی، فرهنگی) برگزاری همایش و مقاله نویس

 .برنامه و کارکنان و اولیای دانش آموزان و خود دانش آموزان به تفکیک

  برنامه ریزی برای برگزاری برنامه های آموزشی، فرهنگی)تدوین بروشور ، گاهنامه و ... ( برای مسئوالن و مجریان برنامه و

 .فکیککارکنان و اولیای دانش آموزان و خود دانش آموزان به ت

  برنامه ریزی برای برگزاری برنامه های آموزشی، فرهنگی)نشست تخصصی و تشکیل اتاق فکر برای عملیاتی کردن برنامه

 .ها ... ( برای مسئوالن و مجریان برنامه و کارکنان و اولیای دانش آموزان و خود دانش آموزان به تفکیک

 ی)برگزاری نمایشگاه و مراسم سخنرانی در طول سال( برای برنامه ریزی برای برگزاری برنامه های آموزشی، فرهنگ

 .مسئوالن و مجریان برنامه و کارکنان و اولیای دانش آموزان و خود دانش آموزان به تفکیک

  ،ارزیابی عملکرد مسئوالن و مجریان برنامه های آموزشی پیشگیری از مصرف مواد مخدر بعد از اجرا )آموزش و پرورش

 .مساجد و پایگاهها( ،ازمان بهزیستی و زندانها نیروی انتظامی ، س

 

 راهبردهای و تکنیک های اصلی اجرا)استراتژی ها( :

 جهت پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر ،آموزش نه تنها از شکل و محتوای مشخصی برخودار نیست ، بلکه زیر پوشش استدالل

 سعی بر آن است تا با نوشتهرائه شده است بدین منظور در این ی بیشتر انتزاعی و فلسفی گونه و متناقص و بصورت مقطعی ااه

تلفیقی از استراتژی های مختلف به آموزش راهکارهای پیشگیری از مصرف مواد مخدر پرداخت. ازجمله رویکرد هایی که مورد 

 عبارتند از: انتظار هستند،

http://www.tebyan.net/Index.aspx?pid=7170#1#1
http://www.tebyan.net/Index.aspx?pid=7170#2#2
http://www.tebyan.net/Index.aspx?pid=7170#3#3
http://www.tebyan.net/Index.aspx?pid=7170#5#5
http://www.tebyan.net/Index.aspx?pid=7170#5#5
http://www.tebyan.net/Index.aspx?pid=7170#6#6
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  امر آموزشرویکرد تغییر نگرش  عامه و مجریان و گروههای متخصص و غیر متخصص به 

 (4668پژوهشکده ملی مبارزه با مواد مخدر،)رویکرد آگاه سازی و انگیزش از طریق ایجاد ترس و وحشت از مواد مخدر 

 دانش آموزان و خانواده ها(رویکرد مبتنی بر ارایه اطالعات درست و واقعی به مردم( 

 و گروه درمانی ساالنمرویکرد اعمال فشار و تهدید از طریق ه 

 از ابتدایی تا دانشگاه زش مهارت های زندگی در سطح وسیعرویکرد آمو 

داری ،آموزش و پرورش، نیروی انتظامی ،  توضیح اینکه هر یک از رویکرد ها بایستی از طریق هماهنگی بین سازمانی )استان

 ده های مورد نیاز الزامی است.دانشگاهها وصدا و سیما...( انجام گیرد و مشارکت سازمانها در ارائه دا ،سازمان بهزیستی و زندانها 

بخش خالصه می شوند که عبارتند از: نیاز سنجی، آموزش ، پژوهش و اشاعه یافته های   چنددر مقاله را عمده فعالیت های این 

 .ارائه شده استعمده  برنامه های آموزشی و فرهنگی بصورت عملی که در بخش 

 

 منابع و ماخذ: 

 (.استراتژی ملی کنترل مواد مخدر، ریاست جمهوری، دبیرخانه مبارزه با مواد مخدر.4668خدر،)پژوهشکده ملی مبارزه با مواد م

، شیوه هاى مقابله و وضعیت سالمت روانى افراد ناباور ،(. بررسى میزان استرس1819)،محمدتقى، کاظم و براهنى ،ملکوتىو  هاجر ،پهلوانى

 .رانانستیتو روان پزشکى ته ،پایان نامه کارشناسى ارشد

 (.http://www.tebyan-ardebil.ir) ،بابایی(. برگرفته از مقاله 1814،)دفتر پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

(. رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی، ترجمه؛ رحمت اهلل صدیق سروستانی، 1810رابینگتن،ارل و واینبرگ مارتین،)

 انتشارات دانشگاه تهران.

 (. آنومی یا آشفتگی اجتماعی در تهران؛ پژوهش در زمینه پتانسیل های آنومی در شهر تهران ، انتشارات سروش.1811فرامرز،) رفیع پور،

  1(.  نشریه تحلیلی خبری، شماره1816ستاد مبارزه با مواد مخدر،)

 نور . تهران. (. جامعه شناسی انحرافات)آسیب شناسی اجتماعی(، انتشارات آوای1811ستوده ، هدایت اهلل،)

 . 448- 485(. علل ساختاری اعتیاد در ایران، بررسی مسائل اجتماعی ایران، درسنامه دانشگاه پیام نور، 1811سخاوت، جعفر،)

  .ترک اعتیاد موفق, انتشارات دانشگاه علوم پزشکى مشهد (. 1816) ،سرگلزایى, محمدرضا

 .ی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاهشناسی کجروجامعه (.1819،)محمد ،سلیمی، علی و داوری

 کاربردی سازمان زندانها)تهران(. -(، آسیب شناسی زندان، مرکز آموزش علمی 1811شمس، علی،)

 .شناسی انحرافات اجتماعی(، تهران، سمت، چاپ چهارمشناسی اجتماعی )جامعهآسیب (.1811، )اهللصدیق سروستانی، رحمت
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