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راهکارهای مقابله با گرایش به مصرف موادمخدر

مهری

موالیی  ،2جواد هاشمی 0

چکیده
اعتیاد یک مشگکل جهانی اسگت که تقریباً بیشتر کشورهای جها با ر روبرو هستند .عالوه بر هزینههای
مراقبتهای بهداشتی و عدم بهرهوری منابع انسانی ،میلی اردها دالر هزینه اعتیاد به مواد مخدر است .اقداما ت
درمانی در بسیاری از موارد به نتایج مثبت منجر نمی شود .از این رو ،اهمیت تالشهای پیشریرانهومقابلهیاتمایل
به استفاده از ر یک اقدام غیرقابل انکار است .مقاله حاضر با هدف مرور نظری و پژوهشی برراهکارهایمقابله
با گرایش به مصرف موادمخدر انجام شد .بر این اساس راهکارهای مقابله ای در حوزه مقابلهباگرایشبهمصرف

موادمخدر با استفاده از مبانی نظری و عملی مرور شد .روش مطالعه حاضر ،تحلیلی -توصیفی و با استفاده از 69

تحقیقات ،کتب ،اسناد و منابع کتابخانه ای مرتبو بود .در مجموع با توجه به نتایج پژوهشهای انجام شده،
میتوا نتیجه گرفت که صرفنظر از عوامل زیستشناختی ،راهکارهای مقابله فردی ،خانوادگی ،اجتماعی،
فرهنری/مذهبی ،اقتصادی و رموزشی در مدرسه بر مقابله با گرایش به مصرف موادمخدر تأثیر دارد .بنابراین
اقدامات پیشریرانه در حوزه رموزشی ،اقتصادی ،فرهنری/مذهبی ،خانوادگی و فردی جهتکاهشنررانیها،
امنیت و رفاه اجتماعی و بهبود فضگگگای اشگگگتغا و اقتصگگگاد جامعه ضگگگروری اسگگگت تا بتوا اقدامات و
سیاستگذاریهای مناسب جهت مقابله با مصرف موادمخدر را تدوین نمود.
کلیدواژه ها :گرایش به مصرف موادمخدر ،راهکارهای مقابله ای ،اعتیاد

 .2دانشجوی دکتری روانشناسی ،دانشراه رزاد اسالمی واحد اردبیل ،باشراه پژوهشررا جوا و نخبرا  ،اردبیل ،ایرا
� .نویسگنده مسگئو  :کارشگناس ارشد روانشناسی ،دانشراه رزاد اسالمی واحد اردبیل ،باشراه پژوهشررا جوا و
نخبرا  ،اردبیل ،ایرا .پست الکترونیکj.hashemi30@gmail.com :

راهکارهای مقابله با گرایش به مصرف موادمخدر

مقدمه
اعتیاد یک مشگکل جهانی اسگت که تقریباً بیشگتر کشورهای جها با ر روبرو هستند .کشور
ما هم به سگبب شگرایو جغرافیایی ،تغییرات اقتصگادی و اجتماعی ،عوامل فردی و م حیطی با
این معضگل روبرو است و به سبب نداشتن مداخلههای پیشریرانه مناسب در معرض گسترش
و تشگگگدیگد این بیمگاری اسگگگت (بهراد .)2394 ،کمتر پدیده ای مانند اعتیاد ،جوامع را مورد
تهگدید قرار میدهد .باوجود خطرات و عوارض ناشگگگی از اعتیاد ،هرروز بر تعداد قربانیا این
دام مر بگار افزوده میشگگگود (فگاریس  2و همکگارا  .) 0228 ،اعتیاد یک بیماری جسگگگمی،
روانی ،اجتماعی و معنوی اسگگت (گاالنتر  .)0228 ،0اعتیاد و سگگگوءاسگگگتفاده از مواد ،عوارض
جسگگگمگانی ،روا شگگگنگاختی ،اقتصگگگادی ،اجتمگاعی و خانوادگی متعددی دارد و یک پدیده
روانی ،زیسگگتی و اجتماعی اسگگت (نریمانی .) 2362 ،امروزه در کنار سگگه بحرا جهانی فقر و
رشگگگد جمعیت ،نابودی محیو زیسگگگت و تهدیدات هسگگگتهای ،موضگگگوع موادمخدر به عنوا
بحرا چهارم و بزر
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ترین شگگوك هزاره سگگگوم سگگبب گردیده که بال بر  212کشگگگور در

جها با این معضگگل دسگگت وپنجه نرم کنند (جانسگگو و مکلیش  .)0228 ،3سگگوءاسگگتفاده از
موادمخدر و دارو یکی از مشگکالت بزر

پزشگگکی ،اجتماعی ،اقتصگگادی و فرهنری اسگگت.

اکثر جوامع بشگگگری ،سگگگوءاسگگگتفگاده مواد افیونی را بگهعنوا عگادتی نگامقبو اجتماعی تلقی
میکننگد ،امگا بگا وجود این عدم مقبولیت ،طبقات مختلف اجتماع با این مسگگگئله بهصگگگورت
جدی درگیر میباشگند (سگیام .) 2368 ،این معضگل یکی از رسیبهای مهم اجتماعی است به
طوریکگه کگه نگه تنهگا سگگگالمگت فرد ،خگانواده و جگامعه را به خطر میاندازد ،بلکه موجبات
انحطگاط روانی و اخالقی افراد را نیز فراهم میرورد (پرویزی ،احمگدی ،نیکبخت.)2363 ،
مشگگکالت مرتبو با مصگگرف مواد شگگامل جرم و جنایت ،سگگرقت ،تجاوز ،قتل ،فروپاشگگی
خانواده ،از دسگت داد شگغل و رفتارهای پر مخاطره جنسگی ،اثرات منفی بر سگالمت فردی،
خانوادگی ،رموزشگگی و شگگگغلی ایجاد و زیا های مالی و بار اجتماعی سگگنرینی بر جامعه
تحمیل میکند .با وجود هشگدارهای پزشگکی ،اجتماعی ،انتظامی و مذهبی ،متأسگفانه مشگگکل
3. Johnson & McLeish

1. Farris
2. Galanter

مهری موالیي و جواد هاشمي

سگوءمصگرف موادمخدر ،اختال های ناشگی از مصرف مواد و اعتیاد ،یکی از مشکالت جدی
موجود در جامعه جهانی امروز ،ارزیابی میشگگود (واحد چوکده ،حسگگین خانزاده ،شگگاکری
نیا و سیدنوری.)2394 ،
بگا توجگه بگه عوامگگل تگأثیرگگذار در گرایش افراد بگه مصگگگرف موادمخگدر ،پرداختن بگگه
راهکارهای مقابلهای همه جانبه حائز اهمیت اسگگت .پیشگگریری و مقابله با مصگگرف موادمخدر،
از ارزش و جایراه ویژهای برخوردار اسگگت و به سگگبب گسگگترش مواد صگگنعتی و ترکیبات
شگگیمیایی مختلف و رثار مخربی که بر مغز میگذارند ،کوشگگشهای درمانی در بسگگیاری از
موارد در عمگل بگه نتایج مورد انتظار نمیرسگگگند .مداخلههای درمانی نیازمند انسگگگجام بین
مداخلههای پزشگگکی ،روا شگگناختی و اجتماعی هسگگتند و هماهنری و همکاری این عوامل
در عمل با دشگگگواریهایی روبرو اسگگگت و تداوم این فرایند رثار بسگگگیار جبرا ناپذیری بر
سگگرمایههای انسگگانی و مادی جامعه دارد .راهکارهای مقابلهای همیشگگه بهعنوا عاملی که در
ارتباط بین فشگار روانی و اختال های روا پزشگگکی مداخله میکنند ،مورد توجه بوده اسگگت.
از این رو بررسگگگی ابعگاد راهکارهای مقابلهای برای پیشبینی سگگگوءمصگگگرف مواد ،بر دفعات

در افراد اسگگگت (طوفگانی و جوانبخت .) 2362 ،همچنین بین راهبردهای مقابلهای ضگگگعیف و
شگیوههای حل مسگئله نامناسگب با مصگرف مواد در معتادا ارتباطات معناداری گزارش شگده
اسگگگت (بگا 0224 ،؛ حگاجیپور .)2362 ،یکی از نررانیهگگای عصگگگر حگاضگگگر در مبگاحگگث
رسگگگیبهای اجتماعی ،توسگگگعه مصگگگرف موادمخدر و روا گردا ها اسگگگت که نوجوانا و
جوانگا را مورد تهگدیگد جگدی قرار داده و بگه یکی از چگالشهگای متولیا و متصگگگدیا امر
رموزش و تربیگت بد شگگگده اسگگگت .با وجود پیشگگگرفتهای علمی و افزایش غیرقابل تردید
سگطو رگاهی مردم ،همچنا پدیده اعتیاد در حا گسگترش میباشگد و همه ساله افراد زیادی
را بگه دام خود می کشگگگد (عصگگگاریگا  ،امیدی و اکبری .) 2364 ،ازرنجاکه اعتیاد موضگگگوعی
پیچیده و از نظر روا شگگناختی دارای ابعاد مختلفی اسگگت ،هر نوع برخورد و مبارزه با رشگگگد
1. Ball
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بی رویگه و خطرنگاك ر مسگگگتلزم اقگدامگاتی فراگیر و گسگگگترده در ابعاد مختلف اجتماعی،
اقتصگگگادی ،فرهنری و روا شگگگنگاختی اسگگگت (عصگگگاریگا و همکگگارا  .)2364 ،عوامگل و
نابهنجاریهای فردی ،اجتماعی ،اقتصگادی ،سگیاسگگی ،خانوادگی می توانند بهعنوا یک عامل
زمینگهسگگگاز و تقویگت کننگده در شگگگروع و تشگگگدید مصگگگرف موادمخدر ،مؤثر واقع شگگگوند
(جمشگیدیمنش ،سگلیمانیفر و حسگینی .)2364 ،عوامل مختلفی از جمله فقر مالی ،مشکالت
خانوادگی ،اختالفات زناشگگویی ،وجود الروهای نامناسگگب برای همسگگا سگگازی و در نهایت
مسگگئله بیکاری از عوامل عمده گرایش به اعتیاد به شگگمار میرید .زمینه نظری حاکی ازر
اسگگگت کگه علل فردی و اجتماعی از عوامل عمده اعتیاد محسگگگوب میشگگگوند .همچنین
بررسگگیها نشگگا دادهاند که نوجوانانی که به راهبردهای مقابلهای کاررمد مجهز نباشگگند و
توانایی کمی برای درك هیجا های خود و دیررا داشگته باشند ،در برخورد با استرسها
و بحرا های دورا نوجوانی توا کمتری خواهند داشگت و مشگکالت رفتاری بیشتری را
به صگورت پرخاشگرری ،افسگردگی ،اضطراب و نررش به اعتیاد نشا خواهند داد ) الرار،
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ررلگت و گراوز  .) 0223 ،2بگا توجگه بگه اهمیگت موضگگگوع مقاله حاضگگگر ،بهترین راهکارهای
شگگگنگاسگگگایی شگگگده مقابله با گرایش به مصگگگرف موادمخدر جهت کاهش میزا گرایش به
مصگگرف موادمخدر را مورد بررسگگی قرار داده و سگگهم هر یک از راهکارها را بهطور جداگانه
در تبیین گرایش به مصگرف موادمخدر مورد بحث قرار داده اسگت .مطالعه حاضر میتواند با
ایجگاد بسگگگتر منگاسگگگب برای جلب مشگگگارکت مردم در جهت همکاری با کاهش مصگگگرف
موادمخدر الرویی را جهت پیشگریری از سگوء مصرف موادمخدر و کاهش رفتارهای پرخطر
مرتبو با ر ارائه نماید تا هزینهها و عوارض ناشی از این معضل کاهش یابد.
مبانی نظری
عوامل گرایش به مصرف موادمخدر
اعتیگاد یگک بیمگاری جسگگگمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی اسگگگت .در واقع اعتیاد وابسگگگتری
جسگگگمگانی و روانی به انواع موادمخدر ،مواد محرك و مواد توهمزا اسگگگت که در صگگگورت
1. Elgar, Arlett & Groves
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کنار گذاشگگگتن ،عالئم ترك و سگگگندرم محرومیت از مواد در افراد ظاهر میشگگگود (گاالنتر،
 .) 0228بازگشگگت به مصگگرف مواد پس از دورهای از قطع در بین معتادا زیاد اسگگت .عوامل
زیگادی در شگگگروع و تگداوم اعتیگاد نقش دارنگد که به نوعی بنیا ر در درو نظام خانواده و
سگپس جامعه ریخته میشگود .عوامل مختلف اجتماعی ،تربیتی ،رموزشی ،اقتصادی ،سیاسی،
فرهنری ،روانی ،طبیعی یگا فیزیکی می توانگگد در ایجگگاد اعتیگاد مؤثر بگاشگگگگد .هیچکگدام از
عگامگلهگای ذکرشگگگده بگه تنهگایی نمی تواننگد در گرایش افراد بگه مواد تعیینکننگده بگاشگگگند
(فرانکویس ،اوریگاکمگب ،و تیرنو  .)0222 ،2بگا این حگا برخی از عوامگل در پژوهشهای
مختلف بیشگگگتر مورد تگأکیگد قرار گرفتگهاند .یکی دیرر از مهم ترین عوامل ،عامل بینفردی
اسگگت که در پژوهشهای مختلف ،معاشگگرت با دوسگگتا معتاد و منحرف بهعنوا مهمترین
عگامگل بین فردی در گرایش به اعتیاد و اعتیاد مجدد عنوا شگگگده اسگگگت (لوینسگگگو  ،رویز،
میلمگگا  ،النررود  .)2991 ،0در مطگگالعگگه محمودی ،نورمحمگگدی ،عزیزپورفرد و فرهگگادی
( )2394کسگگب لذت و سگگرخوشگگی ،تسگگکین دردها و ناراحتیهای روحی و عصگگبی و
فراموشگگی و رهایی از مشگگگکالت زندگی جزء بیشگگگترین علل فردی بودند .در مورد علل

مهم ترین عوامل موثر بر اعتیاد بودند .در نهایت در مورد علل اقتصگگگادی ،بیکاری ،فراوا ،
ارزا و در دسگترس بود موادمخدر و مشگکالت مالی و فقر اقتصگادی جزء مهم ترین عوامل
بودنگد .دوره نوجوانی دوره ای رکنده از تعارض و نوسگگگا اسگگگت .یکی از ویژگیهای دوره
نوجوانی هویگت یگابی ،سگگگسگگگت شگگگد روابو نوجوا با خانواده خود ،افزایش گرایش او به
همسگگاال و دوسگگتا و الرویابی اسگگت .یک دوسگگت منحرف بهراحتی قادر اسگگت که رفیق
خود را اغفا کند .یکی از مهم ترین علل اجتماعی اعتیاد نوجوانا  ،داشگگتن دوسگگت ناباب
است ( جهانتاب.)2393 ،
در ادامه مهم ترین عاملهای گرایش به مصرف موادمخدر مورد بحث واقع میشود.
& 2. Levinson, Ruiz, Millman
langrod

1. Franques, Auriacomb & Tignol
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الف :عوامل فردی گرایش به مصرف موادمخدر

عوامل فردى و ویژگىهاى شگگخصگگیتى و روانشگگناختی مانند اضگگطراب ،اسگگترس ،اختال
روانى ،افسگردگى و یأس و سرخوردگى ،ضعف و فقر شخصیتى باعث جستوجوی فرد
به دنبا عامل تسگکیندهنده و شگخصگگیت بخش مىشگگود .مصگگرف موادمخدر یکى از این
عوامل بهظاهر تسگگگکیندهنده هسگگگت .این مسگگگئله با توجه به فشگگگارهاى روانى در میا
نوجوانا نقش مهمى در گرایش به موادمخدر دارد .دیرر عوامل فردى و شگگخصگگیتى که
منجر به گرایش به سگگمت جرم در میا نوجوانا مىگردد عبارتند از احسگگاس د تنرى،
لذت و تفریو ،احسگگگاس بزر

شگگد و مورد توجه دیررا قرار گرفتن ،اعتمادبهنفس،

عگدم امید به رینده و حس مى توانم (هزارجریبی ،ترکما و مرادی .)2369 ،ردریا  -مک
گاور  ،ولیتو ،رشگگیر ،کواس و اسگگتراسگگر  ) 0224( 2افسگگردگی و بعضگگی تغییرات خلقی و
شگخصگیت افسگرده را از عوامل موثر فردی در گرایش به اعتیاد دانستهاند و بر این باور هستند
که بیشگتر افرادی که گرایش به اعتیاد دارند ،افرادی گوشگهگیر ،مردمگریز و خ جالتی هستند
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کگه انعطگاف الزم را در کنشهای متقابل اجتماعی از خود نشگگگا نمیدهند .همچنین مطالعه
وین برگر ،پیلور ،دسگگگای ،مازور ،مککی  ) 0223( 0نیز نشگگگا داد که بسگگگیاری از افراد مورد
مطالعه که سگگوءمصگگرف مواد داشگگته اند ،دچار افسگگردگی اسگگاسگگی ،دیس تایمیا و کج خلقی
بوده انگد کگه این عالئم احتمگا تگدوام و عود مصگگگرف سگگگیرگار را افزایش میدهد .مطالعه
طوفگانی و جوانبخگت ( )2362نشگگگا داد کگه اسگگگتفاده از راهبردهای مقابلهای حل مسگگگئله،
ارزیگابی شگگگنگاختی و جلگب حمگایگت اجتمگاعی ،عوامگل مؤثر فردی در کگاهش گرایش بگگه
مصگگرف موادمخدر هسگگتند .می توا رموزش مهارتهای مقابلهای فردی را یک روش مؤثر
برای غلبه بر اسگگترس و در نتیجه پیشگگگریری از عود دانسگگگت .خادمی اشگگگکذری ( )2392در
بررسگی عوامل فردی خطرسگاز در سگوء مصگرف مواد به این نتیجه دست یافت که متغیرهای
فردی پیشبینی کننگده معنادار مصگگگرف انواع مواد عبارتند از خودکنترلی ،نررش ،توانمندی
اجتماعی ،پیوند با خانواده و مدرسگگگه و نررش والدین به مصگگگرف مواد .پرویزی و همکارا
2. Weinberger, Pilver, Desai,
Mazure & McKee

1. Audrian-McGovern, Wileyto,
Ashare, Cuevas & Strasser
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( ) 2363در مطالعه خود نشگگا دادندکه عدم وجود ثبات شگگخصگگیتی ،اعتماد به نفس ناکافی،
حس برتریجویی ،گوشگگهگیری ،جبرا ضگگعف و کاسگگتیها از طرق مختلف ،گرایش به
لذتطلبی ،نداشگگتن مهارتهای اسگگاسگگی زندگی،کنجکاوی و احسگگاس خوشگگی کاذب به
دنبا مصرف مواد از جمله علتهای گرایش و تداوم اعتیاد بوده است.
ب :عوامل اجتماعی گرایش به مصرف موادمخدر
عوامل اجتماعى و خانواده دو مسگئله مهم در بررسگى مسئله گرایش به خردهفرهنگ جرم
مىباشگند .خانواده رکن اصگلى و حیاتى جامعه و اولین محیطى اسگت که فرد در ر رشد
مىکند و زیربناى شگگخصگگیتى وى شگگکل مىگیرد .شگگرایو خانوادگى و سگگختگیرى یا
رسگگگا گیرى افراطى ،ازهمپاشگگگیدگی و اختالفات درونى خانواده و عدم درونى کرد
ارزشها و هنجارهاى صگگحیو در خانواده همرى در ایجاد انحرافها نقش فراوانى دارند.
امروزه بگه علگت واگگذارى کارکرد رموزشگگگى خانواده به مدارس ،رموزش و نظارت
فرهنرى ارزش خانواده در نوجوانا و جوانا کمتر شگگده و همین مسگگئله ،بعضگگاً موجب
جامعهپذیرى و رموزش غلو افراد در گروههاى همسگگاال میشگگود و پدیدههایى مانند

شگگگود .از جمله این عوامل می توا به مسگگگئله اختال هنجارى پرداخت که به علت بعد
هنجارى ساختار اجتماعى در جامعه بسیار بااهمیت است ،ایجاد این اختال مى تواند حس
همبسگترى در جامعه را مختل کند و فرد را دچار رنومى و انحرافهایى از قبیل مصگگرف
موادمخگدر نمگایگد (هزارجریبی و همکگارا  .)2369 ،مطگالعه حبیبی ،فرید و غریبی()2393
نشگگگا داد که علل اجتماعی گرایش به اعتیاد در کنار علل فردی ،نقش مهمی در گرایش
افراد به اعتیاد دارد .محیو اجتماعی نامناسگگب ،اوضگگاع نابسگگاما خانواده در دورا کودکی و
نوجوانی ،راحتی تهیه مواد به دلیل شگگرایو محیطی نامناسگگب و پرخطر ،سگگختگیری یا
رسگگگا گیری بیش از حگد خگانواده ،اعتیگاد پگدر و مواردی از این قبیل از جمله مهم ترین
علتهای گرایش به اعتیاد میباشگگند .یکی از علل رشگگفتری خانواده ،عمیقاً در سگگوءمصگگرف
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مواد اسگت .از اینرو برنامه های پیشگریری مبتنی بر توانمندسازی خانواده باید در فعالیتهای
پیشگگریرانه جامع گنجانده شگگوند و مداخلههای پیشگگریری مبتنی بر خانواده در پیشگگریری از
سوءمصرف مواد مدنظر قرارگیرد (نوروزی ،حسینی و نجفی.)2394 ،
ج :فرهنگ و ارزش ها
هر انسگگانى تحت تأثیر ارزشها ،هنجارها ،رداب و رسگگوم و ایدههایى اسگگت که در جامعه
تبلی و منتشگگر مىشگگود .اما در جوامع در حا گذر که تغییرات سگگریع فرهنرى حاصگگل
مىشگگود ،فرد دچار رنومى شگگده و خودباخترى فرهنرى پدید میرید و ارزشها روز به
روز تغییر مىکننگد و اختال هنجارى ایجاد مىشگگگود که همه این مسگگگائل در ایجاد
انحرافها بى تأثیر نیسگگت .از سگگوی دیرر وجود فرهنگ اسگگتبدادى در خانواده که با عدم
بروز خالقیتها ،ایدهها و عدم ابتکار و اعتماد به نفس توأم بوده اسگگت ،اکثر افراد را در
هنرام رویارویى با مسگگائل مختلف ،با مشگگکل مواجه کرده اسگگت و جوانا در مواجهه با
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مسگائل مختلف زندگى به یأس و سگرخوردگى مبتال مىشوند و همین موضوع در گرایش
ر ها به موادمخدر تأثیر دارد .نباید از نقش تبلیغات نیز غافل ماند زیرا مصگرف موادمخدر
را در تسگکین فکر و کاهش مشکالت ذهنى مؤثر مىداند (هزارجریبی و همکارا .)2369 ،
گاردنر ( )0220در پژوهش خود نشگا داد که عواملی نظیر فراوانی حضگور در کلیسگا ،سگطو
بگاالی دینگداری در اعضگگگای خگانواده و والگدین و فراوانی بحگثهگای دینی خگانوادگی ،اثر
حمگایگت کننگده در مقابل مصگگگرف مواد در نوجوانا و جوانا دارد (به نقل از خدایاری فرد،
شگگگهابی و اکبری زردخانه .)2368 ،حسگگگینی( )2393بیا میکند که رگاهسگگگازی مهم ترین،
ارزا ترین و مطمئن ترین روش پیشگگریری اسگگگت .نصگگیحت و بیا سگگگاده مطالب به معنای
رگاه سگگازی نیسگگت ،بلکه باید از فنو مختلف برای رگاه کرد افراد از عوارض و پیامدهای
مواد اعتیادرور اسگگگتفاده نمود .در رگاه سگگگازی باید به سگگگه مقوله تغییر دانش ،نررش و رفتار
توجه نماییم .بر همین اسگگاس به هر میزا عقالنیت نهفته انسگگانی تقویت شگگگود و مهارتهای
او افزایش یابد به هما میزا می توا نسگگگبت به تغییر نررش افراد و کاهش میل به مصگگگرف
مواد اعتیادرور امیدورار بود.
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د :عوامل اقتصادی گرایش به مصرف موادمخدر
مشگکالت اقتصگادى ،عدم اطمینا به رینده ،بیکارى ،فشگگار اقتصگگادى و نداشگگتن امکانات
رفاهى ،نابرابرى اقتصگگادى و شگگکاف عمیق بین طبقهها و اقشگگار مختلف در جامعه از جمله
عوامل موثر بر اعتیاد هسگگتند .در مقابل فقر و محرومیتها ،منزلت ثروت و ارائه تصگگویر
ررزوهاى بلندپروازانه از یکسگو خود عاملى براى کسب ثروت از راههاى غیرمجاز و غیر
مشگروع مانند تجارت و قاچاق موادمخدر مىشگود و از سگوى دیرر کسانی که نتوانستهاند
از راههاى مشروع و غیرمشروع کسب ثروت و منزلت کنند ،اکثراً به یأس و سرخوردگى
دچار شگگده و پتانسگگیل زیادى براى گرایش به موادمخدر دارند .وجود مسگگائل اقتصگگادى به
طور ملموس و به عنوا یک نررانى میا نوجوانا از مواردی اسگگت که در بروز برخى
انحرافها نقش فعالى دارد .تحقیقات اجتماعى ثابت کردهاند که گرایش به موادمخدر
ارزا قیمت در طبقات فقیر و مسگگگتمند بیشگگگتر از طبقات متوسگگگو و رو به باال اسگگگت
(هزارجریبی و همکارا  .) 2369 ،پروین و درویشگی فرد ( ) 2394نشگا دادند که دستمزدکم،
نگداشگگگتن کگار دائمی ،نگداشگگگتن پس انگداز و امثگا ر پیگامگدهگایی مانند ذخیزه غذایی کم،

در نتیجه سگگطو تولید ر ها پایین باشگگد ،سگگواد و سگگرمایه نداشگگته باشگگند ،در سگگندیکاهای
کارگری مشارکت نکنند و در تعبیری کلی ،در نظام اقتصادی جایراهی برای خود نیابند.
نظریه های مربوط به گرایش به موادمخدر
در بررسگی دالیل گرایش به مصگگرف موادمخدر پیش از هر چیز بایسگگتی خاطرنشگا کرد که
برخی عوامل ،زمینهسگگاز تغییر الروی مصگگرف اسگگت و برخی دیرر متغیرهای اثرگذاری
هسگتند که در مواقعی که عوامل زمینهسگاز فراهم باشگد ،فرد را مجاب به مصرف میکنند .در
این قسگگمت به نظریههای فشگگار اجتماعی ،نظریۀ رنومی ،نظریۀ ارتباطات افتراقی ،نظریۀ فقر
فرهنری و تئوری کنتر اجتماعی اشگگاره میشگگود که مکانیسگگمهای علّی قانعکنندهای را در
اختیار میگذارند.
الف -نظریۀ فشگگار اجتماعی :مطابق این دیدگاه ،افراد تحت تأثیر فشگگارهای اجتماعی،
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گرایش به کجروی پیدا میکنند .رابرت مرتو  ،این فشگگار را ناشگگی از ناتوانی شگخص در
دسگگتیابی به اهداف مقبو اجتماعی میداند .رلبرت کوهن ،ناکامی در رسگگید به جایراه
عالی در جامعه را عامل فشگگار میشگگمارد و کلوارد و الین برخوردار نبود اشگگخاص از
فرصگگتهای نامشگگروع را برای نیل به هدف ،واردکننده فشگگار بر افراد و عامل راند رنا
بهسگوی کجرفتاری میدانند (سروستانی ،)2368 ،فقر اقتصادی و بیکاری و فشارهای ناشی
از مهاجرت ،متغیرهایی هستند که می توانند مخرج مشترك نظریههای فشار قرار بریرند و
ازجمله عواملی هسگگتند که در مطالعات مربوط به اعتیاد به ر ها اهمیت درخور توجهی
داده شگگده اسگگت (کرباسگگی و وکیلیا  .)2311 ،مطابق نظریهها و پژوهشهای انجامشگگده،
می توا مکانیسم علی اثرگذاری این متغیرها را چنین ترسیم کرد:

فقر اقتصگگگادی و بیکاری و مهاجرت
اجتماعی و فرهنری

برخوردار نبود از حمایتهای روانی و

رمادگی برای گرایش به مصرف موادمخدر.

ب -نظریۀ رنومی دورکیم :دورکیم برای توصگیف وضعیت اجتماعی ،اصطالح رنومی
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را غیرِطبیعی بهکاربرده اسگت که در ر انسجام اجتماعی به وسیله بحرا هایی از قبیل رکود
اقتصگادی ضگعیف میشود .این بحرا ها باعث میشود ،فرد بدو در نظر گرفتن جامعه به
دنبا منافع شگخصگی خود باشگد (زکریایی .)2360 ،بر این اساس ،می توا چنین گفت که
هرچه یکپارچری هنجاری خانواده ضگگعیف باشگگد ،تنش در بین اعضگگای خانواده بیشتر
شگگده و تعهد و پیوند بین افراد خانواده ضگگعیفتر میشگگود که این موضگگوع فرد را به
محیوهای رلوده و پذیرش الروهای جدید مصگگرف موادمخدر میکشگگاند .بنابراین ،پایین
بود سگگگطو همبسگگگتری و وجود رنومی ،افزایش تنش میگگا خگگانواده و کگاهش تعهگگدات
خانوادگی،رمادگی برای مصرف موادمخدر را به دنبا دارد.
ج -نظریۀ تداعی افتراقی :بر اسگاس نظریه همنشگینی افتراقی سگاترلند ،افراد به این علت
کجرفتار میشگگوند که تعداد ارتباطهای انحرافی رنا بیش از ارتباطهای غیرِانحرافیشگگا
اسگت .این تفاوتِ تعامل افراد باکسانی که ایدههای کجرفتارانه دارند نسبت به افرادی که
از ایدههای همنوایانه برخوردارند ،علت اصگگلی کجرفتاری اسگگت (سگگروسگگتانی.)2361 ،
مطابق این نظریه می توا چنین گفت که تعامل و نحوۀ برخورد خانواده با فرد معتاد و
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میزا و نحوۀ تعامل فرد با دوسگگتا و اطرافیانی که مصگگگرف مواد پرخطر را تشگگگویق
میکنند ،ازجمله عوامل مؤثر بر گرایش فرد به سگگوی مصگگرف موادمخدر اسگگت .بنابراین
نحوه تعگامگل فرد معتگاد بگا خگانواده (طرد یگا طرد نکرد ) نحوه تعگامگل بگا اطرافیگا ناباب
رمادگی برای گرایش به مصرف موادمخدر.
د -نظریگۀ فقر فرهنری :فقر فرهنری یگا همگا نبود رگگاهی و شگگگناخت پیامدهای
سگوءمصگرف موادمخدر ،از دیرر عوامل زمینه ساز گرایش به مصرف موادمخدر است .به
این ترتیب نداشگگتن اطالعات کافی از عوارض موادمخدر نوین از سگگویی و پنداشگگتهای
نادرسگت دربارۀ فواید موادمخدر مانند افزایش توانایی جنسی ،رفع دردهای مزمن ،کاهش
ناراحتیهای ناشگی از فوت بسگترا نزدیک و ...ازسگگوی دیرر سگگبب گرایش به مصگگرف
موادمخگدر خطرنگاك میشگگگونگد .بنگابراین ،نگارگگاهی یا پنداشگگگت نادرسگگگت از عوارض
موادمخدر پرخطر

رمادگی برای گرایش به مصرف موادمخدر.

ه -نظریۀ کنتر اجتماعی :نظریهپردازا کنتر اجتماعی معتقدند که سگگطو تعهدات
فرد به جامعه و نیز توانایی کنتر انحرافات از سگگوی جامعه ،ازجمله عوامل مؤثر بر کج

ضگگگعیف و کمرنگگ شگگگد ارزشهای مذهبی ارتباط دارد (کالنتری .)2311 ،کنتر
اجتماعی نیز در محیوهای رلوده کمتر اسگگت .در محیوهای اجتماعی رلوده ،داروها و
موادمخدر خطرناك به راحتی در دسگگترس اسگگت ،بنابراین هزینۀ تهیۀ این مواد برای فرد
معتاد پایین اسگگت .به این ترتیب ،براسگگاس نظریۀ کنتر اجتماعی می توا چنین گفت که
ضگگگعف اخالقی و مگذهبی فرد معتگاد و محیو اجتمگگاعی رلوده ،رمگگادگی برای گرایش بگگه
مصرف موادمخدر را اقزایش میدهد.
و -نظریگگه انتقگگا فرهنری  :2نظریگگه انتقگگا فرهنری بر این نکتگه تگاکیگگد دارد کگه رفتگگار
انحرافی از جمله گرایش به مصگگرف موادمخدر از طریق معاشگگرت با دوسگگتا ناباب رموخته
می شگود .ادوین سگگاترلند ( ) 2939به این امر معتقد بود که رفتار انحرافی از طریق معاشگگرت با
1. Cultural ˚ transmission Theory
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اغیگار بگا پیوند افتراقی یعنی داشگگگتن روابو اجتماعی با انواع خاصگگگی از مردم مانند تبهکارا
رموختگه می شگگگود (بگه نقگل از سگگگتوده .) 2364 ،نظریگه یادگیری معتقد اسگگگت که جنایت و
انحراف از طریق انتقگگا فرهنری در گروههگای اجتمگاعی واقع میگردد .سگگگاترلنگد بگا این
تحقیقگات ،خرده فرهنگ های گوناگو در شگگگهرهای بزر

را مورد توجه قرار داد و معتقد

بود کگه در برخی منگاطق شگگگهری ،کجرفتگاری در جریگا کنش متقگابگل بگا دیررا رموخته
می شگگگود .بخش اصگگگلی یگادگیری رفتگار کجرو در اثر ارتبگاط صگگگمیمی درو گروه انجام
میگیرد و در جریگا این یگادگیری ،روشهگای ارتکاب جرم ،توجیه ،انریزهها و گرایشها
رموختگه می شگگگود و الروی رفتگار انحرافی برای فرد مهم تر و ارزشگگگمنگدتر از الروی قانونی
موجود تلقی می گردد .بگا توجگه بگه فراوانی معگاشگگگرت ،این رفتگار به هنجار جا افتاده در فرد
مبد می شگود .تنها زمانی رفتار انحرافی مانند مصگرف موادمخدر رموخته میشگود که توسو
گروههای مختلف (به ویژه دوسگگگتا ناباب) و خرده فرهنگهای متفاوت در معاشگگگرت بین
افراد انتقگا یگابگد و بگه قو هگاوارد بکر اگر فردی بگه تنهگایی و بدو یادگیری از موادمخدر
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اسگگتفاده کند نه تنها لذتی از ر نبرده ،بلکه احسگگاس نارضگگایتی و وحشگگت نیز خواهد کرد
(هزارجریبی و همکارا .)2369 ،
ز -نظریگه ناکامی منزلتی :این نظریه توسگگگو جامعه شگگگناس معاصگگگر رمریکایی "رلبرت
کوهن" مطرح شگگگد .او معتقگد اسگگگت که طبقات پایین در جامعه از نظر دسگگگتیابی به منزلت
دچار ناکامی هسگتند و این درحالی اسگت که جامعه ر ها را به کسگب منزلت تشویق میک ند
و امکگا دسگگگتیگابی را در اختیار رنا قرار نمیدهد .طبقات پایین در جامعهپذیری ،رموزش و
پرورش ،هنجارها و ارزشها با تبلی خصگگایص و ارزشهای طبقه متوسگگو روربرو هسگگتند در
حالی که از تحر ك اجتماعی و حضگگور در این طبقه محروم میباشگگند .همین مسگگئله موجب
احسگگگاس نگاامیگدی ،سگگگرخوردگی و نگاکگامی در این طبقه میگردد .به علت شگگگکسگگگت و
سگگگرخگوردگی نوجوانگگا و جوانگگا در کسگگگگب منزلگگت و ارزش ،بگگه نگگاچگگار افراد بگگه
خردهفرهنگگهگای بزهکگاری روی میرورند که در این خردهفرهنگها کجرویهایی مانند
گرایش بگه موادمخدر ،نوعی ارزش ،راه حل و حتی راه رسگگگید به منزلت تعریف میشگگگود.
میگل بگه مصگگگرف موادمخگدر از این منظر نگه بگا هدف سگگگودگرایانه بلکه برای لذتجویی و
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کسگگگب منزلگت انجگام می شگگگود و نگاکامی منزلتی چنین پدیدهای را در میا طبقههای پایین
جامعه ای جاب و ایجاد می کند (هزارجریبی و همکارا .)2369 ،
ح .مد اختالالت شناختی:
فرض این مد بر این اسگاس اسگتوار اسگت که کورتکس پری فرونتا یعنی ناحیهای که
وظیفهی ارزیابی ،برنامهریزی ،قضگگاوت و سگگایر کارکردهای اجرایی فعالیتهای روزمره را
به عهده دارد ،در افراد معتاد دچار اختال شگگده اسگگگت .به عبارت دیرر ،تکانههای فوری
برای کسگب لذت در این قسگمت پردازش میشگوند و پس از ارزیابی ،کنتر شده یا به تأخیر
میافتند تا نتیجهی دیررس بهتری کسگگب شگگود .پس ناحیهی اوربیتوفرونتا با سگگیرنا های
مهاری خود ،ناحیهی دکمهی شگکمی و سگگیسگتم پاداش مغزی را کنتر میکند .در این مد
فرض بر این اسگگت که ناحیهی مذکور در افراد معتاد کارایی الزم را ندارد و سگگیرنا های
مهاری الزم را ارسگگگا نمیکند ،لذا قدرت قضگگگاوت و کنتر تکانهها در رنا کاهش و
رفتارهای تکانشگگی در جهت کسگگب ر افزایش مییابد .در تأیید این مد می توا از اثر
داروهای رمفتامین یاد کرد که مدارهای خاص مغزی از جمله سگگیکل فرونتواسگگتریاتا که

گابا ،واسگطهی شگیمیایی مهاری سگیسگتم کورتکس اوربیتوفرونتا بر روی دکمهی شگکمی،
پایین تر از حد طبیعی اسگگت .شگاهد دیرری که در تأیید این مد وجود دارد ،همراهی اعتیاد
با اختال شگگخصگگیت ضگگد اجتماعی اسگگت که در این اختال هم نقص کارکردی ناحیه
کورتکس اوربیتوفرونتا بارز است (فخرایی.)2361 ،
راهکارهای مقابله با گرایش به مصرف موادمخدر
الف :راهکارهای مقابلهای اجتماع محور
این راهکگار یعنی مگداخله در محیوهای اجتماعی عمومی و شگگگخصگگگی فرد (نوجوا و
اصگغری .) 2393 ،محیو اجتماعی عمومی یعنی محیو اقتصگادی ،فرهنری و سیاسی کشور و
محیو اجتمگاعی شگگگخص یعنی محلگه خانواده و  ،...بنابراین راهکارهای مقابله اجتماع محور
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رویکردی اسگگگت کگه در ر بگه نقش عوامگل محیطی و اجتمگاعی در کیفیگت زندگی و رفاه
اجتمگاعی مردم توجگه می شگگگود .این راهکار رویکردی بر اسگگگاس الروی محیطی-اجتماعی
کامل و موثر ذینفعا در یک اجتماع کوچک اسگت که در ر اعضگاء برای ارتقای شرایو
خود ،بگه عمگل اجتمگاعی مطگابق بگا برنگامگهریزیهگای محلی اقگدام کنند .این راهکار به نوعی
برنامه پیشگریری اجتماع محور نیز اسگت که محلهها ،مراکز رموزشگی و مراکز کار را پوشش
می دهگد .هگدف عمده این گونه راهبردها ،باال برد سگگگطو سگگگالمت و رفاه جامعه اسگگگت و
هدف های جزئی ر عبارتند از :کاسگگتن از عوامل خطرسگگاز ،افزایش عوامل محافظتکننده،
کاهش اشگگاعه سگگوءمصگگرف موادمخدر و روا گردا ها ،باال برد مشگگارکت مردم در امور
رفاه اجتماعی و بهداشگگگت ،توانمند کرد افراد به حل مشگگگکالت خود و رمادهسگگگازی محل
اجرا برای به کارگیری راهبردها (نجفی ابرندربادی.)2361 ،
ب :راهکارهای مقابلهای خانوادهمحور
اولین اجتماعی که فرد در ر پای میگذارد ،محیو خانواده اسگگگت .کودك از بدو تولد
Vol. 4, No. 13, Spring 2017

سال  ،4شماره  ،31بهار 3131

82

بگا تقلیگد از اطرافیا زندگیاش پایهگذاری می شگگگود و اعما اطرافیا در ضگگگمیر او شگگگکل
می گیرد .بنگابراین عوامگل مختلفی از جملگه تنش در خگانواده ،کمبود محبگت ،رفتگار والدین
و ،...می توانگد روی رفتگار کودك در محیو خگانواده تگاثیرگگذار بگگاشگگگد و گگاهی موجگگب
گرایش فرد به مصگگرف موادمخدر و اعتیاد شگگود .مهم ترین شگگاخصهای مقابلهای در محور
خگانواه عبارتند از رلوده نبود اعضگگگای خانواده به موادمخدر و خودداری از تسگگگکین دردها
بگا موادمخگگدر ،همگگاهنری گفتگگار و رفتگگار افراد الرو در خگگانواده ،معگگاشگگگرت نکرد بگگا
خگانوادههگای رلوده بگه موادمخدر ،تعامل صگگگحیو اعضگگگای خانواده با یکدیرر ،تلقین یک
هگدف منگاسگگگب بگه کودك و تشگگگویق فعگالیتهای سگگگالم و خالق ،متعاد و با ثبات بود
خگانواده و رعگگایگت میگانگگهروی در فراهم کرد امکگانگات ،رموزش مهگارتهگگای زنگدگی و
الروی خوب بود برای کودکا  ،پیشگریری از گسگسگت رشگتههای خانوادگی و رشف تری و
طالق در خگانواده ،تقویگت مبگانی دینی ،اعتقادی و معنوی خانوادهها ،عدم سگگگکونت خانواده
در محلگه هگگای رلوده بگگه موادمخگدر ،توجگگه بگگه بلوغ فرزنگگدا و عبور ر هگگا از کودکی بگگه
نوجوانی ،و وضگگگع مقررات واضگگگو در خگانواده (اسگگگعگدی و اسگگگعدی .)2369 ،در مطالعه
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زادهبگاقری و همکگارا ( )2364رگگاهی والگدی ن و درك فرزنگدا  ،نظارت بر رفتار فرزندا ،
محیو امن و ررامشبخش در خگانواده و افزایش مقگگاومگت اعضگگگای خگانواده بگا رموزش از
جملگه راهکگارهگای مؤثر خگانوادگی در پیشگگگریری و مقگابلگه بگا مصگگگرف موادمخگدر بودند.
خسگگروی ،کیامنش ،بنی جمالی و نیکمنش ( ) 2368در پژوهشگگی به این نتیجه دسگگت یافتند
که جنسگگگیت ،اهمیت روابو گرم همراه با پذیرش در خانواده ،داشگگگتن الروی مثبت و موثر
برای دخترا و کنتر موثر برای پسگگگرا بگه عنوا عوامگل محگافظتی عمل میکنند .کاردیا،
پومرال ،روزك و مگگارکز  ) 0223( 2اعتیگاد والگدین را از عوامگل پیشبینیکننگگده گرایش و
وابسگگتری به مو اد معرفی کردند .مطالعه بر روی افراد خانواده می تواند در بررسگگی علل اعتیاد
کمگک کننگده بگاشگگگد؛ چرا کگه پژوهشهای بسگگگیاری خانواده را به عنوا یکی از مهم ترین
عوامگل در پیشگگگریری و یگا گرایش فرزنگدا بگه سگگگمگت موادمخگدر ذکر نمودهاند (پیکو و
کواکس  .)0222 ،0وجود سگگه عامل محافظتکننده در خانواده )روابو مثبت بین والد و
کودك ،توجه کافی والدین و ارزشها و نررشهای ضگد مصگرف مواد در والدین) تأثیر
مهم و زیادی بر مصگگرف نکرد مواد و سگگایر مشگگکالت رفتاری نوجوانا دارد (دمبو  3و

مهم ترین شگگگاخصهای مقابلهای رموزش محور عبارتند از رموزش برنامههای پیشگگگریری
در مراکز رموزشگگی ،صگگالحیت دسگگت اندرکارا مراکز رموزشگگی ،رگاهی اولیا و مربیا از
رفتگار فرزنگدا  ،مشگگگارکگت جمعی دانشرموزا و دانشگگگجویگا در فعالیتهای فوق برنامه،
رموزش مهگارتهگای بومی زنگدگی در مراکز رموزشگگگی ،اسگگگتفگاده از دروس منگاسگگگب در
رموزش زیگا های مصگگگرف موادمخدر ،رموزش صگگگحیو زیا های مصگگگرف موادمخدر در
کتب درسگی و کمک درسگی ،کنتر مسگیر مدرسگه ،خانه و اطراف مدرسگه ،توجه مسئوال
رموزشگگی به نیازهای افراد تحت رموزش و تسگگلو بر خود ،برگزاری دورههای رموزشگگگی یا
روشهگگای تغییر نررش دانش رموزا  ،اصگگگالح روش تگگدریس و نحوه برخورد معلم بگگا
2. Piko & Kovacs
3. Dembo

& 1. Kardia, Pomerleau, Rozek
Marks
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دانش رموزا  ،و درنهایت ایجاد امکانات مشگگگاوره و درما برای افرادی که در معرض اعتیاد
قرار دارند یا معتاد شگدهاند (اسگعدی و اسگعدی .)2369 ،یافتههای تحقیقات نشا میدهد که
عالوه بر تاثیر عوامل زیسگگتشگگناختی ،سگگیاسگگتگذاری و اقتصگگادی ،صگگاحبنظرا بر این
باورند که عوامل فردی ،همسگگاال و عوامل خانوادگی نقش چشگگمریری در شگگکلگیری
اعتیاد دارند و شگگکلگیری اعتیاد دارای الرویی رشگگدی اسگگت و پیشگگریری از ر نیز باید
متناسگگب با رشگگد باشگگد .کودکا یک سگگوم از عمر مفید بیداری خود را در مدرسگگه سگگپری
میکنند و اغلب کودکا به ضگرورت وارد مدرسگه میشگوند و رسالت مهم مدارس رموزش
و رمادهسگگازی کودکا برای زندگی بزرگسگگالی اسگگت .مدارس محل پیوند خانوادهها با نظام
رموزشگگی و ارتقاء سگگالمت هسگگتند .بنابراین طراحی مداخلههای پیشگگریرانه مؤثر در چنین
بافتی ،به طور قطع بیش از هر نهاد دیرری با پیامدهای مطلوب و درازمدت همراه خواهد
بود (بهراد .)2394 ،بررسگگگی موانع و چگالشهگای موجود در برنگامگههگای پیشگگگریری خگگاص
کودکگا و نوجوانگا و رشگگگنگایی با اصگگگو پیشگگگریری در این گروه خاص به برنامهریزا ،
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تصگمیم گیرندگا و مسگئوال رموزشی و بهداشتی کمک میکند تا به اجرای طرحهایی در
این حوزه خگگاص بپردازنگگد کگه اثربخشگگگی بگگاالتر و مشگگگکالت اجرایی کمتری داشگگگتگگه
بگاشگگگنگد(نوری .)2393 ،نتگایج پژوهش طگاووسگگگی ،حیگدرنیگا ،منتظری ،طارمیا و احمدی
( )2369تحت عنوا تاثیر مداخله رموزشگگی نظریه محور در پیشگگریری از سگگوءمصگگرف مواد
مخدر در نوجوانا نشگگا داد که مداخله رموزشگگی باعث ارتقای متغیرهای مورد نظر شگگگامل
نررش نسگگگبت به رفتار ،خودکاررمدی و نهایتاً افزایش قصگگگد پرهیز از سگگگوءمصگگگرف مواد
مخگدر در گروه رزمو می شگگگود اگرچگه در میزا هنجگارهای انتزاعی تاثیر معناداری ندارد.
این مطالعه نشگا داد ک ه مداخله رموزشگی در افزایش میزا قصد پرهیز از مصرف موادمخدر
تگاثیرگگذار اسگگگت .همچنین یافتهها نشگگگا داد که این مداخله در کاهش گزارش مصگگگرف
موادمخدر و پیشزمینه های ر یعنی سیرار و قلیا نیز موثر واقع خواهد شد.
د :راهکارهای مقابلهای جامعهمحور
راهکارهای مقابله ای مبتنی بر جامعه رویکردی اسگگگت که درر نهادهای مختلف جامعه
عالوه بر بهره گیری از ابزارهگای تعریف شگگگگده در نظگام عگگدالگت کیفری ،بگگا همکگاری و
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مشگگگارکگت همگدیرر برای کنتر عوامل ایجادکننده جرم تالش میکنند تا از رهرذر تغییر
در سگگاختارهای سگگازمانی و روشهای اجرایی ،با مسگگئو دانسگگتن خود در قبا شگگهروندا
بتواننگد از مشگگگارکگت حداکثری اجتماع در کنتر عوامل ایجاد کننده گرایش به مصگگگرف
موادمخدر بهره ببرند .مهم ترین شگگاخصهای مربوط به این رویکرد عبارتند از :اطالعرسگگانی
رسگگانهها و سگگازما های فرهنری ،بهرهبرداری از مراکز ورزشگگی و تفریحی ،پر کرد اوقات
فراغگت بگا فعگالیگتهای شگگگاد و مفید ،پیروی نکرد از گروههای منحرف ،برقراری عدالت
اجتماعی ،دسگگگترسگگگی نداشگگگتن به موادمخدر ،رموزش خانواده و مسگگگئوال  ،پیشگگگریری از
بازگشگت افراد در حا ترك ،توسگعه گروههای مشگاوره ،استمرار پژوهشها و یافتن عوامل
و مبارزه با ر ها (اسعدی و اسعدی.)2369 ،
نتیجهگیری
پژوهش حاضگگر با هدف مرور نظری و پژوهشگگی بر راهکارهای مقابله با گرایش به مصگگرف
موادمخدر انجام پذیرفت .مروری بر پژوهشها نشگگگا میدهد که راهکارهای مقابله فردی
بر مقگابلگه بگا گرایش بگه مصگگگرف موادمخگدر تگاثیر دارد .راهکار مقابله فردی از جمله ار تقاء

پیشگریری از گرایش به مصگرف موادمخدر موثر اسگت .فرض بر این است که مجموعهای از
عوامگل شگگگنگاختی و شگگگخصگگگیتی زیربنگایی (ویژگیهگای فردی) و مهگارتهای ارتباطی و
تصگگگمیمگیری (ویژگیهگگای بین فردی) افراد را برای مصگگگرف مواد و دیرر رفتگگارهگگای
مشگکلسگگاز مسگگتعد میکند (بوتوین  .) 0222 ،2لذا با توجه به این رویکرد ،این نکته قابل ذکر
اسگگت که افراد دارای مهارتهای فردی و اجتماعی ضگگعیف ،نه تنها در برابر عوامل مشگگوق
مصگگگرف مواد ،رسگگگیگبپگذیر هسگگگتند ،بلکه تمایل دارند از ر به جای راهکارهای مقابلهای
سگازگارانه اسگتفاده کنند (بوتوین و گریفین  .)0224 ،0سوء مصرف مواد ،نظیر سایر رفتارهای
انسگگگا  ،حگاصگگگل تعگامگل پویگای فرد با محیو او اسگگگت .فشگگگار اجتماعی برای مصگگگرف با

2. Greffin

1. Botvin
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رسگگگیبپذیری فرد در تعامل قرار میگیرد .عده ای نیز به دلیل عوامل درو فردی نظیر اعتماد
بگه نفس پگایین ،ضگگگعف در کنتر فردی ،درماندگی یا نیاز به هیجا تسگگگلیم فشگگگار گروهی
می شگگوند؛ بنابراین ،هرچقدر تعداد عوامل خطری که یک فرد را محاصگگره کردهاند ،بیشگگتر
باشگد ،ب یشگتر احتما دارد که او یک مصگرف کننده شود .زیرا وجود عوامل خطرزای متعدد
هم با شگروع مصگگرف و هم با شگدت ر در ارتباط اسگگت (بوتوین .)2999 ،با توجه به الروی
مقابله ای معتادا که یک روش ناسگگالم را در کناررمد با شگگرایو فشگگارزا انتخاب میکنند،
به نظر میرسگگگد که این الرو گرایش به اعتیاد ،مشگگگکالت اجتماعی و روا شگگگناختی فرد را
افزایش داده و دور باطلی را به وجود میرورد (رنجبر نوشگگری ،علیلو ،اسگگدی مجره ،قدرتی
و نجار مبارکی.)2390 ،
جامعه و در راس ر خانواده که به عنوا بخش مهمی در هر جامعه تلقی میشگگگود،
می تواند نقش اسگگاسگگی را در س گالمت روا و کارکرد بهنجار افراد داشگگته باشگگد .خانواده به
عنوا اولین نهاد اجتماعی ،پایه شگگکلگیری شگگخصگگیت ردمی اسگگت .سگگالمت جامعه از
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سگالمت خانواده سگرچشگگمه میگیرد .خانواده با کارکردهای مثبت خود ،باعث امنیت روانی
و عگاطفی و حگاصگگگل ر  ،همنوایی بگا جگامعگه خواهگد بود (داداشزاده.)2368 ،از این رو
راهکگارهگای مقگابلگه خانوادگی نیز به عنوا یک راهکار موثر دیرر می باشگگگد که بر مقابله با
گرایش به مصگگرف موادمخدر تاثیر دارد .خطر اعتیاد در صگگورت وجود سگگوءمصگگرف مواد
در یکی از اعضگگگای خگانواده افزایش می یگابگد .بگا توجگه بگه چند بعدی بود عوامل مربوط به
گرایش بگه مصگگگرف موادمخدر ،عوامل خانوادگی از جمله روابو زناشگگگویی والدین ،وجود
یگک فرد معتگاد در خگگانواده و روابو والگدین و نوجوانگا در گرایش افراد بگه مصگگگرف
موادمخگدر نقش دارنگد .پرداختن بگه عوامگل خگانوادگی درگیر در مصگگگرف مواد می تواند در
پیشگگریری از گرایش به مواد نقش مهمی داشگگته باشگگد .می توا گفت که هرچه یکپارچری
هنجاری خانواده ضگعیف باشگد ،تنش در بین اعضگای خانواده بیشگتر شگده و تعهد و پیوند
بین افراد خانواده ضگگعیف تر میشگگود که این امر فرد را به محیوهای رلوده و پذیرش
الروهای جدید مصگرف موادمخدر می کشگاند .بنابراین پایین بود سطو همبستری و وجود
نابسگگگامانی در خانواده موجب افزایش تنش میا خانواده و کاهش تعهدات خانوادگی شگگگده
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و رمادگی برای مصگگگرف موادمخدر را در میا اعضگگگای خانواده افزایش میدهد .متاسگگگفانه
علت سگوءمصگگرف مواد ،به طور عمیقی در رشگگفتری خانواده ریشگگه دارد .سگگوءمصگگرف مواد
یگک بیمگاری خگانوادگی ناشگگگی از سگگگبک زندگی اسگگگت که از علل محیطی ،خانوادگی و
ژنتیکی تاثیر میپذیرد ،از این رو برنامههای پیشگگگریری مبتنی بر توانمندسگگگازی خانواده باید
در فعالیتهای پیشگگریرانه جامع گنجانده شگگوند .راهکارهای مقابلهای خانوادهمحور ،پیوندها
و ارتبگاطگات خانوادگی را تقویت کرده و شگگگامل مهارتهای والدینی ،تمرینهایی در زمینه
ایجاد بحث و اجرای سگگیاسگگتهای خانوادگی در مورد مصگگرف مواد اسگگت .در این برنامهها
والدین با کسگگب اطالعات از انواع موادمخدر ،دالیل مصگگرف توسگگو نوجوانا  ،سگگبکهای
تربیتی منگاسگگگب ،اجرای قاطع قوانین و یادگیری مهارتهای مدیریت خانواده ،حمایتهای
الزم را از فرزندا خود داشته و مانع گرایش ر ها به سمت مصرف موادمخدر میشوند.
راهکگارهگای مقگابلگه اجتمگاعی نیز طبق نتگایج مطگالعگات بر مقابله با گرایش به مصگگگرف
موادمخدر تاثیر دارد .حمایت اجتماعی را می توا فراهم کرد پشگگتیبانی ،ررامش و اطمینا
خاطری که خانواده یا دیرر نهادها و افراد جامعه از شگگخص در برابر رویدادهای اجتماعی

و همکگارا  .) 2361 ،یکی از رویکردهگای مهم پیشگگگریری از سگگگوءمصگگگرف موادمخگگدر،
رویکرد نفوذ اجتماعی اسگت .پژوهشهای انجام شگده حاکی از ر اسگت که مد های مبتنی
بر نفوذ اجتمگاعی ،بسگگگیگاری از اصگگگو بنیگادی برنگامههای پیشگگگریری موثر را ادغام کردهاند
(بوتوین .)2999 ،از دیدگاه رویکرد مذکور ،رفتارهای مشگگگکل سگگگاز افراد از قبیل مصگگگرف
مواد نوعی نشگگانه تلقی می شگگود که از طریق ر افراد خود را ابراز کرده و با اضگگطراب ناشگگی
از مشگگگکالت مقگابلگه میکننگد .افراد از طریق حمگایگتهگای اجتماعی مطلوبی که دریافت
میکننگد ،می تواننگد موانع پیشروی خود را در رسگگگیگد بگه اهگداف بردارند و از یأس،
سرخوردگی و خطرات موجود در محل زندگی در اما بمانند.
راهکگارهگای مقگابلگه فرهنری/مگذهبی نیز بر مقابله با گرایش به مصگگگرف موادمخدر تاثیر
دارد .اعتقگادات دینی بگه عنوا مجموعگه ای از اعتقگادات ،بگایگدهگا و نبگایدها و نیز ارزشهای
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اختصگگاصگگی و تعمیم یافته ،از موثرترین تکیهگاههای روانی به شگگمار میرود که قادر اسگگت
معنای زندگی را در لحظهلحظه های عمر فراهم سگازد و در شگرایطی خاص نیز با فراهمسازی
تکیهگاههای تبیینی ،فرد را از تعلیق و بی معنایی نجات دهد (بهرامی احسگگگا  .)2316 ،مذهب
بگه عنوا یگک م یگانجی بر فراینگگد فکری و ارزیگگابی رویگدادهگای روزمره زنگدگی فرد تگگاثیر
می گذارد .بدین ترتیب حتی بسگگگیاری از رویدادهای به ظاهر منفی ،مثبت و معنیدار ارزیابی
می شگگگونگد .فرد بگا اسگگگتفگاده از مگذهگب ،احسگگگاس پوچی و بیهگدفی و نگاامیگدی در برابر
محرومیگتهگا ،نگامالیمگات و فشگگگارهگای روانی را برای خود حگل میکند (ظهور و توکلی،
 .)2362مگذهگب تگامینکننگده مجموعهای از شگگگناختهای اجتماعی اسگگگت که در تفسگگگیر
واقعیگت ،تعریف خود و منبعی از جهگگتگیریهگا برای رفتگار مشگگگارکگت دارد .در همین
چهگارچوب اسگگگت که می توا پذیرفت ،مذهب عرضگگگه کننده افکار معناداری در مواجهه با
رنجها و تحمل سگختیها و دشگواریها است (بهرامی احسا  .)2362 ،به طورکلی پیشریری
شگامل سگطو اولیه ،ثانویه و ثالثه اسگت .باورهای مذهبی در سگطو پیشگریری اولیه شگامل
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تحریم شگروع مصرف مواد است که بیانرر رموزش مستقیم مردم درباره منع مصرف مواد
و همچنین هدفمندکرد زندگی اسگت که در این شرایو مصرف مواد عملی ناپسند است.
تأثیر پیشریرانه ثانویه مذهب ،مداخله در جلوگیری از گسترش اعتیاد در افرادی است که
به صگورت تفننی مواد مصگرف میکنند .از بعد پیشریری ثالثه ،مذهب ،برنامههایی را برای
ترك و توانبخشی افراد معتاد پیشنهاد میکند .به هر ترتیب پژوهشهای صورت گرفته بر
روی نوجوانا نشگا میدهد که پایبندی به مذهب ارتباط منفی با مصرف الکل و حشیش
داشگگگتگه اسگگگت .مگذهب از طریق برقراری یک نظم اخالقی درونی می تواند تدوین قوانین،
سگگگوءمصگگگرف مواد و رهگایی از ر را تحگت تگاثیر قرار دهگد (اسگگگمیت  .)0223 ،2عقاید و
بگاورهگای مذهبی و معنوی به عنوا عوامل حمایتی یا حائلی هسگگگتند که از طریق داد امید،
قگدرت و معنی بخشگگگی بگه زنگدگی ،فشگگگار روانی زندگی را کم میکند و کیفیت زندگی را
بهبود میبخشگگگد و از این طریق مگانع گرایش بگه اعتیگاد میگردد .بنگابراین مذهب و نهادهای
مذهبی راهنماییها ی ا قواعد خاص اخالقی به منظور کنتر خویشگگتن مانند امتناع از مصگگرف
1. Smith
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مواد در اختیگار فرد قرار میدهنگد و بگه تسگگگهیل تجربه معنوی کمک میکنند .تجربه معنوی
می توانگد تعهگدات اخالقی را تحکیم بخشگگگد کگه این نیز بگه نوبه خود مانع از مصگگگرف مواد
میگردد .همچنین بگه اسگگگتناد دسگگگتورات مذهبی می توا قوانینی وضگگگع کرد که مصگگگرف
موادمخگدر را ممنوع اعالم کنگد (ن گدیمی .)2394 ،مگگذهگب می توانگگد منبع عظیم و بینظیری
برای سگیسگتم معنادهی فرد باشگد .بنابراین می توا نتیجه گرفت که چنانچه فرد دارای س گطو
دینداری افزو تری بگاشگگگد بگه دنبگا ر معنگایی که به خود و جها اطرافش میدهد توام با
احسگاس ارزشگمندی و هدفمندی است؛ از این رو احتما کمتری وجود دارد که به اقداماتی
نظیر مصگرف مواد دسگت زند و به احسگاس ارزشگمند بودنش رسگیب برسگگاند و یا ر که مانع
از رسید به اهدافش شود.
راهکارهای مقابله اقتصگگگادی از جمله راهکارهایی اسگگگت که میتواند بر مقابله با گرایش
بگه مصگگگرف موادمخگدر تگاثیرگذار باشگگگد .لذا ارائه راهکارهای اقتصگگگادی از جمله افزایش
فرصگتهای شگغلی بخصوص در مناطق حاشیهنشین شهری ،ایجاد فرصتهایی برای افزایش
مهارت کافی برای جذب شگگگد در بازار کار و کاهش مشگگگکالت مالی و فقر اقتصگگگادی از

شگگهرهای بزر

به فرصگگت های قانونی برای بهبود وضگگعیت خویش اسگگت .بسگگیاری از این

افراد ،سگگگاختار جامعه را عامل اسگگگاسگگگی بیکاری خود و اشگگگتغا به شگگگغلهای کاذب نظیر
تکدیگری ،دسگگتفروشگگی و اعتیاد میدانند .عالوه بر این ،کمسگگوادی و عدم مهارتهای
حرفهای و ناتوانیر ها برای حضگگور و پیوسگگتن به روابو اقتصگگادی رسگگمی شگگهر و در نتیجه
بیکاریهای مداوم ،زمینههای انحراف را برای رنا بیش از سگگایر شگگهروندا رسگگمی فراهم
می کند ،لذا ارائه راهکارهای اقتصگگگادی از جمله کاهش مهاجرت از روسگگگتاها به شگگگهرها و
اسگگگتفاده از رویکردهای مداخله ای همچو مددکاری اجتماعی با محور توانمندسگگگازی این
افراد بخصوص در حوزه اشتغا زایی می تواند موثر باشد.
داشگگگتن شگگگغگل و مهگارتهگگای شگگگغلی نقش مؤثری در پیشبینی مگانگدگگگاری درمگگا
بهبودیگافترگا از اعتیگاد دارد .با توجه به نقش مهم اشگگگتغا زایی در جلوگیری از بازگشگگگت
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مجدد به مصگرف مواد ،بر ضگرورت ایجاد فرصگتهای شگغلی برای پیشگریری از بازگشت به
چرخه اعتیاد تاکید می شود (شیخ االسالمی و محمدی.)2395 ،
راهکگارهای مقاب له رموزشگگگی در مدرسگگگه نیز بر مقابله با گرایش به مصگگگرف موادمخدر
تأثیر دارد .نتایج مطالعات نشگگا میدهد که وجود فرد معتاد در گروه دوسگگتا خطر رلودگی
گروه همسگاال را افزایش میدهد (بهرامی احسگا  .) 2363 ،مصگگرف مواد ،الکل و تنباکو در
نوجوانا مقطع  22الی  26سگا به خصگو ص در دوره دبیرسگتا  ،هنوز مسگئله اسگاسی بسیاری
از کشگگگورها محسگگگوب میشگگگود (ماسگگگو  2و همکارا  ،) 0229 ،لذا پرداختن به راهکارهای
رموزشگگی و رگاه سگگازی در پیشگگریری از گرایش به مصگگرف مواد در مدرسگگه می تواند گام
مؤثری در این زمینه باشگگد .ازجمله عوامل خطرسگگاز مصگگرف مواد در دانشرموزا می توا
به موارد زیر اشگگگار کرد :احسگگگاس خجالت نامناسگگگب و رفتارهای پرخاشگگگررانه در کالس
درس ،ناکامی و شگگکسگگت تحصگگیلی ،مهارتهای اجتماعی و سگگازگارانه ضگگعیف ،برقراری
رابطه با همسگاال منحرف یا همسگاالنی که به رفتارهای انحرافی گرایش دارند و شکلگیری
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این برداشگگگت کگه مصگگگر ف مواد در محیو مگدرسگگگه ،بین همسگگگاال و در محیو اجتماعی
قگابگل قبو اسگگگت .لذا ایجاد برنامههایی در فعالیتهای مدرسگگگه ،مشگگگارکت در فعالیتهای
ورزشگگگی (پیکو و فیتزپگاتریک  ) 0224 ،0و ارائه راهکارهای رموزشگگگی در مدرسگگگه از جمله
رگگاهسگگگازی دانشرموزا در شگگگناسگگگایی دوسگگگتانی که در معرض خطر قرار دارند ،باعث
میشگگگود تگگا دانش رموزا بگا درایگگت عمگل کرده و از این افراد اجتنگگاب کرده و از طریق
به کارگیری این راهکارها باعث کاهش این عامل اسگگگترسزا شگگگوند .بی تردید برای موفقیت
در فعالیتهای پیشگگریری و مقابلهای ،با توجه به عوامل گسگگتردهای که در وقوع این رسگگیب
عظیم اجتمگاعی موثرنگد ،همکگاری نهگادهگای مختلف اجتمگاع شگگگامگل خگانواده ،مگگدارس،
دانشگگگرگاههگا ،شگگگرکگتها و کارخانهها ،رسگگگانهها ،نیروی انتظامی و سگگگایر نهادهای درگیر
ضروری است (قربانی.)2392 ،
در نهگایگت پیشگگگنهگادهای زیر به عنوا راهکارهای مقابلهای ارائه میگردد :الف:رموزش
مهارتهای زندگی ،مهارتهای فرزندپروری به والدین ،افزایش سگگطو سگگالمت روا افراد
2. Fitzpatrick

1. Mason
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در معرض خطر ،افزایش میزا رگاهی و دانش افراد .ب :ایجاد فضگگگاهای تفریحی و فراغتی
سگالم جهت پرکرد اوقات فراغت برای جوانا  .پ :افزایش سطو سالمت روا خانوادهه ا،
شگگناسگگایی افراد معتاد در خانوادهها و ارائه راهکارهای پیشگگریرانه و درمانی .ت :تقویت مبانی
دینی ،اعتقگادی افراد و خگانوادههگا و پایبندی به انجام فرای

دینی .ح :برگزاری کارگاههای

رشگگنایی با موادمخدر و راهکارهای تغییر نررش دانشرموزا نسگگبت به مصگگرف موادمخدر
و ج :افزایش فرصتها ی شغلی و کاهش مشکالت مالی و فقر اقتصادی.
منابع
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