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چکیده
افزایش اعتماد به نفس اجتماعی قدم مهمی در راه پیشریری از اعتیاد به موادمخدر قلمداد میشود .میتوا
از اعتماد به نفس به عنوا یک عامل کلیدی در راستای مقابله با "هراس اجتماعی" و کاهش اعتیاد به
موادمخدر استفاده کرد .اضطراب و کاهش اعتماد به نفس اجتماعی خود از دالیل کم رنگ شد شناخت
منابع و باال رفتن انریزههای گرایش به موادمخدر است .یکی از مسائل مهم اجتماعی افزایش عزت نفس
افراد و کاهش میزا گرایش به موادمخدر ،مقابله با فوبیای اجتماعی ،بخصوو در طیف سنی جوانا است.
برای پیشریری از ورود معضل موادمخدر در جامعه ،احداث یک «پایراه واکسیناسیو اجتماعی» ال زم و
ضروری است .این پایراه با تزریق اعتماد به نفس و کاهش تب اضطراب اجتماعی در درو خانواده(ورفتار
پرستاری اجتماعی مالزم با این نررش ) عمل خواهد کرد .در مقاله حاضر روشهای پیشریرانه اعتیاد بانراه

اولویتبندی با استفاده از نظریه "تب اد اجتماعی" نظریه برچسب زنی"" ،نظریه هراس اجتماعی"" ،بدیل 63 -

های اجتماعی" " دو راهی اجتماعی" " ،عادت واره های فردی"" ،سبک زندگی "،پارادایم های رفتاری"،

" از خود بیرانری و "کارکردگرایی مرتن" مرور میشود .پژوهش حاضر نراه پیشریرانه به اعتیاد و تاثیر
هراس اجتماعی در این مسیر با استفاده از نظریههای جامعهشناختی است .این تحقیق از نوع توصیفی و
کتابخانه ای است و در ر سعی شده استکه عالوه بر بسو و بهبود نظریههای موجود ،از زاویه ای تازه و از
منظر اجتماعی به اعتیاد پرداخته شود .میتوا گفت که هراس اجتماعی باعب تضعیف نمود شقوق اصلی
سرمایه اجتماعی یعنی " اعتماد" و "شادی اجتماعی" می شود .هراس اجتماعی به تدریج با سست کرد
پایههای سرمایه اجتماعی موجی از بی اعتمادی فردی و گروهی را در جامعه بوجود می رورد .این بی -
اعتمادیها منجر به ضعف اراده فردی و افسردگی اجتماعی و سپس گرایش به موادمخدر میشود .مفهوم
اضطراب اجتماعی چو با افسردگی و کسالت همراه است ،باعب تمایل به مصرف موادمخدر در جامعه
(بخصوو در جوانا ) می شود .بنابراین ،فرد بر سر یک " دو راهی اجتماعی" قرار میگیرد که بر حسب
ذایقه و وضعیت خلق و خوی فعلی ،گرایش و مسیر مطلوب خود را انتخاب مینماید.
کلید واژه ها  :اعتیاد به موادمخدر ،دوراهی اجتماعی ،بدیلهای اجتماعی ،هراس اجتماعی
 .2ن ویسگگگنگده مسگگگئو  :مربی ،گروه جگامعگه شگگگنگاسگگگی ،دانشگگگرگاه پیگام نور ،تهرا  ،ایرا  ،پسگگگت الکترونیگگک:
nikbakhsh.b@gmail.com
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مقدمه

روند رسگیب ها ،مسگائل و تهدیدهای اجتماعی در کشگور به خصگوو اعتیاد رو به رشد است.
بنابراین ،نقش فرد و نیز نقش سگگاختارهای اجتماعی ،فرهنری و سگگیاسگگی در بروز و شگگیوع
نابسگگگامانی های اجتماعی از جمله گرایش به موادمخدر موثر اسگگگت .افزایش و تقویت عزت
ملی و اعتمگاد به نفس افراد می تواند در نررش مثبت به مسگگگائل اجتماعی جهت زدود افکار
مزاحم و مخل اجتماعی از جمله وسگوسگههای تمایل به مصگرف موادمخدر تاثیرگذار باشگگد.
تأکید بیشگگگتر به مسگگگائل فوبیای اجتماعی و خودمداری افراد به جای امنیتی کرد موضگگگوع
موادمخدر می تواند در کاهش ر تأثیرگذار باشگگگد .مهم ترین راهکار برچسگگگب اجتماعی در
جگامعگه نسگگگبگت بگه مفهوم حینگیری ،اعتمگاد اجتمگاعی و تزریق روحیگه امید و خودباوری
گروهی و فردی اسگگت .مداوای حینگرایانه با برچسگگب قوی اجتماعی روبرو اسگگت و اگر
نتوانیم بگا مقولگه اعتمگاد اجتمگاعی این برچسگگگبهگا را حل و بی اثر کنیم ،افزایش انزواطلبی
وکگاهش عزت نفس افراد دور از انتظگگار نخواهگگد بود .برای پیشگگگریری از ورود ویروس
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موادمخدر در جامعه احداث یک" حفاظ ایمن  "2اعتماد رفرین ضگگگروری اسگگگت .این ایمنی
خگاطر بگا تقویت اعتماد به نفس و تقویت سگگگطو اعتقادات در درو خانواده و رفتار حسگگگنه
ا جتمگاعی مالزم بگا این اعتقگادات بیمگه خواهد شگگگد .ر هم یک بیمه فردی و گروهی که بر
مخگاطرات و انحرافات اجتماعی نظیر اعتیاد پوشگگگش مقابلهای خواهد داشگگگت (نیک بخش،
)2393
بر اسگگگاس نظریگه فوبیگای اجتماعی  0توجه به عوامل فردی و اجتماعی زمینهسگگگاز اعتیاد،
یک اصگگل ضگگروری اسگگت .دلشگگوره و ترس اجتماعی ،شگگامل ترس شگگدید از حضگگور در
موقعیگتهگای اجتمگاعی اسگگگت کگه دیررا شگگگمگا را ارزیابی میکنند .چنین موقعیتهای
اجتماعی و فکر کرد به قضگاوتهای افراد درباره شگگما می تواند به اندازهای ترسگاننده باشگگد
که فرد را مضگگطرب و پریشگگا نماید .اختال اضگگطراب یا هراس اجتماعی مربوط به حضگگور
در مالء عام و قضگگاوت شگگد توسگگو افراد اسگگت .این افراد به خاطر این فوبیا قادر به کاهش
دلشگگگوره و اضگگگطراب اجتمگاعی خود نیسگگگتند ب نابراین به عنوا افراد گوشگگگه نشگگگین اولین
2. social phobia

1. safe shield

بهرام نيک بخش و علي حميدی

جرقگههگای کگاهش اعتماد به نفس و زمینههای گرایش به موادمخدر در اذها رنا به شگگگکل
منفی تقویت خواهد شگگد .برای از میا برد عالئ م و نشگگانههای اختال اضگگطراب اجتماعی
می توا با اجرای روشهای گوناگونی از جمله تقویت همبسگگگتری اجتماعی با چاشگگگنی قوی
احترام و اعتمگاد متقگابگل و افزایش میزا "سگگگرمگایگههگای اجتماعی" این اختال را به عنوا
پیش زمینه منفی گرایش به موادمخدر کنتر و درما کرد.
اختال هراس اجتماعی و کاهش اعتماد به نفس بسگگیار متداو اسگگت .تعدادی از مردم با
ترسگگگشگگگا بگه شگگگکل قوی مبارزه میکنند .اما عده ای در این میدا هولناک و سگگگهمرین
سگگگرافکنگدانگه انزواطلبی را پیش کشگگگیده تا بتوانند خود را با اسگگگتعما موادمخدر پوشگگگش
مخفیانه دهند .اما موقعیتهایی که سگبب بروز عالئ م و نشگانههای اختال اضگطراب اجتماعی
میشگگوند متفاوتاند .برخی از مردم در موقعیتهای گوناگو اجتماعی و شگگغلی دلشگگوره و
هراس را تجربه میکنند .در این وضگگعیت فقدا راهنما و حمایت اجتماعی از سگگوی جامعه
و والگدین ،افراد دارای فوبیگا را ترغیگب خواهد کرد که به گرایش و اسگگگتعما به موادمخدر
روی رورنگد .برای سگگگایر افرادی کگه بگا اختال هراس اجتمگاعی و کگاهش اعتمگاد بگه نفس

اجتماعی جمعگریزی و سخنرانی کرد برای یک جمعیت است.
عوامگل ایجگاد هراس اجتمگاعی کگه در صگگگورت عگدم برنگامهریزی صگگگحیو اجتماعی و
رموزشگی  ،عمال بسگترهای گوشگه نشینی و گرایش به موادمخدر در جامعه را به وجود خواهد
رورد (اسگگنو و اندرسگگو  )02222 ،عبارتند از :ترس از مالقات با افراد جدید ،در مرکز توجه
قرار گرفتن ،دیگده شگگگد در حگا انجگام کگار ،گفت و گوهای عمومی ،اجرای برنامه روی
صگحنه ،مورد انتقاد قرار گرفتن و مسگخره شگد  ،گفت و گو کرد با شخصیتهای شناخته
شگگگده ،م خاطب قرار گرفتن در کالس ،رزمایش شگگگد  ،غذا خورد و نوشگگگید در جمع،
صگگگریو و بی پرده حرف زد در میهمگانیها و مالقاتها و شگگگرکت کرد در میهمانیها یا
گردهمگاییهگای گونگاگو  .این موارد ،مقگدمگات ابتال به فوبیای اجتماعی و کاهش اعتماد به
1. Snow & Anderson
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نفس را بگه دنبگا دارد که عالئم و نشگگگانههای روانی ر عبارتند از :اضگگگطراب بیش از اندازه
در زنگدگی روزمره اجتمگاعی ،زنگدگی کرد با اضگگگطراب و دلشگگگوره روزها ،هفتهها ،ماهها
پیش از حضگگور در موقعیت اجتماعی خاو ،ترس وحشگگتناک از قضگگاوت شگگد توسگگو
دیررا  ،ترس از انجام کاری که سگگگبب خجالت و شگگگرمسگگگاری رنا شگگگود ،پره یز از قرار
گرفتن در موقعیگت های اجتماعی خاو و نوشگگگید الکل پیش از حضگگگور در موقعیتهای
اجتمگاعی جهگت تمگدد اعصگگگاب .عگدم اقدام در ایجاد اعتماد جهت رموزش و پر کرد این
شگگگکگاف هگای اجتمگاعی بگه وجود رمگده از سگگگوی جامعه و خانوادهها در این زمینه ،باعب
گوشگهنشینی افراد مبتال به و سپس تشکیل و ایجاد محلهای امن و در دسترس گروه خودی
(معتادا تفننی) به صگورت شگبکهای خواهد شگد .با توجه به مطرز شگگد این بسگتر ،شگگرایو
برای شگگکسگگتی مضگگاعف در بین جامعه هدف مربوط به این گروهها (افراد مسگگتعد اعتیاد) به
وجود خواهد رمد (نیک بخش.)2395 ،
تاثیر هراس اجتماعی بر گرایش به موادمخدر
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از زمانی که موادمخدر به عنوا یک مسگگئله اجتماعی شگگناخته شگگده اسگگت،کوشگگشهایی
جهت تبیین این نکته صگورت گرفته اسگت که چرا برخی به مواد شگیمیایی وابسگته میشوند،
در حالی که برخی دیرر وابسگته نمیشگوند .اضگطراب اجتماعی ،اضگطراب یا هراسگی اسگت
که در موقعیتهای میا فردی یا عملکردی ایجاد میشگود .افراد دارای اضطراب اجتماعی
باال از ارزیابی منفی دیررا نسگگبت به خود و یا انجام عملی که باعب شگگرمندگی شگگود،
بیمناک هسگگتند .تحقیقات حاکی از ر اسگگت که اضگگطراب با احسگگاسگگات ،رفتارها و
نشگگانههای عدم رضگگایت از دیررا همراه اسگگت .نظریههای شگگناختی در زمینه اضگگطراب
بیانرر ر اسگگت که توجه انتخابی به تهدیدها ،اضگگطراب را شگگدیدتر کرده و قضگگاوت در
زمینه رویدادهای اجتماعی را به انحراف میکشگگاند )نادری 2392،به نقل از دشگگگتربادی،
دشگگگتربگادی و رحیمی مقگدم .)2392 ،ریچ و هوفمن  )0222( 2معتقگگدنگد بگا وجود اینکگگه
گامهای بزرگی در فهم عوامل نرهدارنده این اختال و درما ر برداشگگته شگگده اسگگت

1. Lindwall & Hassmén
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ولی هنوز راه زیادی تا فهم دالیل ابتال به اختال اضطراب اجتماعی وجود دارد.
یکی از اسگاسگی ترین رسیبهای اجتماعی که نیروها و سرمایههای انسانی یک جامعه
را به ویرانی میکشگد اعتیاد اسگت .زیا های ناشی از اعتیاد در زمینههای فردی ،خانوادگی
و اجتماعی فرهنری بسگیار سگنرین و جبرا ناپذیر است .نوجوانا و جوانا هر مرز و بوم
نیروی کار و ریندهدارا و والدین فردای جامعه خواهند بود و سگوداگرا اعتیاد این قشر
را با توجه به مصگگائب و مشگگکالت فراوانشگگا که رسگگیبپذیرترند مورد هدف خود قرار
دادهاند .فرد مبتال به هراس اجتماعی با مشگگکالت زیادی در حوزه کارکرد شگگخصگگی و
اجتماعی روبرو است (ریچ و هافمن .)0222 ،2
اهمیت رگاهسگگازی افراد در رابطه با خطرات مصگگرف و شگگناخت اثرات زیسگگگتی،
شگناختی ،روانی و اجتماعی موادمخدر و ضرورت ایجاد نررش مناسب ،اهمیت به سزایی
در پیشگریری از مصرف مواد دارد .سوءمصرف مواد به عنوا رفتاری است که به صورت
اجگتگمگگاعگی رمگوخگتگگه مگی شگگگود (دنگیگس و وانگگدر  .)0222 ،0رفتگگار مصگگگرف مواد از
شگگناختها ،نررشها و باورهای فرد تاثیر میپذیرد .تقویت مهارت خود توانمندسگگازی و

یکی ازمهم ترین پیگگامگدهگای اختالالت اضگگگطرابی ،اعتیگگاد افراد بگه موادمخگدراسگگگت .این
اختالالت اضگگگطرابی منجر بگه گرایش افراد بگگه مصگگگرف موادمخگدر میشگگگود .رموزش و
فرهنگسگازی نخسگتین گام پیشگریری است و از این طریق می توا جوانا و مردم جام عه را
از معضگگگل مصگگگرف مخدر دور کرد .حمایت از بهبود یافترا اعتیاد نیز یکی دیرر از نکات
بسگیار مهم اسگت که باید برای ر برنامهریزی کرد .افراد ممکن اسگت برای فرار از اضطراب
بگه موادمخدر گرایش پیدا کنند .در رسگگگیب شگگگناسگگگی اجتماعی رفتارهایی نظیر ولرردی و
تکدی گری نشگانه فاصگله گرفتن از میانرین رفتار جامعه و زندگی به سگبک خاو محسگوب
می شود .اعتیاد نشا دهنده یک رسیب روانی است (نیک بخش و رئیسی.)2392 ،
3. Clarck

1. Reich & Hufmman
2. Dennies& Vander
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طبق تحقیق ررمانیکیا ( )2392اضگگطراب در زنا  32درصگگد و در مردا  29/5درصگگگد
اسگت .اختال هراس سگبب تنری نفس و سوءمصرف می شود و شامل افرادی است که دائما
در تشگویش و نررانی به سگگر میبرند و احسگگاس ررامش ندارند .اضگگطراب مرتبو با وسگگواس
یکی از عوامگل گرایش به موادمخدر اسگگگت .افراد گرفتار این بیماری از اعتماد به نفس پایین
و اضگگطراب باالیی برخوردارند لذا با مراجعه به مشگگاوره و روا پزشگگک می توا از اعتیاد نیز
پیشریری کرد.
بیمگاری هگای عصگگگبی ،سگگگرخوردگی و مشگگگکالت روانی و حگاالت نگگاشگگگی از ر هگگا
نظیراضگگطراب در موارد بسگگیاری موجب اعتیاد میشگگوند .زندگی قبل از اعتیاد معتادین از دو
جهگت یکی خود فرد و دیرری محیو اطراف فرد بگگا مسگگگائگل روانی ارتبگاط دارد .بیشگگگتر
معتادین ،حسگگاس ،زودرنج ،متوقع ،مضگگطرب و پوچگرا هسگگتند و همه چیز حتی زندگی را
پوچ و بیهوده میداننگد .افراد معتگاد فاقد منطق ،مطلقگرا ،بهانهگیر ،عصگگگبانی و پرخاشگگگرر
هسگگگتنگد (بگاتلر و ماتیوس  .)2983 ،2بر اسگگگاس نظریه سگگگاترلند رفتارهای کجروانه از طریق
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معگاشگگگرت با اغیار یعنی داشگگگتن روابو اجتماعی ناسگگگالم با انواع خاصگگگی از مردم منحرف
رموختگه میشگگگود (النگدیس  .) 0222 ،0رفتارهای منحرفانه فرد از جمله گرایش به موادمخدر
ذاتی نیسگگگت بلکه از طریق تماس با اشگگگخاو دیرر در فرایند ارتباطات یاد گرفته میشگگگود
(کینیا 2312 ،به نقل از نیکبخش و رئیسی.)2392 ،
بگازبینی ظگاهری افراد نسگگگبگت بگه خود در قضگگگاوتهگای تگاییگد یا عدم تایید خود تاثیر
میگذارد .همین امر باعب می شگود که روحیات سگالم و یا پ رخاشگررانه مالزم با اضطراب به
خود بریرنگد و سگگگپس این بگاز بینیهگای ذهنی خود را بگا دیررا مطرز کننگد .در صگگگورت
وجود خأل رفتگاری ،گرایشهگای رفتگاری نگادرسگگگت از جملگه گرایش بگه موادمخگدر پیگگدا
خواهند کرد (به نقل از طهماسگگبی مرادی .)2382 ،نتایج تحقیق فرجاد ( )2312نشگگا داد که
بیشگتر معتادا مرد ،دارای تحصگیالت متوسگطه ،متأهل و دارای خانوادههای سگازمانی رهن و
رهن و اجگاره هسگگگتنگد .طبق تحقیق نیگک بخش و حگافظی ( )2392یکی از مهم ترین دالیل
انزواطلبی حتی در سگگالمندا احسگگاس تنهایی و افسگگردگی اسگگت .بنابراین والدینی که خود
2. Landis

1. Butler & Mathews

بهرام نيک بخش و علي حميدی

افسگگردهاند چرونه می توانند فرزندانی سگگالم ،با انریزه و شگگاداب به جامعه تحویل دهند یا از
رویروری رنا به موادمخدر جلوگیری نمایند .بر این اسگگاس ،ضگگرورت پر کرد صگگحیو
اوقگات فراغت و ورزش در مهار نمود این رسگگگیبها بیش از پیش رشگگگکار میشگگگود .طبق
تحقیق نیگک بخش ،حگافظی و جلیلی ( )2389در خصگگگوو تاثیر فقر بر انحرافات اجتماعی
 22درصگگگد از پاسگگگخ گویا عوامل مختلفی مثل فقر فرهنری و اقتصگگگادی ،دوسگگگتی با افراد
نگابگاب و نگاکگامی را در بروز انحرافگات اجتمگاعی دخیگل دانسگگگتگه بودند .بین متغیرهایی مثل
انریزه ،ادراک ،اعتقگادات و رضگگگایگت درونی با گرایش رنا به موادمخدر ارتباط معناداری
وجود دارد .از شگگگایع ترین اختالالت روانی همبود بگا اعتیگاد می توا بگه اختال افسگگگردگی
اسگاسگی ،اختال شگخصگیت ضد اجتماعی و اختالالت اضطرابی اشاره کرد (ریاد و ماشا ،2
 .) 0223بگه عقیگده ربالرد و پگارکر  )2991( 0فرزندانی که دارای والدین با انتظار باال هسگگگتند
فشگگ ار روانی باعب به وجود رمد اضگگظراب اجتماعی و پیامدهای ناخوشگگایند مترتب بر ر
میشگگگود .الیزابت  3و همکارا ( )0222سگگگبکهای مختلف رفتاری والدین را در چرونری
پرورش ذهنی فرزنگدا موثر میداننگد .بگافت و زمینه خانوادگی مهم ترین نقش را در پرورش

پاسخ بدن به اضطراب

اضگطراب پاسگخ بد به مشگکلی اسگت که سگیسگتم عصبی و ایمنی ،قلب ،عروق و غدد فوق
کلیوی را درگیر میکند  .اضگگگطراب سگگگبب افزایش میزا هورمو کورتیکوتروپین در مغز
می شگگگود .این هورمو هنرگام پگاسگگگخ بیولوژیگک بگد به عوامل اضگگگطرابزا در مغز یافت
می شگگگود .تقریبگا کلیگه موادمخگدر ،سگگگبگب افزایش میزا هورمو کورتیکوتروپین در مغز
میشگگوند .به گفته دانشگگمندا رابطه مسگگتقیم بیولوژیکی میا اضگگطراب و اعتیاد به موادمخدر
وجود دارد .اضگطراب خفیف ممکن اسگت تغییرات سگودمندی در روز و جسم افراد ایجاد
کنگد .بگه عنوا مثگگا  ،اضگگگطراب می توانگگد توجگگه و ظرف یگت فرد را در ذخیرهسگگگگازی و
3. Elizabeth

1. Ayyad & Mashaan
2. Ablard & Parker
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یکسگگگا سگگگازی اطالعگات با ارزش تحت تاثیر قرار دهد .اما اگر اضگگگطراب طوالنی مدت و
مزمن شگگود کنتر و درما ر بسگگیار دشگگوار خواهد بود .اضگگطراب اختاللی اسگگت که در
مقاطع و سگگنین مختلف گریبا انسگگا میشگگود .بد انسگگا برای مقابله با پریشگگانی روانی و
جسگگگمی بگه این اختال واکنش نشگگگا میدهگد .باکینرهام  ،2999( 2به نقل از نیک بخش و
رئیسگگی ) 2392 ،به این نتیجه رسگگید که پسگگرا بیش از دخترا در معره انواع اضگگطراب و
ا فت تحصگگیلی متاثر از ر قرار می گیرند .وی با بررسگگی برخی از متغیرها نشگگا داد که تاثیر
عوامگل اجتمگاعی و خگانوادگی از قبیگل از دسگگگت داد پدر بیشگگگتر از سگگگایر متغیرها با عب
اضطراب اجتماعی و افت تحصیلی میشود.
اضطراب و اعتیاد به موادمخدر

رویگدادهگای اضگگگطرابرور می تواننگد نقش موثری در اعتیگاد بگه موادمخدر و الکل داشگگگته
بگاشگگگنگد .اضگگگطراب نه تنها یکی از مهم ترین عوامل رغاز و ادامه اعتیاد به موادمخدر و الکل
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اسگگگت بلکه می تواند سگگگبب وابسگگگتری دوباره فرد به موادمخدر شگگگود .اضگگگطراب یکی از
مهم ترین عوامل مصگگرف مجدد دخانیات توسگگو افرادی اسگگت که مدتها سگگیرار را کنار
گذاشگگتهاند .کودکانی که در معره اضگگطراب شگگدید قرار دارند بیشگگتر از همسگگاالنشگگا به
موادمخدر و الکل معتاد می شگگوند .نتایج مطالعات نشگگا داده اسگگت که رابطه قدرتمندی بین
اضگطراب در سگا های نخسگت زندگی و افزایش خطر ابتال به افسگردگی ،رفتارهای خشگگن و
اعتیگاد بگه موادمخگگدر و الکگگل وجود دارد (دیویگدسگگگو  0و همکگارا  .)2991 ،تجربیگگات
اضگگطرابرور سگگبب وابسگگتری مجدد افراد درما شگگده به موادمخدر میشگگود .افرادی که
توانسگگگتگه انگد از موادمخگدر پرهیز کننگد باید با دوری کرد از محیوهای خطرزا ،شگگگناخت
مشگگگکالت روانی و گسگگگترش رفتگارهای مناسگگگب ،اضگگگطراب را مدیریت کنند .می توا با
رموزشهگای گونگاگو و درمگا هگای بگالینی از وابسگگگتری مجدد افراد به موادمخدر و الکل
جلوگیری کرد .با اسگگگتفاده از مهارتهای حل و فصگگگل مشگگگکالت و حمایتهای اجتماعی
می توا در درمگا موفق بود .اضگگگطراب بگه معنای ترس ،تشگگگویش ،نررانی و فقدا ررامش

2. Davidson

1. Backingham

بهرام نيک بخش و علي حميدی

اسگت .اضگطراب میتواند سگالم و یا ناسگالم باشگد .اضگطراب ناسالم یکی از عوامل زمینهساز
درگرایش به مصرف موادمخدر است.

انواع اضگگگطراب می توانگد زمینگه را برای گرایش بگه مصگگگرف مواد فراهم کند .در زیر به
برخی از انواع اضگگگطراب اشگگگاره میشگگگود .الف) اضگگگطراب فراگیر :اضگگگطراب و نررانی
غیر منطقی مسگگتمر و شگگدید درباره وقایع و رویدادهای رینده که حداقل به مدت شگگش ماه به
طو انجگگامگد ،ب) هراس اجتمگاعی :اضگگگطراب و نررانی غیر منطقی از حضگگگور در جمع،
صگگگحبگت کرد بگا دیررا که در اغلب موارد منجر به اجتناب از حضگگگور در اجتماع (عدم
حضگگور در میهمانیها و مجالس) و یا ناتوانی در سگگخن گفتن و پریشگگانی شگگدید در اینرونه
موقعیتها میشگگود ،ج) اسگگترس پس از حادثه :اختال اسگگترس پس از حادثه ،نوعی اختال
اضگگطرابی اسگگت که در هنرام مواجه شگگد با یک رویداد رسگگیبزا و پرخطر مانند بالیای
طبیعی (سگیل ،زلزله ،رتشگفشگا ) و یا سگوانو و حوادث انسگانی (جنگ ،تصادفات رانندگی ،
رزار و شگگگکنجه جسگگگمی یا روانی ،تجاوز) در عدهای از افراد حاضگگگر و یا قربانیا رویداد،
ایجاد میشگگود .درما اسگگترس پس از حادثه غالباً دشگگوار بوده و بسگگیاری از مبتالیا به این

عواره اختال مذکور و افزایش افسردگی و اضطراب در مبتالیا میشود.
نظریاه خرده فرهنا

هاا/کجروی فرهنگی در ارتبااط باا اعتیاد به موادمخدر و

اضطراب

خرده فرهنگها الروهایی از ارزشها ،هنجارها و رفتار در میا گروههای خاو میباشگگند.
ر ها شگگبکههای مهم مرجع هسگگتند که افراد و گروهها از طریق ر ها جها را میبینند و ر
را تفسگگیر میکنند .فرد مضگگطربی که تعهد خاصگگی به جامعه ندارد و پیوندهای محکمی با
خرده فرهنگ مصگگرف مواد دارد ،بیشگگتر احتما دارد که به مصگگرف موادمخدر روی رورد.
اعضگای خرده فرهنگ مواد ،ارزشها و هنجارهایشگا را برای اشگگخاصگی که جذب این نوع
زندگی میشوند تبلیغ میکنند (ربادینسکی.)2380 ،
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کنش متقابل نمادین/برچسب زنی

کنش متقگابگل نمگادین یگک رویکرد جگامعگه شگگگنگاختی اسگگگت که در دیدگاههایی از قبیل
برچسگبزنی یا نظریه عکس العمل اجتماعی پدیدار میشگود و فره اصگلیاش این است که
مردم واقعیگت را می سگگگازند .نظریات و مطالعات جامعه شگگگناختی به مصگگگرف موادمخدر در
وضگگگعیگت اجتمگاعی ر توجگه میکنند .نظریه رنومی میگوید که افراد با عدم رضگگگایت از
نقشگگی که باید ایفا کنند از فشگگار ناشگگی از این دوگانری صگگدمه میبینند و این فشگگار باهمنوا
شگگد  ،شگگورش کرد  ،ابتکارات غیرقانونی یا انزواطلبی جواب داده میشگگود .براسگگاس این
نظریه ،مصگگرف کنندگا موادمخدر از بین اهداف اجتماعی معمو و موقعیتهای اجتماعی
گوشگگهگیری را برمیگزینند .نظریه معاشگگرت افتراقی مدعی اسگگت که رفتار مصگگرف مواد،
رفتار رموخته شگگگده اسگگگت و اولین یادگ یری در یک گروه کوچک صگگگمیمی رد میدهد
(نیگک بخش .) 2393 ،رموزش پیشگگگریری از اعتیگاد بگه مصگگگرف موادمخدر نیاز به یک کار
گروهی دارد و نه تنها مراجع قانونی و انتظامی در ر سگهیم هسگتند بلکه مشگارکت فعا تک
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تگک افراد جگامعگه را نیز می طلبگد .در کنگار ر تقویگت اعتمگاد بگه نفس در فرزندا محرکی
اسگگگت کگه می توانگد ر هگا را برای انجام بهترین کارها ارشگگگاد نماید .تقویت اعتماد به نفس،
اشگگتغا و احسگگاس مثبت فرزندا نسگگبت به خودشگگا و افزایش سگگرمایه اجتماعی به عنوا
عامل کلیدی جهت کاهش رسگگیب های اجتماعی از جمله اعتیاد امری ضگگروری اسگگت .اگر
سگرمایه اجتماعی به واسگطه عدم اعتماد به بازیافترا دچار خدشگه شود الزم است که مجدد اً
مورد بررسگگی قرار گیرد .روشهای مقابله با اضگگطراب و اعتمادبه نفس باال باعب میشگگود که
فرد کمتر فریب دوسگتا ناباب را بخورد و در دام اعتیاد گرفتار شگگود .به نظر میرسگگد بهترین
راهکگار جلوگیری از گرایش بگه موادمخگدر ،تقویت روحیه اعتماد به نفس و افزایش قدرت
نه گفتن در افراد اسگت .برای موفقیت هرچه بیشگتر در پیشگریری ،باید سازوکارها و امکانات
الزم برای مشگگگارکگت مردم فراهم شگگگود .با این کار امکا پیش بینی ،بررورد واقعی و زمینه
برای کگاهش و یگا حگذف ضگگگررهگای بگالقوه ناشگگگی از خطر موادمخدر نیز فراهم میشگگگود
( شایرا و اصغرزاده.)2392 ،
سگگوءمصگگرف موادمخدر و اعتیاد یکی از مشگگکالت عمده کشگگورهای در حا توسگگعه

بهرام نيک بخش و علي حميدی

اسگت .دامنه تأثیرات سوءمصرف مواد از ر رو حائز اهمیت است که عواقب وخیم ر تنها
فرد مورد نظر را در برنمیگیرد ،بلکگه معموالً خگانواده ،دوسگگگتگا و همکگارا نیز در معره
رثار ویرانرر این پدیده قرار خواهند گرفت .سگگوءمصگگرف موادمخدر یکی از حاالت رنومی
در جگامعگه اسگگگت ( جهگانریری و غالم زاده نطنزی .)2392،نتگایج به دسگگگت رمده از تحقیق
حیدرنژاد ،باقری بنجار و اصگگانلو ( ) 2392نشگگا داد که بین جوانا معتاد و غیرمعتاد از لحاظ
میزا مشگگگارکگت اجتمگاعی در فعگالیگتهگای مختلف ،اعتمگاد اجتمگاعی و روابو اجتماعی
تفاوت معنیداری وجود دارد.
بگا عنگایگت بگه این که پیشگگگریری خانواده محور به عنوا مؤثرترین روش پیشگگگریری از
اعتیاد و جرائم موادمخدر اسگت ،الزم اسگت شاخ

های تعیین شده برای این نوع پیشریری

شگگامل هماهنری گفتار و رفتار افراد الرو در خانواده ،خودداری از دلسگگوزیهای معتادپرور،
معگاشگگگرت نکرد بگا خگانواده های رلوده به موادمخدر و دوری از معاشگگگرت با افراد معتاد و
نگاباب مورد توجه خانوادهها قرار گیرد (نوجوا و اصگگگغری .) 2393 ،عوامل مختلفی از جمله
فقر مگالی ،مشگگگکالت خگانوادگی ،اختالفگات زنگاشگگگویی ،وجود الروهگای نگامناسگگگب برای

عمده اعتیاد محسگگگوب میشگگگوند (معصگگگومیزاده دزفولی .)2392 ،اعتیاد و سگگگوءمصگگگرف
موادمخدر به مثابه یک مسگگئله اجتماعی پدیدهای اسگگت که همراه با ر توانایی جامعه در
ارزیابی و حفظ نظم موجود از بین میرود ،عملکرد بهنجار حیات اجتماعی مختل و باعب
دگرگونیهای سگگاختاری در نظام اقتصگگادی ،اجتماعی ،سگگیاسگگی و فرهنری یک اجتماع
می شگگگود .طبق تحقیق کگامرانی ( )2392بین میزا سگگگرمگایگه اجتمگاعی افراد و اعتیگاد رابطه
معنیداری وجود دارد (کامرانی.)2392 ،
دورا بلوغ و نوجوانی یکی از حسگگگاس ترین دورههای زندگی به شگگگمار میرود .در این
دوره سگنی خصگوصگیاتی از قبیل تشگخ

طلبی ،اعالم اسگتقال  ،مخالفتجویی ،خود نمایی

و تگابع یگت از گروههگای مرجع بروز میکنگد .نوجوا بگا دارا بود ویژگیهای خاو خود به
دنبا هیجا اسگت و در این راه اغلب به بیراهه کشگیده میشگگود ،نوجوانا و جوانا بیش گ تر از
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گروه هگای دیرر در معره خطر اعتیگاد قرار دارند .خانواده به عنوا باالترین نهاد خانوادگی
نگقگش بسگگگزایی در کنتر نوجوا نسگگگبگگت بگگه اعتیگگاد دارد .بلوغ و نوجوانی ،اختالالت
خگانوادگی ،تضگگگاد بین والگدین ،دوسگگگتا ناباب ،نابسگگگامانیهای زندگی ،بیکاری ،تنهایی و
فشگگار عصگگبی از جمله خطرات بازگشگگت به مصگگرف موادمخدر به دنبا ترک اعتیاد اسگگت.
خطر بازگشگت به مصگگرف موادمخدر به دنبا ترک اعتیاد همواره مطرز اسگگت و این مس گئله
مقگابله با مسگگگئله اعتیاد را پیچیده تر می سگگگازد .فرایند عود زمانی رغاز میشگگگود که تفکرات،
احسگگگاسگگگات و رفتگارهای فردی که در برنامه بهبودی قرار دارد دوباره تحریف و غیرمنطقی
می شگگوند .فرایند عود غالباً شگگامل فعا نمود سگگیسگگتم انکارورزی به مثابه یک سگگپردفاعی
غیرانعطافپذیر ،تمایل به تنهایی و انزوا ،قضگگاوتهای منفی ،تصگگمیمگیریهای نامناسگگب،
ناتوانی در مواجهه با مشگکالت و بروز فشگارهای زندگی و اسگترس است .بنابراین ،این مس ئ له
همواره مورد توجه مسگگگئولین و نیز خود مبتالیا به سگگگوءمصگگگرف مواد و خانواده رنا بوده
اسگگت .بر این اسگگاس برنامهریزی و تالش جهت کاهش این مسگگئله باید به عنوا بخشگگی از
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برنامه های پیشگریری از اعتیاد در جامعه مورد توجه قرار گیرد .در کشگگور ما نیز خصگگوص گاً در
سگگگا هگای اخیر بگا وجود گسگگگترش انواع برنامههای درمانی و تالش در جهت کاهش تعداد
مبتالیا به اعتیاد از طریق بازگرداند رنا به زندگی سگگگالم ،همچنا شگگگاهد رمار روز افزو
معتادا و نیز اخبار ناخوشگگایند این مسگگئله در جامعه هسگگتیم .کارشگگناسگگا امر علت اصگگلی
شگگگکسگگگت اغلب این برنامه های درمانی و کاهش رسگگگیب در معتادا را فراوانی بازگشگگگت
معتادا در کشگگور دانسگگته اند .لذا پرداختن به مسگگئله عود در درما اعتیاد الزامی و از نیازهای
اسگاسگگی در فرایند کنتر معضگگل اعتیاد در کشگگور اسگگت (شگگکری ،سگگنرین اسگگتاد ربادی و
علیربادی .) 2395 ،حمایت اجتماعی در جلوگیری از بازگشگگگت معتادا امری مهم اسگگگت.
سگگودمندی حمایت اجتماعی ممکن اسگگت ناشگگی از اثر ر روی ارزیابی ذهنی عوامل فشگگار،
انتخاب شگیوههای مؤثر سگگازگاری ،احسگگاس عزت نفس و مهارتهای فردی باشگگد (اختری،
خدایی ،یاقوتی و فی

اللهی.)2395 ،

سگگگاترلنگد وکرسگگگی  2بگه مبحگب چرونری انتقگا رفتار مجرمانه در قالب پیوند افتراقی
1. Sutherland & Cressey
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میپردازند .مصگگگرف موادمخدر هنرامی ایجاد میشگگگود که پیوندهای کجروانة افراد بیش از
پیونگدهای معمولی اجتماع ر ها باشگگگد .طبق این نظریه ،در اغلب موارد یادگیری انحراف از
دیررا از طریق گروههای اولیه صگگورت میگیرد (رابینرتن و واینبرگ  .)2383 ،2بر اسگگاس
نظر میلر  ) 2958( 0هنجارهای برخی از خرده فرهنگهای طبقه پایین ،منشگگأ عدم دسگگتیابی به
موقعیگت هگای عادی اسگگگت .اعضگگگای یک گروه نوجوا خیابانی هنجارهای خرده فرهنگ
طبقه پایین را دنبا می کننند و عالئق خاو خود را دارند (نیک بخش.)2393 ،
بحث و نتیجهگیری

بگا توجگه بگه موضگگگوع مقگالگه حگاضگگگر مبنی بر نقش هراس اجتمگاعی و تگاثیر ر بر اعتیگاد به
موادمخدر ،به اهمیت ایجاد شگگادی اجتماعی و روشهای مقابله با اضگگطراب فردی و گروهی
تگاکیگد می شگگگود .همچنین بر اهمیگت خگانواده (بگه عنوا نهگاد اولیه) و جامعه در قالب نقش
حمایتی پیشگریرانه به صگگورت همزما تاکید می شگود .زیرا در صگگورت عدم حمایت و ایفای
نقش سگازنده از سگگوی این نهادها ،پیشگگریری از اعتیاد دشگگوارتر میشگگود .پیشگگرفت و تکامل

نشگگگاط اجتمگاعی در جگامعه می توا تا حدی از اعتیاد پیشگگگریری کرد .جهت جلوگیری از
ورود ویروس مخربی بنگام موادمخگدر در جامعه ،نیاز به احداث یک پایراه بهداشگگگت روانی
یا ایسگتراه مقابله با افسگردگی کامالً ضگروری اسگت .این پایراهها با تقویت سطو خودباوری
فردی بگاعگب نررشهگای اعتمگادرفرین در درو خانوادها میشگگگوند .این پایراهها همچنین
می توانند به بیمه سالمت جامعه کمک کنند.
ضگگرورت اجتماعی مرتبو با سگگالمت روا  ،منجر به ایجاد مسگگئلهای به نام روا درمانی و
مقابله با هر گونه رفتار فوبیایی شگگده اسگگت .اگر این فرصگگت روا درمانی برای همرا جهت
مقابله با رفتارهای نامناسگگگب فراهم باشگگگد ،به شگگگکل کلی در جامعه نقش واکسگگگیناسگگگیو
اجتماعی خواهد داشگگگت و به سگگگهولت می توا با نابود کرد ویروس اضگگگطراب و هراس،

2. Miller

1. Rubington & Weinberg
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شگگگادی اجتماعی را جایرزین افسگگگردگی اجتماعی کرد .مفهوم اضگگگطراب اجتماعی چو با
افسگگگردگی و کسگگگالگت همراه اسگگگت بگه خودی خود در جگامعگه اسگگگتعگداد رویروری بگگه
موادمخدر( بخصگگگوو از سگگگوی جوانا ) را بارور می سگگگازد .طبق تئوری پارسگگگونز مبنی بر
بگدیل های اجتماعی و یا طبق نظریه تباد اجتماعی هومنز ،فرد بر سگگگر یک دوراهیاجتماعی
قرار می گیرد که بر حسگگگب ذایقه و وضگگگعیت خلق و خوی فعلی ،گرایش و مسگگگیر خود را
انتخاب مینماید.
در راسگتای واکسگگیناسگگیو اجتماعی به عنوا یک پایراه بهداشگگت روانی در راه مداوای
افسگگردگی اجتماعی ،از نقش نهاد مهمی مثل خانواده باید به نحو مطلوب اسگگتفاده شگگود .در
غیر این صگگگورت بگا پدیده ای به نام انزواطلبی اجتماعی به شگگگکل منفی (مطابق دیدگاه مرتن
مبنی بر عگدم همگگاهنری بین وسگگگایگگل و اهگگداف فرهنری) مواجگه خواهیم شگگگگد .بگا این
نگاهمخوانیهگای اجتمگاعی ،بسگگگتر و زمینگه گرایش بگه موادمخدر فراهم میشگگگود .اگر این
شگگگکگاف اجتمگاعی با عاملی به نام سگگگرمایه اجتماعی تقلیل پیدا نکند ،پس باید پذیرفت که
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اضگگگطراب اجتمگاعی عگادات وارههگای فردی را بگه نفع خود مصگگگادره خواهد کرد .یکی از
تبعگات تغییر شگگگکگل منفی عگادت وارههای زندگی ،کاتالیزور نمود مسگگگیر رویروری به
اعتیاد در بین افراد مبتال به خواهد بود .بر این اسگاس مفهوم واکسگیناسگگیو اجتماعی در چنین
مواقعی معنای دو چندانی پیدا خواهد کرد.
براسگگگاس پگارادایمهگای رفتگاری در دیگدگگاه جگامعهشگگگناختی ،توجه به عوامل فردی و
اجتماعی زمینه سگگاز اعتیاد امری مهم به نظر میرسگگد .در صگگورت انتخاب مسگگیر اضگگطراب-
اعتیگاد یگک بی مسگگگولیتی اجتمگاعی برای تشگگگدید افسگگگردگی در ب ین جامعه هدف به وجود
میرید که در صگگگورت عدم نشگگگانهگذاری صگگگحیو ،پیوند دو عامل به نام اضگگگطراب-اعتیاد،
تبدیل به یک معضگگل اجتماعی خواهد شگگد (الیزابت و همکارا  .)0222 ،بنابراین ،پیشگگنهاد
می شگگود که خالءهای موجود نظارتی در جامعه به دقت شگگگناسگگگایی تا امکا پیشگگگریری از
رویروری به مواد مخدر بهتر فراهم شگود .یکی از مسگائلی که بیارتباط با ایجاد افسگگردگی و
سگگگرخوردگی جوانا نیسگگگت ،بحب ازکار انداختن موتور محرکه جامعه (جوانا ) توسگگگو
بیرانرا اسگگگت .بیرانرا از طریق شگگگیوع و ترویج سگگگبک زندگی غربی ،نمادهای مد نظر
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خود را از طریق شگگبکهها و رسگگانههای جمعی به صگگورت جهتدار اشگگاعه میدهند .سگگپس با
ایجاد افسگگگردگی وکرختی اجتماعی نسگگگبت به انفعا جامعه هدف خود (با مسگگگیر جهتدار
افسگگگردگی منتهی بگه اعتیگاد) یعنی جوانگا وارد این کگارزار خواهند شگگگد .بنابراین ،با ایجاد
شگادی و نشگاط اجتماعی در جامعه می توا از این طریق کانا های افسگردگیزا را شگناسگگایی
و مداوا کرد.
براسگگگاس نظریگه مرتن  2عگدم ارتبگاط بین وسگگگایگل و اهگداف فرهنری در جامعه باعب
انزواطلبی (بگه خگاطر اضگگگطراب و افسگگگردگی) میشگگگود .بنگابراین ،یکی از روشهای موثر
پیشگریری از اعتیاد تطابق و هماهنری بیشگتر بین وسگایل و اهداف و محترم شمرد دسترسی
عگادالنگه همگه طبقگات اجتمگاعی بگه این اهداف ازجمله رفاهیات و سگگگرگرمیهای اجتماعی
اسگگت .براسگگاس نظریه سگگگرمایه اجتماعی نقش خانواده و نحوه اعتماد به فرزندا جهت عدم
تاثیر پذیری از افکار منفی و روا پریشگانه بسگیار مهم اسگت .خانواده پل ارتباطی بین فرزندا
و سگگگاختار اجتماعی محسگگگوب می شگگگود و در صگگگورت عدم اعتماد خانوادگی و معتاد بود
والگدین این پگل ارتبگاطی از بین خواهد رفت و فرزندا با قوانین ،ارزشها و هنجارهای یک

بگایگد گفگت کگه هراس اج تمگاعی به تنهایی نمی تواند زمینه ابتال به موادمخدر را فراهم نماید،
بلکه در صگگگورت باال رفتن تب اضگگگطراب اجتماعی و عدم تجویز نسگگگخه درمانی مطلوب از
سگگوی خانواده و نهادهای بهزیسگگتی ،تولد فرزندی ناخواسگگته به نام طفل مضگگطرب و معتاد به
موادمخگدر دور از ذهن نخواهد بود .هراس اجتماعی باعب تضگگگعیف نمود یکی از شگگگقوق
اصگلی سگرمایه اجتماعی یعنی اعتماد و شادی اجتماعی میشود و می توا از ر تحت عنوا
موریانه ای یاد کرد که به تدریج با سگگسگگگت کرد پایههای سگگگرمایه اجتماعی عمالً موجی از
بی اعتمگادی فردی و گروهی را در جگامعگه بگه وجود میرورد .بگه تگدریج این بیاعتمگادیهگا
منجر به ضگعف اراده فردی و افسگردگی اجتماعی و سگگپس گرایش به موادمخدر میش گود .با
شگگناخت و بررسگگی چهار ضگگلعی ( هراس اجتماعی ،سگگرمایه اجتماعی ،اعتیاد و افسگگردگی
1. Merton
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فردی) می توا تگا حگدودی از بروز اعتیگاد جلوگیری کرد .از مزایگای اجتمگگاعی ایجگاد جو
نشگاط و شگادابی اجتماعی در جامعه ،می توا به افزایش مشگگارکت اجتماعی و کاهش فوبیای
اجتماعی اشاره نمود.
اعتیاد یکی از مهم ترین پدیده های جهانی اسگگگت که در حا حاضگگگر جوامع مختلف را
در ابعاد متعدد مورد تهدید قرار میدهد .با توجه به رشگد فزاینده شگهرگرایی و صگنعتی شد
مشگگگاغل در زندگی اجتماعی امروز و فردگرایی ،سگگگطو توقعات ،انتظارات و خواسگگگتههای
فردی رو به افزایش اسگگت و در صگگورت عدم بررورده شگگد این خواسگگتهها و انتظارات به
صگورت مشگروع ،شگاهد ی ک رسگیب اجتماعی بنام هراس اجتماعی (اضطراب) خواهیم بود.
یکی از تاثیرات منفی این هراس اجتماعی(اضگگگطراب) ،اعتیاد اسگگگت که به عنوا یک مقوله
کامالً شگگناور در تمامی طبقات اجتماعی شگگهر و روسگگتا دیده میشگگود .فراوانی و دسگگترسگگی
رسگگگا بگه موادمخگدر ،نبود نظگارت بر دوسگگگتگا از طرف والگدین ،تحقیر جوانا  ،تعامل و
معاشگگرت با دوسگگتا ناباب ،نبود تفریحات و سگگرگرمیهای سگگالم ،عوامل روا شگگناختی،
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لذتهای نفسگگگانی زودگذر و شگگگکسگگگت عاطفی می توانند زمینههای ابتال به موادمخدر را در
جامعه فراهم نمایند (سگگریز و بولس ،دورکین ،پیولر  .)0225 ،2بنابراین ،شگگناسگگگایی راههای
دسگگترسگگی به موادمخدر و برنامهریزی جهت پیشگگریری از اعتیاد و درما ر امری ضگگروری
است.
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