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 چکیده

. است کننده نگران بسیار مساله یک، افراد حضور اصلی يها محیط از یکی عنوان به کار محیط در اعتیاد جمله از اجتماعی يها آسیب
 اجتماع پیشگیري هدف این پژوهش ارزیابی. دارد معکوسی اثر، تولید و پرسنل عملکرد بر کار محیط در مواد مصرف سوء و مصرف
 همبستگی و توصیفی روش نظر از و کاربردي هدف نظر از تحقیق این. باشد می )کارمندي( کاري يها محیط در اعتیاد از محور

نتایج با . که اطالعات از طریق پرسشنامه جمع آوري شد. پردازد می محیط معتادان در مداراجتماع رویکرد بررسی به که. باشد می
 در اعتیاد از محور اجتماع پیشگیري و نگرشی و دانشی، کنشی اهداف نتایج نشان داد که بین. تحلیل شد spssاستفاده از نرم افزار 

 . دارد وجود دار معنی رابطه کاري( کارمندي يها محیط
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 مقدمه 1-1

که سر  معضالت جوامع انسانی می باشد و در کشور ایران نیز وابستگی مواد یا اعتیاد به مواد مخدر از عمده ترین
صورت  مخدر در آن سازمان ملل بیشترین میزان کشفیات مواد راه ترانزیت این مواد قرار دارد و طبق گزارش

 معرض خطر است وابستگی به مواد منجر به تغییرات روانشناختی بیش از پیش جمعیت جوان آن در، گیرد می
 . )2010، سادوك(. جدي در فرد معتاد می گردد

 شیبا افزا. ي کاري استها بدون تردید مصرف مواد در محیط کار یکی از اصلی ترین معضالت محیط
در دنیا جهت مقابله با این معضل و اثرات مخرب  یي فراوانها کار اقدامات و تالش طیمحمواد در  مصرف مشکل

نقاط  از. محیط کار انجام گرفته است یدولت، یخصوص يها مسئوالن و صاحبان بخش، دست اندرکاران توسط آن
خصص در سطح مت انسانی کمبود نیروي، ضعف و چال شهاي اقدامات پیشگیري اولیه از اعتیاد در محیط کار

 و یخانوادگ، يعوامل فرد امدیکار کشورمان به عنوان پ طیمربوط به مصرف مواد در مح مشکل. باشد کشور می
نه تنها  مشکالت نیا. عوامل قابل تامل است نیاز ا یبیترک ایکار  طیدر مح یخاص طیتحت شرا ایو  یاجتماع

در  يکاهش جد مانند یممکن است مشکالت، خوب کارگران دارد یبر س المت زندگ يندیعوارض ناخوشا
مربوط به مصرف مواد در  مشکالت نکهیبا توجه به ا. و غیره را سبب شود، يریدرگ، حوادث، یعملکرد شغل
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درمان و ، یرسان ياری، يریشگیدر پ یمتفاوت يکردهایرو بیترت نیدارد به هم اي هچندگان یکار سبب شناس طیمح
 . )2001، گاسترفریند( وجود دارد یبازتوان

شدت  مقدار مصرف مواد و، کنندگان با توجه به افزایش روز افزون سوء مصرف مواد از لحاظ تعداد مصرف
ي ها خانواده، کارکنان، ي کاري و متعاقب آن صدمات و لطماتی که صاحبان مشاغلها نوع ماده مصرفی در محیط

اهمیت استفاده از  مردم و نهایتاً جامعه متحمل می شوند ،افراد خدمات گیرنده از آن حرفه یا صنعت، کارکنان
برنامه  يدالیل اجرا در واقع. شود میي کاري بیش از پیش احساس ها ي پیشگیري از مواد در محیطها برنامه

فراهم آوري  سهولت، پیشگیري از سوء مصرف مواد در محیط کار شامل دسترسی به افراد در معرض خطر
، اختالل کبدي( درمانی سنگین يها تحمیل هزینه، ارتباط خاص مواد با کار، و اجرا ریزي نامهبر، امکانات پیشگیري

، در محل کار )ساعت 10تا  8( بیداري حضور طوالنی فرد در اکثر ساعات، )ایدز و نظایر آنها، هپاتیت، سرطان
سازمان جهانی کار مبنی بر سوء اعالم ، )سالگی 45تا 18(در دوران کار و تالش  کنندگان تراکم سنی سوء مصرف

کار به عنوان مکانی ایده آل براي آغاز تغ ییرات  محیط، مصرف مواد به عنوان یکی از مخاطرات جدي شغلی
ییع حقوق کارکنان سالم و یا درمان شده در صورت تحمل تض، رفتاري مثبت در شیوه زندگی و ارتقاء سالمت

ي ها موسسات و مراکز متعددي برنامه. کارکنان توسط سیستم هستند از کردن یا نادیده گرفتن مصرف مواد برخی
ي متولی ها یکی از برجسته ترین سازمان. اند هآماده ساخت پیشگیري از مواد در محیط کار را تدوین و براي اجرا

و   (Safe Work)کار امن طیمح يها سازمان جهانی کار می باشد که برنامه برنامه پیشگیري ا ز مواد در محیط کار
س المت و پیشگیري از  يرا براي ارتقا (SOLVE) اتیو دخان، يو ياچ آ، و الکل مواد، خشونت، بدون استرس
 بر هاي مبتنی-ي معتبر دیگر نیز برنامهها همچنین سازمان. مواد در محیط کار معرفی کرده است و مصرف الکل

 يها و گروه یاصل يامل تشکیل کمیته راهبرشواهدي در پیشگیري از مصرف مواد دارند که اهم مراحل آن ش
مواد جزو برنامه سازمان  شیآزما برنامه، تیوضع لیتحل/  یازسنجین، یخط مش نییو تع يسیاست گذار، یفرع

، درمان، يریشگیپ ياریبرنامه کارمند، کارکنان تیترب آموزش و، سرپرستان تیآموزش و ترب، جهانی کار نیست
یري از ي پیشگها سعی شده تا بطور اختصار راجع به برنامه یآموزش در این کتاب. و ارزشیابی می باشد یبازتوان

 . )2002، دیجونگ( مصرف مواد توضیح داده شود
 . باشدبنابراین این تحقیق به دنبال بررسی رویکرد اجتماع محور در پیشگري از اعتیاد در محیط کاري می

 بیان مسئله 1-2

یک مساله بسیار ، ي اصلی حضور افرادها جتماعی  از جمله اعتیاد در محیط کار به عنوان یکی از محیطي اها آسیب
اثر معکوسی دارد بین ، مصرف و سوء مصرف مواد در محیط کار بر عملکرد پرسنل و تولید. است کننده نگران

سالمت در محیط کار و سالمت اجتماعی با ابعاد مختلف آن رابطه بسیار نزدیکی وجود دارد ارتقاي سالمت روانی 
 کار محیط در را خود بیداري ساعات درصد 60 بالغ افراد شود می کار محیط در مثتبی تغییرات عث با اجتماعی –

2 



 

براي ارتقاي سالمت بسیار  اي هبر سالمتی کارکنان به عنوان زمین تاثیر نظر از کار يها محیط بنابراین گذرانند می
آمار  شیو افزا ادیي جدي شده است کاهش سن اعتها یموجب نگران ریي اخها سالآنچه در . حائز اهمیت می باشد

و  یدر مراکز آموزش ادیاعت یرسم ریو غ یوجود آمارهاي رسم انیم نیمختلف است و در ا لیمعتادان به دال
رغم  گرعلیید ياز سو. )1394، نودهو امامی بابایی، فرجالئی( شدت گرفته است يکار طیمدارس و بخصوص مح

جامعه جهانی در حالی ، اقتصادي و اجتماعی، فناوري، هاي مختلف علمی دستاوردهاي بزرگ بشریت در عرصه
سایه افکنده  ها انسانت اجتماعی بر پیشرفت و سعادت وارد قرن بیست و یکم شده که تهدیدهاي ناشی از معضال

در این عرصه اعتیاد و موادمخدر در رأس تهدیدهاي اجتماعی قرار . مواجه ساخته است، را با خطر ها انسانو رفاه 
اعتیاد . )1388، فرشاد، بهاري( اي که بعنوان یکی از چهار بحران جهانی هزاره سوم تلقی شده است گرفته به گونه

این  یاز دالیل این پیچیدگ ییک. است که بشر با آن مواجه شده است یاز پیچیده ترین معضالت یبه مواد مخدر یک
 نیبرخورد با ا يبرا لیدل نیدر بروز آن نقش دارند وبه هم يوفرد یخانوادگ، یاست که عوامل مختلف اجتماع

 پوشش دهد يعوامل مختلف را تا حد نیا یکاف زانیبهره جست که به م یچند وجه يها کردیاز رو یستیبا دهیپد
از  اي هامروز بخش عمد يایدر دن. کار است طیحم ادیشناخته شده اعت يها از بستر یکی. )1385، مهرداد، یاحترام(

جامعه در حال گذار الزاما  کیمشکالت  گرید يو از سو شود می يکار سپر طیساعات فعال هر فرد در مح
به جرات ادعا نمود که   توان می لیدل نیبه هم. کنند میروبرو  یخاص يها و استرس ها کار را با تنش يها طیمح

 ياز سو. ناقص و ناکارا خواهد بود ادیاز اعت يریشگیکار هر برنامه پ يها طیدر مح ادیبه اعت یبدون توجه کاف
امر  وستنیاست که از به وقوع پ ريیو تداب اجراي اقدامات یبه معن داستیهمان طور که از نام آن پ ريیشگیگرپید
از  يریشگیپ) 1376، کارانو هم یمیرح(کاهد  میاز احتمال وقوع آن  ایو  کند می ريیجلوگ یي منفها واقع ای

در  یو اجتماع یطیکه در آن به نقش عوامل مح يریشگیاست در پ يکردیرو زیاجتماع محور  ن کردیبا رو ادیاعت
 یطیبر اساس مدل مح يکردیرو، اجتماع محور کردیرو. شود میمردم توجه  یو رفاه اجتماع یزندگ تیفیک

ارتقاء  يجامعه است که در آن اعضاء برا ایک اجتماع کوچک و ینفعان در   يو مداخله کامل و مؤثرذ یاجتماع
لذا با توجه به مطالب . )1989، و راجرز گریف( کند میاقدام  ها ریزي مطابق برنامه یبه عمل اجتماع، خود طیشرا

 . دپرداز می) يکار( يکارمند يها طیدر مح ادیاجتماع محور از اعت يریشگیپ یبه بررس قیتحق نیگفته شده باال ا

 اهمیت و ضرورت تحقیق 1-3

در  بایستی جوانان میان در بخصوص مواد سوءمصرف به رشد رو روند و کشور در اعتیاد باالي شیوع به توجه با
بعدي  تک رویکردهاي از و داد قرار نظر مد را مسئله با این مرتبط مختلف يها حوزه اعتیاد از پیشگیري يها برنامه
 با مرتبط يها استرس و معضالت بروز شود می محسوب حال گذار در جامعه یک ما جامعه اینکه به نظر. نمود پرهیز
و  کارفرمایان و کارگران میان نیز و کارگران درمیان ها نگرش و ارزشها تضاد، شغلی ناامنی جمله از کار يها محیط

 براي مقوله باید اعتیاد از پیشگیري برنامه هر در جهت به همین و رسد می نظر به بینی پیش قابل دست این از مسایلی
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 208حدود ) 2007سال (بر اساس اعالم سازمان ملل متحد از سوي دیگر. شد قایل مهمی جایگاه اعتیاد از پیشگیري
کشور جهان حداقل سالی یک بار اقدام  170در ) درصد 8/4معادل (سال  64تا  15میلیون نفر از جمعیت بین سنین 

کشور جمهوري اسالمی ایران نیز  هم  در عصر جهانی شدنو . نمایند ها می گردان به مصرف موادمخدر و روان
میلیون نفر معتاد قطعی و  2اي که حداقل  واجه بوده به گونههمانند سایر کشورها با پدیده شوم اعتیاد و موادمخدر م

بر اساس شواهد موجود میانگین سن . نمایند ها می گردان مخدر و روان تفننی در کشورمان اقدام به مصرف مواد
شروع اعتیاد رو به کاهش بوده و اعتیاد در همه سطوح تحصیلی ـ مشاغل مختلف ـ طبقه اقتصادي و اجتماعی نفوذ 

در این راستا سیستم هوشمند اعتیاد در . باشد رده و هیچ فرد و هیچ محیطی از این پدیده شوم در امان نمیک
ها نیز نفوذ کرده و موجبات نگرانی را براي مدیران و مسئولین  هاي کاري اعم از صنعتی ـ اداري و پادگان محیط

ورت دارد با پرهیز از هرگونه انکار و پنهان بر این اساس ضر. اینگونه مراکز در سطح جهان فراهم نموده است
جانبه براي  هاي همه با توسعه فعالیت، هاي کار کردن ـ نفی و سکوت و ناچیز تلقی کردن مصرف اعتیاد در محیط

 . برداشته شودي کاري ها در محیطسازي کارکنان  هاي اساسی براي مصون گام، پیشگیري از این پدیده شوم

 اهداف تحقیق 1-4

آثار و علل آن ، کار يها از پدیده سوءمصرف مواد در محیط یگروه مخاطب درك درست: یف دانشاهدا )1
 . از این معضل پیدا کنند يپیشگیر يوراهها

 )يکار( يکارمند يها طیدر مح ادیاجتماع محور از اعت يریشگیپ یاهداف دانش یبررس )2
گروه مخاطب ضرورت  – کار يها احساس خطر نسبت به سوءمصرف مواد درمحیط: یاهداف نگرش )3

. پیدا کنند ینگرش مثبت ها این آموزش ياز اعتیاد را بپذیرند و نسبت به تاٌثیرگذار يپیشگیر يها آموزش
 )يکار( يکارمند يها طیدر مح ادیاجتماع محور از اعت يریشگیپ یاهداف نگرش یبررس

 یبررس. کارآمد آموزش دهد يرا به نحو یآموزش يگروه مخاطب بتواند هر یک از محورها: یاهداف کنش )4
 )يکار( يکارمند يها طیدر مح ادیاجتماع محور از اعت يریشگیپ یاهداف کنش

 هاي تحقیقفرضیه 1-5

وجود  دار معنیرابطه  )کاري(ي کارمندي ها پیشگیري اجتماع محور از اعتیاد در محیط بین اهداف دانشی و )1
 . دارد

 دار معنیرابطه  )کاري(ي کارمندي ها اعتیاد در محیطپیشگیري اجتماع محور از و نگرشی  بین اهداف )2
 . وجود دارد
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وجود  دار معنیرابطه  کاري(ي کارمندي ها پیشگیري اجتماع محور از اعتیاد در محیط و کنشی بین اهداف )3
 . دارد

 شناسی تحقیقروش 1-6

مدار بررسی رویکرد اجتماعکه به . باشدصیفی و همبستگی میوش تواین تحقیق از نظر هدف کاربردي و از نظر ر
 . پردازددر معتادان محیط می

در بخش . در دو بخش کمی و کیفی به ارزشیابی برنامه پیشگیري اجتماع محور پرداخته است، این پژوهش
در بخش آمار  شود میاستفاده  یو استنباط یفیدو روش آمار توص قیتحق يها داده لیو تحل هیکمی جهت تجز

 نیا، یدر بخش آمار استنباط. شود میو نمودارها استفاده  یبهتر اطالعات از جداول فراوان شینما يبرا یفیتوص
ت پرسشنامه سؤاال ییروا یپس از بررس نیوهمچن رهایت و متغسؤاال انیروابط م يبه منظور آزمون معنادار قیتحق

از آزمون  پیش آزمون  پس آزمون با گروه کنترل همسان شده با  قیتحق يرهایمتغ انیروابط م یبه منظور بررس
 . شده است فادهاست Spssاستفاده از نرم افزار 

با ، و اجراي برنامه بررسی شده ریزي در بخش کیفی اسناد مربوط به مشارکت اعضاء در جلسات برنامه
جمع آوري گردیده ، محوراجتماع يها بحث گروهی متمرکز اطالعات مربوط به اهداف خودتعیین کرده سازمان

 . است
 محیطی محافظ و خطر عوامل کنترل و شناسایی 
 اعتیاد نام بی و تصادفی آزمایش و روان سالمت اي هدور معاینات، اي همشاور خدمات 
 ایشان يها خانواده و مدیران، سرپرستان، کارکنان همه براي مددکاري و حمایتی خدمات 
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 : فصل دوم

 مبانی نظري پژوهش ادبیات و
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه 2-1

هاي مختلف پرداخته شود تا ابعاد مختلف براي بررسی موضوع قبل از هرچیزي باید به بررسی مبانی نظري  نظریه
بنابراین در این . هاي مختلف به آن نگریستموضوع مورد بحث به طور کامل شناسایی شود و بتوان از دیدگاه

شود و در پایان تحقیقات انجام رویکرد اجتماع محور و پیشگیري مواد مخدر پرداخته میفصل ابتدا به مبانی نظري 
 . شودهاي ذکر میشده در این حوضه نمونه

 مبانی نظري 2-2

جامعه جهانی در ، اقتصادي و اجتماعی، فناوري، هاي مختلف علمی علیرغم دستاوردهاي بزرگ بشریت در عرصه
سایه  ها انسانکه تهدیدهاي ناشی از معضالت اجتماعی بر پیشرفت و سعادت  حالی وارد قرن بیست و یکم شده

در این عرصه اعتیاد و موادمخدر در رأس تهدیدهاي . مواجه ساخته است، را با خطر ها انسانافکنده و رفاه 
اساس اعالم بر . اي که بعنوان یکی از چهار بحران جهانی هزاره سوم تلقی شده است اجتماعی قرار گرفته به گونه

در ) درصد 8/4معادل (سال  64تا  15میلیون نفر از جمعیت بین سنین  208حدود ) 2007سال (سازمان ملل متحد 
در عصر جهانی شدن . نمایند ها می گردان کشور جهان حداقل سالی یک بار اقدام به مصرف موادمخدر و روان 170

اي که  با پدیده شوم اعتیاد و موادمخدر مواجه بوده به گونهکشور جمهوري اسالمی ایران نیز همانند سایر کشورها 
بر . نمایند ها می گردان میلیون نفر معتاد قطعی و تفننی در کشورمان اقدام به مصرف موادمخدر و روان 2حداقل 
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همه سطوح تحصیلی ـ مشاغل  اساس شواهد موجود میانگین سن شروع اعتیاد رو به کاهش بوده و اعتیاد در
در . باشد ـ طبقه اقتصادي و اجتماعی نفوذ کرده و هیچ فرد و هیچ محیطی از این پدیده شوم در امان نمیمختلف 

ها نیز نفوذ کرده و موجبات  هاي کاري اعم از صنعتی ـ اداري و پادگان این راستا سیستم هوشمند اعتیاد در محیط
 . فراهم نموده استنگرانی را براي مدیران و مسئولین اینگونه مراکز در سطح جهان 

بر این اساس ضرورت دارد با پرهیز از هرگونه انکار و پنهان کردن ـ نفی و سکوت و ناچیز تلقی کردن 
هاي اساسی  گام، جانبه براي پیشگیري از این پدیده شوم هاي همه با توسعه فعالیت، هاي کار مصرف اعتیاد در محیط

را  یاز مسائل اجتماع یانواع خاص، خاص یفرهنگ -یساختار اجتماع هر. سازي کارکنان برداشته شود براي مصون
 ينشده الگوها ینیبشیو پ میمستق ریغ، ناخواسته يامدهایابعاد و پ، یاجتماع مسائل دگاهید نیدر ا. به همراه دارد

 یاز زندگ یسازمان خاص یاجتماع يها نهیهز، یمسائل اجتماع، سخن گرید اند؛ به یرفتار و نظام اجتماع دیجد
 يها جوامع ارمغان يبرا یاجتماع یمدرن شده زندگ يو الگوها زمیمدرن که میریدر واقع اگر بپذ. اند یاجتماع

 حاًیتلو، را در جوامع گسترش داده است يفرد يها يو آزاد یتحرك اجتماع و شیآسا، داشته است و رفاه يادیز
اتخاذ  يبرا دیاست که ما با ییها نهیعصر ما هز یاجتماعمسائل . میبپرداز زین را شرفتیپ نیا يهاهنیهز دیبا

 يایو از مزا مگیری شیرا در پ یاجتماع یزندگ یسنت يالگوها ای م؛یریبگ نظر در شیمدرن در جامعه خو يالگوها
 یزندگ یو در عوض مشکالت اجتماع میمحروم شو ياقتصاد، یاجتماع یزندگ مختلف يها در عرصه شرفتیپ

نسبتاً مرفه و آزاد  یاز زندگ، مدرن یاجتماع -يکردن ساختار اقتصاد نیگزیجا با ایو  میمعاصر را نداشته باش
هاي مطرح یکی از روش. )1382، عربیان( میبپرداز، دیجد یمسائل اجتماع وعیش اما تاوان آن را با، میبرخوردار شو

 . باشدتماع محور میشده در مباحث جدید براي پیشگیري مصرف مواد رویکرد اج
 اقشار تمام مشارکت منظور به بحران مدیریت در نوین روشی عنوان به محور اجتماع بحران خطر مدیریت

 يها مؤلفه دربرگیرنده اینکه علت به که. باشد می مخاطرات زمینه در نوین رویکردهاي از و کار میرود به جامعه
. دارند شهرها پایداري وافزایش ارتقاء نتیجه در و پذیري آسیب کاهش در بسزایی تأثیر، است محوري اجتماع
رویکرد  این نظري يها ازچارچوب گیري بهره و استفاده و CBDRM وکاربردي نظري يها مؤلفه شناسایی بنابراین

 . باشد می مؤثر شهري پایداري ارتقاء و شهري نواحی سطح در احتمالی طبیعی مخاطرات از ناشی اثرات درکاهش

، شناسایی براي خطر معرض در اجتماعات آن در که است فرآیندي، محور اجتماع بحران خطر مدیریت
 اي هفعاالن طور به، ها ظرفیت افزایش و هاپذیريآسیب کاهش منظور به بحران خطر ارزیابی و بازنگري، اجرا، تحلیل

 بحران خطر مدیریت يها فعالیت اجراي و سازي تصمیم قلب و مرکز در مردم که معناست بدان این. نماید می شرکت

 کمترین از پشتیبانی و حمایت و ضروري فرآیند این در بحران مقابل در پذیر آسیب مردم مشارکت اکثر. باشند می

 باشند می جریان حامی و داشته مشارکت محلی و ملی دولت فرآیند این در. باشد میضروري  نیز بپذیران آسی

 حل در مردم مشارکت به که است باال به یین پا مدیریتی یکرد رو یک، محور اجتماع مدل. )2006، 1ابرقوز(

1 . Aberquez 
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 به آورتاب محلی اجتماعات کیرد رو این در. )2008، 1یادمانی( دارد از عوامل مختلف توجه از ناشی يها بحران

 اینکه یا و کرد کمک نها آ به باید که جوامعی نه شوند گرفته نظر در دارند مشارکت و عمل توانایی که عنوان جوامعی

مشکالت  مدیریت فرایند در محلی مشارکت و محلی اجتماع همکاري از رویکرد این، رو این از. هستند آنان ناتوان
 . )2010، 2بوکل( کندمی مختلف استقبال

 
 محور اجتماع در رویکرد ارکان و هاگروه 1-2شکل 

 در. گردد می باز هشتاد خورشیدي دهه به کشور در محور اجتماع يها برنامه نخستین اجراي و طراحی سابقه

 ارتقاي دیدگاههاي با اعتیاد از محور اجتماع ي پیشگیريها برنامه اجراي به اقدام، کشور بهزیستی سازمان ها سال این

 بستر سه در ها تفعالی این. )1382 ،کشور بهزیستی سازمان گزارش( نمود اجتماعی -محیطی هايمدل و سالمت

 با گی بالند و فرآیند رشد در و کرد نمو و رشد ها محله و کار هايمحیط، آموزشی هايمحیط شامل اجتماع کوچک
. است گرفته صورت فرودها و فراز این خصوص دالیل در محدودي مطالعات. شد روروبه هاییموفقیت و مشکالت

 و غیردولتی يها تفعالی و اقدامات مورد در کالن مدیریت در رویکرد و تغییرات کشور در اختصاصی ادبیات کمبود
 در مشارکت داوطلبانه معناي به توجهی ي ب و ر محو اجتماع يها برنامه اصول حفظ بدون آن کاربرد ظاهري نیز

، گسترده نسبتاً سطح در ادبیات تولید موازات آن به اما، کرد ایجاد برنامه این راه سر بر مهمی چالشهاي، کنونی شرایط
 انجام دستاوردهاي، مشارکت طیف اساس بر بینابینی يها برنامه و تدوین زمینه این در متبحر کارشناس گروهی ایجاد

. بوده است اي همحل سطح در آن هايموفقیت، ها محله برخی سطح در پیشگیرانه تغییرات و سطح کالن در برنامه این

1 . Yodmani 
2 . Buckle 

                                                 



 

 باز کشوري يها برنامه و قوانین، کارشناسان بین در را خود جاي ها برنامه این کرد ادعا توان می حاضر حال در

 . اند هکرد
 با ارتباط در را مختلفی يها تئور، محققان و متخصصان، شناسانجامعه، پزشکانروان، شناسانتاکنون روان

هاي درناك و بیماري، شخصیت نابهنجار، روانیاند که آمادگی گروهی بر این عقیده. اندائه دادهار اعتیاد پدیده
هاي موجود در خانواده و معاشرت با ها و نابسامانیاي دیگر ناهنجاريعده، العالج علت اصلی اعتیاد است صعب

گروهی دیگر علل اعتیاد را در اجتماع جستجو . دانندرا علت اصلی اعتیاد فرد می) ساالنگروه هم(دوستان منحرف 
 . دانندهاي اجتماعی را علت اصلی اعتیاد به مواد مخدر میسازمانیها و بیرانکرده و بح

 شناختیهاي رواننظریه 2-3

هاي کنند؛ به این معنا که برخی از گونهشناسان انحراف را بر حسب نقص شخصیت توجیه میبسیاري از روان
 . )1385: 176، کوئن(. هاي دیگر به انحراف اجتماعی گرایش دارندتر از گونهشخصیت بیش

 : کنندها اختالالت روانی وشخصیتی را به سه دسته تقسیم میرويشناسان براي توضیح انواع کجروان

 . ماندگی ذهنینقص فکري یا عقب 
 . پریشی یا جنونروان 
 . ) 18: 1380، سخاوت(. نژندياختالالت از نوع نژندي یا روان 

عقده ، ه خود با بکارگیري مفاهیمی چون غرایز سکس و پرخاشگريکاوانزیگموند فروید در تحلیل روان
استدالل کرده است که ، عنوان عناصر اساسی ساختار شخصیتبه» فراخود« و» خود«، »نهاد«چنین ادیپ و هم

سالگی از سوي قواعد  5یا 4ها در دوران کودکی بویژه در سنین کسانی هستند که غرایز و تمایالت آن، کارانخالف
اند؛ زیرا تمایالت شخصی افراد در سرکوب شده و دچار عقده اودیپ شده، فرهنگ حاکم بر خانواده واجتماع و

آگاهانه وظیفه دارد » فراخود«پیوسته در تالش است که خود را بروز دهد و » نهاد«ها یعنی ضمیر ناخودآگاه آن
هد که در سطح جامعه و فرهنگ مقبولیت دهایی را اجازه بروز میآن، تمایالت شخص را جرح و تعدیل کرده

بدلیل این است که ، حال کسانی که داراي رفتار ناسازگارانه هستند. نیز جنبه کنترلی دارد» خود«داشته باشند و 
تواند اصول حاکم در جامعه و عزت نفس بنابراین به راحتی فرد می. از وظیفه خود غفلت ورزیده است» فراخود«

 . )137 -138: 1373، گیدنز( ه و دست به رفتار انحرافی بزندخود را زیر پا گذاشت
هورناي معتقد است شخص براي فرار از اضطراب ممکن است به انکار وجود آن به هر وسیله ممکن 
بپردازد که در این صورت شخص با آگاهی و اصرار گرایش به انجام رفتارهاي انحرافی از قبیل مصرف الکل و 

تواند نیز معتقد است که فرد معتاد قادر به حل مشکالت خود نیست و نمی] 16[ ویلکر. کندمواد مخدر پیدا می
 . )23: 1375، شایسته( آوردبنابراین به مواد مخدر روي می. هاي عاطفی خود را به صورت مورد پسند حل کنددرگیري
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تردید و انتقاد دانشمندان به ویژه  شناسی رفتار انحرافی موردهاي روانتبیین، از نیمه دوم قرن بیستم به بعد
عوامل اجتماعی و فرهنگی را در تبیین ، هاکنند که این قبیل نظریهها چنین استدالل میآن. شناسان قرار گرفتجامعه

-در میان روان. شناختی اتفاق نظر چندانی وجود نداردچنین در روش مطالعات روانهم. گیرندانحرافات نادیده می

هاي شخصیتی وجود ق ناچیزي در مورد علل تشکیل دهنده سالمت ذهن و چگونگی سنجش ویژگیشناسان تواف
زیرا این ، داننداولویت دادن به تجارب دوران کودکی را مردود می، شناساناز سوي دیگر بسیاري از جامعه. دارد

، گذارددر طول زمان اثر میشود که تأثیر و نفوذ شمار کثیري از عوامل اجتماعی که بر رفتار برداشت سبب می
جایی که مسائل از سوي دیگر از آن. )1382: 42، آبیز میبه نقل از غال 1990: 291، شومیکر(. نادیده گرفته شود

تواند عامل بروز و گرایش افراد شناسی و فردي نمیعوامل روان، هایی چند بعدي و پیچیده هستندپدیده، اجتماعی
بسا ممکن چه. شناسانه اگر چه الزم است ولی کافی نیستین این مسائل از دیدگاه روانلذا تبی. کاري باشدبه بزه

قریشی ( ناشی از محیط خانوادگی و اجتماعی فرد باشد... اختالل روانی و، هاافسردگی، هااست ایجاد اضطراب
 . )1379: 27، نژاد

 شناختیرویکردهاي جامعه 2-4

 یاجتماع يریادگی هینظر 2-4-1

 تأکید، کند یم يکه فرد را آماده بزهکار ییو رفتارها ها تمهار، اتیاخالقها،  نگرش يبر رو يریادگی يها هینظر
 انجام يو فنون الزم را هم برا، رفتارها، هاش است تا فرد نگر ازین یضد اجتماع يرفتارها يبرا نیبنابرا. دینما یم

در روا  يرفتار کردیرو. اموزدیب، شودیم جادیکه بعد از انجام عمل ا یجانیه يها حالت يو هم برا ییجنا يرفتارها
 از جمله کنشگر يساز یشرط هیو نظر یاجتماع يریادگی هیمانند نظر دگاهید نیمرتبط با ا يها هیو نظر ینشناس

قرار  يریادگی دگاهید در یافتراق وندیپ هینظر زین یدر جامعه شناس. کنند یم تأکید يریادگیهستند که بر  ییها هینظر
 قیاز طر بزهکارانه يرفتارها یعنی، سازد می يریادگیه را ینظر یهسته اصل )1993( به گفته بلک برن. ردیگ یم

 )1383، اشکذري میخاد( ابدی میانتقال  ينسل به نسل بعد کیو از  شود میارتباط داشتن با افراد بزهکار آموخته 

 یکنترل اجتماع هینظر 2-4-2

عرصه  در یعنیدهد یبه هما نگونه که در اجتماع رخ م دیبا یاجتماع يابه عنوان مسئله يبزهکار، یرشیه دهیعق به
، دارد تیعضو ها در آن یکه نوجوان به نوع یاجتماع مؤسسات ای ها ارگان ریهمساالن و سا، مدرسه، محله، خانواده

خالف  بر. باشد یمتک فیاز اصول و تعار يها هبه مجموع دیبا یبررس نیا، یشناختجامعه دیاز د. شود یبررس
 یول، دهد قیخواهد خود را تطب میموضوع دارند که فرد بزهکار  نیفراوان بر ا تأکیدکه  يبزهکار يها هینظر گرید
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به  شود یم ناچار یاجتماع يها تیبه موقع دنیرس يبرا يساختار يو اضطرارها یاجتماع يبراساس فشارها
نسبت به  فرد ودیکه ق افتدیاتفاق م یوقت يمعتقد است که بزهکار یرشیه، خالف و نامشروع دست بزند يکارها

 یاجتماع ودیق ای یاجتماع کنترل هینظر، یاجتماع ودیدر کتاب ق یرشیه. برود نیاز ب یبه کل ایشود  فیاجتماع ضع
و در واقع  است آزاد یاجتماع ودیداند که از ق می یفرد بزهکار را شخص يو. را مطرح کرده و آن را آزموده است

 نیا. باشد اعتنایب اصال ایکم اعتنا ، یاجتماع يو بندها دیکه فرد نسبت به ق افتدیبزه اتفاق م یوقت يو دهیبه عق
 : توان خالصه کردیم یرا تحت چهار مفهوم کل ودیق

 قتیدر حق یوابستگ. دهد میدرباره خود نشان  گرید دیاست که شخص نسبت به عقا یتیحساس :یوابستگ 
را  یوابستگ نیا. کندیم یاجتماع يارهایمع تیاست که فرد را ملزم به رعا یو بند اخالق دیق ینوع

دوستان و ، کیاقوام نزد، نیفرزندان به والد یمانند وابستگ، داند میمن برتر   ایو  وجدان هیهمپا یرشیه
 . معلمان

 که يمعنا فرد نیبد. کندیم یاجتماع يقرارداد ياست که فرد در تخلف از رفتارها اي همخاطر زانیم :تعهد 
 هیرا همپا یاگر وابستگ. کندیم زیمخاطرات پره نیاز قبول ا داندیمتعهد م یاجتماع ودیخود را به ق

حفظ  ای یاز دستورات مذهب يرویمانند تعهد به پ. است  اخودی میعقل سل هیتعهد همپا، میبدان وجدان
 . رهیو غ یمل، یشئون خانوادگ

کار خالف  يبرا شود میگوناگون است که باعث  يها تیمشغول بودن فرد به فعال زانیم :بودن ریدرگ 
 وقت

، فوق برنامه يها تیاشتغال به فعال، مدرسه و خانه يها یشدن در سرگرم ریمثل درگ. باشد نداشته 
 .یعلم، یفرهنگ، یادب يها و انجمن یورزش يها در باشگاه تیعضو، خاص يها یسرگرم

 یدر حال شود میاجتماع قائل است و باعث  يقرارداد يارهایمع ياست که فرد برا ياعتبار زانیم :باورها 
باور به ، يکوکاریمانند باور به ن، بماند یباق ها پا بند به آن، تخلف کند ها خود از آن لیطبق م تواندیم که

 نیدر ع هینظر نیا. ياز مردم آزار يزاریباور به محرمات و ب، خانواده و همساالن نیدر ب شهرت حسن
نظر نقص دارد و آن  کیاز ، دارد يتوجه به عوامل بالقوه مؤثر در بزهکار یشناخت جامعه دیحال که از د

نشان  زیپژوهشگران ن یچنانکه برخ. عوامل بالفعل است ای يدر بزهکار طیمح ریتأث نداشتن به یتوجه کاف
کننده عدم ارتکاب به نییتب تواندینم يقرارداد يبودن و باورها ریدرگ، تعهد، یتنها وابستگ اند هداد

 دینقش مهم و شا زیهمه خالفکاران ن یو به طور کل بزهکار مصاحبان، رفقا انیم نیدر ا. باشد يبزهکار
 یوابستگ جادیبود که افراد بزهکار قادر به ا معتقد باب نیدر ا یرشیه. از عوامل فوق دارند يمؤثرتر

شدن تعهد فرد به جامعه و تعلق  سست در مورد علل دگاهید نیا. ستندین نیریبا سا یمعقول و منطق
نوجوانان و برداشت  يآرزوها نیب براثر فاصله یفرسودگ ایدارد که فشار  می انینقش ب يشکننده به الگوها

 دگاهید نیا براساس. کندیم دایبه آن آرزوها تحقق پ یابیدست يراالزم ب طیاو از فراهم بودن شرا
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 شیخو یشغل و یلیاهداف تحص، آرزوها، دهایبه ام یو شغل یتینامساعد ترب طیشرا لینوجوانان که به دل
 منحرف همساالن يبه سو شتریاحساس نکرده و ب يآن تعهد يها نسبت به اجتماع و ارزش، است دهینرس

 با ياهمانیاگر نوجوان ارتباط صم نیعالوه برا. کنندیم دایپ شیگرا، ندینمایم قیکه مصرف مواد را تشو
که معموالً مخالف مصرف  يادهانوجوان را به خانو یدلبستگ، فشار درون خانواده، نداشته باشد نیوالد

که معموًال مشوق مصرف مواد  شود می یبه همساالن شیسبب گرا یو به نوع کند یم فیتضع مواد است
است م  یاجتماع ينمادها یفروپاش ایگر ضعف  انیکه ب یرا عامل یاجتماع ینظمیب نگتونیفار. هستند

 رینظ یگسترش مشکالت يها نهیموسسات در کنترل رفتار شهروندان زم نیا یکه ناتوان يها به گون. داندی
در آن  يکاریکند که جرم و ب  یزندگ ییها نوجوانان در محله اگر اساس نیبر ا. سازدیرا فراهم م  ادیاعت
 ها به ارزش زیاو ن، دارند یفیهم عملکرد ضع یاجتماع ينهادها الزم را ندارند و تیمدارس کفا، است ادیز

 یاحساس دلبستگ نیهمچن. نخواهد آمد دیپد زین يتعهد نخواهد بود و احساس بندیپا یو قواعد اجتماع
 نیرو رابطه ب نیاز ا. باشدیمتارکه کمتر م ای و نیاز والد یکیعدم وجود  ایو  دهیدر خانواده از هم پاش

نشان داده است که  گرید يها یبررس اما. است يظاهر اي هبزهکار رابط ياعمال بزهکارانه و داشتن رفقا
 هیبرشمرده در نظر عوامل از شتریب اریبس يبر بزهکار گریرابطه و روابط مشابه با بزهکاران د نیا ریتأث

 . )1393، تازیکی( است یکنترل اجتماع

 یافتراق وندیپ هینظر 2-4-3

گذارند یم نگرش بزهکارانه تیو تقو لیبر تشک يادیز ریتأث، که بزهکار باشند یو همساالن کانینزد، هینظر نیبنابرا
و فرد  دارد را در نظر يبزهکار یاجتماع يمحتوا یافتراق وندیپ هینظر. دهند میسوق  يبزهکار يو فرد را به سو
 يها یبررس. ردیگیرفقا و مصاحبان در نظر م، محله، رابطه اش با خانواده ثیاو از ح یاجتماع گاهیبزهکار را در جا

 نیا. است رسانده بزهکارانه به اثبات ياز رفتارها یبخش نییرا در تب هینظر نیا تیمختلف اهم يمتعدد در کشورها
نگرش و  زه؛یانگ. کردند يفرمو لبند )1966( ینیمطرح و پس از آن دوفلور و کوئ یرا ابتدا ساترلند و کرس هینظر

مکرر و . است نیقوان انجامد که موافق تخلف از میروش بزهکارانه است که به طور مؤثر به ارتکاب مکرر جرائم 
منجر به  يبزهکار ضد يهابا فراگرفته اسیدر ق یشکن و قانون يدرباره بزهکار یقیغالب بودن مطالب تشو

او نسبت به  ساختن اعتنایفرد و ب يسازیخنث يها گفت که روش توان می نیهمچن. شود می يبزهکار رشیپذ
 زیاست و ن همراه يو مشاهده مکرر بزهکار نیبر ضد قوان یمطالب دنیجوامع که با شن یو معتقدات سنت نیقوان

دانند به  می بزه که مردم ییکارها«چون  یمطالب رفتنیقرار گرفتن و پذ ياران درباره بزهکاربزهک هیتوج ریتحت تأث
 لیقب نیا با که یکسان يبزهکار يراه را برا، »به همه بدگمان اند  یانتظام يروهاین«و » رساند ینم یبیآس یکس

 کی ای ساختمان کیدر  ها که با آن یکسان ای ها اقوام و دوستان آن، فرزندان یعنی، ابندییم یاجتماع وندیبزهکاران پ
 . )2009، جکسون( کند میهموار ، کنندیم دایتماس پ ها با آن لیبر اثر کسب و کار و تحص ای، کنندیم یمحله زندگ
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و  »یرسانبیانکار آس«مطالب را تحت عنوان دو اصل  نیا یافتراق وندیدر کاربست پ) 1972( جنسن
 زیو ن يخطر بودن بزهکاریو ب ضرریب هیتوج ها که مراد از آن، کندیخالصه م »محکوم کنندگان کردن محکوم«

 یبه عوامل زین یافتراق وندیپ هینظر. بزهکاران است انیدر م يدرباره بزهکار گرانید يها قضاوت نشدن رفتهیپذ
و ، خانواده تینشان داده که نظارت و حما ها یاز بررس یبرخ رایستند؛زیجامع ن، با وجود مهم بودن که توجه دارد

را که خارج از خانه  انیاطراف ایبزهکارانه همساالن  يالگوها یمنف ریتأث نیکودك و نوجوان به والد مثبت یوابستگ
گفت که تعامل روابط کودك و نوجوان در خانه و  توانیم نیبنابرا. کندیم یخنث شود مینوجوان منتقل  و به کودك

و  یکنترل اجتماع هیدو نظر بیترک، گریبه عبارت د. دهد میشکل  ياو را به بزهکار شیگرا تاًیخانه نها از رونیب
، دارند گریکدی يبر رو هیاز دو نظر کیدر هر یمورد بررس يرهایکه متغ یمتقابل يهمراه با اثرها یافتراق وندیپ

 . )1388، بهرامی( دهد یشکل م يبزهکار نییتب يرا برا يتر جامع هینظر

 انحراف ازهنجارها هینظر 2-4-4

 ارهایمع فیتضع یدارد به عوامل اصل يشناس فرانسوجامعه، میدورک لیام اتیدر نظر شهیر که هینظر نیدرا
 موجب یفرهنگ -یاجتماع يارزشها و هنجارها یکه سست شود میمطرح  نیپرداخته و چن یاجتماع يهنجارهاو

 در عیسر راتییو به تبع آن تغ ياقتصاد -یصنعت عیتحوالت سر. شودیم  ادیآوردن افراد به مواد مخدر و اعت يرو
، یموروث و یمل، یمذهب، یفرهنگ يها و سنت ها ارزش، باورها فیتضع، ينوساز، ینیمانند شهرنش یگستره اجتماع

آنان  یسنت تا رفتار شوند میافراد شده و باعث  تیدر هو رییهمه موجب تغ، خانواده یمتزلزل شدن ساختار سنت
 یسنت جوامع رییبر تغ یگواه، توسعه که خود يها بر گسترش شاخص شرفتیکه پ نیجالب توجه ا. دینما رییتغ

از  شیب مخدر در شهرها مصرف مواد رسد میمواد مخدر دارندو مثالً به نظر  وعیش زانیبا م یرابطه مبتن، هستند
در حال از  ای داده خود را از دست یقرار داشته و بافت سنت ییکه در معرض نوگرا ییها ر خانوادهد ای. روستاهاست

 . )1388، بهرامی( است جتریرا ادیاعت، دست دادن هستند

 مرتون یانزواطلب هینظر 2-4-5

 ياگسترده رواج راًیکه اخ ییگرانرامویپ هیبه نظر شباهت یاست و ب يهنجار یب هیاز نظر يگرید تیروا هینظر نیا
گروه مشارکت  در اصالت داده و کسب آن يفرد تیچون جوامع مدرن اغلب به موفق، هینظر نیطبق ا. ستین افتهی

 رهیفرد و غ یاجتماع تیسواد مناسب با موفق، يمناسب از ثروت ماد يبهره مند، دیداشتن کار مف، یفعال اجتماع
در  ای یطیشرا نیچن و در شود میفرد منجر  یشدن و انزواطلب یرامونیبه پ ها نیاز ا کیاز هر تیمحروم، است
حداقل خود  ایو  ابدییم گانهیحاکم بر جامعه ب يو هنجارها ها ارزش، باورهاها،  که فرد خود را با نگرش یطیشرا

هستند  یعموماً کسان افراد لیقب نیا. ردیگیقرار م شتریب یاز جامعه جدا شده ودر انزواطلب ابدی مین گانهیرا با آنها 
، تیموقع نیاز ا زیگر يبرا نیبا خود ناتوانند و بنابرا طیمح قیاز تطب ایو ستندین طیقادر به تطابق خود با مح ایکه 
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 تیعامل مهم در تقو خود ،راه فرار نیجالب آنکه هم. آورند می يرو یبه مصرف مواد مخدر و مشروبات الکل
 یسواد کاف، کارندیب ای ریفق اغلب تنگدست و کنندینم تیکه احساس موفق يافراد. افراد است نیشدن ا یرامونیپ
، مشکالت مذکور فقدان در صورت یحت ایهستند  یروابط خانوادگ ریدرگ، مناسب ندارند یاجتماع تیموقع ای

، مواد مخدر هستند مصرف و احتماالً سوء یدر معرض انزواطلب شتریحاکم بر جامعه را قبول ندارند ب يها ارزش
گونه مواد است و  نیا مصرف قیاز طر تیبرداشت خود از واقع رییتغ یانزواطلب لیدال ترین از مهم یکیچرا که 

 )2009، جکسون( کنندیمطرح م تیفرار از واقع ياز راهها یکیگردان را  روان يمعموالًمصرف داروها

 ینسب تیمحروم هینظر 2-4-6

 جرم زانیم شیو هم باعث افزا دینما میفشار  دیدرآمد در جوامع مختلف هم تول يشناسان معتقدند که نابرابر جرم
 نیچن و آورد یوعدم اعتماد را به وجود م يتوز نهیک، یو غن ریفق نیشکاف عمده ب نکهیبه خاطر ا. شود یها م در آن
 کی است افتهی شیدرآمد افزا ينابرابر ها که در آن یدر جوامع. شود میسرانجام منجر به خشونت و جرم  یتیوضع

 یدربرخ مجرمانه يهاهزیانگ جادیعامل باعث ا نیکه ا شود می جادیدر افراد کم درآمد ا ینوع حقارت و سرافکندگ
خود  تیوضع مردان جوان نسبت به طیشرا نیکه تحت ا اند هکرد يادآوریروان شناسان . گردد میافراد  نیاز ا

. دیورز خواهند برخوردار هستند حسادت یمطلوب تیکه از وضع ينسبت به افراد جهیدر نت، هند شدنگران خوا
، باشند ناتوان یاجتماع يها در رقابت زیپرخاشگرانه و مخاطره آم يهها وینسبت به استفاده از ش ها چنانچه آن
خشونت  و افراد مرتکب جرم نیخاطر اکثر ا نیبه هم. خواهند داشت ندهیآ يها تیموفق يبرا يتر شانس کم

 نییپا طبقات افراد هینظر نیبر طبق ا. است دهیگرد انیب ینسب تیمحروم يتحت عنوان تئور ندیفرآ نیا. شوند یم
 تیمحروم احساس نیا. ندینما تیاحساس محروم، خود با افراد ثروتمند یزندگ طیشرا سهیممکن است هنگام مقا

 شرفتیشانس پ جهینت در. دهد میپرورش  ها وعدم اعتماد را در آن دهیگرد یتیو نارضا یعدالتیمنجر به احساس ب
و  يو پرخاشگر یدشمن آورد که میوجود را به یو احساس ناتوان گردد یمشروع مسدود م يارهایمع قیاز طر ها آن

 . )1393، تازیکی( نت و جرم را به دنبال خواهد داشتسرانجام خشو

  فرهنگخرده هاينظریه 2-4-7

 و اجتماعی انزواي به نسبت سازمان بی محالت در زندگی با مردم چگونه اینکه تبیین به فرهنگی خرده هاينظریه
 افسردگی و ناکامی، زندگی سبک رفتگی تحلیل خاطر به. اندپرداخته، دهندمی نشان واکنش اقتصادي محرومیت

 در. کنند می ایجاد خودي هايارزش و قوانین مجموعه با را مستقلی فرهنگ خرده یک جامعه تر پایین طبقات اعضاي

  تأکید رسمی آموزش و نیازها ارضاء انداختن تأخیر به، زیاد کوشش و برتالش متوسط طبقات فرهنگ که حالی
 تأکید نیازها فوري ارضاء و شجاعت، کردن ریسک، قلدري، هیجانات به تر پایین طبقات فرهنگ خرده، دارد

 فقیر افراد اینکه خاطر به، کند می پیدا تضاد جامعه متداول ارزشهاي با اغلب فرهنگی خرده هنجارهاي. نماید می
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 در. )1393، تازیکی(، است ممکن غیر برآمدن جامعه متوسط طبقه رفتاري تقاضاهاي عهده از که اند هدریافت شهري

. نمایند پیروي رو کج فرهنگ قوانین از و بگذارند پا زیر را قانون شوند می مجبور فقیرنشین محالت ساکنان نتیجه
 هايویژگی برحسب را جوانان بزهکاري، شناختی جامعه تحلیل یک در و شده متمرکز جوانان بزهکاري بر نظریه این

 خرده با مدرن جوامع. دهدمی قرار بررسی مورد زندگی هاي شیوه و عادات، باورها، ها ارزش مانند آنها فرهنگی خرده

 شده شناخته بهنجار رفتار عنوان به خاص فرهنگی خرده جایگاه یک در که رفتاري و اند هشد ساخته متفاوت هايفرهنگ

 . )1386، محمدي اصل( شود گرفته نظر در انحرافی رفتار عنوان به دیگر فرهنگی خرده جایگاه در است ممکن، است

 فرهنگی انتقال نظریه 2-4-8

 مطرح گونه این مخدر مواد مصرف سوء و مصرف زمینه در و است معروف نیز ها فرهنگ خرده نظریه به نظریه این

 به که است معینی هنجارهاي و ارزش بینش برگیرنده در دارند تعلق آن به مردم از بعضی که فرهنگی خرده کند می

 براي. )1394، مساواتی(د گذرمی آن کنار از اغماض با یا و شمرده مجاز را مواد سوءمصرف گاهی و مصرف نحوي

 امروزه اگرچه، شمارد می مجاز را تریاك مثالً غیرپزشکی داروهاي از استفاده که دارد وجود فرهنگی خرده نمونه

 به مجبور مردم و شود می توجه نیز بهداشتی مسائل به و شده حل ایران در زیادي حدود تا دارو و پزشک کمبود

 درمان براي تریاك از استفاده فرهنگ خرده هنوز اما، نیستند خود بیماري رفع و درد تسکین براي تریاك از استفاده

-می برده کار به نیز کودکان در درد تسکین براي که جایی تا، است رایج مردم از خاصی اقشار بین در ها بیماري انواع

 بدون شود می تجویز تریاك فوراً نما پزشک افرادي بوسیله، باشد مزمن هم هرقدر دردي هر براي ضمن در. شود

 موقتی درد از رهایی که این به توجه بی حتی و چیست آن جسمی عوارض و دارد نامطلوبی تاثیر چه بفهمند اینکه

 به درایران تریاك به طلبی اعتیاد نوعی هنوز دلیل همین به. کرد خواهد معتاد را شخصی آن از استفاده ادامه و است

 جنبۀ خاص فرهنگی فرد دیدگاه از مخدر مواد مصرف گاه، دارد وجود پیرامون و بزرگساالن میان در خصوص

 و آسمانی دارویی را تریاك فقط نه ها يهند از گروهی مثالً، شود می استفاده آن از مذهبی مراسم در و یابدمی مذهبی
 دور موجب و دارد قوي بسیار معنوي تأثیر تریاك معتقدند بلکه میدانند جسمانی دردهاي مسکن بهترین و شفابخش

 الیوت اجتماعی کنترل نظریه  . شود می نفسانی هوس و هوي، حسد، غصسب، خشم جمله از انسان هاي پلیدي شدن

 تأکید مواد مصرف علت ترین مهم عنوان به همساالن با عاطفی تعلق نقش بر ویس و کینز و ها اجتماعی رشد الگوي و

. اند هشد بنا کنترل کالسیک شناسی جامعه نظریات براساس عمدتاً ها نظریه این. )1389، اسفندآباديمقیمی( کنند می
 تأثیر تحت رفتارها این ولی، دارد وجود مردم اکثر در اجتماعی رفتارهاي که شود می فرض چنین ها نظریه این در

 نوجوانان از بعضی در که است حالی در این شوند می کنترل مذهب و مدرسه، خانواده اجتماع با فرد قوي پیوندهاي

 فراینده کننده تسهیل عوامل و معیارهاي از پیروري در را فشاري چندان وي که شود می موجب قواعد و رسوم ضعف

، ییها یویژگ چنین با نوجوانی بنابراین. است نظریه این مهم مصادیق از مذهب و مدارس نظیر، پذیري جامعه
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 با که دارد بیشتري احتمال افرادي چنین واقع در و کنند مین درونی را جامعه قبول مورد معیارهاي و ها ارزش

 . )1386، الماسی(کنند  می استفاده مخدر ماده که نمایند وفاداري و پیوند احساسی همساالنی

 اجتماعی رشد الگوي نظریه 2-4-9

 و آن قراردادهاي و جامعه به نوجوانان تعهد عدم احساس که باورند براین نظریه این طراحان ویس و هاوکینز
 مخدر مواد کننده مصرف همساالن به فرد گرایش باعث، نقش الگوهاي سیار و والدین با صمیمت عدم احساس

 و مدارس، خانواده که تأثیري یعنی، آنهاست اجتماعی تعامالت و اجتماعی رشد، برافراد تأکید نظریه این در. شود می
 از پیش يها سال در والدین که طوري به نماید؛ می تغییر نوجوان فردي رشد با دارند نوجوان رفتار بر همساالن

 براساس. دارند را تاثیر بیشترین نوجوانی دوره در همساالن و نوجوانی پیش و مدرسه يها سال در معلمان، مدرسه

، باشد نشده فراهم مدرسه و خانه در نوجوان تعامالت تقویت براي کافی فرصت و شرایط اگر دیدگاه این
 سرانجام و باشد کم مدرسه و خانواده در مطلوب و موفق تعامالت براي او تحصیلی و فردي بین يها تمهار

 آورندمی روي مواد کننده مصرف همساالن سوي به بیشتر نوجوانان، باشد ضعیف معلمان و والدین با وي تعامالت
 . )1393، اشکذري میخاد(

 سالمت يو ارتقا يریشگیانسان و نقش او در پ 2-5

و  يو معنو یاجتماع، )يرفتار، یجانیه، یشناخت( یروان، یاز ابعاد جسم افتهیشکل  يموجود واحد انسان
 طشیخود و مح انیاو همواره در گفتمان م تیهو. خود است يجوانب وجود نیا نیمحصول واکنش متقابل ب

او  يبرا، یو اجتماع کیولوژیجبر بامروزه با وجود . است اش یبه زندگ یمعنابخش يو در جستجو کند یرشد م
 يا معقوالنه یطرح زندگ، و استقالل ياز خودمختار يا کند و در گستره ریو تفس ریممکن شده است که جهان را تعب

انداز  چشم کیدرك از انسان و در  نیا با. جهت دهد یانسان طیو شرا یو به زندگ شدیندیب ندهیبه آ، را بنا نهد
هر اقدام  تر یو به طور اختصاص» سالمت« ای »یاجتماع -یروان -یجسم شیآسا« يبرا یمهر گا، انهیگرا انسان

تا فرد بتواند آزادانه و  شود یفرصت فراهم م نیکه ا يا به گونه، است يشدن و یبر اجتماع یمبتن، رانهیشگیپ
 یخود را بازشناسد و حاکم بر سامانده يها تیحقوق مسئول، خود برقرار کند طیبا مح ایپو وسالم  یآگاهانه ارتباط

سرنوشت سالمت خود را دارد تا  نییدر واقع هر فرد حق و توان تع) 2002، روبر(ارتباط باشد  نیا یو سازمانده
 ختهیخالقانه برانگ، ردیرا بر عهده گ یفیوظا گرانیسالمت خود و د افتنیارتقاء و در صورت لزوم باز ، حفظ يبرا

کننده  او از نقش مصرف تیماه. بگذارد ریتأث انیاطراف ایسالمت خود   کننده نییل بر عوامل تعفعا یشود و به روش
را  فمندو هد داریپا یمداخالت -شود یم دیکه دائماً باز تول -یاز ارتباطات انسان يا در شبکه، نهد یخدمات گام فرا م

که  یکالم از قدرت کیاجتماع و در  یبالقوه درون منابع، یاجتماع هیسرما، یراستا از خردجمع نیدر ا، کند یدنبال م
 . دیجو ینهفته است بهره م» جمع«ذاتاً در 
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رفاه  یاز شش قلمرو اصل یکی، سالمت. دارند ریناپذ ییجدا يا رابطه یانسان و توسعه اجتماع سالمت
و آنچه  باشد یم زین یتوسعه و رفاه اجتماع يبرا يدیتهد، سالمت باشد يبرا يدیپس هر آنچه تهد. است یاجتماع

از آنجا که سوءمصرف . سازد یم مونرهن یتوسعه و رفاه اجتماع يعمالً ما را به سو، سالمت است يموجب ارتقا
 یسطح زندگ تیفیو ک تیسالمت است و بر کم يبرا يجد يدیاز آن به عنوان تهد یو عوارض ناش یوابستگ، مواد

 . )2000، هو( دانند یارتقاء سالمت توأم م يها از سوءمصرف مواد را با برنامه يریشگیپ يها برنامه، گذارد یم ریتأث

 اجتماع محور يریشگیپ یانسان و مبان یفلسفه سرشت 2-6

و  -ردیگ یکه او را فرا م یبهتر باشد که موضوعات و مشکالت دیشا، است یعیطب يآنجا که انسان موجود از
 ياریبا هوش، که در نظام خلقت افتیدر گریکرد و بار د ریو تفس ریاو تعب عتیدر گستره طب -زیاو را ن ییشکوفا

نشده  نیید تا به امروز کامالً کشف و تبیشده است؛ هر چند شا هیتعب، حفاظت مخلوق از خودش يبرا يسازوکار
 يجونهان به همت جست ياز رازها ياریبس، بدن یجسمان یمنیا ستمیدفاع و س، یشناس بیآس نهیدر زم. باشد
با  ییآشنا يبرا یاجتماع -یروان یشناس بیانسان از جمله آس يابعاد وجود ریاما در سا، آشکار شده است يبشر

 است شیدر پ يهنوز راه دراز، ارانهیهوش عو سازوکار دفا یمنیا ستمیس
، ارتباط نیا، هینظر نیدر ا. مطرح کرد 1950در سال  یبار جان باولب نیرا نخست بخش یمنیارتباط ا هینظر

هر  يدوطرفه که برا یتیفیو با ک ایپو، مانهیصم، گرم یارتباط، و کودك) مراقب ای(مادر  انیاست م یجانیه يوندیپ
 یباولب. شود یبه بودن او در کنار مادر مشخص م لیکودك و تما ياست و با جستجو تلذ هیو ما بخش تیدو رضا

 : کند یم یرا بررس  یاز وابستگ زیسه جنبه متما
 بخش یمنیرفتار ا )1

 بخش یمنیا يرفتار ستمیس )2

 . )2011 برنارد( بخش یمنیا يوندهایپ )3
 ها یها و ناراحت ترس، تر که قادر است از اضطراب و عاقل تر يقو، مطلوب یبا شخص جیارتباط به تدر نیا
که  آورد یرا به وجود م ییوندهایاست و پ یخانوادگ یدر واقع قلب زندگ بخش یمنیا روابط. ابدی یرشد م، بکاهد

را هنگام  بخش يشاد جاناتیه نیتر قیعم تواند یو م کند یمراقبت را آسان و حفاظت م جادیا یدر چرخه زندگ
 . )1385، رفیعی( اوردیرا به همراه ب یمشکالت، بودن  منیو در صورت ناا ها یدلتنگ یگسستگ

مناسب به  ییمادر و عدم پاسخگو یمثًال افسردگ(داشته باشد  یارتباط مشکل نیا يریگ شکل تیفیک اگر
 ای دیدر نوزاد به وجود آ یشود و احساس ناامن جادیارتباط وقفه ا تیممکن است در تقو، )کودك یعالئم ارسال

1 . How 
2 . Attachment Theory 
3 . John Bowlby 
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به وجود ) وجود نداشته باشد يتر مناسب یحت ایمناسب  نیگزیکه جا یالبته در صورت(ارتباط  نیدر ا یگسستگ
بعد  ها سالافراد  نیا یگاه. شود یم یگسستگ -3 و یدرماندگ -2 ،اعتراض -1شامل  يندینوزاد وارد فرآ ،دیآ

 : عبارت است از بخش یمنیروابط ا يریگ چهار سبک شکل، مشخص ندارند یروابط عاطف يمجدد در برقرار ییتوانا
  منیا )1
  نیگز يدور )2
 دودل ایمقاوم  )3
  یانحراف -آشفته )4

درصد  یپانزده تا س، بوده منیا یعموم تیدرصد جمع 57 نیزده شده است که ب نیمطالعات تخم در
 . )1391، هاوکینز و همکاران( هستند یانحراف -درصد آشفته 15-25دو دل  ایدرصد مقاوم  4-25، نیگز يدور

شده  را  تیبدرصد کودکان کتک خورده و بدتر 80، ها نشان داده شده است پژوهش نیدر هم، عالوه به
بعد در  انیدر خانواده و در سال یاول زندگ يها سالها و  در ماه بخش منیا ارتباط. جزو گروه آخر قرار داد توان یم

ادامه ) .  ...و یمحله زندگ -کار طیمح -جمع دوستان -مدرسه(که فرد به آن تعلق دارد  ییها طیها و مح گروه
، یجانیتکامل ه يبرا، نیاز والد یکیالاقل با  ایدر خانواده  بخش یمنیروابط ا یاول زندگ انیسال در. ابدی یم

به  یمأمن از مرحله وابستگ نیکه در ا دهد یم یشیاست و به کودك آسا یکودك اساس یو اجتماع یشناخت
) یاجتماع -یروان -یهمزمان با بلوغ جنس( یزندگ نینو مرحلهکه نوجوان در  یهنگام. برسد از استقالل یدرجات
خانواده  طیهر چه مح( شود یبا اضطراب و ترس مواجه م، دیجد یو نقش تیبا موقع ییارویدر رو، ردیگ یقرار م

 يبه جستجو بخش یمنیا يتکرار الگو يو برا) نوجوان کمتر است يمرحله برا نیا يترس و دشوار، باشد تر منیا
 يریگ در صورت شکل. دیآ یبرم یاجتماع خشب یمنیارتباط ا، تر یبا گروه همتا و به طور کل بخش یمنیروابط ا
که  ندیفرآ نیدر ا ند؛یگو یتعامل  م ایمتقابل  یکه به آن وابستگ رسد یاز ارتباط م یتیفیفرد به ک، ارتباط نیمناسب ا

 یجانیه ياریبر  یروند که مبتن نیدر ا. ابدی یم يشتریب ییاست فرصت رشد و شکوفا  ياز مقتدرساز يریتعب
ارتباط دوستانه دوجانبه به  تیبر اهم 1986در سال   کیل. رسد یاز مقتدر بودن  م ياست فرد به سطوح باالتر

 . کرده است تأکید یبزرگسال بخش یمنیاز ارتباط ا يا عنوان نشانه
طور  نیو هم شود یم ریپذ درمان امکان نیارتباط دوستانه در ح نیبه ا یابیدست زین یشناخت درمان ندیفرآ در

 يرا در اعضا بخش یمنیا يا نهیزم) درمانگر(» مادر گروه« یگروه که در عمل در گروه درمان ياعضا انیم یدوست
و تجارب گذشته خود را بازشناسند و به درك  دبتوانند احساسات خود را کشف کنن کیتا هر  کند یگروه فراهم م

1 . Secure 
2 . Avoidant 
3 . Resistant or Ambivalent 
4 . Disorganized/ Disoriented 
5 . Lake 

                                                 



 

از  يا نهیدارد به زم یفرد بستگ یدرون يایو شناخت دن کشف. و با روان درمانگر نائل شوند يگریارتباط خود با د
 . )1387، بیدخی( کند یکه او را محافظت م تیاحساس امن

که از بدو تولد از مادر جدا  ییها مونیرا در م يو رفتار یجانیکه آثار ه، بود یدانشمند رفتارشناس، هارلو
، ریگ بعدها گوشه ها مونیم نیا. مطالعه کرد، شده بودند يریدر آنها جلوگ یبخش یمنیارتباط ا يشده و از برقرار
 . خود بودند يها و مراقبت از بچه يریگ در جفت ناتوان یارتباط با همتاها و حت يناتوان در برقرار

عوامل تداوم مصرف ، باشد ...ساده و يکنجکاو کیعوامل شروع مصرف ممکن است  نکهیوجود ا با
که با مراحل  بخش یمنیاز منبع ا ییجدا، اشاره شد تر شیهمان طور که پ. داشته باشد یبخش یمنیارتباط با ا تواند یم

او به  شیاطراف و گرا یارتباط فرد با منابع انسان یبا گسستگ تواند یم، همراه است یو گسستگ یدرماندگ، اعتراض
را تعامل  ادیدر واقع اعت. اشته باشدمشابهت د ...و ایها و پناه بردن به رؤ اضطراب، ها فرار از ترس يمصرف مواد برا

به  طیبا مح بخش یمنیو رابطه ا شود یاو م طیفرد و مح نیب يا در عمل مواد واسطه. اند دانسته طیمواد و مح، فرد
 ستیهم ن راهیب. کرده است دایرا پ تیکه فرد در مصرف مواد امن شود یم ریتعب نیو چن ردیگ یصورت م موادواسطه 

مصرف مواد  لیاما به دل، هستند زیها ن ضداضطراب نیتر جزء مهم دهایوئیاپ ژهیمواد به و نیا، یکه از نظر داروشناس
 یعیطب بخش یمنیخود را از روابط ا، معتاد کیفرد به عنوان  جیبه تدر، را به دنبال دارد عیکه آرامش آسان و سر

و عدم کنترل  یکه از مواد انتظار دارد ناچار تن به وابستگ یبخش یمنیبه همان سطح ا یابیدست يمحروم کرده و برا
 . )1394، فر و همکارانجالئی( دهد یبر مصرف م
، ابدی یم شیدر افراد افزا ییجو یمنیبه ا ازیدر هنگام مواجه با مشکل چون ن، از مادر ییجدا طیشرا مشابه

منابع  ایگروه همتا ، یبخش خانوادگ یمنیم منابع اهنگا نیاگر در ا. کند یفعال مجدداً بروز م يجستجو ندیفرآ
 يها که از نشانه( یارتباط يها مهارت قیطر ازفرد مهارت به دست آوردن آنها را  ایدر دسترس نباشد  یاجتماع

. ابدی یم شیخود به مصرف مواد گرا نیتسک ایفرار  يبرا طیشرا نیدر ا ریناگز، نداشته باشد) سالمت روان است
و  باشند یم زیگر چالش، ییجو چالش يافراد که به جا نیا يبرا گذارد یم ریتأث عیسر نکهیبه لحاظ ا ییپاسخگو نیا

محتمل  تیزودهنگام در نها يها و دخالت نکردن کند یم تیکه رفتار سوءمصرف را تقو کند یم جادیا يسازوکار
 نیحاصل ا، قرار دارد تیتحت حما کند یکودك احساس م یوقت. رهسپار کند یوابستگ ياست که فرد را به سو

 یکامل جسم شیآسا(احساس سالمت  جهیکه در نت، بخش یمنیکودك به منبع ا یکیرابطه عبارت است از نزد
اطراف خود را  يها طیبه منظور شناخت مح یاکتشاف يرفتارها، نیبنابرا، از خطر کند يو دور) یاجتماع یروان

. دارد یاساس تیکودك اهم یابی یمنیو ا یدلبستگ شیافزا يدر رفع اضطراب برااو  ییو توانا ادرم. ردیگ یم شیپ
نگر  جامعه  شناسان جامعه روان دهیبه عق. کند یصدق م زین یاجتماع يها طیمح يبعد برا يها سالالگو در  نیا

ها و مدارس و  خانواده يروشن برا ییباال و هنجارها یتوقعات شتندا، ها و مدارس از خانواده تیحما دیتوانمند با
خود را همواره مدنظر داشته  یو امور اجتماع یها و مدارس در زندگ خانواده يبه مشارکت فعال و همکار قیتشو
 یبستگ دبه نوبه خو زیآن دارد که آن ن یدرون يها مردم به شبکه یبه دسترس یاجتماع بستگ تیقابل، نیبنابرا. باشد
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 نیا. آنها دارد یحل مسائل زندگ يآنها در استفاده از منابع موجود برا ییو توانا یتیجمع يازهایبه ن ییبه پاسخگو
 ها دهبه عالوه افراد جامعه خانوا. باشند کیافراد آن همبسته و نزد یوقت ژهیبه و، کنند یرا آسان م یمنیجوامع قابل ا

ارتباط ) يو یو بزرگسال یکودک خچهیرتا ندیبرآ(باشد  منیکه ا یمادر در صورت ژهیبه و نیوالد، دهد یم لیرا تشک
 »ریگ ضربه« ای» بافر«به عنوان ) يدر نوزاد ژهیبه و( یو به عنوان واسط حس کند یبرقرار م) کودك ای(را با نوزاد  يمؤثرتر

 ییبه اعتراض و جدا بخش یمنیفرد از منبع ا ییجدا، گرید ياز سو. کند یم لیرا تسه یجانیرشد ه ندیعمل کرده فرآ
 . )1393، تازیکی( شود یوصل دوباره م يخشونت برا یحت ای تیو موجب تالش فرد به صورت عصبان انجامد یم

در مرحله . دهد یخود را از دست م دیام، بازگشت مادر يکودك برا، یدر مرحله درماندگ تینها در
که  يا جامعه ای(مادر با احساس دوگانه به ، گسلد یخود را از مادر خود م یجانیکه کودك از نظر ه یگسستگ

است و  نیخشمگ ياز و، او دنو هم به خاطر ترك کر خواهد یکودك هم مادر را م. همراه است) نبوده بخش یمنیا
اما کودك از رفتن او ، مادر فراموش نشده است. دهد یواکنش نشان م یتفاوت یمرحله به بازگشت مادر با ب نیدر ا

از زنان که در  ياریتوجه است بس قابل. دهد يرو گریاتفاق بار د نیکه ا ترسد  یحال م نیاست و در ع نیخشمگ
 یهستند و محتمل است مشکالت یمنیانسان در خانه فاقد ا کیبه عنوان ، هستند ...و يهمسرآزار یکشور ما قربان

به  توانند یمخودشان ، بنابر شواهد، مضطرب یمادران رایبه فرزندانشان را هم تجربه کنند؛ ز یبخش یمنیرا در ا
 . )1382، عربیان( عمل کنند) یبخش یمنیا يبه جا( اباز اضطر یعنوان منبع

 اتیبلکه در سراسر ح، ستین یتنها مربوط به دوره کودک  بخش یمنیارتباط ا ییایشد پو انیطور که ب همان
اما جهت آن از ، ییبه سمت جدا یمورد عبارت است از حرکت از وابستگ نیفرد ادامه دارد و رشد و ارتقا در ا

 . )2006، پانتر( رود یم  یجانیه یخودگردان ای» و بالغ افتهیتکامل  یوابستگ«به طرف » نابالغ یوابستگ«شکل 
 يفضا نیا. رود یباالتر م زیوجود دارد رشد کودك و اعتماد به نفس او ن بخش یمنیکه ارتباط ا یطیمح در

و  یاز هماهنگ یاحساس، خود بپردازد یرونیو ب یدرون طیکه به کاوش در مح سازد یمناسب کودك را قادر م
 تیوضع، و تحول شود رییدچار تغ یطیمح طیاگر شرا منیکودك ناا يبرا، نیبا وجود ا. داشته باشد يفرد تیتمام

و  افتی ها متفاوت را در بچه بخش یمنیروابط ا يالگو نسورتیا يمر. دگرگون شود تواند یکودك م بخش یمنیا
مانند  جان یب یش کی ینقش را حت نیا یگاه. دینام »منیا گاهیاثر پا«ارتباط را در کاهش اضطراب  نیاثر ا

آن را در آغوش خود ، که کودك همواره آن را در کنار خود دارد یعروسک. ردیبه عهده گ تواند یم زیعروسک ن
 . )1393، تازیکی( کند یکه در کنار عروسک احساس کرده کشف م یتیاطرافش را با امن ایدن، گرفته

به  ینشان آن است که زبان و لحن مداخالت روان درمان یروان درمان یاثربخش طهیدر ح قاتیتحق اکثر
 يا و خاطره یبخش منیا تیکه تکرار وضع يبه طور ؛یروان درمان يکار ارتباط دارد که محتو جهیهمان اندازه با نت

ها نشان داده  پژوهش. ابدی یدوام م یدر زندگ بخش یمنیا رابطه. کودك شده است دیاست که متعاقب لحن مادر عا

1 . Emotionaly Autonomy 
2 . Panter 
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 ابندی یخوب دست م یبه تطابق اجتماع یدر صورت کنند یبار خانواده خود را ترك م نیکه نخست یانیاست دانشجو
 یتماعروابط نامناسب اج، بودن اعتماد به نفس نییپا .همراه باشد یمنیخوب با احساس ا یکه ارتباط آنها با مراقبت

داشتن منابع . مربوط است یدر سال اول زندگ منیبه ارتباط ناا یدر مقابل فشار روان یجانیه يریپذ بیو آس
که شخص  روند یامن به شمار م یافراد منبع یبه عبارت. آورد یرا در فرد به وجود م ياعتماد، یطیمح بخش یمنیا

به ، کند یخود را توانا احساس م، خارج يایمدارا با دن يبراو  کند یاعتماد به نفس خود را از اعتماد به آنان کسب م
قابل . شود یم یاصالح یجانیتجربه ه کی شیدایموجب پ، دیجد یبخش منیموضوع و ارتباط ا کی، بیترت نیا

 . )2006، ویلسون(شده است  ییشناسا یبزرگسال بخش یمنیتوجه است که چهار نوع ارتباط ا
 خودمختار/ یمنیا )1
  ریگ کناره )2
 پرمشغله  )3
 آشفته / نشده ریدرگ )4

. را در خود دارد یکودک یبخش یمنیاز ا ییاجزا دیآ یم شیافراد بالغ پ یکه بعدها در زندگ یعاطف ارتباط
در آرام کردن  ییتوانا( یمیبه خود تنظ دنیرس ای یجانیکامل ه يرا برا نهیزم یکه در کودک بخش یمنیارتباط ا

 یابیکه قدم اول در دست، شود یشروع م یزندگ لدوم سال او مهین یدو جانبه ط یعشق جادیبا ا، کند یفراهم م) خود
 يبرا یاست که منبع نیا، کند یبزرگساالن را مشخص م بخش یمنیا وندیآنچه پ. است یانسان يایبه عشق در دن

احساس  یکه شخص شود یموجب م بخش یمنیفقدان ارتباط ا. باشد یبخش بودن و قدرت ازیمورد ن، تیاحساس امن
که  يهمسر ای نیمثال مرگ والد يباشد برا کیکامالً ترومات تواند یروابط م نیا یستگترس و اضطراب کند و گس

و  ها یناراحت انیب، گرانید يفرد را به جستجو بخش یمنیا سمینامید نجایشود در ا یافسردگ ساز نهیاحتمال دارد زم
 . دهد یسوق م بخش یمنیشبکه ا میترم

 انیم یهمبستگ شیگروه و باعث افزا کیارتباط درون  يداریموجب پا، منیبا بافت ا نهیزم کیآنجا که  از
به موازات . گذارده است ریاز جمله اشتغال مادران تأث یعوامل بخش یمنیدر قرن حاضر بر ارتباط ا، شود یاعضا م

در  شیاز پ شیحقوق خود با مردان ب يرابرزنان در راه ب، طلبانه جنبش مساوات ریفرهنگ و تأث، تمدن يارتقا
 ای طیواجد شرا انیمرب، کودك يدر مهدها زین رانیرو خوشبختانه در ا نیاز ا. کنند یشرکت م یاجتماع يها تیفعال
درباره اثر اشتغال مادر بر  یقیتحق رانیدر ا. کنند یعمل م نیگزیجا بخش یمنیبه عنوان ارتباط ا کینزد شاوندیخو

نیاز  علیپوري( میداشته باش زیبه آثار مثبت اشتغال مادر ن يا اشاره نجایدر ا ستیبد ن، نشده است جامرشد کودك ان
 . )1388، و همکاران
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در  یطیو مح يفرد يکردهایرو دنیبرگز يبرا) یطیو مح يفرد( نیعوامل محافظ و خطرآفر یبررس
 يعوامل با الگو نیا ریبه تفس نجایدر ا، میبا توجه به آنچه تاکنون بحث کرد. است ریناپذ اجتناب ادیاز اعت يریشگیپ
 . میکن یرا بحث م یطیمح و يفرد کردیبا رو رانهیشگیکه به دنبال آن اقدام پ میپرداز یشده م ادی

با گروه همتا و عوامل  بخش یمنیو ارتباط ا  نیوالد بخش یمنیارتباط ا انیرا م يارتباط معنادار قاتیتحق
 تیظرف یبه معن يآور به طور خالصه تاب. اند کرده دایپ برد یرا در افراد باال م يآور که تاب يو فرد یطیمح

خودجوش  ندیفرآ نیا. است) با وجود عوامل خطر(دشوار  طیکردن و خود را رشد دادن در شرا یزندگ، تیموفق
حداکثر تالش ، کمتر يریپذ صدمه ایاز آن  ییرها يتا برا ردیقرار گ یتیدر موقع نکهیمگر ا، شود ینم سریدر فرد م

خود که به صورت بالقوه  رونیاز درون و ب) یطیو مح يفرد( یاز عوامل محافظت يریگ کشف و بهره يخود را برا
 نیا، باشد  آور رتابیغ گرید یتیر موقعآور  و د تاب یتیدر موقع تواند یهر فرد م. به کار ببرد، همواره وجود دارد

 يا نهیزم تواند یعامل خطر م یحت طیشرا نیدر بهتر. ارتباط فرد با عامل خطر و عامل محافظ دارد تیفیبه ک یبستگ
 ریمثالً اگر تأث ایفرد شود  يمحافظ برا یبه عامل لیمنابع محافظ توسط فرد گردد و در عمل تبد يجستجو يبرا
.  ...تهوع و، جهیمثل سرگ یبا خاطره تلخ باشد یتداوم مصرف م يبرا ساز نهیتجربه مصرف مواد که عامل زم نیاول

او نقش عامل  يخاطره برا نیفرد را از مصرف مواد دور کند و ا شهیهم يبرا تواند یسابقه م نیهمراه باشد ا
 . خواهد داشت) بازدارنده مصرف ای(محافظ 
، در خانواده بخش یمنیارتباط ا يریگ تجربه شکل ادیاز اعت يریشگیاز عوامل محافظ شناخته شده در پ یکی

. اثرگذار باشد یطیبه عنوان عوامل مح تواند یمثبت م بخش یمنیارتباط ا جادیمبنا ا نیبر ا. است تیجامعه و معنو
نوجوانان  يبه عنوان الگو برا تواند یکه م یالنگسابزر ریدوستان و سا، افراد دلسوز و مهربان در خانواده شیافزا

. شوند یمنابع محسوب م نیو حل مسئله و مشکالت به آنها کمک کنند از بهتر یزندگ يها يریگ میباشند و در تصم
منابع  ریمثبت و سا يارتباط با گروه همتا. باشند ریکه تمام خانواده درگ ابدی یبهبود م یکودك وقت -ارتباط والد

و  فرجالئی( شود نیتأم یاجتماع ينهادها ریمذهب و سا، ها ارزش، مدارس قیاز طر تواند یم زین بخش یمنیا
 . )1394، همکاران

و عالئق او  یفرهنگ -یبوم يها تعلق خاطر او به ارزش، باشد شتریب اش یچه اقامت فرد در جامعه محل هر
 . کند ینوجوانان عمل م ژهیبه و یاهال يبه عنوان محافظ برا بخش یمنیمنابع ا نیا، رود یباالتر م ها هیبه همسا

، عالئق، و مسائل مشترك گذارند یرا به اشتراك م يدیاز مردم هستند که عقا یگروه، یواقع اجتماع محل در
 يبرا يریگ میتصم. دهد یم گریکدیمشترك و مشابه دارند و به آنها احساس تعلق به  يرفتار يها وهیو ش دهایام

، دیارتباط عقا يبرا ییها راه، دارد یرهبران یاجتماع محل کی. باشد یاجتماع ای ییایجغراف تواند یم، یماع محلاجت
مشارکت در عملکردها دارد که ، کار میتقس، ها تیدر مورد اولو يریگ میتصم يبرا ییها وهیش، ها و نقش ها تیفعال

که در آن  کند یرا فراهم م یاجتماع طیمح کی جادیمدار فرصت ا محله اقدام. اعضا مهم است يبرا نهایهمه ا
 . )2000، هو(است  یابیمحله قابل قبول و دست يکه برا ابدی یم ییشده و معنا لیافراد تعد یزندگ طیشرا
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، مختلف است که در جوامع متعدد متناسب با شدت مشکل يها يگذار استیبر س یمدار مبتن محله اقدامات
بنا بر تشابه در  یبه طور کل یخود را دارد ول یژگیو یهر اجتماع محل نکهیبا وجود ا. استمتفاوت 

 . رندیگ یقرار م یمؤثر در چهار گروه کل يها ياستگذاریس
 . شروع شده است ينرخ رشد صعود یبه آرام، در آنها مشکل مواد شروع شده یکه به تازگ یاجتماعات: الف نوع
 . در حال صعود است ادیدر آنها مشکل مواد شروع شده و به شدت نرخ رشد اعت یتازگکه به  یاجتماعات: ب نوع
 . گونه ادامه دارد همان زیداشته و اکنون ن ادیکه از قبل مشکل مزمن اعت یاجتماعات: ج نوع
 . تجارت است نیمواد دارند و در عمل اقتصادشان وابسته به ا عیتوز، دیدر مراحل تول يکه سود یاجتماعات: د نوع

چندان  گریسه گروه د يبرا دیکه شا طلبد یرا م ها ياستگذاریجوامع انواع س نیاز ا کیاست هر  یهیبد
 . مناسب و اثربخش نباشد

 یزندگ توانند یدارند و م ییها رشد و شکوفا است که در آن افراد در محله ییایپو ندیفرآ یمحل توسعه
گرفتن کنترل  اریدر اخت يبه محله برا یبخش در جهت قدرت انهیسودجو يها تالش. داشته باشند يشادتر و مولدتر

در . شود یم یاعضا عمل انیو اشتراك منابع و بهبود روابط م يخودآموز، يریگ میتصم قیاز طر فیخود و وظا
جوانان و در نو ژهیبه و يریپذ بیمشارکت باعث کاهش آس نیا، ابدی یمحله ارتقا م یزندگ تیفیک یطیشرا نیچن

 . شود یمربوط به سالمت م يرفتارها يو ارتقا جادیا، ادآوریچون مصرف مواد اعت ییها نهیجوانان در زم
 ییاستقالل و شکوفا جادیا يالگو انیرا م یارتباط، شیمطالب پ يادآوریتأمل و با  یبا کم توان یم نجایا در

ارتباط متقابل  نیا. افتی بخشد یرشد را بهبود م تیفیک ندیکه فرا بخش یمنیدر پرتو روابط ا یو اجتماع يفرد
با بازخورد و  ندیفرآ نیا، یو هم اجتماع محل برد یو لذت م کند یرشد م، شیدر عمل هم فرد با احساس آسا، بوده

. شود یم فیتضع یبا عالمت منف، را باال برده يور بهره، گریکدیبا ) تیتقو يعالئم مثبت برا ژهیبه و(تبادل عالئم 
 . )1377، نوري قاسم آبادي( کند یاش نم حالت فرد احساس تعلق به جامعه نیدر بدتر، تینها در

که  يا و گسترش برنامه نیتدو، ریاست که در آن اعضا در همه مراحل تدب يندیشدن افراد محله  فرآ ریدرگ
، ها ییتوانا یامکان بازشناس، به محله ندیفرآ نیا. کنند یم دایخود را پ يجا، اند شهیخود اند طیبهبود شرا يبرا

و  یفیک يارتقا يبرا ییربنایو ز دهد یرا م  برنامه ياجرا ياز همه جوانب الزم برا يبردار امکانات و بهره، ها تیظرف
کردن  ریدرگ قیاز طر یفراتر از مشارکت محله است؛ به عبارت یمفهوم، محله يریدرگ. کند یاقدامات فراهم م یکم

تبلور » سالمت يارتقا«که  نجاستیا در. کنند یرا تقبل م یتیو مسئول دایمحله نقش خود را پ يااعض ایمحله افراد 
. وضع سالمت آنهاست نهیمردم در تجربه اداره کردن و به يتوانمندساز، سالمت يچرا که منظور از ارتقا ابد؛ی یم

ها و  توسط دولت زیرا ن يریاتخاذ تداب، سالم یآنها به سبک زندگ تیسالمت عالوه بر توجه به افراد و هدا يارتقا
مناسب انتخاب  یطیمح يساز نهیبه وجود آورد که با زم یراتییتغ تواند یکه م يا به گونه طلبد یم یجوامع محل

 . )2000، هو(تر کند  افراد آسان يسالم را برا یزندگ
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صورت اعتماد و اتکا به خود  به  یدر جوامع محل، شود یکه در فرد به عنوان اعتماد به نفس مطرح م آنچه
 ییها تیفعال. کند نییحل مشکالتشان را تع يها و ابزارها راه توانند یکه مردم م شود یم یامر ناش نیاست و از ا

آنها در  يها تیبحث در مورد فعال يبرا یتجمعات مردم، هنمارا هیطرح مثل ته انیمجر يبرا يساز تیچون ظرف
از  يریگ با بهره، اند داشته ياریکه مشکالت بس ینشان داده است که جوامعتجربه . کند یکمک م نهیزم نیا

 یتیهم تقو جادیبا ا، ابتدا ناشناخته بوده است دیکه شا ییها تیو استفاده از ظرف  یآور اجتماع تاب يسازوکارها
. اند دهیو توسعه رس يور باالتر به بهره یتیفیکه با ک يدر موارد یکه ذاتاً در جمع نهفته است حت یو قدرت) ينرژیس(

به نسبت جوامع ، اند با مشکالت خود کمتر دست و پنجه نرم کرده ایاند  داشته يکه مشکل کمتر یحال آنکه جوامع
و از  رندیهر آنچه دارند به کار گ، خود يبقا يفراهم شده است که برا يکمتر تفرص، جو اما چالش، دار مشکل

 . )2011، برنارد( ندیخود برآ تیبود وضعو به لیعهده حل مسا
 تیرعا، بر شواهد یکند مبتن يزیر خود برنامه ادیمشکل اعت يبخواهد برا یاگر اجتماع محل، عنوان مثال به

  :برد یبرنامه را باالتر م یدر اجتماع امکان اثربخش ادیاز اعت يریشگیدر پ یاصول
در  يا اجزا به گونه نیا یبهداشت یمحل يها سازمان، رسانه، مدرسه، یخانوادگ، ياز جنبه فرد يریپذ هیتوج )1

 . کند تیرا تقو گریکدی ياست به طور کپارچهیهمه 
و حسب  یعموم یآگاه شیافزا يبرا یمحل يا و رسانه یمحل یآموزش يها ياستگذاریس يریبه کارگ )2

و  نیوالد، آموزان دانش یدرس يها برنامه یمحل يها تیفعال نیکه ا يا به گونه یمحل يها تیحما
 . دهد يشتریب شبردیکرده و پ تیکار را تقو يها طیمح

افراد در  يبرا ژهیبه و، شود يزیر مختلف طرح يها تیبه جمع دنیرس يبرا قیروشن و دق يها دخالت )3
مورد انتظار نگرش رفتار  راتییتا تغ نجامدایبه طول ب یبه اندازه کاف دیها با دخالت نیمعرض خطر ا

 . حاصل شود
بازخورد را از مردم  افتیبرنامه سازوکار در شرفتیکه پ یبا شروط ازهایسنجش ن يبرنامه بر مبنا یطراح )4

 . اندرکاران فراهم کند تا در مراحل مختلف بهبود حاصل شود و دست
و  شید و سازوکار پاداشته باش یابیدست تیو قابل یکپارچگی، یدر محدوده زمان یاهداف اختصاص )5

 . شود نییبرنامه تع یابیارزش
مشارکت از مراحل سنجش  نیا. برنامه است تیدر موفق رگذاریاز عوامل تأث یرهبران محل تیو حما حضور

و  یمنابع داخل جیمصرف آغاز شده با بس يعوامل بوده و از عوارض به سو یمصرف و بررس یبوم يالگو تیوضع
را  یداشته باشند اعتماد محل رحضو یابیو ارزش شیپا انیرهبران اگر در جر. ابدی یادامه م یجذب منابع خارج

 جیشده به منظور بس ادی يها رهبران برنامه. برند یبرنامه را باالتر م يتداوم و ارتقا، کنند تیجلب و منابع را تقو
ها  افراد و گروه، یخیمختلف تار طیشرا در. باشند يدیعوامل کل توانند یم) زاتیزمان و تجه، یمال، یانسان(منابع 
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 رییتغ. رندیگ یقرار م – کند یم یو در آن زندگ – است یاجتماع يها و ساختارها ارزش رندهیکه درگ يا نهیدر زم
مربوط  يرفتارها رییبا تغ، يعوامل اقتصاد رییتغ زیرفتارها و ن یبرخ يبرا یقانون يها فیو تعر یاجتماع يهنجارها

در ، مصرف مواد تگریحما يو هنجارها نیبه قوان توان یمورد م نیدر ا. آن ارتباط دارد وعیو ش وادبه سوءمصرف م
 ریدر مورد اخ، اشاره کرد یمحل زندگ  یو آشفتگ یسازمان یو ب ياقتصاد دیشد تیمحروم، دسترس بودن مواد

 دیتحرك و مهاجرت شد، یاماکن عموم رب حیفقدان نظارت صح، تیچون ازدحام جمع یکه عوامل ییها محله
 دیوجود دارد جرائم  و خر بخش یمنیعالقه و ارتباط ا نییسطح پا، یکیزیف طینامطلوب مح تیوضع، يدرون شهر

 . )2005، ویلسون( رود یآنها باال م انیدر م یرقانونیو فروش مواد غ
با توجه به ، ها شدن یقربان زانیم. دهد یرخ م یتیجمع عیسر راتییتغ يشهر يها که در محله یهنگام

ها در انتقال  خانواده ییتوانا، محله یسازمان یاحتمال دارد ب. ابدی یم شیافزا یو سن یو فرهنگ یقوم يها تفاوت
 . )1997، بوتوین(کند  فیضع، به کودکانشان یاجتماع يها ارزش

 محور اجتماع تعریف 2-6-1

 رفاه و کیفیت زندگی در اجتماعی و محیطی عوامل نقش به آن در که پیشگیري در است محوررویکردي اجتماع

 و کامل مداخله و اجتماعی محیطی ل مد اساس بر رویکردي، محور اجتماع رویکرد. شود می توجه مردم اجتماعی
مطابق  اجتماعی عمل به، خود شرایط ارتقاء ي برا ء اعضا ن آ ر د که است کوچک ع اجتما در یک نفعان ذي مؤثر

 که است هائیتشکل یا هابنديدسته، سازمانها نمایانگر که افراد ساماندهی. کنند می اقدام محلی يها ریزي برنامه

 . )1382 ،پارسا خزائلی( هستند مشترك هدف یک بخاطر کسب همدیگر با کار موافق

 محور اجتماع يها برنامه هدف 2-6-2

 اجرا اجتماعات کوچک در را آن به مربوط يها تمسئولی و ارتقایی - رفاهی – خدماتی فرایندهاي تا است آن بر

 خصوصیت مهمترین. شود می داده دخالت ها برنامه ارزیابی و اجرا، ریزي برنامه مراحل همه در جامعه. نماید

 تعداد اختیار در موجود منابع از با استفاده و سادگی به کمکها ترین ضروري که است این بر محور اجتماع يها برنامه

 . )1380، دانلسون، فورسایت(. گیرد قرار نیازمند اشخاص از بیشتري

 محور اجتماع يها برنامه از مثالهایی 2-6-3

 بهداشت آموزش 

 تفریحی يها برنامه 

 مدارس بهداشت 
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 توانبخشی 

 فراغت اوقات 

 سالمت ارتقاي 

 سیگار ترك 

 مخدر مواد مصرف سوء از پیشگیري 

 اعتیاد درمان 

 جرم کاهش 

 خانوادگی مشکالت حل 

 محور اجتماع يها تفعالی هايویژگی 2-6-4

 . شود می توانمند کند می مشارکت گروه در وقتی فرد یعنی دهد می افزایش را مخاطب توان که است روشی 

 . کند می جلوگیري مخدر مواد مصرف مثل منفی فعالیت یک از که است روشی 

 تریاك یا سیگار سمت به فرد شد ایجاد مشکلی اگر تا دهد می آموزش را دانش یا مهارت که است روشی 

 . نشود کشیده

 بر کند می شرکت ها برنامه در فرد وقتی یعنی. شود می مخاطب تکامل و پیشرفت باعث که است روشی 

 . شود می افزوده او اطالعات

 . گیرد میبر در را گوناگونی يها تفعالی و داشته تنوع که است روشی 

 . کند می تقویت را داوطلبانه يها تفعالی که است روشی 

 . شود می جامعه آحاد گسترده مشارکت سبب که است روشی 

 . باشد می استفاده قابل مکانها اکثر در که است روشی 

 . دارد اجرا قابلیت متفاوت خصوصیات با افراد اکثر براي که است روشی 

 محور اجتماع پیشگیري راهبردهاي 2-6-5

 گانه 13 يها مهارت در سازي آگاه و آموزش 

 سازي فرهنگ 

 شغلی و اي هحرف توانبخشی 

 و جذب بر سعی مکانها همه در و دارد بر در را ذینفعان مشارکت سازي بومی و سازي شبیه، سازي الگو 
 . دارد افراد مشارکت

 . کوچک اجتماعات در اي همحل عمل تقویت 
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 . گري حمایت 

 .محلی ریزي برنامه 
 .متخصص انسانی نیروي توسعه 
 .پژوهش 
 . )1380 ،ومیلر کاتاالنو، هاوکینز( دگرپایشی و پایشی خود، ارزشیابی 

 کار يها محیط در مخدر مواد کردن مصرف از ناشی عالئم 2-6-6

 آن از خارج و کار محل در حوادث و کاري اشتباهات افزایش 

 رفتار در ناگهانی تغییرات 

 فرد کار کیفیت در مشکل بروز و کار در تمرکز کاهش 

 وسایل و ابزار کارگیري به در دقت عدم 

 مکرر يها مرخصی و کار محل در موجه قابل غیر يها غیبت 

 خود عملکرد ضعف کردن پنهان منظور به کارکنان بین منفی روحیات اشاعه 

 ایمنی نکات رعایت عدم 

 سرپرستان يها تشویق یا انتقادات به نسبت شدید واکنش 

 سرپرستان و کارکنان سایر از عمدي طلبی انزوا 

 غذا صرف زمان و استراحت زمان شدن طوالنی 

 کار محل در تعجیل و تاخیر 

 همکاران و دوستان از گیري کناره 
 مساعده جهت مکرر درخواست و همکاران از پول مکرر گرفتن قرض 

 دیگران گردن به خود تقصیرات افکندن 

 خود اشتباهات خاطر به دیگران سرزنش 

 خانواده و منزل داخلی مسائل از کردن شکایت 

 مبهم يها بیماري از شکایت 

 فردي بهداشت به توجه عدم و ظاهر و پوشش در ناگهانی و فاحش تغییرات 

 دیگران از کمک کسب بدون خطرناك يها موقعیت در شرکت 

، مردمک شدید تنگی یا گشادي، مفرط الغري و وزن کاهش، تشنج و لرز، بینی از خونریزي جسمی عالئم 
 . رفتن نامتعادل راه، زدن چرت و ها پلک افتادگی، مات و خیره نگاه، تزریق به مربوط عالیم
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 ها سازمان براي مواد مصرف سوء يها هزینه 2-6-7

 سوء، انجام نشده کارهاي دلیل به کاري اضافه، کارکنان خستگی، کار از غیبت شامل اجرایی يها هزینه 

 . سوانح از ناشی يها و هزینه ها ناتوانی و افتادگی کار از، اي هبیم حقوق، استعالجی يها مرخصی از استفاده

 ، کارکنان بین تنش، سرپرستان و کارفرمایان، مدیران وقت اتالف شامل پنهان يها هزینه 

 ، سازمان و وجهه به صدمه، غلط يها گیري تصمیم، تجهیزات به صدمه، وسایل و مواد استهالك 

 آنان زودرس مرگ ویا کارکنان جایگزینی به مربوط يها هزینه 

 انظباطی و حراستی اقدامات و کار محیط امنیت تامین جهت نیاز مورد يها هزینه 

 روانی و جسمی درمانی و بهداشتی يها مراقبت تامین به مربوط يها هزینه 
 سازمان توسط شده ارائه خدمات یا تولید کاهش از ناشی مستقیم غیر يها هزینه 

 چراکه، دانداصالحی می و پیشگیرانه يها فعالیت براي مهمی کانال را کاري يها محیط، کار جهانی سازمان

. سازد می میسر را دارند مواد مشکالت مصرف شان خانواده اعضاء یا خود که زیادي شاغلین به دسترسی بالقوه بطور
 مواد مصرف به نسبت نگرش دادن تغییر منظور به ي جامعهها برنامه از حیاتی جزئی توان می را کار محیط این بر بنا

 مسؤولیت و پیشگیرانه نگرش موازات به، مواد مصرف پیامدهاي نسبت به کارمندان آگاهی میزان وقتی. دانست

 . پیوندد می وقوع به جامعه و کار محیط در مواد کاهش مصرف، یابد افزایش پذیري
 يها از موفقیت، سالم اجتماع و کار محیط ایجاد بر شاغلین ساختن ملزم در دنیا سراسر در فراگیر جنبش ایجاد

 عبارت به یا ایمن، سالم، زندگی آزاد داشتن در انسانی هر شایستگی بر سازمان این اعتقاد. است کار جهانی سازمان

 و کارگري و کارمندي يها سازمان، هانمودن دولت متقاعد سازمان دغدغه. است ایمن و خور در کار تر خالصه
 به صنعتی کشورهاي امروزه. است ملی هايبرنامه سرلوحه در، شغلی زیانهاي تقلیل منظور در المللی بین يها انجمن

 ریزي برنامه مواد مصرف سوء بخصوص ویژه بهداشتی مشکالت جهت کاري در محیط نشاط و سالمت ایجاد منظور

، شاغلین سالمت تحقق جهت موجود مشکالت کارگري و کارمندي و دولتی يها سازمان که آنجا از. کنند می
 توانند می مجري دیگري هر از بهتر شناسندمی بهتر را کاري زندگی چگونگی و بهداشتی يها مراقبت به دسترسی

 يها گروه قالب در هااین فعالیت کهصورتی در. کنند اقدام مؤثر پیشگیرانه يها برنامه اجراي و طراحی به نسبت
 . گردد می تضمین برنامه تداوم گیرد صورت شاغل داوطلب

، مواد سوء مصرف از پیشگیري و آنان يها خانواده و کارمندان سالمت ارتقاء منظور به کار جهانی سازمان
 نمودن درگیر با این رویکرد. داندمی مناسب را اجتماعی گفتگوي رویکرد کار محل در خشونت و ایدز، سیگار

 مشکالت آمیز موفقیت رفع بر اجتماعی و خدمات غیردولتی يها انجمن، دولتمردان، کارفرمایان، کارگران، کارمندان

 . دارد تمرکز اجتماع و کاري محیط
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. است داشته قرار سازمان و مدیریت علم نظران صاحب توجه مورد اخیر دهه دو در توانمندسازي مفهوم
 به شناختی و انگیزشی، ارتباطی رویکرد سه از انسانی منابع توانمندسازي که است آن از حاکی ادبیاتموضوع بررسی

 . )1387، جهانیان( است گرفته قرار مورد مطالعه زیر شرح

، آن طریق از که است فرایندي و اختیار تفویض معناي به توانمندسازي دیدگاه این از: ارتباطی رویکرد 
، همکارانش و بالنچارد دیدگاه این در. دارد زیردستانش بین خود قدرت تقسیم در مدیر سعی یا رهبر

 مناسب سازمانی ساختاري طراحی و گروه تشکیل، اطالعات در شدن کارکنان را سهیم توانمندسازي

 اعطاي از است عبارت توانمندسازي، همکارانش و شوول باور و به) 1381، همکاران و بالنچارد( دانند می

 سازمان باالتر مقامات دتأیی به ابتدا در که آن الزم بدون تصمیمات اتخاذ براي کارکنان به بیشتر اختیارات

 . )2013، شوول و همکاران(  برسد
 و کانگر. دارد افراد انگیزشی الیت تما در ریشه توانمندسازي، رویکرد این منظر از: انگیزشی رویکرد 

 طریق از افراد در کارآمدي خود احساس افزایش فرایند از است عبارت توانمندسازي معتقدند که، کاننگو

 توانمندسازي آنها. )2005، کنگر و کانوپ( است شده کارکنان ناتوانی که موجب شرایطی حذف و شناسایی

 . دانند می) اختیار تفویض نه(» بودن قادر« معنی انگیزشی به رویکردي را

 که معتقدند، دارند قرار ولتهوس و توماس ها آن راس در که رویکرد این پردازان نظریه: شناختی رویکرد 

 تعریف مردم به محوله وظایف درونی انگیزش عنوان به را آن و است وجهی چند موضوعیتوانمندسازي 

 : شود می متجلی زیر شناختی يها ویژگی مجموعه از یک در که اند هکرد
 تعیین اهداف جهت در مهمی نقش دتوان می وظایفش انجام در که برسد باور این به باید فرد: بودن موثر 

 . کند ایفا شده

، رساند انجام به را خود موظف يها فعالیت، مهارت با بتواند فرد که باشد اي هگون به وظیفه اگر: شایستگی 
 . گذاشت خواهد جاي به مثبت تاثیري، خود کفایت از او بر احساس

 داري معنا يها یویژگ داراي وظیفه آن، کند تلقی ارزش با یدهد م انجام که را اي هوظیف فرد اگر :داري معنا 

 . است

 . دارد اشاره خود وظایف انجام براي الزم يها فعالیت تعیین در مردم عمل آزادي به وظیفه این: انتخاب حق 

 در را انسانی منابع توانمندسازي متفاوت رویکردهاي توان می، شد گفته که آنچه به توجه با کلی طور به 

 : داد زیر نشان نمودار
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 2-2 شکل

 اعتیاد 2-7

 : ارائه داد 4به مواد  ادیاعت يرا برا ریز فیبهداشت تعر یسازمان جهان 1957در سال 
 معتاد دچار ای کننده که مصر ف يروانگردان به حد يهچند ماد ای کیعبارت است از مصرف مکرر  ادیاعت

 شیآن برا يکاهش اراد ایقطع ، مصرف ماده داشته باشد ياجبار برا، از آن شود یمزمن ناش ای اي هدور تیمسموم
 . دممکن نشان ده يهلیبه هر وس باًیکسب ماده تقر يدشوار باشد و عزم بارز برا اریبس

 »به ماده یوابستگ«مزبور استفاده از اصطالح  فیبهداشت با اذعان به ابهام تعر یسازمان جهان 1964 درسال
 یانجمن روانپزشک« يبندطبقه شیدایسرانجام با پ. از آن ارائه کند یواضح فیتعر آنکه یب، کندیم شنهادیپ را

 و رفتهیپذ ادیاعت يبه جا یاصطالح وابستگ، ابهام آن زیو ن ادیبودن اصطالح اعت زیآم تبا توجه به حقار، »کایآمر
 : شودیارائه م ریز فیو سوءمصرف تعار یوابستگ يبرا

 ینیبال ریاختالل چشمگ ای )سترسید(مواد است که منجر به رنج  یرانطباقیمصرف غ يبه مواد الگو یوابستگ
کاهش (تحمل : شود دهید ریکم سه تا از تظاهرات ز دوازده ماهه دست یدور ه کیکه در عرض  يبه طور شود

مداوم به قطع  لیتما، از آنچه قصد شده بود شیب یمدت ای ریمصرف ماده به مقاد، قطع مصرف میعال، )اثرماده
-تیقطع فعال ایکاهش ، بهبود از اثرات آن ایماده  هیته يبرا ادیصرف وقت ز، آن يتالش ناموفق برا ای ماده مصرف

 سوء. مکرر آن ایعلم به مشکالت مداوم  رغمیمصرف مواد عل ي ادامه، یحیتفر ای، یشغل، یاجتماع مهم يها

 توانمندسازي

 توزیع قدرت توانمندسازي ارتباطی

تقویت  تواناسازي انگیزشی
 خودکارآمدي

 شناختی
افزایش انگیزش 
 درونی وظایف

احساس مؤثر  
 بودن

 احساس شایستگی

 احساس معناداري

احساس حق  
 انتخاب
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به  شود ینیبال ریاختالل چشمگ ای )سترسا(مواد است که منجر به رنج  یرانطباقیمصرف غ يمصرف مواد الگو
 تعهدات از انجام یناتوان: شود دهید ریاز تظاهرات ز یکیکم  تدوره دوازده ماهه دس کیکه در عرض  يطور
شدن  دچار، )یمثل رانندگ( یخطر جسم يدارا يهاتیمصرف مکرر مواد در موقع، یخانوادگ ای، یلیتحص، یشغل

 ياریدر بس ادیحال اصطالح اعت نیبا ا. تداوم و تکرار مشکالت رغمیف علمصر يهادام، یمکرر به مشکالت قانون
 فیتعر گریبه اتفاق دو انجمن د» کایامر ادیطب اعت يهجامع 2001«در  نکهیمنابع معتبر همچنان به کار رفت تا ا

 .دکننیارائه م ادیاعت يرا برا ریز

و تظاهرات آن تحت  شیدایاست که پ )کیولوژینوروب( یستیز –یو مزمِن عصب هیاول يماریب کی ادیاعت
: رفتارهاست نیاز ا یکیآن وجود حداقل  يقرار دارد و مشخصه یطیو مح، یاجتماع –یروان، یارث رعواملیتأث

. مصرف آن يو ولع برا، آن يانهایز رغمیمصرف عل يادامه، مصرف اجبارگونه، کنترل بر مصرف ماده در اختالل
-هگا مصرف، یشیمصرف آزما، به مصرف شیشامل گرا»  ادیمنجر به اعت ندیفرآ«تمام ، سند نیدر ا ادیاز اعت منظور

 . است یسوء مصرف و وابستگ، یگاه

 عوامل خانوادگی مؤثر در اعتیاد جوانان 2-7-1

از مسایلی است که امکان دارد افراد ، از هم گسیختگی خانوادگی و عدم وجود تربیت درست، دانیمچنانچه می
از مسایل . هاي مشکل اخالقی گردندخانواده به نحوي از نتایج آن در رنج بوده و یا بر اثر آن ناگزیر از انتخاب

نقش اعتیاد پدر و مادر و تأثیر آن در معتاد شدن فرزندان و همچنین اثر معتادان ، دیگر خانوادگی در زمینه اعتیاد
خصوص مشاهده اعتیاد والدین و همانندسازي با والدین هیکی از نزدیکان بر روي جوانان یک فامیل است که ب

-تحقیقات فراوانی در این زمینه نشان می. گرددمعتاد در مراحل گوناگون رشد سبب اعتیاد جوانان یک خانواده می

و یا کم بیسواد . اندمادربزرگ و غیره داشته، پدربزرگ، افراد معتاد از قبیل پدر، دهد که خیلی از معتادان در خانواده
بیسواد یا کم سواد ، همچنین اکثر والدین معتادان. سواد بودن والدین نیز از مسایل خانوادگی دالیل اعتیاد است

گذارد که بدون شک در این این عوامل و عوامل دیگر همه و همه کمبودي در نظام و نقش خانواده باقی می اند هبود
 . )1389، ساروخانی(ها خواهند بودفرزندان و خانواده ها بر رويها اثرات مستقیم ناهنجاريخانواده

متارکه یا مرگ همسر ، هایی که از طالق گاهی اوقات بین مصرف موادمخدر و کودکان درحال رشد خانواده
آموزان دبیرستانی برزیلی  در تحقیقی که درباره مصرف مواد مخدر در بین دانش. رابطه وجود دارد، برند رنج می

مشخص شدکه وجود خشونت در خانه عامل مهمی است که بیش از هر عامل دیگر با رفتار مصرف ، انجام شد
درصورتی که محیط خانواده عاري از خشونت باشد و ، طالق و متارکه. مواد مخدر همبستگی نشان داده است

مخدر همبستگی  با رفتار مصرف مواد، و والدین نگران فرزندان خود باشند، مشکالت بامذاکره حل و فصل شوند

1 . Medicine, American Pain Society, and American Society of Addiction Medicine, American Academy of pain, 2001. 
                                                 



 

هاي داراي خشونت زندگی  در این مطالعه مصرف مواد مخدر در بین جوانانی که در خانواده. نشان نداده است
در گروه اول در . کردند هاي بدون خشونت زندگی می بیش از پنج برابر جوانانی بود که در خانواده، کردند می

بین پدر و مادر ، در حالی که در گروه دوم، کردند ابراز نمی خانواده گفتگو وجود نداشت و والدین نظرهاي خود را
شناخت ذهنی افراد از محیط خانواده . اند کرده گفتگو به دفعات جریان داشته و پدر و مادر نظرهاي خود را ابراز می

نشان آموزان  توسط دانش تأثیري بیشتر از عوامل عینی مانند وضعیت زناشویی پدر و مادر بر مصرف مواد مخدر
 . )1390، فرجاد( داده است

. اند اي رسیده نیز به نتایج مشابه، در مطالعه دیگري که درباره مصرف موادمخدر در پرو انجام شده است
، وجود ساختار اجتماعی منسجم در خانواده و همچنین در سطح جامعه همراه با تأمین انتظارهاي افراد از محیط

 . )1389، ساروخانی( حفاظتی در برابر هر نوع اعتیاد یا سرپیچی از رسوم است بهترین ضامن، حقوق و نیازهاي گروه

 : آیدوار میعوامل خانوادگی موثر در اعتیاد جوانان به صورت فهرست 

 از هم گسیختگی خانواده )1
 )خانواده پر جمعیت(بعد باالي خانوار  )2
 ها و مشاجرات خانوادگیتنش )3
 سرپرستی و تک سرپرستیبی )4
 معتاد در خانوادهوجود فرد  )5
 هاي ناسالممعاشرت )6
 سوادي والدینبیسوادي و کم )7
 نداشتن فرهنگ مشاور در خانواده )8
 هاي خانواده در جهت روابط زناشویینداشتن آموزش )9

 هاي ارتباطی در خانوادهفقدان مهارت )10
 روابط ناسالم بین اعضاي خانواده )11
 ي صحیح تربیتیها هاي الزم در خصوص روشنداشتن آموزش )12
 شتن آگاهی والدین از عوارض مصرف مواد مخدرندا )13
 عدم کنترل صحیح فرزندان )14
 عدم آگاهی نسبت به نیازهاي خانواده )15
 فقدان سیستم ارزشی صحیح در خانواده )16
 نداشتن فرهنگ صحیح اجتماعی )17
 نداشتن ارتباط صحیح والدین با فرزندان )18
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 سوء استفاده از فرزندان جهت خرید مواد مخدر )19

 ط کاراعتیاد در محی 2-7-2

بر این اساس عوامل . سپري کند یی است که فرد بخش زیادي از وقت خود را در آنها محیط کار از آن دسته مکان
ي ها بنابراین چالش بهره وري و کارایی در محیط. دهدمی موجود در محیط کار نیز عملکرد فرد را تحت تاثیر قرار

تاثیر قرار داده و مهم تر از آن نیروي کار را متاثر می  که محیط کاري را تحت کاري از آن دسته موضوعاتی است
 است ممکن. یابدیم گسترش عوامل مختلف ریبلکه تحت تاث دهد میباره رخ ن کیبه مواد معموالً به  ادیاعت. سازد

است  ازیگام ن نیاول يبرا. شود یمنته نیسنگ ادیو به اعت شده مصرف ساده آغاز کیکار از  طیدر مح اداعتی مشکل
 : میرا مرور کن ادیتا اعت مصرف شرفتیمراحل پ

 مصرف آزمایشی/ اولین مصرف  )1

 یکاهش مشکل جسم ای يانرژ شییک دارو به منظور افزا، مصرف سیگار )تعارف(پیشنهاد  
 دست به دست دادن سیگاري حشیش و تصمیم به امتحان آن در زمان استراحت 
 یاز دستور درمانمصرف دارو خارج ، تجویز دارو توسط پزشک 
 یخستگ ایمصرف سیگار براي رفع تنش  

 مصرف نامنظم/ مصرف آزمایشی ) 2

مواد در  مصرف در نتیجه، بی ضرر دانستن مصرف گهگاهی، دارو ایلذت بردن از اثرات مصرف مواد 

 . کند میخطرناك افزایش پیدا  یي مختلف حتها موقعیت

 مصرف منظم )3

در فواصل منظم  و در این حالت مواد در اوقات مشخص، شده اي هحرف مصرف مواد بخشی از سبک زندگی و
 .شود میمصرف 

 مصرف آسیب رسان) 4

 .آیدپدید می روانی و بی ثباتی، بنیه و توان تحلیل می رود، توانائی کاهش می یابد، شود میمتی تهدید الس 
 يها دستگاه کار با، یکار؛ رانندگ طیو مح، همکاران، خود يخطرناك برا يها تیادامه مصرف در موقع 

 شود میحافظه متأثر شده و ضعیف  خطرناك
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، یتراش بهانه، ییشروع دروغگو، کار می رود طیصب حها دیر از خواب بیدار شده و در نتیجه دیر به مح 
 مشکالت ریو سا

خانواده یا  يااعضی و حت، انیمشتر، ارباب رجوع، و زبر دستان ردستانیز، مشکالت و درگیري با همکاران 
 پلیس افزایش می یابد

 شود میارتباط با دوستان و همکاران مخدوش  

 وابستگی )5

 روانی هنگام عدم مصرف/ احساس ناراحتی و ناخوشی جسمانی 
 تهیه مقدار قابل توجه براي اطمینان از در دسترس بودن مواد در موقع نیاز 
 و آرامش به دنبال دارد کند میر تصور اینکه مصرف مواد فرد را در مقابله با استرس بهت 
 خانه ای، کار طیمصرف در مح امدیروبروشدن با پ 

 اعتیاد )6

 شود میمواد تمرکز اصلی زندگی و کار م یشود و سبک زندگی متأثر از آن  
 مصرف مواد و تهیه آن، صرف قابل توجه انرژي و پول درباره فکر به مواد 
 گیرد می و فرد رفتار خاص اعتیاد گونه را در پیش در این حالت مصرف مواد وسواس گونه گردیده 

 . )1386، ساعتچی(

طول  در. گونه که اشاره شد سوء مصرف مواد و الکل بدون هیچ شکی یک مشکل جدي استهمان
. صورت پذیرفته است ي مختلف اقدامات متعددي جهت رسیدگی به مشکل سوء مصرف مواد و اثرات آنها زمان

یکی از . شود میو قاچاق مواد را شامل  منع مصرف الکل تا کارزارهاي بزرگ مقابله با تولید دامنه این اقدامات از
حمایت شده است شناسایی سوء مصرف الکل و مواد به  دستاوردهاي مهم که توسط سازمان جهانی بهداشت 

ه عنوان عامل سوء مصرف مواد و الکل ب. در بسیاري از کشورها است عنوان یکی از مشکالت اصلی محیط کار
بلکه سبب افزایش ، بیماري کارکنان نه تنها به طور کلی بر عملکرد شغلی اثر می گذارد غیبت و، مهم در حوادث

مشکل  بنابراین، شود میمرتبط با آنها  ها و مرگ و میر و هزینه ها بیماري، سوانح و حوادث، غیبت از کار میزان
 کننده می تواند تعیین مواد و الکل حتی در حد بسیار ناچیر سوء مصرف. جدي است که باید به آن توجه شود

انجام  يي گذشته که در نتیجه ها سال با بدست آوردن و دانش بیشتر در. عملکرد شغلی و کیفیت کار ایمنی باشد
مبنی بر اینکه مشکالت ناشی از سوء مصرف مواد  معتبر شواهدي، این موضوع بوده است رامونیمطالعات متعدد پ

موادي که به تازگی مصرف مواد و  کننده بلکه افراد مصرف شود مین محدود در محیط کار تنها به معتادان به مواد
 . )1386، ساعتچی( اند هآفرین بودمشکل نیز الکل را شروع کردند

34 



 

این  مصرف مواد و الکل را از محیط کار مجزا کردیکی دیگر از دالیل مهم اینکه چرا نمی توان مشکل سوء 
ي کار ها محیط شاغل هستند و در یکی از، است که بسیاري از افرادي که مصرف مشکل ساز مواد یا الکل را دارند

کارگران در آن زندگی می  اجتماعی است که کارمندان یا کننده معموالً نیروي کار منعکس. مشغول به انجام فعالیتند
همان سطح سوء  زیزیاد نیروي کار ن به احتمال، تا زمانی که سوء مصرف مواد و الکل در اجتماع وجود دارد. کنند

 با این. ي پیشگیرانه استها ي مهم اجراي برنامهها یکی از کانال، محیط کار بنابراین. مصرف را دارا خواهد بود
هستند همچنین  مواد راي مشکل سوء مصرفکه محیط کار بالقوه به شمار قابل توجهی از افرادي که دا فرض

کار یکی از عناصر اصلی براي اجراي  محیط پس می توان چنین نتیجه گرفت. اعضاي خانواده آنها دسترسی دارد
 . )1385، علی وردي نیا( مصرف مواد و الکل در اجتماع است رفتار برنامه اجتماع محور با هدف تغ ییر نگرش و

 کار طیسوء مصرف مواد در مح نگاه سنتی با مشکل 2-7-3

ولی با . رنج می برد مواد نگاه سنتی تمرکز بر شناسایی و بازتوانی کارگرانی بود که از مشکل شدید مصرف در
و  ها سازمان، ي اقتصادي پیشرفت کردندها بنگاه. شد طبیعت و هزینه مشکل عمیق تر، درك دامنه، گذشت زمان

 . جامع به منظور ارتقاء و اصاح واقعی شرایط در محیط کار کردند کتمشار کشورها تأکید بیشتري بر گسترش
موضوع پذیرش ، اجتماع از مشکالت اصلی در مقابله با سوء مصرف مواد و الکل در محیط کار و حتی یکی

وجود بعضی باورهاي غلط در خصوص بی خطر . است گسترده مصرف مواد به میزان قابل قبول در بعضی مشاغل
سبب گسترش مصرف مواد ، کم مواد و الکل در بین کارکنان بعضی مشاغل مقدار مفید بودن مصرف بودن و حتی

گریبان گیر آن مشاغل ، کم در پی مصرف به اصطاح اي هي قابل مالحظها هر چند آسیب. مشاغل گردید آن در
 خانوادگی، مربوط به مواد و الکل ممکن است در اثر عواملی نظیر عوامل فردي مشکالت. گردید

، می باشند عوامل یا ترکیبی از این، یا عواملی که در ارتباط با شرایط خاص محیط کار یا شغل، اجتماعی و
اثرگذار است بلکه ممکن است علت  کارگران چنین مشکالتی نه تنها بر بهداشت و احساس سامتی. افزایش یابد

اگر بپذیریم که عوامل چندگانه سبب بروز . دشغلی باش عملکرد بسیاري از مشکالت مربوط به کار نظیر افت
، در پیشگیري اي هبه همان نسبت باید بپذیریم که رویکردهاي چندگان شود میالکل  یا مشکالت مربوط به مواد

، حالی که حذف سوء مصرف مواد هدف بسیار مطلوبی است در. درمان و بازتوانی آن وجود دارد، رسانی یاري
 قبال را در اي هي کاري که سیاست یاورانها هر چند محیط. این هدف چندان ساده نیست به تجارب نشان داده نیل

و صاحبان مشاغل  کارگران شاهد نتایج مفید و مؤثري براي، افراد داراي مشکل مصرف مواد و الکل اتخاذ کردند
 . )1391، طاهري نخست( بودند
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 عوامل موثر بر اعتیاد در محیط کار 2-7-4

ند به طبقات مختلف توان می عوامل نیا. وجود دارند که در محیط کار بر سامت افراد تاثیرگذار استعوامل متعددي 
کار برخی  طیمح یکیزیعوامل ف نهیبه عنوان مثال در زم. یاجتماع و یروان، یطیمح، یکیزیعوامل ف. شود بندي دسته

 اهمیت ن روشنایی در محیط بسته بسیار حائزمیزا. ي بسته قرار دارندها برخی دیگر در مکان و مشاغل در محیط باز
نوري بر بینایی و  تاثیرات برخی. کمی و زیادي نور می تواند تاثیرات متضادي بر نیروي کار داشته باشد. است

در محیط بسته کم نور و همچنین در فضاي پر نور اغلب موجب  کار. برخی دیگر بر مسایل روانی تاثیرگذار است
 داشتنخواهند  مناسبی بازده نند یی فعالیت میکها افرادي که در چنین محیط. فرد است پذیري خستگی و تحریک

نیز مانند نور تاثیر بسزایی در روح و روان افراد  صوت. ي منفی روانی از خود نشان می دهندها و اغلب ویژگی
کار در محیطی . شود میفراد بی اعتمادي و تحریک پذیري در ا، پرخاشگري، اضطراب دارد و همچنین باعث ایجاد

سطح  آمدن پایین، مشکالتی از جمله درد مفاصل. یا گرم نیز در دیگر مشکالت در محیط کار است سرد بسیار
طرف دیگر عوامل متعدد دیگري وجود دارند که در محیط کار بر سامت افراد  از ...سرماخوردگی و، مقاومت بدن

عامل محرك یا  یک به عنوان، که بر روحیه و شرایط روانی فرد می گذارند با تاثیريها،  از جمله رنگ. هستند موثر
کار باید با شرایط روانی افراد نیز سازگاري  نوعبا  آن تناسب بر عاوه، کار محیط رنگ. نند کسالت آور عمل میک

، کار تراکم. است واضح و روشن کاما نیز ار کار و بهداشت محیطک محیط تاثیر آلودگی داخلی. خوبی داشته باشد
 . )1391، طاهري نخست( عوامل مهم هستند گریاز د زین کارزمان  و کار ساعات

خستگی و ضعف  انجام کار در ساعات نامناسب که با، تراکم زیاد کاري، در خصوص عوامل مربوط به کار
را تهدید خواهند جسمی و روانی فرد  متالس، با تداوم در طول زمان، جسمی و روانی براي فرد همراه هستند

دیگري هستند که بر روي فرد اعم از سامت یا عملکرد او در  عوامل مربوط به مسائل ارتباطی از عوامل مهم. کرد
شیوه ارتباطی و ، نفوذ و اعمال قدرت مدیر، نوع ارتباطات موجود در محیط کار. محیط کار تاثیر می گذارند

 . فرد و میزان خشنودي او از محیط کار دارنداهداف او نقش مهمی در بهداشت روانی  شخصیت و
که یکی  اي هگون نند بهکمی نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدي هر جامعه ایفا، بدون شک سامت روان

کما اینکه امروزه سامت . باشد میافراد آن جامعه  روانی بررسی میزان بهداشت، از محورهاي ارزیابی سامت جوامع
به سزایی برخوردار است و تقریبا در همه کشورها اقدامات وسیعی صورت  اهمیت یان جوامع ازدر م ها انسانروان 

 . ي روانی را سازمان دهندها ي مربوط به بهداشت روانی و پیش بینی بیماريها سیاست گرفته تا
 از قبل که نندکمی ایجاب، ي انسانی و اقتصادي بسیار باالیی داشته باشندها که می تواند ارزش ها سیاست این

 . )2004، بنت( شوند شناخته روانی بهداشت نیازهاي، چیز هر
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 کار طیدر مح عوامل خطر مصرف مواد  2-7-4-1

 سنگینی کار 
 استرس 
 یکنواختی کار 
 خشم  خستگی 
 سرعت در کار  
 )زبردست ایدست  ریبا ز( يمشکالت کار 
 ضیتبع 
 درگیري و مشکالت بین فردي ، خشونت 
 شبانه فتیش)نامناسب  يشیفت کار. . ارتقاء شغلیعدم / رقابت کاري 
، اضطراب( یروان/یاز عوامل محافظ مانند خانواده حاالت و مشکالت عاطف يدور يماراق يکارها 

 . )2008، پربست( )یافسردگ
نزاع با یک . است مختص محیط کار ها ي مختلفی دارد که بعضی از این استرسها دنیاي امروز استرس

می توان ، مدیره یا رؤساي سازمان به مدیر را دیر رسیدن به سر کار و فشار هیأت، شدن از پاداشمحروم ، همکار
محیطی است که از لحاظ مادي و  ریزي به طور کلی نقش مدیریت طرح. ي محیط کار نامیدها یی از استرسها نمونه

را از نظر  اي هجه داشته باشد و زمیندر ضمن مدیر یک سازمان باید به تمام مسایل تو. باشد کننده اجتماعی خشنود
کارها و عواقب ناشی از آن  خود را شریک و سهیم در، فراهم آورد که پرسنل ها روانی و ارضاي انگیزه، روحی
البته فراموش نشود که ایجاد زمینه . افزایش می یابد، در چنین شرایطی است که خالقیت افراد تحت نظارت. بدانند

نیازهاي مادي و روحی پرسنل بخش به منظور ایجاد  يشکوفایی و ارضا، شرایط رشدمناسب و فراهم آوردن 
 داروي تمام دردها و. ممکن و میسر نیست، مهم و غیر قابل اجتناب یعنی عدالت اصل بدون رعایت، انگیزه

 نیا ریدر غ باشد و در هر زمانی باید اساس کار اي هعدالت است که در هر زمین، ي مادي و روانیها گرفتاري
 يبرا یعامل خطر شغل کیکار به  طیو اضطراب در مح استرس. صورت واال رضایت و موفقیت حاصل نمی گردد

 و ییاحساس رها، فرهنگ غالب و سرعت کار. شده است لیکارکنان در سراسر جهان تبد در و مصرف مواد یسامت
 از ياریدر بس. شاند  کیم استرس زا يها واکنش يکار را به سو طیمح زکارکنانین یآن لذات

شها نشان  پژوه هرچند. وجود استرس است، کار طیمصرف مواد توسط کارکنان در مح یعلت اصل موارد
 بر. اورندیتاب ب يکار يها استرس ازی ناش شیند در مقابل فرساتوان می یکه کارمندان در مدت کوتاه اند هداد

داده است که  نشان هاپژوهش، خطرناك است طیبدن و روان به شرا یکیزیاسترس پاسخ ف چون، فیاساس تعر
به  شتریمردان ب يدارد واسترس کار ارتباط خانه و شغل شان نیبه عدم تعادل ب شتریکار ب طیاسترس زنان در مح

 . شغل شان مربوط است
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. فرزندان شان موفق ترند و خانه يدرصد در نگهدار 60از  شیمطلب است که زنان ب نیا يایگو قاتیتحق
و  داري خانه يها تیدرصد مسئول 100تا  80 حدود، نند کیم یزندگ ییکه به تنها وهیب ایزنان مجرد و مطلقه 

 . دچار استرس شوند، به سرکار دنیاز رس شیاحتمال دارد که ب شتریب زنان، جهیدرنت. را برعهده دارند داري بچه
ممکن است ، نیبنابرا. استرس است ینیب شیپ يها از شاخص یکی زیکار ن طیمح يو فضا یمکان طیشرا

. ردیآرام قرار گ يها طینسبت به مح يشتریب در معرض خطر، با انعطاف کمتر یمکان ایکارمند زن در بخش  کی
ند چند کار را با توان میزنان ، یعیبه طور طب. متفاوت است یتوجه قابل استرس زنان به طور امدیجالب است که پ

 . )2009، جکسون( انجام دهند آن خاص یدگیچیپ
 دیگري و بر سالمت کار مثبت اثرگذاري منظر از یکی. است اهمیت حائز نظر دو از سالمتی و کار میان ارتباط

 زیرا است مفید افراد سالمتی پاداش براي و حقوق همراه به کردن کار. کار محیط در سالمت ضعف منفی اثرگذاري

 ممکن کار اوصاف این همه با. است دوستان همکاران و اجتماعی شبکه و بودن ارزشمند حس، درآمدزایی مسبب

 اجتماع پایین طبقات به تنها مخدر مواد کردن مصرف مسئله. باشد نیز مضر شخص سالمتی براي مواردي در است

. ... و پلیس و پزشکان حتی، گزاران قانونها،  شرکت مدیران بین در مواد میزان مصرف افزایش. گردد نمی محدود
بیشترین . باشد می گذار تاثیر فرد سالمت و کارکرد بر مخدرهم مواد اندك مقادیر مصرف حتی. است مشهود نیز

 . باشد می مواد گهگاهی کنندگان مصرف با مرتبط کار محیط در مواد با مسائل و مشکالت

  کاري يها استرسی دالیل 2-7-5

  کار يها شیفت 2-7-5-1

 تولید، دارند خوابی کم شکلی بروز آن پیامد که شده کارکنان بیولوژیک ساعت زدن هم به باعث کاري هايشیفت

 و دارند سیگار کشیدن به تمایل کارها روز به نسبت بیشتر درصد 20 میزان به بدنشان سروتونین عصبی دهنده انتقال
 . شودمی باالتر آنها رد سال  پنج از بعد قلبی حمله احتمال

 کارشان محیط در خود عصبانیت تخلیه جهت اوقات از گاهی کارکنان کار محیط در انفعالی تهاجمی رفتارهاي

-نمی انجام " در کارها نموده لجبازي یا کرده کاري کم مثال طور به و کرده منتقل کار تجهیزات و وسائل یا کار به

 ساله همه که کرد جمله این از که است شده تر پیچیده و کانه زیر، تر پرهزینه کارکنان رفتارهاي این امروزه. دهند

 . رساندمی ضرر جهانی اقتصاد به دالر میلیاردها

  زیاد کار ساعات 2-7-5-2

 جهت پرسنل به فشار. است شده مضرتر گذشته به نسبت کارخانجات اکثر در کاري شرایط که داده نشان مطالعات

 و بپردازند خانوادگی مسائل به کمتر کارکنان که  شده باعث بیشتر ري و بهره کسب براي کار اضافه و بیشتر کار
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 آنها رضایت عدم باعث مسئله این که کنند انتخاب را یکی بایست می خانوادگی روابط و کار بین کنندمی احساسی

  . شود می

  آوري فن 2-7-5-3

 و اذیت  و اند هشد فناوري برده اینکه و شوند گرفته نظر زیر کنترلی ابزارهاي توسط اینکه از کارکنان 
 . شود می کارکنان در ناامیدي باعث کم حقوق. میگردد شغلی يها خشونت  روانی  شغلی آزارهاي

، عوامل مهندسی و ساختار تجدید اثر در ها سازمان شدن کوچک دلیل به شغلی امنیت عدم شغلی امنیت عدم 
 : است گردیده ذکر ذیل رد دارند کار ناشی استرسی ایجاد رد زیادي تاثیر که

  کاري شرایط )1

 کار محیط رد را بسیاري ساعات، فیزیکی فرساي طاقت تالشی، کاري تند، کاري نامطلوب شرایط چون عواملی

 نامطلوب محیط و تکراري و کننده خسته کار. شود می روانی سالمت دتر اختالل موجسب، مفرط کاري پر  گذراندن

 مبتال بیماري به دیگر افراد از بیشتر و زودتر همکاران و خو تند افراد با داشتن کار سرو جمله از روانی و فیزیکی

 . یابندمی بهبود دیرتر و شوند می

  کاري تراکم) 2

 کنار در عدهاي اگر که حالی در کنند می ناراحتی احساس کنند می کار دیگران به نزدیک خیلی که زمانی افراد بعضی

 . نماید استرسی ایجاد دتوان می) منفی یا مثبت( کاري تراکم حالت هر در. کنند می تنهائی احساس نکنند کار بقیه

  نقش ابهام )3

 استرسی، شغلی نارضایتی ایجاد معنی بدین باشد نداشته گرفته عهده به که کاري و شغلی از کافی اطالع شخصی اگر

 . شود می کارمند دتر اضطراب

  شغلی تعارضش) 4

 اینکه یا و نداشته انها انجام به اي هعالق واقعاً که شود مواجه نیازهائی یا وظایف با خود کار محیط در شخص اگر

 دو بین فرد که شود می دیده هنگامی زمینه این در مورد متداولترین. باشد نداشته ذهن در کارها ان انجام از تصویري

 گیرد قرار شرایطی در یا و شود کشیده سو دو به و شود واقع، دارد  متفاوت هدف دو و خواست دو که مختلف گروه

 تخصصی و اداري مشاغل به که افرادي. باشد داشته وجود تعارض روژه مهمی او از که انتظاراتی و ها خواسته بین که

 نحو به  و است استرسی موجب، مسئولیت حجم همچنین، مسئولیت تکمیل یا پذیرش در شکست، دارند اشتغال
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 باید وي، شود بیشتر دیگران مقابل در فرد مسئولیت میزان چه هر. شود می منجر اضطراب و، افسردگی به چشمگیري

 . شد خواهد بیشتر نیز استرسی نتیجه در و کند صرف سایرین با برخورد و واکنش در را بیشتري زمان و دقت

  مافوق با روابط) 5

 شود می ایجاد دوستانهاي روابط  کنند می احساس کار مالحظه و فکر با فردي را خود رئیس کارکنان که شرایطی در

 تحت است تفاوت بی انان منافع به نسبت و کند مین را انان بود بدست صمیمی و احترام، متقابلی اعتماد اساس بر که

 . هستند روانی اختالل معرض در بیشتر و بوده استرسی

  دستان زیر با روابط) 6

 هیچ، دنیا فعلی شرایط در و صمیمیت عدم، اعتمادي بی متحور و اساسی عامل، همکاران بین خوب روابط نبود

، موضوع این از آگاهی عدم ولی دارد فرد خود فعالیت میزان به بستگی آن بقاي و شغل حفظ و نیست دائمی شغلی
 گذاشته کنار یا مقام تنزل از ترسی. است روانی يها فشار از یکی بازنشستگی و شدن گذاشته کنار از ترس موجب

 این. است شدیدتر بسیار، اند هسیدر خود کار در پیشرفت سطح باالترین و باال مدارج به دانندمی که افرادي در شدن

 شغلی امنیت احساسی عدم کوشند می حال عین در و نگهدارند اوج در را خود همچنان تا پردازندمی پرکاري به افراد

 ذهنی یا جسمی نیاز نوعی استرسی. گیرند می قرار استرسی معرض در پیش از بیش ترتیب بدین و کنند مخفی را

 مقادیر. بگریزیم آن از یا کنیم مبارزه خطر با تا دهد می امکان ما به و انگیزد می بر را خاصی يها پاسخ ما در که است

 بیش استرسی اما. بخشد بهبود کار و ورزشی مثلی خاصی احوال و اوضاع در را شما عملکرد است قادر استرسی کم

 با مقابله براي را سازمانها تمام امروزي زندگی در که آورد وارد سازمان و فرد به را فراوانی يها زیان دتوان می حد از

با آن  مقابله راه اولین که پردازیم می شغلی استرس يها نشانه توضیح به ادامه در است نموده تشویق استرسی اینگونه
  .باشدشناخت کاملی از تمامی جهات می

 يریشگیپ 2-7-6

، یشیمصرف آزما، به مصرف شیشامل گرا، ادیمنجر به اعت ندیاز فرا هیاول يریشگیپ يبه معنا ادیاز اعت يریشگیپ
 لیآن است که از تبد يبه معنا ادیاز اعت يریشگیپ گریاست  به عبارت د یسوءمصرف و وابستگ، یگاه گا ه مصرف

 کنندگان افراد به مصرف نیا لیو از تبد، به مصرف دارند شیکه گرا یاند به کسانکه هرگز مصرف نکرده یکسان
و از ، کنندگان فافراد به سوءمصر نیا لیو از تبد، یکنندگان گاهگاهفافراد به مصر نیا لیو از تبد، یشیآزما
 يشامل الگوها، به بعد یاز وابستگ ندیفرا نیا هیبق. شود يریافراد وابسته به مواد جلوگ ایافراد به معتادان  نیا لیتبد

. ستیطرح ن نیموضوع ا، و مرگ )یخانمان یب( یخانوادگ، یاجتماع يافت کارکردها دیتشد، )قیمثل تزر( پرخطر
 يتا حد يبندمیتقس نیا. کردندیم میتقس هیو ثالث، هیثانو، هیرا به سه سطح اول يریشگیپ يهاهگذشته برنام در
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 از يریشگیپ يهابرنامه، مطرح شد که طبق آن يدتریجد يبندمیتقس 1994رو از  نیاز ا، کننده بودجیو گ مغشوش
» یانتخاب«، »یهمگان«: کرد میجامعه هدف با مصرف مواد به سه نوع تقس يریبر اساس سطح درگ توان یرا م ادیاعت
 . )2006، رابرتسون( »يمورد«و 

 ایآموزان  شدان یه راهم ایمحله  ایکشور  کیمردم  یه رامثالً هم –یعموم تیجمع، یهمگان يریشگیپ
آنها ارائه  ي الزم را به همه يها و اطالعات و مهارت ردیگ یدربرم يگونه غربالگر چیرا بدون ه –نوجوانان يههم

 طیمح، یروان یناراحت، یکه مشکالت درس یآموزانپرخطر مثالً دانش يها صرفاً در گروه یانتخاب يریشگیپ. کند یم
 پرخطر را هدف رگروهیز کیکل  یانتخاب يریشگیپ. شودیاجرا م، دوستان ناباب دارند يشبکه ای یخانوادگ متشنج

 از شیندارد و آن را به طور خاص و ب يگروه کار ریآن ز ياز اعضا کیخطر متفاوت هر  يو به درجه ردیگیم
 رگروهیدر آن ز تیاز اعضا ممکن است صرف نظر از عضو یکی: سنجدینم رگروهیفرد در آن ز تیعضو تفرص

 دچار سوءمصرف مواد یممکن است حت يگریوجه در معرض خطر نباشد و د چیعوامل خطر به ه ریسا جهت از
در آنها  ادیاعت صیتشخ يها متمرکز است که گرچه هنوز مالك يبر آن دسته افراد، يمورد يریشگیپ شده باشد هم

مواد  ریو الکل و سا گاریو مصرف س ها آن مثل افت نمره ي کننده نگران يها نشانه نیاول یول، ندارد وجود
 مداخالت بر عوامل خطر نیا. در آنها رخ داده است ادیمرتبط با اعت يمشکلزا يرفتارها ریارتکاب سا و يا دروازه

 . )2009، بالتر( مثبت متمرکزند انیو مدرسه و همتا نیمثل اختالل سلوك و فاصله گرفتن از والد، یطینه مح، يفرد

 کننده محافظت اجتماعی و محیطی عوامل 2-7-7

 سالم خانواده 2-7-7-1

 با، افراد این. شود می وي روانی– عاطفی نیازهاي ارضاي موجب کودکی سنین از ووالدین فرد بین مثبت تعامل پیوند

 الزمه که را گوناگون يها تمهار و شوند می شخصیتی انحرافات دچار کمتر، بینی پیش قابل و منطقی روابط به تجربه

 تنهایی احساس کمتر، ووابستگی تعلق حس داشتن با و آموزند می است اجتماعی و فردي بین سالم روابط برقراي

 . شود مین کشیده اعتیاد دامن به و ینماید م وانزوا

 واطرافیان مدرسه، خانواده حمایت و هوشیاري 2-7-7-2

 حمایت وتأمین کافی مراقبت و کنترل، فرزندان اعتیاد واحتمال مخدر مواد مصرف خطر از والدین وآگاهی هشیاري
 یا و مواد مصرف احتمال، نیاز هنگام به، صمیمی و سالم دوستان و اطرافیان، مدرسه، خانواده الزم راهنمایی و

 . دهد می کاهش را اعتیاد و سوءمصرف
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 مواد مصرف بودن ارزش ضد 2-7-7-3

 و شغلی ،خانوادگی، فردي وموقعیت اعتبار و شود می نهی مواد مصرف هرگونه وضوح به که وجوامعی ها محیط در
. یابد می کاهش مواد به اعتیاد شیوع، تبع وبه کنندمی پیدا منفی نگرش افراد، یابدمی تنزل کننده مصرف افراد اجتماعی

 و باشند داشته يها صمیمان رابطه که دارند توقع خود دبیران و آموزگاران از نوجوانان و کودکان هم مدرسه در
 بین تبعیض عدم، شخصیت به توجه. گردد مبذول بیشتري عنایت و توجه آنان يها توانایی و استعدادها به همچنین

 فیلم، اسالید نظیر آموزشی کمک ووسایل عملی دروس از استفاده، آموزان دانش با مشورت و همکاري، شاگردان

 که هستند تحصیلی محیط در عواملی جمله از آموزان دانش در تحصیلی انگیزه ایجاد و معلم نبودن وحده ومتکلم

 مربیان، هدف این به نیل براي، بنابراین. دهند کاهش را ونوجوانان کودکان توسط جرم ارتکاب احتمال ندتوان می

 افرادي ازبین بایستی، دارند برعهده را خطیري وظایف، اجتماعی زندگی به کودکان دادن عادت در وپرورش آموزش

 شناسی روان و تربیتی علوم به کامل آشنایی و بوده کودکان به عالقمند و شهرت حسن و روانی تعادل داراي که

 آموزشی يها برنامه اجراي به موظف فقط را خود نباید مربیان. شوند انتخاب داوطلبین بین از آزمون با، دارند کودك

 و اخالقی اصول رعایت، انسانی روابط ایجاد با نوجوانان و کودکان وعاطفی روانی وضع به رسیدگی بلکه، بدانند
. شود می محسوب آنان واصلی حتمی وظایف از دیگران با وسازش همکاري و تعاون آموزش، مذهبی مبانی
 . شود تعیین آموزان دانش هوش و استعداد به باتوجه باید هم درسی يها برنامه

 ارتقاي، بزهکاري و مخدر مواد استعمال خطرهاي يها زمینه در آموزان دانش آگاهی افزایش بنابراین
، اجتماعی ضد رفتار برابر در مقاومت براي آنان به منابع ارائه با نوجوانان انگاره وخود شناختی روان يها ظرفیت
 دانش موفقیت تقویت منظور به اختصاصی آموزشی برنامه ایجاد، همساالن فشار برابر در مقاومت فنون آموزش
 مشاوران ایجاد و ودانشآموزان معلمان بین تر فردي روابط، آنان تحصیلی شکست از جلوگیري و ناسازگار آموزان

 عمل مدرسه واولیا والدین بین همکاري تضمین جهت در و مدرسه و خانواده بین رابطین عنوان به که مدرسه– خانه
 . باشد می نوجوانان و کودکان بزهکاري از پیشگیري منظور به مدرسه در موجود راهکارهاي جمله از، کنندمی

 خدمات به دسترسی 2-7-7-4

 يها مشاور خدمات، شغل دادن دست واز سرپرستی بی مانند مشکالتی بروز هنگام حمایتی خدمات به دسترسی
ترك اعتیاددارند،  به تمایل که بیمارانی براي درمانی وخدمات مهم تصمیمات اتخاذ یا عاطفی مشکالت بروز هنگام
 مزمن یا تشدید شود رو به رو آنها با زندگی طول در است ممکن فرد که آمیزي مخاطره عوامل تا شود می بموج

 . نشود
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 مواد به دسترسی عدم 2-7-7-5

 . یابد می کاهش مصرف و مواجهه احتمال باشد تر گران یا و بتر نایا فرد زندگی محیط در مخدر مواد هرقدر

 سالم تفریحات 2-7-7-6

، است بشري ضروري حوائج از یکی که تفریح. آید می شمار به حمایتی عوامل زمره در هم سالم تفریحات ایجاد
 هايفعالیت که است شده ثابت علمی بررسی با. یگردد م روانی آرامش و اعصاب تسکین، خستگی رفع سبب

 اوقات که وافرادي است اجتماعی محیط با انطباق مهم عوامل از یکی، ورزشی و مذهبی، سیاسی، هنري، اجتماعی

 . شوند می کشانده مختلف جرایم ارتکاب به، گذرانند می بطالت به را خود فراغت

 و روانی و روحی يها بیماري در، دارد ارجحیت درمان به پیشگیري، جسمی يها بیماري در که همانگونه
 کودکان بزهکاري مورد در. برآمد پیشگیري فکر در، گردد اختاللی دچار شخص اینکه از قبل است بهتر نیز شخصیتی

 دور عواملاین از را آنها که نمود سعی و دهد می سوق ارتکاب طرف به را آنها عواملی چه که دید باید، نوجوانان و

-می رنج غیره و خانوادگی، فرهنگی، اقتصادي ماهیت با مختلفی مشکالت از بزهکار نوجوانان و کودکان. نگهداشت

 پیشگیرانه سیاست یک اتخاذ مبناي به مشکالت این رفع جهت در شده سازماندهی و منسجم تالش بنابراین. برند

 اقدام. حمایتی عوامل افزایش و خطر عوامل کاهش و شناسایی از عبارتند سیاست این اصلی عناصر. باشد می مؤثر

 باید واقع در، شود می نوجوانان و کودکان خاص گروه شامل که) زودرس پیشگیري( زودرس اجتماعی روانشناختی

 جلوي باید ها مداخله و اقدامها اینگونه دقیقتر عبارت به. شود منجر) مزمن( پایدار مجرمانه رفتارهاي از پیشگیري به

 خطري عوامل یعنی، بگیرد –اجتماعی خطر عوامل – هستند آن معرض در نوجوانان و کودکان که را خطري عوامل

 افزایش، کنند انتخاب را مزمن مجرمانه رفتار، آینده در خطر معرض در کودکان اینکه احتمال است ممکن ماهیتاً که

 اتخاذ و پذیرش احتمال کاهش به که حمایتی عوامل تثبیت و تقویت جهت در باید اقدامات این همچنین دهندو

 . شوند هدایت نماید می کمک کودکان توسط مزمن مجرمانه رفتار

 خانوادگی و اجتماعی نامساعد يها محیط در بزهکار کودکان غالب که دهد می نشان شناختی جرم مطالعات
-خرده از، ییها محیط چنین در پذیري جامعه يها شیوه فراگیري و آموزش از محرومیت بر عالوه و یابندمی رشد

 جدید دیدگاههاي اینرو از، آموزند می را بزهکارانه زندگی اصول و قوائد، بوده متأثر نیز بزهکاري يها فرهنگ

 نامناسب يها محیط در که است اطفالی از دسته آن پذیري جامعه و رشد فرایند در مداخله خواهان، شناختی جرم
 از جلوگیري و بشناسد بزهکار یک را خود کودك آنکه از پیش، زودرس مداخله. اند هگرفت قرار محلی و خانوادگی

 مسئولیت به وي رسیدن براي انتظامی و زاجرم هايمحیط در کودك ساختن رها از، مجرمانه عادات گرفتن ریشه
 . است مؤثرتر کیفري دادرسی سیستم به ورود و کیفري
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  اعتیاد از پیشگیري در مذهبی و دینی رفتارهاي نقش 2-7-8

 براي دارویی مداخله بر عالوه که است معنی بدین این. است معنوي و اجتماعی –روانی –جسمی بیماري یک اعتیاد

 درمان امر در نیز روحانی مداخله وهمچنین شناختی جامعه مداخله، روانشناختی مداخله، بدن شیمیایی ساختار تغییر

 ترین بنیادي و ترین اثربخش، آن با مقابله نیز و اعتیاد از پیشگیري معنوي -فرهنگی بعد. شود واقع مؤثر تواندمی

 جامعه فرهنگی عنصر ترین مهم راستا این در. است بیشتر تحقیق و توجه نیازمند که است زمینه این در ها تفعالی

 تحقیق و نگري ژرف با که است جاري و ساري ایرانیان زندگی ابعاد تمام در که است دینی يها آموزه و دین، ایرانی

 و پیشگیري براي و گفت پاسخ را روانی و زیستی، اجتماعی نیازهاي قبیل از امروز بشر يها ينیازمند توان می آن در
 فشار، بخشیده آرامش و قلبی اطمینان انسان به آن يها آموزه و دین. یافت مؤثري راهکارهاي نیز اعتیاد معضل درمان

 و فساد از را وي، آن کارگیري به و یکند م دور انسان از را حقارت احساس و بدبینی و ناامیدي و استرس و روانی
 در بازدارنده عامل مهمترین همین و کند می جبران را شخصیتش عاطفی يها خالء و نموده دور تباهی و فحشا

 . است مخدر مواد مصرف به فرد گرایش

 مواد سوءمصرف از پیشگیري وآموزش جامعه 2-7-9

 اقدامات قسمت این در. خواست کمک نوعی به جامعه افراد تمام از توانمی، مواد سوءمصرف از پیشگیري براي

 :شود می ذکر، سن تفکیک به ونوجوانان کودکان در مواد سوءمصرف از پیشگیري براي الزم اجتماعی
. هستد جوامع اکثر افتخار و مباهات ومایه ها سرمایه، سال 8تا  5 سنین کودکان سال 8تا  5 کودکان براي باجامعه کار
 آسیب حال عین ودر گناه بی و پاك، سن کم کودکان. رسند می نظر برانگیزبه تحسین و اشتیاق از سرشار، امیدوار آنها

-می مردم. عالقمندند خطرات از آنها محافظت به اختصاصی طور به وجوامع باشندمی یادگیري مشتاق آنها، پذیرند

 يها فیلم طریق از سن کم کودکان. بمانند پاك کودکانشان بیشتر هرچه و است ممکن که زمان هر تا خواهند
 نشان کنجکاوي مواد مصرف به نسبت آنها. شوند می مواجه مواد با، واقعی زندگی اوقات گاهی و تلویزیون، سینمایی

. شود آغاز، کودك مهد مقطع همان از یعنی، زود خیلی باید مواد از پیشگیري آموزش، لذا، کنندمی توجه آن به داده
 مضر نفوذهاي دیگر و مواد مصرف سوي به دهنده سوق فشارهاي برابر در تا گیرندمی یاد کودکان اینصورت در

 . باشند مجهز مطمئن و خطر بدون سالم تصمیماتی اتخاذ براي و کنند مقاومت

-تعلیم .دارند برآنها خوبی نفوذ مدارس معلمان و مسئوالن میزان همان وبه سن کم، کودکان این دهندگان تعلیم

 نفوذ و دانش. کنند صحبت آنها جانب از نیرومند طور به ندتوان می و شناسندمی را آنها نیازهاي و کودکان، دهندگان

. است مؤثر و مهم بسیار مواد مصرف از پیشگیري يها تالش اجراي براي حمایت جلب و ترغیب در دهندگان تعلیم
، خبري هايرسانه، مذهبی رهبران، محلی پلیس درآن که است خاصی يها شیوه تعیین نیازمند جامعه درگیرساختن

، طراحان، تفریحی مراکز و ها پارك مسئوالن، بازرگانان و تجاري رهبران، اجتماعی و بهداشتی خدمات سهاي آژان
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 آنها به مواد از کودکان داشتن نگه ودور حفظ تادر کنند کار مدارس با بتوانند اجتماعی رهبران ودیگر ریزان برنامه

 . نمایند کمک

 : شوند مواد مصرف از پیشگیري يها تفعالی مشغول زیر يها شیوه به جوامع خود که کرد پیشنهاد توان می

 از پیشگیري به تا کرد ایجاد جامعه در وفردي گروهی پیوستگی و اتحاد یا ضربتی تکلیف یک توان می 

 . نماید کمک مواد مصرف

 روزانه مراقبت يها هزینه کردن فراهم زمینه در تا خواست مشاغل دیگر کارکنان و محلی بتجار از توان می 
 ).مدرسه از وبعد قبل وتوجه مراقبت مانند( نمایند کمک

 تسهیالت براي الزم يها هزینه تا خواست دیگران و شهري گروههاي، محلی وکارکنان بتجار از توان می 
 مشارکت تسهیالت براین نظارت زمینه در توان می ضمناً، نمایند یاري امر این در یا کرده فراهم را تفریحی

 . نمود

 خوبی به و بوده امن مکانهاي، مدرسه ساختمان اطراف يها خیابان و روها پیاده که شد مطمئن توانمی 
 ).دباش نداشته وجود خرابه اطراف آن در( باشند شده تعمیر

 )بازي هايزمین مانند( نمود سازي زیبا و بازسازي، نگهداري، حفظ را مدارس تفریحی تسهیالت توان می 
 و) اردوها( کوتاه سفرهاي، ویژه يها برنامه) دیدن تدارك( از حمایت به را خصوصی يها بخش توان می

 . نمود ترغیب معلمان آموزشی يها برنامه و مواد درسی متون تهیه

 سال 19  تا 17  جوانان براي جامعه با کار 2-7-10

 هماهنگ بزرگساالن با نوجوانان رفتارهاي و نیازها تا است مختلف ابعاد در تکامل و رشد مستلزم دبیرستان يها سال

 این. کند انتخاب را خود زندگی وروش راه فرد و گیرد شکل استقالل تا آید می پدید ییها تفرص دوره این در. شود

 . دارد ضرورت مختلف افراد تجربیات از پذیري تأثیر و واضح اهداف تبیین، مهم يها تصمیم اخذ براي استقالل

 موتوري تصادفات نظیر حوادثی یا و تحصیلی يها موفقیت شرح یا ورزشی يها گزارش طریق از اغلب جامعه
 و پشتکار فاقد، خودرأي، نشدنی کنترل اغلب سنی گروه این، جامعه نگاه در. یشوند م مطلع نوجوانان وضعیت از

 از نیازبی و مستقل، بالغ، پذیر مسئولیت، مرور به و دبیرستان نهایی يها سال امادر، رسند می نظر به وباطل عاطل
 عالقه و توجه نیازمند واو داشته اهمیت نوجوان براي حمایت این که حالی ؛درشوند می تلقی راهنمایی و حمایت
 است؛ ناپذیراجتناب سن این در مواد مصرف باشند معتقد که ییها نگرش را ها ضربه شدیدترین. است خود به جامعه

 پیکره به، داد انجام آنان براي اقدامی هیچ توان مین و هستند نشدنی کنترل و ناپذیر مسئولیت سنی گروه این
 . آورند می وارد نوجوانان شخصیتی
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  را آنان نیازهاي و جوانان، افراد این. دارند کالس محدوده از فراتر تأثیري، مدارس ومعلمان مشاوران
 حمایت برانگیختن در افراد این نفوذ و دانش. بشناسانند جامعه به درستی به را نیازها این ندتوان می و شناسندمی

 مشارکت جهت راههایی که است معنا این به جامعه کردن درگیر. است مفید اعتیاد از پیشگیري تقویت و جامعه
 ،مطبوعات اصحاب، وبهداشت سالمت متولیان، اجتماعی خدمات اندرکارن دست، مذهبی رهبران، انتظامی نیروي
 مواد از را جامعه ساز آینده فرزندان، هم دردست دست که شود یافت کلیدي افراد و ریزان برنامه سایر کسبه و تجار
 . دارند نگه دور

 از سوءمصرف مواد يریشگیاصول پ 2-8

و  ییآور  و شناسا عوامل محافظ از جمله عوامل تاب شیو افزا ییبه شناسا، يریشگیپ يها در برنامه )1
، ها یژگیو، منظور از عوامل خطر. شود یتوجه م  يریپذ بیکاهش عوامل خطرزا از جمله کاهش عوامل آس

به نسبت  يشتریآن فرد با احتمال ب، وجود داشته باشد يفرد ياست برا کناست که مم یحوادث ای رهایمتغ
عوامل محافظ . شود یانتخاب شده است به اختالل دچار م یعموم تیاز جمع یکه به طور تصادف یکس
 دچار يکه فرد نه تنها با احتمال کمتر شود یهستند که وجود آنها باعث م یحوادث ای رهایمتغ، ها یژگیو

اعتقاد بنا شده است که  نیا يبر مبنا  يآور تاب شود یهم سالم م يشتریبلکه با احتمال ب، اختالل شود
گرفت که  جهیبتوان نت دیشا کنند؛ یرا تجربه نم یاختالل، رندیگ یاز افراد که در معرض خطر قرار م يا عده

، عوامل محافظ نیتر مهم. ستین یشرط کاف اما، هست يریپذ بیآس يمواجه شدن با خطر شرط الزم برا
، نینظارت والد، مدرسه يها تیموفق، مثبت همتا يها ارتباط با گروه، یزندگ يها از مهارت يبرخوردار

در  یکاست، بخش یمنیفقدان روابط ا، عوامل خطر نیتر است؛ مهم بخش یمنیمثبت در ارتباط ا يوندهایپ
مدرسه و ، دوستان، مصرف در خانواده تیمقبول، نگرش مثبت قدانف، معتاد نیوالد، یاجتماع يسازگار

با وجود ، دشوار طیفرد در شرا شود یآور باعث م تاب عوامل. خجول است ایپرخاشگر  یتیشخص، محله
 نیاستفاده کند و از ا یو رشد در زندگ تیبه موفق یابیممکن خود در دست يها تیعوامل خطر از ظرف

سربلند ، انهیجو چالش مبارزه نیو از ا دیتوانمند کردن خود بهره جو يبرا یچالش و آزمون به عنوان فرصت
 . )2010، رحیمی( دیبه درآ

 یکنترل فرد بر زندگ، مثبت از خود يریداشتن تصو: آور عبارت است از عوامل تاب نیتر از مهم یبرخ
در  يو معنو یاخالق يها وجود ارزش، یشبکه اجتماع ایاحساس تعلق به محله ، تیاحساس مسئول، خود
 . طیمح

 یزندگ یعموم يها مشتمل بر بخش آموزش مهارت) یاجتماع -یروان يها بیاز آس( يریشگیپ يها برنامه )2
 : عبارت است از یاساس ای یعموم يها مهارت نیا. در پنج حوزه است

 حل مسأله، يریگ میمهارت تصم) الف
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 تفکر نقادانه، تفکر خالق )ب
 سازگارانه يفرد نیارتباط ب يبرقرار، ارتباط مؤثر يبرقرار) ج
 گرانیبا د یهمدل، یخودآگاه) د
 یفشار روان، ها جانیمقابله با ه)  ه

مثل آموزش  شود؛ یم یطراح) ادیاعت( بیآس کیاز  يریشگیبا هدف پ یاختصاص يها مهارت آموزش
نشان داده است که اگر  یشواهد علم. در مقابل فشار گروه جهت سوءمصرف مواد، مهارت قاطع بودن

آنجا که همه کودکان و  از. دارد هیاول يریشگیدر پ یبرنامه گسترده باشد نقش مهم کیها در قالب  آموزش
و  یاز رشد بهنجار کودک یاز آن ناش یو بخش شوند یروبرو م یروان يخود با فشارها ینوجوانان در زندگ

الزم  يها ییکه آنها فاقد توانا یدر صورت، و اجتماع است نیاز ارتباط کودك با والد یناش گرید یبخش
سازمان  لیدل نیبه هم. خواهند داشت يشتریب يریپذ بیآس، روزمره یدر مواجه با مسائل زندگ، باشند
 يریشگیو پ گرانیفرد در مراقبت از خود و د زهیانگ جادیا، سالمت روان يبهداشت به منظور ارتقا یجهان

در  1993و از سال  دهیرا تدارك د یزندگ يها برنامه آموزش مهارت، یاجتماع یروان يریپذ بیاز آس
ضدمواد و  يها نگرش تیمقاومت در برابر تعارف همراه با تقو يها هارتغالباً م. مدارس اجرا کرده است

رفتار در فرد  ییتوانا جادیآنچه در نظر است ا، ها مهارت ها يریادگیکه در  ییاز آنجا. است يتعهدات فرد
 ندیو تجربه در فرآ نیبا تمر، نوجوان در عمل ایفرصت فراهم شود که کودك  نیا دیبا نیبنابرا، است

 يفایا، آموزش عبارت است از بارش فکر يها وهیش نیتر حوزه مهم نیدر ا. ردیفعال قرار گ يریادگی يایپو
 يها استفاده از روش، کوچک يها در گروه ژهیبحث و تبادل نظر به و، يباز، نقش ضینقش و تعو

آموزش  رهمه د، یگروه يریگ میو تصم یحل مسئله گروه، همساالن یدر بحث گروه ژهیبه و، گرا تعامل
، کوتاه مدت يرهایتأث، یزندگ يها مهارت يبرا یآموزش يها برنامه ياجرا. داشته است يریچشمگ ریتأث
، رفتار مثبت التیتما، بهبود سطح سالمت روان، نگرش رییتغ، دانش جادیمدت و بلندمدت چون ا انیم

، مدرسه يبهبود رفتارها، کالس يبهبود فضا، یاجتماع -یروان يها ییبهبود توانا، يدر خودکارآمد رییتغ
 جادیا، یلیبهبود حضور در مدرسه و عملکرد تحص، شاگردان و ارتباط شاگردان و معلمان نیب رتباطبهبود ا

 راتییتغ، ادآوریو  یتیتقو يها دارد که با جلسه یاجتماع يبر رفتار سالمت و رفتارها دار یمعن راتییتغ
 . )2002، روزنبرگ( شود یزمان حفظ و ابقا م یشده ط جادیا

را نشان  يبند جمع نیا 1999و  1997، 1982، 1980 يها سال یو همکاران ط  نیمتعدد بوتو مطالعات
فشار (اجتماع  ریاز تأث يساز با تمرکز بر آگاه، یمقاومت اجتماع يها مهارت کردیدر رو: داده است که

اطالعات  شیو افزا گروهقاطع بودن در مقابل فشار ، یاختصاص يها آموزش مهارت، بر مصرف) ...گروه
مصرف  زین، افتهیو پنج تا چهل و پنج درصد کاهش  یس نیب دنیکش گارینرخ س، یدر مورد عواقب منف
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درصد تا چهل و هفت و به چهل و سه  افتهیها کاهش  برنامه نیجوانا پس از شرکت در ا يالکل و مار
 گزارش شده است

چهل و دو تا  نیب گاریس دنیشروع کش، از سوءمصرف مواد يریشگیدر پ یعموم يها مهارت کردیرو در
 . )1997، بوتوین( کاسته است زیجوانا ن يو از مصرف الکل و مار افتهیهفتاد و پنج درصد کاهش 

جامع در   برنامه قیاست که از طر یهمگان يریشگیپ يها از برنامه گرید يا نمونه (Star)استار  پروژه
را  یبهداشت يها استیدر س رییو تغ یاجتماع يها و سازمان نیمربوط به والد يها برنامه، ها مدارس و رسانه

بود که به مدت دو سال  یماعاجت ریبرنامه تأث کی، قسمت مربوط به مدارس. مطالعه کرد یکل تیدر جمع
 یفیبه صورت تکال( نیها و والد توسط آموزش رسانه ندیفرآ نیا. شد یاجرا م دهیتوسط معلمان آموزش د

به . بر جا گذاشت یبلندمدت و مثبت ریتأث یجمع یشد و در اقدام تیتقو) خانواده يدر منزل با همکار
 یحدود س، جوانا يدرصد در مار یکردند حدود س شرکتبرنامه  نیکه در ا یرستانیآموزان دب که دانش يطور

 . )2000، نیدا(آموزان کمتر مصرف کردند  دانش ریدرصد الکل نسبت به سا ستیو حدود ب گاریدرصد در س
و  یتیترب يو راهبردها نیوالد يها متمرکز بر خانواده دارد و شامل مهارت ییها بخش يریشگیپ يها برنامه )3

، است يگذار خانواده در قانون يها استیس، بحث در مورد مواد نهیخانواده در زم يبرا ییها فرصت جادیا
که نه  یدر خانواده اعمال انضباط. دهند یمناسب رفتار را شکل م یقیتشو يکه با سازوکارها يا به گونه
 یاثربخش، خانواده و تعامل آنها با هم يهمتا برا يها انگارانه و وجود گروه باشد و نه سهل رانهیگ سخت

متمرکز  يها متمرکز بر خانواده از برنامه يها تیداده است که فعالشواهد نشان . برد یرا باالتر م يریشگیپ
 يرومندسازیبرنامه ن، به عنوان مثال. داشته است يشتریب یاثربخش، ییبه تنها نکودکا ای ییبه تنها نیبر والد
فرزندان شش تا ده ساله  ياست برا یانتخاب يریشگیپ يها از برنامه يا ها که نمونه خانواده

و کاهش عوامل  نیوالد يها برنامه به منظور بهبود مهارت نیا. کنندگان مواد طرح شده است سوءمصرف
 : شده و شامل سه جنبه بود ختهیخطرساز در کودکان ر

 کودکان در ساعت اول نیآموزش جداگانه والد) الف
 ت دومو کودکان در ساع نیوالد یخانوادگ يها آموزش مهارت) ب
 . کنند یتماشا م لمیو ف خورند یخانواده با هم شام م يسپس اعضا) ج

ها  آموزش مهارت. دهد یآنها کاهش م نیو سوءمصرف مواد را ب شیآنها را افزا يها مهارت نیوالد آموزش
 شیکار با درمانگر افزا قیرا از طر یقابل قبول اجتماع يآنها را کاهش و رفتارها یمنف يبه کودکان رفتارها

را بهبود  دیجد يرفتارها، نیتمرکردن دو نسل در آموزش و  ریخانواده با درگ يها آموزش مهارت. دهد یم
سازمان خانواده و کاهش در اختالل ، بهبود ارتباط، یشامل کاهش تعارضات خانوادگ هیاول جینتا. بخشد یم

 . )1391، هاوکینز( و سوءمصرف مواد بود يسلوك پرخاشگر
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 یدبستان شیالزم است و غالباً از سن پ  ادآوری يها ها در جلسه ها و تکرار دخالت دخالت یطول مدت کاف )4
از برنامه آموزش  يا مثالً نمونه. ابدی یرشد کودك و نوجوان ادامه م ندیمتناسب با فرآ، رستانیتا دب

اجرا شد و شامل شانزده دوره  رستانیو دب ییاهنمادوره سه ساله در مدارس ر کیدر  یزندگ يها مهارت
را در  یدر سال دوم و پنج جلسه در سال سوم بود که سه حوزه اصل یتیده جلسه تقو، در سال اول

در طول شانزده  یاجتماع یکل يها مهارت، یرسان مقاومت در برابر مواد و اطالع يها مهارت: گرفت یبرم
 59-79 تواند یم کردیرو نینشان داد که ا جینتا. گرفت مطالعه قرار دبرنامه بارها مور نیا، سال گذشته

. کند یبرنامه را حفظ م ریتأث یتیتقو يها جلسه. جوانا را کاهش دهد يالکل و مار، گاریدرصد مصرف س
، گاریدهنده کاهش معنادار مصرف س نشان، مدرسه انجام شد 56آموز از  دانش 6000 يکه بر رو یقیتحق

جوانا در  يالکل و مار، گاریمصرف س وعیش. بود هیاول یابیجوانا شش سال پس از ارز يالکل و مار
به چند ماده  یاز گروه کنترل بود و مصرف همگ تر نییدرصد پا 44کننده در برنامه  آموزان شرکت دانش

 . )2010، رحیمی(بود  تر نییشصت و شش درصد پا

 پیشینه تحقیق 2-9

 یربه کار کارکنان در تاث یاداعت اي هنقش واسط یبررس« تحقیق با عنواندر ) 1396( نیک نفس و خضري 
دریافتند  »)یغرب یجانبانک مسکن استان آذربا: يمطالعه مورد( یشغل یکارکنان بر فرسودگ یاسترس شغل

و با توجه  یممستق یردر بانک مسکن تاث یشغل یبر فرسودگ یانکارکنان به مشتر یکه بهبود استرس شغلکه 
 یممستق یرغ یرتاث یشغل یکارکنان بر فرسودگ یاسترس شغل، به کار کارکنان یاداعت يگر یانجیقش مبه ن
 . دارد

 یندر ب یسازمان يبه کار و رفتار شهروند یاداعت ینرابطه ب یبررس«در تحقیق باعنوان ) 1393( سمندري 
 يبه کار کارمندان ادارات با بروز رفتار شهروند یاداعت ینبدریافتند که   »یلکارمندان ادارات شهر اردب

 یلتما، شدن با کار ینعج(به کار  یادابعاد اعت ینب ینهمچن. دارد وجودداری یآنها رابطه معن یاندر م یسازمان
 . وجود دارد داري رابطه مثبت و معنا یسازمان يشهروند يو رفتارها) در کار و لذت از کار یدرون

 پرسنلاد در موف مصرءسونماي و درپیشگیر«در پژوهشی با عنوان ) 1391( نجارزادگان وهمکاران 
روي  ايبر نضباطیا سخت يهازاتمجا، ادمواز  دهستفاا ممنوعیت نچو ملیاعودریافتند که » منظايهاونیر

، دعتیاا نماو در يپیشگیر ايبر نستاو دو ادهخانو  کتراـمش، دوره  اي ادرار تاـمایشآز، داـعتیا بهآوردن 
 رياـهمک، جتماعیو ا ديفر مسائل به هیژو توجه، ادفرا يهاريهمکاو  خدمت بقاسو با متناسب زاتمجا
 شدار نکنارکادادن  ارقر لگوا، نظامی نفرماندهااز  يگیرهبهر، بخشیانتو کزامر با نظامی يها  نتاـسربیما

 . میباشد دموجو يلعملهاراستودر د كمشتر رمواز ا همگی
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بررسی رابطه ویژگیهاي شخصیتی افراد و اعتیاد به کار «در پژوهشی با عنوان ) 1391(پورصادق و جهانگیر 
همبستگی معنی داري را بین متغیرهاي ویژگیهاي شخصیتی و دریافتند که  »کارکنان یک سازمان دولتی

یفتگی و کانون خودش، خودباوري(به طور کلی بین ویژگیهاي شخصیتی . اعتیاد به کار نشان می دهد
 . کارکنان و اعتیاد به کار آنهارابطه وجود دارد) کنترل

 با طرحی، داریوش يها طرح قالب و در کردستان اعتیاد از پیشگیري بنیاد توسط 1381 سال در 

 کارگاههاي کارگران نفر از 135 طرح این در. شد برگزار سنندج در"کارگران به چهره چهره آموزش"عنوان

. گرفتند اعتیاد قرار از پیشگیري آموزش تحت نفره ده تا هشت قالب کارگاههاي در خدماتی و صنعتی
 ارتقاء دانش در آموزش داد نشان آمد عمل به آموزشی در جلسات که ییها آزمون پس و آزمون پیش بررسی

 . است بوده مؤثر فراگیران

ساله به نوعی  )18-45(معتادین % 74در کشور آمریکا  2002بر اساس بررسی صورت پذیرفته در سال  
ها در دیگر کشورهاي صنعتی  سایر بررسی. )وقت چهار پنجم تمام وقت و یک پنجم پاره(. اند شاغل بوده

 . اند  غل بودهساله و باالتر شا 18معتادین % 8/74نیز حکایت از این واقعیت دارد که  2005در سال 

در بین معتادانِ مراکز درمانی  1386در سال  (RSA) نتایج حاصل از ارزیابی سریع وضعیت اعتیاد در ایران 
، درصد معتادان 70باشد که  ها بیانگر این واقعیت تلخ می دولتی و خصوصی ـ معتادان خیابانی و زندان

درصد راننده درون شهري ـ  9/7گر ساده ـ درصد کار 9/15درصد کارگر ماهر ـ  7/18[. اند شاغل بوده
درصد راننده  6/4درصد مشاغل غیررسمی ـ  1/5درصد مشاغل تخصصی ـ  9/5دار ـ  درصد مغازه 8/7

در میان گروه ] ن شغلبدو درصد 1/30 درصد کشاورز و 2/3درصد سایر مشاغل ـ  7/3برون شهري ـ 
 5/7دار  درصد ـ خانه 1/37و مابقی بیکار ) ن از کارشدگا یعنی اخراج(درصد آنها بیکار  1/28: فاقد شغل

درصد ـ  3/2درصد ـ بازنشسته  9/1آموزان  درصد ـ دانش 4/2درصد ـ دانشجو  8/1درصد ـ سرباز 
 . درصد بوده است 3/8درصد و بدون پاسخ  5/9درصد ـ سایر  1/1بگیر  مستمري

ـ لمن  1988شیاکروپوت هاـ  1977کُرکُک ـ  1984بر اساس مطالعات متعدد توسط مک اولیف و همکاران  
فشار دوستان و همکاران ، 1986ـ دیتریج و اسمیت  1989ـ نیدلمن و همکاران  1995و همکاران 

فقدان کنترل   ،پذیري به مواد  دسترس، آنان با وهمنشینی)هنجار بودن مصرف در محیط کار(کننده  مصرف
هاي  شغل نظیر طوالنی بودن ساعات کار و شیفت کار سنگین و سختی، هاي شغلی اجتماعی در مکان

 . گردد هاي کاري می عوامل مصرف مواد در محیط... و نوبت کاري و شرایط دشوار کاري، متعدد

 زندگی کیفیت اعتیادبر از محور ع اجتما پیشگیري برنامه در تحقیق خوداثربخشی) 1388(همکاران  نیازي و 

 يها تفعالی نیز و اهداف تحقق وچگونگی نهایی اثر، برایند، دادند و فرایندشرقی انجام  آذربایجان استان  در
 است نموده ارزشیابی را آذربایجان شرقی استان در محور اجتماع پیشگیري برنامه
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 آموزان دانش اعتیاد از پیشگیري يها برنامه در تحقیق خود وضعیت. )1392( انتظامی علی و ولدبیگی اقبال 

 پیشگیري هدف با که ییها برنامه دهند می نشان پژوهش يها یافته اجتماعی انجام دادند مددکاري رویکرد با

 ها برنامه این در، آن بر عالوه. اند هبود مدت کوتاه و مقطعی، غیرمنسجم، اند هشد اجرا مدارس در اعتیاد از

 الزم کارایی عدم مجموعاً و نشده گیري بهره اجتماعی همچون مددکاري ییها تخصص از )مختلف ابعاد در(

 . است داشته دنبال به را

 مخدر مواد به اعتیاد از مدار اجتماع پیشگیري راهکارهاي در تحقیق خود به بررسی. )1393(تازیکی  طلعت 

 تحلیل از استفاده با تا شده سعی تحقیق این در، )جامعه با کار آموزش بر تأکید با( نوجوانان و در اطفال

 توجه اعتیاد کننده پیشگیري رویکردهاي و راهبردها نقش به سپس و آمیز عوامل مخاطره بررسی به، نظري

. گیرد قرار بررسی تحت شناختی جامعه و روانی -زیستی مختلف زوایاي از دتوان میپیشگیري  مسئله. شود
 سبب يها کننده تعیین از وسیعی طیف که مدار اجتماع و جامع است رویکردي، پیشگیري روش مؤثرترین

 این با. است بوده پیشگیري رویکردهاي اصالح در وسازنده مهم نکته این و دهد می قرار را هدف شناختی

 آموزشی و نهادهاي، خانواده نهاد در جمله از جامعه در دوسویه انطباقی نگرشهاي تقویت و ایجاد طرز تلقی

. گیرد میقرار  پیشگیري روشهاي بررسی براي شناختی بناي زیر، جامعه سطح در ها محیط سایر و تحصیلی
 جلب همدلی و، فهمی درون بر مبتنی غالباً و مستقیم غیر مداخالت بر تأکید و پایه بر راهکارها این

 و کودکان( مختلف سنی مقاطع راستا این در. است افراد خاص و سنی گروههاي با متناسب و مشارکت
. اند هگرفت نظر قرار مورد خاص پیشگیري راههاي آن متعاقب و متفاوت نیازهاي و ها ویژگی با) نوجوانان
 . است در کشور موجود نهادهاي و ها دستگاه تمامی جانبه همه همکاري نیازمند پیشگیري بنابراین

 بندي پیشینه تحقیقجمع 2-10

تحقیقات در  بیشتر. باشدهاي منابع مختلف تعداد تحقیقات انجام شده در این زمینه بیشتر کم میبا توجه به بررسی
در مقوله اعتیاد در محیط کاري . باشدخصوص پیشگیري مواد مصرف مخدر بخصوص در نوجوانان و جوانان می

به عبارت دیگر تحقیقات . باشد و بیشتر به سمت ارائه راهکارهاي مختلف پرداخته استتحقیقات بسیار محدود می
پس باتوجه به محدود بودن . اهبردي داشته استمعدودي که در این زمینه انجام گرفته است بیشتر حالت ر

بخش بعدي اهمیت تحقیق استفاده از رویکرد اجتماع محور  . باشدتحقیقات اهمیت انجام این تحقیق دو چندان می
باشد که این تحقیق در ایران تا به حال انجام نگرفته و تحلیل اثرگذاري آن در پیشگیري اعتیاد در محل کار می

پردازد کلی با توجه به این که این تحقیق به مسئله اعتیاد در محیط  با رویکرد اجتماع محور میبه طور . است
 . شودنوآوري محسوب می
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 روش پژوهش
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه 3-1

 آن در که است مبتنی شناختی روش با علمی هر قوانین ارزش و اعتبار و است آن شناخت روش علمی هر پایه
 اي هیافت نظام و )اطمینان قابل( معتبر يها راه و ابزارها، قواعد از اي همجموع تحقیق روش واقع در. رود می بکار علم

 که است روش حیث از تحقیق بنابراین. است مشکالت حل راه به دستیابی و مجهوالت کشفها،  واقعیت براي
 روش نیز حاضر تحقیق در. یکدیگرند ملزوم و الزم تحقیق یک نمونه ابزارو، روش. موضوع نه یابد می اعتبار

 تمایالت از کنجکاوي و پژوهش. شود می اشاره آنها به زیر در که است رفته بکار آن خاص يها ابزار و تحقیق

 يها پژوهش حاصل علمی قوانین و اصول. است شده زیادي مجهوالت به وي یافتن دست موجب و بوده بشر طبیعی
 حقیقت در ها روش. اند هداد انجام اي هارزند يها پژوهش و گرفته کار به را علمی يها روش که است دانشمندانی

 از انسانی علوم در پژوهشی يها شیوه با آشنایی و ها شناخت روش اهمیت. هستند حقیقت به یابی دست ابزارهاي

 بوده سرگردان علمی غیر يها شیوه نشیب و فراز در دانش دیگري از هر بشر زیرا، است برخوردار بیشتري حساسیت

 که خود هدف به تدریج به پژوهشی علمی يها روش با کاربرد همراه تکوینی خود روند در علوم رشد. است

 گسترش و رشد بر چشمگیري تأثیر علمی پژوهش امروزه. است رسیده است قوانین هستی دقیق و عینی شناخت

 پژوهش تعریف درباره پژوهشگران و دانشمندان میان توافق که حصول چند هر. است گذاشته بشري دانش و علوم

 . است چنین آن مورد در قبول قابل یک تعریف اما، نیست ساده چندان علمی
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در  فرضی قضیه چند یا یک انتقادي و تجربی، شده کنترل، نظامدار مطالعه از: است عبارت علمی پژوهش
 علمی ضرورت و کار و فنون کسب در توسعه به رو روند و زمان طبیعی گذر يها پدیده میان احتمالی روابط مورد

 علمی يها پژوهش به صنعت دست اندرکاران و اجرایی مدیران افزون روز اقبال، موجی اجرایی اقدامات شدن

 و گردیده تر رنگ کم به تدریج تحوالت سیر در موضوعات از برخی میان این در. )1386، خاکی( است گردیده
 اعتبار و آماري جامعه، تحقیق روش تشریح به فصل در این. است شده افزوده آن اهمیت بر روز به روز دیگر برخی

 قلمرو، آماري جامعه و تحقیق روش و راه، تحقیق روش. شود میپرداخته  تحقیق در شده استفاده ابزار روایی و

 . نماید می مشخص را تحقیق اجرائی

 نوع و روش پژوهش 3-2

، چه سریعتر هر را او، اي هشیو چه آغاز که نماید مشخص پژوهشگر که است آن پژوهش روش انتخاب از هدف
 اهداف به نخست وهله ي در انجام تحقیق روش انتخاب رساند می نظر مورد پاسخ به ترارزان و ترآسان، دقیقتر

 . دارد بستگی محقق اجرایی امکانات و موضوع ماهیت به سپس و تحقیق
کند و به پیمایشی است تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر می –روش تحقیق توصیفی 

توجه آن . هاي در گسترش توجه داردآثار مشهود یا روند، هاي جاريیندآفر، عقاید متداول، شرایط و روابط موجود
، شوندیود مربوط مها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجهر چند که غالباً رویداد، در درجه اول به حال است

 . )1392، نیاحافظ( دهدمورد بررسی قرار می
 یاستقرای -یاسیق يها و انجام آن با استدالل گیرد میصورت  یدانیو م یمایشیاین پژوهش به صورت پ

 به صورت ها تمقاالت و سای، کتابها پژوهش از راه مطالعه نهیشیو پ يکه چارچوب نظر یبدین معن، باشد یم
این . انجام گرفته است ییها از راه استدالل استقرا  هیفرض آزمون ياطالعات برا يو جمع آور یاسیاستدالل ق

دانشگاه علمی کاربردي دانشگاه  نیکه در نهایت نتایج آن به مسئول باشد می يکاربرد-یلیدیگر تحل عپژوهش از نو
 . ه خواهد شدئارا  مراجع و سایر بهزیستی تهران

 آماريجامعه و نمونه 3-3

 . باشندجامعه آماري این تحقیق تمام کارمندان علمی کاربردي دانشگاه بهزیستی تهران می

 و نحوه تعیین حجم آن ينمونه آمار 3-3-1

 نمونه گروه مطالعه با که طوري به، است آماري جامعه اعضاي میان از کافی تعداد کردن انتخاب فرآیند برداري نمونه

 به را ها یویژگ یا خصوصیات این بود خواهیم قادر نمونه گروه يها یآزمودن يها یویژگ یا خصوصیات فهمیدن و
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افراد جامعه آماري هم به لحاظ جمع آوري اطالعات از کلیه . )1391، دالور( دهیم تعمیم آماري جامعه اعضاي
 گیري مطالعه با روش نمونهبنابراین نمونه انتخابی جامعه مورد ، هزینه و سایر امکانات مورد نیاز مقدور نیست، زمان

فرمول . نفر از افراد جامعه موردنظر انتخاب خواهند شد 118جامعه نامحدود و براساس فرمول کوکران تعداد 
حجم نمونه مورد نظر بدست خواهد . ها براي محاسبه حجم نمونه آماري است کوکران یکی از پرکاربردترین روش

 : کوکران نیز به صورت زیر استفرمول اصلی محاسبه حجم نمونه . آمد
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 روش گردآوري اطالعات 3-4

 بررسی اسناد و مدارك 3-4-1

ي اولیه را پژوهشگر به صورت ها داده. ممکن است اولیه یا ثانویه باشند شوند مییی که در تحقیق بکار برده ها داده
ي ثانویه از منابع دیگر و بصورت ها داده) آورد میپرسشنامه و مصاحبه بدست ، از طریق مشاهده( دست اول

 . پیش از آنکه پژوهشگر تحقیق را آغاز کند تولید شده و وجود دارند ها این داده. آیند میگوناگون بدست 

 : به چند دسته زیر تقسیم کرد توان میرا  ها منابع این داده

 یقات گذشتهي موجود در اسناد تحقها داده) الف
 ي صدور و خسارتها مدارك و اسناد موجود در سوابق پرونده) ب
مانند سالنامه آماري  شود مییی که توسط مراکز آمار دولتی تهیه و منتشر ها آن دسته داده: آمارهاي رسمی) ج

 بانکي ها فصلنامه، استانداري
ي خاصی که وجود دارد به ها گیري جهتبرخی اعتقاد دارند بعضی از آمارها به دلیل : آمارهاي غیررسمی) د

 . آمارهاي غیررسمی نیز باید توجه نمود

شود نظر خود را نسبت به آنها  ست که در آن از پاسخ دهنده خواسته میها از پرسش اي هپرسشنامه مجموع
مورد بحث در این تحقیق به منظور بررسی و تجزیه تحلیل متغیرهاي مربوط به تحقیق که در ادبیات . ارائه نماید
ي مورد نظر تحقیق بوده تهیه و در بین افراد نمونه ها که حاوي فعالیت، طراحی شده است اي هپرسشنام، قرار گرفت

ابتدا متغیرهاي درون تحقیق را ، براي تهیه پرسشنامه. شود و نظرشان نسبت به متغیرها سنجیده می. شود میتوزیع 
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سؤاالتی در ارتباط با هر سازه تهیه و در طیف لیکرت ، هر متغیري ها عملیاتی کرده و پس از مشخص کردن سازه
پرسشنامه مذکور از . به تعداد نمونه مشخص شده تهیه و توزیع گردید، گردآوري شد و بعد از تأیید اساتید مربوطه

دو بخش تشکیل شده است که بخش اول آن مشخصات دموگرافیک از جمله جنسیت و سطح تحصیالت افراد 
 . استسن و وضعیت تأهل را در بر میگیرد و بخش دوم تعدادي سؤال در ارتباط با متغیرهاي درون تحقیق ، نمونه 

 روایی  3-5

 آن گیري اندازه قصد که مگیری می اندازه را چیزي آیا: است شده خالصه پرسش این در روایی تعریف ترین رایج

 عملی یا علمی اساس هدف بر مقیاس یا آزمون بلکه ندارد وجود روایی یک که داشت توجه نکته این امابه م؟داری را

 مطالعه اما است پذیر امکان معنی متغیرها به پرداختن بدون پایایی مطالعه. کند می پیدا روایی، دارد آن کننده استفاده که

 روانشناسی انجمن مشتري کمیته بندي طبقه بر اساس روایی نیست ممکن متغیرها معنی و ماهیت بررسی بدون روایی

 تقسیم نوع سه به آموزش در رفته کار به يها گیري ملی اندازه شوراي و آمریکا آموزشی پژوهشی انجمن، آمریکا

 . سازه و مالك به وابسته، محتوا شود می

 محتوا روایی 3-5-1

 دهد می پاسخپرسش  این به محتوا رواسازي کند می بررسی را گیري اندازه وسیله محتواي بودن معرف، محتوا روایی

 روایی هست؟ گیري مورد اندازه خصوصیات مجموعه یا محتوا معرف گیري اندازه وسیله این محتواي و مواد آیا که

 آن در که است قضاوتی امري و اساساً بوده مفهوم يها مؤلفه و ابعاد خوب تعیین و ترسیم از است تابعی محتوا

 . کنند می قضاوت ي آزمونها ماده بودن معرف مورد در دیگران همراه یا تنهایی به شخص

 روایی سازه 3-5-2

 به این مهم سازه است روایی سازه روایی، گیري اندازه اجراي و نظریه در علمی يها پیشرفت معتبرترین از یکی

 که دارد داللت این مفهوم به سازه روایی کند؟ تبیین را ها آزمون واریانس دتوان می عواملی یا ویژگی چه که پردازد می

 سازگاري، شده طراحی ها اساس آن بر آزمون که ییها تئوري با حدي چه تا ها سنجه کاربرد از آمده دست به نتایج

 تحلیل دید از سازه روایی. دهد می نشان سنجش را مورد اصلی يها سازه حد چه تا استفاده مورد ابزار عبارتی به دارد

 توسط و هستند مرتبط همدیگر به عمومی مفهوم به توجه با آیتم معیارهاي حدي چه که  تا دهد می نشان، عاملی

 . شود می داده نمایش شده فرا يها سازه روي بر معیارها دار معنی بارهاي عاملی وجود
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 . بودن بعديوتک ) واگرا( تشخیصی، اهمگر روایی: دارد وجود سازه روایی ارزیابی براي راه سه

 همگرا روایی 3-5-2-1

 يها مکان در مختلف يها گروه مورد در گیري اندازه وسیله یک اجراي از که شواهدي شود می گفته همگرا روایی در
 تست. کنند تبیین را ها صورت باید تفاوت این غیر در یا، باشند داشته یکسان معانی باید، آید می دست به متفاوت

، است شده دیده مداري متغیر یک سنجش که براي اي هچندگان يها روش چقدر که دهد می نشان روایی همگرایی
 . دهند می ارائه یکسانی نتایج

 به آشکار متغیرهاي که دارد وجود زمانی روایی همگرا از شواهدي که کنند می گربینگ پیشنهاد و اندرسون

) داري معنی طور  . باشند داشته بار مرتبطشان يها عامل روي  (01 .0  ,58 .2

 )تشخیصی( واگرا روایی3-5-2-2

 پیش تئوري اساس بر که متغیري دو، آزمون از آمده دست به نمرات اساس بر که شود می ایجاد زمانی روایی نوع این 

 شخص که کند می حاصل را اطمینان این روایی این. باشند همبسته غیر، باشند نداشته همبستگی شود می بینی

د توان می شخص که این یا و سازد متمایز، اند همشاب احتماالً که ییها سازه سایر از را اي هساز طور تجربی به دتوان می
 مختلف پنهان متغیرهاي يها که اندازه است اي هدرج معیار کند این مشخص است نامربوط سازه با که را چیزي

 . هستند فرد به منحصر

 پنهان متغیر به دادن نسبت قابل واریانس تنها، معیار در واریانس باید باشد روا یا معیار اندازه یک که این براي

 مقیاسی يها آیتم، باشد داشته کننده تفکیک روایی سازه یک اگر را پنهان متغیرهاي دیگر نه منعکس کند را نظر مورد

 که است اي هدرج تفکیکی روایی. باشند داشته هم با کمی همبستگی باید سنجند می را مختلف يها سازه که

 . هستند شده تفکیک و مجزا هم از، مختلف فاکتورهاي يها سنجه

 بودن بعدي تک روایی 3-5-2-3

 بودن بعدي تک سنجش براي روش دو. آورد می فراهم  منفرد مکنون سازه تک وجود براي را شواهدي روش این

 . (CFA)تاییدي عاملی تحلیل و (EFA)اکتشافی عامل تحلیل: دارد وجود معیار یک

1 . Convergence 
2 . Discriminiability 
3 . Un dimensionality 
4 . Single Latent Construct 
5 . Exploratory Factor Analysis 
6 . Confirmatory Factor Analysis 

                                                 



 

به همین منظور براي اینکه ، باشد گیري د کمک خوبی براي بهبود روایی ابزار اندازهتوان مینظر کارشناسان 
گردد در اختیار  مییی که در این پرسشنامه طرح ها الؤس، پرسشنامه این پژوهش روایی الزم را داشته باشد

االت تحقیق نظر ؤارتباط با اهداف و ساالت در ؤقرار گرفته تا در مورد مناسب یا نامناسب بودن س متخصصین
 . )1391، دالور( پرسشنامه نهایی طراحی گردیده است، دهند و پس از اعمال نظرات کارشناسان و اصالحات الزم

 پایایی 3-5-3

. یین میزان پایایی استفاده گردیداز آلفاي کرونباخ بعنوان مالکی براي تع، میزان پایایی پرسشنامه گیري براي اندازه
مفهوم یاد شده به این امر سر و کار دارد که . گیري استقابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهاي فنی ابزار اندازه

دامنۀ ضریب قابلیت اعتماد از صفر . دهدگیري در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میابزار اندازه
گیري ب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازهضری. است) ارتباط کامل+ (1تا ) عدم ارتباط(

روش آلفاي کرونباخ براي محاسبه . سنجدهاي با ثبات آزمودنی و یا ویژگیهاي متغیر و موقتی وي را میویژگی
 گیري هي مختلف را اندازها یی که خصیصهها یا آزمون ها از جمله پرسشنامه گیري هماهنگی درونی ابزار اندازه

براي محاسبه . د مقادیر عددي مختلف اختیار کندتوان میال ؤپاسخ هر س، در اینگونه ابزار. رود میبکار  کند می
و واریانس ) یا زیر آزمون(ي پرسشنامه ها الؤي هر زیر مجموعه سها ضریب آلفاي کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره

 . )1390، آذر و مومنی( زیر مقدار ضریب آلفاي را محاسبه کردسپس با استفاده از فرمول . کل را محاسبه کرد

)3-2 ( 2

2
j

S

S
1

1j
jr 

  
 j= ي پرسشنامه یا آزمون ها الؤتعداد زیر مجموعه س
 js2= امjواریانس زیر آزمون 
 s2= واریانس کل آزمون 

 . خ  استفاده شده استدر این تحقیق به منظور محاسبه پایایی پرسشنامه پژوهش از روش آلفاي کرونبا

 روش تجزیه وتحلیل اطالعات 3-6

، تحلیل توصیفی شامل نمودارها و تحلیل دموگرافیک. توصیفی انجام خواهد پذیرفت، پس از انجام تحلیل آماري
آلفاي کرونباخ جهت پایایی و هایی مانند  و در  تحلیل استنباطی شامل آزموننس فراوانی و درصد میانگین و واریا

 از آزمون  ها و براي بررسی  فرضیه، اسمیرنف-پرسشنامه و براي بررسی نرمال بودن از آزمون کلموگروف روایی
انجام   SPSSدر نرم افزار  . ت انجام خواهد شدسؤاالبین . همبستگی و معناداري و مدل سوات استفاده خواهد شد

 برنامه اجراي و ریزي برنامه جلسات در اعضاء مشارکت به مربوط اسناد کیفی بخش دردر بخش دوم . خواهد شد
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 جمع، محور اجتماع يها سازمان کرده خودتعیین اهداف به مربوط اطالعات متمرکز گروهی بحث با، شده بررسی
 . است گردیده آوري

 شناسایی و کنترل عوامل خطر و محافظ محیطی 

 سالمت روان و آزمایش تصادفی و بی نام اعتیاد اي همعاینات دور، اي هخدمات مشاور 

 ایشان يها مدیران و خانواده، سرپرستان، خدمات حمایتی و مددکاري براي همه کارکنان 

 اسمیرنف  – آزمون کلموگروف 3-6-1

مجوز ، در صورت نرمال نبودن  متغیرها. است ها و باقیمانده ها نرمال بودن داده، ي رگرسیونها یکی از فرض
الزم است قبل از ، بنابراین. ي ناپارامتري استفاده نماییمها هاي پارامتري را نداریم و باید از آزمون استفاده از آزمون

 ها براي آزمون نرمال بودن داده. ها را مشخص نماییم نوع توزیع آن، هاي آماري و بررسی متغیرها پرداختن به تحلیل
روش ناپارامتري براي تعیین همگونی اطالعات ، این آزمون. ده استاسمیرنوف استفاده ش-از آزمون کولموگروف

توزیع ، فرض صفري که آزمون خواهد شد در آزمون . است) نرمال(ي آماري منتخب ها تجربی با توزیع
ایم توزیع مشاهدات  است که با حدس و یا قرائن مختلف فکر کرده) با پارامتر معین(مشاهدات و توزیع مشخص 

 :شود میفرضیه آماري آن چنین بیان ، بنابراین. زیع مشخص همخوانی داردبا آن تو

 
باشند می نرمال توزیع داراي ها داده

باشند نمی نرمال توزیع داراي ها داده
 

از توزیع نرمال  ها یعنی داده، شود میپذیرفته  0Hفرض ، باشد 05/0بزرگ تر از  داري چنانچه سطح معنی
 )1393، فربد( کنند میپیروي 

 آزمون همبستگی 3-6-2

اي باشند از ضریب همبستگی  در بررسی همبستگی دو متغیر اگر هردو متغیر مورد مطالعه در مقیاس نسبی و فاصله
از  n اي به حجم ونهو ضریب همبستگی نم اگر ضریب همبستگی جامعه. شود گشتاوري پیرسون استفاده می

ضریب  داري براي این منظور از آزمون معنی. تصادفی و اتفاقی بدست آمده باشد r ممکن است، باشد r جامعه
به عبارت . شود آیا دو متغیر تصادفی و مستقل هستند یا خیر در این آزمون بررسی می. شود همبستگی استفاده می

 . خیردیگر آیا ضریب همبستگی جامعه صفر است یا 

 باشد می -1و + 1یا نسبی را محاسبه کرده مقدار آن بین  اي هاین ضریب میزان همبستگی بین دو متغیر فاصل
افتد یعنی با  میاگر مقدار بدست آمده مثبت باشد به معنی این است که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق 

منفی شد یعنی اینکه دو متغیر در جهت  r برعکس اگر مقدار یابد و میمتغیر دیگر نیز افزایش ، افزایش در هر متغیر
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اگر مقدار . یابد و برعکس مییعنی با افزایش مقدار یک متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش  کنند میعکس هم عمل 
شد همبستگی مثبت کامل + 1بین دو متغیر وجود ندارد و اگر  اي هبدست آمده صفر شد نشان میدهد که هیچ رابط

 . )1393، 59، فربد و دیگران( شد همبستگی کامل و منفی است -1 و اگر

 SWOTتحلیل  3-7

و تهدیدهاي  ها اصطالحی است که براي شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت SWOTتجزیه و تحلیل 
ی است شناسایی نظام مند عوامل، این تجزیه و تحلیل. شود میخارجی که یک سیستم با آن روبروست به کار برده 

منطق رویکرد مذکور این است که راهبرد اثر بخش باید . که راهبرد باید بهترین سازگاري را با آنها داشته باشد
این منطق اگر درست . و تهدیدها را به حداقل برساند ها ضعف، ي سیستم را به حداکثر برساندها و فرصت ها قوت

حکمت نیا و ( طراحی یک راهبرد اثر بخش خواهد داشتبه کار گرفته شود نتایج بسیار خوبی براي انتخاب و 
 . )293: 1385، دیگران

و  ها یکی از ابزارهاي استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سازمانی با فرصت SWOTآنالیز 
 Opportunity، )ضعف( Weakness، )قوت( Strenghtاز ابتداي کلمات  SWOT. تهدیدهاي برون سازمانی است

تحلیلی سیستماتیک براي شناسایی این عوامل و  SWOTآنالیز . گرفته شده است) تهدید( Threatو ) فرصت(
از دیدگاه این مدل یک استراتژي . تدوین نوعی استراتژي که بهترین تطابق بین انها را ایجاد می نماید ارائه می دهد

براي این منظور . ممکن می رساندو تهدیدها را به حداقل  ها را به حداکثر و ضعف ها و فرصت ها مناسب قوت
ي ها پیوند داده می شوند و گزینه Wtو  So ،Wo ،Stو تهدیدها در چارچوب کلی  ها فرصت، ضعف، نقاط قوت

 . )1392: 174، محمدزاده( استراتژي از بین آنها انتخاب می شوند
 ي خارجی موجود در محیط فعلی یا آتی ها فرصت: (O) ها فرصت 
 تهدیدهاي خارجی موجود و فراروي در زمان حاضر یا آینده: (T)تهدیدها  
 نقاط قوت فعلی و آتی : (S)نقاط قوت  

 نقاط ضعف فعلی و آتی : (W)نقاط ضعف  

ي ممکن براي بررسی شبکه اجتماعی تلگرام را پس از بررسی ترکیبات خاصی از ها از استراتژي اي همجموع
 : ی کنیمچارچوب مجموعه عوامل استراتژیک زیر ایجاد م

یی که شبکه اجتماعی تلگرام می ها یی هستند که بر اساس بررسی راهها استراتژي: (SO)هاي استراتژي 
طراحی و ساخته ، بپیمایند ها تواند براي بهره گیري از نقاط قوت خود و به منظور منتفع شدن از فرصت

 . می شوند
عنوان روشی براي پرهیز از تهدیدها مورد  نقاط قوت شبکه اجتماعی تلگرام را به: (ST)هاي استراتژي 

 . توجه قرار می دهند
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از طریق غلبه بر نقاط ضعف شبکه اجتماعی تلگرام تأکید  ها به بهره گیري از فرصت: (WO)هاي استراتژي 
 . می کنند

د اساساً ماهیتی دفاعی دارند و بر حداقل کردن نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدها تأکی: (WT)هاي استراتژي 
 . می کنند

SWOT ي درونی را مورد بررسی قرار می دهد و چگونگی انجام کار درونی ها و ضعف ها عمدتاً قوت
 . ) 51: 1387، پالیزبان( کند میتوسعه و غیره را ارزیابی ، پژوهش، اثر بخشی کار، مؤسسه از قبیل مدیریت
رایج ترین . گیرد میدر تقسیمات مربوط به انتخاب راهبردي مورد استفاده قرار  SWOTتجزیه و تحلیل 

راهبردهاي مختلف و در ، ي سیستمها فراهم کردن یک چهارچوب منطقی براي هدایت نظام مند بحث، کاربرد آن
کن است آن را برنامه ریز دیگر مم، آنچه که یک برنامه ریز به عنوان فرصت می بیند. نهایت انتخاب راهبرد است

ي موقعیتی سیستم و ها از همه جنبه اي هتجزیه و تحلیل دامن، بدین ترتیب نقطه کلیدي در این مدل. تهدید تلقی کند
 . ) 293: 1385، نیاحکمت( چهارچوب مفیدي براي انتخاب راهبرد است کننده در نتیجه فراهم

 : شود مییر انجام قالب جداول طراحی شده و مراحل آن به صورت ز درSWOT تحلیل 

 . نقاط قوت و ضعف در قالب جداول، تهدیدها، ها تتهیه فهرستی از فرص )1
 . ) 122: 1386، مبارکی( نقاط قوت و ضعف، تهدیدهاها،  تشریح و تفسیر هر یک از فرصت )2

 . را نشان می دهد SWOTماتریس آنالیز ) 3-1(جدول 

 SWOTماتریس آنالیز )  3-1(جدول 

 W نقاط قوت Sنقاط ضعف  SWOT ماتریس

 WO استراتژیها SOاستراتژیها  O ها تفرص

 WT ستراتژیهاا STاستراتژیها  Tتهدیدها 

 

  )174: 1392، محمدزاده(: مأخذ 

60 



 

 
 
 

 : فصل چهارم

 هاي پژوهش تجزیه و تحلیل داده
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه 4-1

ي جمع آوري شده را مورد ها حاصل از پرسشنامهي ها ي تحقیق پرداخته و دادهها در این فصل به کنکاش یافته
با توجه به نوع (ها با استفاده از روشهاي مناسب آماري در این تحقیق تجزیه و تحلیل داده. ایمتحلیل قرار داده

در تحقیق . گیردبه دو شکل توصیفی و استنباطی انجام می) تحقیق و فرضیات و روشهاي جمع آوري اطالعات
ي جمعیت شناسی نمونه آماري ها ار توصیفی شامل جدول فراوانی براي تجزیه و تحلیل دادهحاضر از فنون آم

جامعه و نمونه آماري مورد بررسی در ) دموگرافیک(ي جمعیت شناسی ها شناخت ویژگی. استفاده شده است
هاي را براي تحلیلتواند به افزایش آگاهی محقق نسبت به جامعه و نمونه مورد بررسی در تحقیق مبنایی تحقیق می

هاي آماري استنباطی شامل آزمون تی همچنین در این تحقیق با استفاده از روش. آینده در اختیار او قرار دهد
پرسشنامه در اختیارنمونه توزیع  118در مجموع از . همبستگی به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است، استودنت

ي تحقیق به صورت زیر فهرست شده ها یافتهSPSSنرم افزاري ها را در محیط گردید و اطالعات حاصل از آن
 . است
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 هاي جمعیت شناختییافته 4-2

 جنسیت 4-2-1

 . انددرصد پاسخگویان زن بوده 19درصد افراد پاسخگو مرد و  81حدود  )1-4جدول (با توجه به 
 

 جنسیت افراد پاسخگو 1-4جدول 

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی جنسیت

 96 81 96 مرد

 118 19 22 زن

 100 118 جمع
 

 

 
 جنسیت افراد پاسخگو 1-4نمودار 

  

 زن مرد

 مرد

 زن
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 تحصیالت افراد پاسخگو -4-2-2

 37، داراي تحصیالت فوق لیسانس) درصد 53(شود بیشتر افراد نمونه مشاهده می )2-4جدول (همانطور که در 
 . باشنددرصد دکتري و فوق دیپلم می 5درصد لیسانس و 

 

 تحصیالت پاسخگویان 2-4جدول 

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی تحصیالت

 6 5 6 فوق دیپلم
 50 37 44 لیسانس

 112 53 62 فوق لیسانس

 118 5 6 دکتري

 100 118 جمع
 

 

 

 
 تحصیالت پاسخگویان 2-4نمودار 

  

 دکتري فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم

 فوق دیپلم

 لیسانس

 فوق لیسانس

 دکتري
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 سن افراد پاسخگو 4-2-3

درصد گروه  29، 25-36گروه سنی درصد  31، 46-55درصد از افراد نمونه بین گروه سنی  37به ترتیب حدود  
 . قرار داشتند 55درصد در گروه سنی باالتر از  3و  36-45سنی 

 

 سن افراد پاسخگو 3-4جدول 

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی سـن

35-25 62 31 62 

45-36 58 29 120 

55-46 74 37 194 

 118 3 6 55باالتر از 

 100 118 جمع
 

 

 

 
 وضعیت سنی افراد پاسخگو 3-4نمودار 

 

 ۵۵باالتر از  ۵۵-۴۶ ۴۵-۳۶ ۳۵-۲۵

۳۵-۲۵ 

۴۵-۳۶ 

۵۵-۴۶ 

 ۵۵باالتر از 
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 آمار توصیفی معیارها 4-3

، 45/3میانگین  اهداف نگرشیشود همانطور که مشاهده می. ارائه شده است ها لفهؤآمار توصیفی م )3-4جدول (در 
 شود معیارها همگی میانگین باالتر ازطور که مشاهده میهمان. را دارد 27/3 اهداف کنشی، 58/3 اهداف دانشی

 . متوسط دارندسطح 

 آمار توصیفی معیارها 4-4جدول 

 میانگین خطاي استاندارد انحراف معیار میانگین تعداد معیارها

 032/0 501/0 45/3 118 اهداف نگرشی
 046/0 651/0 58/3 118 اهداف دانشی
 056/0 755/0 27/3 118 اهداف کنشی

 

 هاي تحلیلییافته 4-4

 . شودها پرداخته میها و آزمون فرضیههاي استنباطی براي تحلیل دادهاین قسمت به یافتهدر 

 آزمون نرمال بودن 4-4-1

ي پارامتریک نرمال ها ها و روشهاي آماري به خصوص در زمینه آزمونهاي مهم براي انجام تحلیلیکی از شرط
-کند روشهاي تحقیق از توزیع نرمال تبعیت میو شاخصبراي مشخص کردن اینکه معیارها . باشدها میبودن داده

هاي در این تحقیق براي مشخص کردن این موضوع از آزمون نرمال بودن داده. هاي مختلفی وجود داردها و آزمون
طبق این آزمون در . که نتایج آن در جدول پایین نشان داده شده است. اسمیرنف استفاده شده است –کلموگرف 
 تأکیدها فرضیه تحقیق و بر نرمال بودن داده 0Hکه فرضیه . تعریف شده است 1H و 0Hدو فرضیه این تحقیق 

شود و رد می 1Hباشد فرضیه / 05باالتر از  Sigر مقدار در نتیجه اگ. باشدمخالف فرضیه اول می 1Hدارد و فرضیه 
 گردد و فرضیه تحقیق رد میتایید 1Hباشد فرضیه / 05کمتر از  Sigگردد و اگر مقدار فرضیه تحقیق تایید می

 . گرددمی
هاي باال گفتهبنابراین با توجه به . باشد می  05/0همه معیارها بزرگتر از  Sigبنابراین با توجه به جدول مقدار 

هاي به دست پس داده. شودها اشاره دارد تایید میشود و فرض تحقیق که بر نرمال بودن دادهرد می1H فرض 
 . توانند استفاده شوندها را دارند میهاي که شرط نرمال بودن دادهآمده در این تحقیق نرمال بوده و آزمون
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 ها آزمون نرمال بودن داده 5-4جدول 

 مقادیر معناداري Zي  مقادیر آماره متغیر ردیف

 102/0 205/0 اهداف نگرشی 1
 085/0 185/0 اهداف دانشی 2
 211/0 322/0 اهداف کنشی 3

 

 اول پژوهش سؤال 

 ».دارد وجود دار معنی رابطه) کاري( کارمندي يها محیط در اعتیاد از محور اجتماع پیشگیري و دانشی اهداف بین«

از همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج آن در  گیري هاي اندازهاي بودن مقیاسبا توجه به فاصله
 . شودجداول زیر گزارش می

 

 کارمندي يها محیط در اعتیاد از محور اجتماع پیشگیري و دانشی همبستگی پیرسون بین اهداف نتایج 6-4جدول 

 دانشی رویکرد اجتماع محور شرح

 رویکرد اجتماع محور

 **679. 1 همبستگی پیرسون

.000 سطح معناداري  000.  

 118 118 تعداد

 درصد1معناداري در سطح . ** 

 يها محیط در اعتیاد از محور اجتماع پیشگیري و دانشی دهد بین اهدافنشان می) 6-4جدول (طور همان
 پیشگیري و دانشی بنابراین بین اهداف. معنادار است 01/0وجود دارد که در سطح   679/0رابطه  آنها کارمندي در

 . کارمندي  رابطه مثبت و معناداري وجود دارد يها محیط در اعتیاد از محور اجتماع

 دوم پژوهش سؤال 

 ».دارد وجود دار معنی رابطه) کاري( کارمندي يها محیط در اعتیاد از محور اجتماع پیشگیري و نگرشی اهداف بین«

از همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج آن در  گیري هاي اندازهاي بودن مقیاسبا توجه به فاصله
 . شودجداول زیر گزارش می
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 کارمندي يها محیط در اعتیاد از محور اجتماع پیشگیري و نگرشی همبستگی پیرسون بین اهداف تایجن 7-4جدول 

 دانشی رویکرد اجتماع محور شرح

 رویکرد اجتماع محور

 **572. 1 همبستگی پیرسون

.000 سطح معناداري  000.  

 118 118 تعداد

 درصد1معناداري در سطح . ** 

 يها محیط در اعتیاد از محور اجتماع پیشگیري و نگرشی دهد بین اهدافنشان می) 7-4جدول (همانطور 
 پیشگیري و نگرشی بنابراین بین اهداف. معنادار است 01/0وجود دارد که در سطح   572/0رابطه  آنها کارمندي در

 . کارمندي  رابطه مثبت و معناداري وجود دارد يها محیط در اعتیاد از محور اجتماع

 سوم پژوهش سؤال 

 دار معنی رابطه) کاري( کارمندي يها محیط در اعتیاد از محور اجتماع پیشگیري و کنشی اهداف بین « 

 ».دارد وجود

از همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج آن در  گیري هاي اندازهاي بودن مقیاسبا توجه به فاصله
 . شودجداول زیر گزارش می

 

 کارمندي يها محیط در اعتیاد از محور اجتماع پیشگیري و کنشی همبستگی پیرسون بین اهداف نتایج 8-4جدول 

 دانشی رویکرد اجتماع محور شرح

 رویکرد اجتماع محور

 **442. 1 پیرسونهمبستگی 

.000 سطح معناداري  000.  

 118 118 تعداد

 درصد1معناداري در سطح . ** 

 يها محیط در اعتیاد از محور اجتماع پیشگیري و کنشی دهد بین اهدافنشان می) 8-4جدول (طور همان
 پیشگیري و کنشی بنابراین بین اهداف. معنادار است 01/0وجود دارد  که در سطح   442/0رابطه  آنها کارمندي در

 . کارمندي  رابطه مثبت و معناداري وجود دارد يها محیط در اعتیاد از محور اجتماع
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 آزمون تی 4-4-2

 . مورد مطالعه از آزمون تی استفاده شده است براي بررسی وضعیت موجود معیارها

 معیارهاآزمون تی  4-4-2-1

. باشدمی 05/0شود با توجه به سطح معناداري معیارها که کمتر از مشاهده می) 6-4جدول (طور که در همان
اهداف ، 58/12اهداف دانشی ، 33/15اهداف نگرشی با تی . بنابراین اختالف معنادار و مثبت با میانگین معیار دارند

 . قرار دارند 22/5کنشی 

 آزمون تی معیارهاي سیستم تامین 9-4جدول 

Test Value = 3 

 معیارها

 
 تی

درجه 

 آزادي
Sig. 

(2-tailed) 
اختالف 

 میانگین

 حدود 95%

 ان در سطحناطمی

 باال پایین

33/15117000.55/048/062/0 اهداف نگرشی

58/12117000.58/049/067/0 اهداف دانشی

22/5117000.28/017/038/0 اهداف کنشی

 

 آزمون همبستگی معیارها-4-4-3

با . بین متغیرها وجود دارد یا نه از آزمون همبستگی استفاده شده است دار معنیبه منظور اینکه بفهمیم آیا ارتباط 
مشاهده همانطور که در جدول . دار و قوي بین متغیرها دیده شدتوجه به نتایج آزمون همبستگی همبستگی معنی

همبستگی بین . باشدمی دار معنیدهنده ارتباط باشد که نشانشود سطح معناداریی در همه معیارها صفر میمی
با توجه به جدول رویکرد اجتماع محور . متغیرها مثبت بوده و سطح همبستگی نیز باالتر از حد متوسط است

 . دارد 56  ،با اهداف کنشی 44/0، با اهداف دانشی 67/0، با اهداف نگرشی 57/0همبستگی 
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 آزمون همبستگی معیارها 7-4جدول 

 نگرشی دانشی کنشی شرح

 محوررویکرد اجتماع

 **.572 **.679 **.442 همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 000. 000. 000. 

 118 118 118 تعداد

 درصد1معناداري در سطح . ** 

 تحلیل سوات 4-4-4

ها هفت شاخص و در شاخص در قسمت ضعف 8ها عوامل داخلی در قسمت قوتهچنان که دیده شد براي 
ها شش شاخص و براي تهدیدات پنج شاخص شناسایی شد که در این قسمت به عوامل خارجی براي فرصت
 . شودتحلیل استرتژي پرداخته می

 عوامل داخلی 4-4-4-1

 )نقاط قوت( داخلیتحلیل سوات عوامل  10-4جدول 

 
  

 ضریب نهایی رتبه ضریب نقاط قوت

هاي ذیربط در زمینـه  سازمان فعالیتهاي نمودن هماهنگ ضرورت درك
 پیشگیري

15/0 3 45/0 

 24/0 2 12/0 همکاري کردن راحت مردم  در رویکرد اجتماع محور
 14/0 2 /07 درگیر شدن نهادهاي اجتماعی در رویکرد اجتماع محور

 45/0 3 15/0 مساوي براي همه در رویکرد اجتماع محور وجود شرایط

در رویکرد اجتماع محور امکانات موجود به طور ساده در اختیار افراد 
 گیردبیشتر قرار می

14/0 2 28/0 

توانـد  در رویکرد اجتماع محور افـراد بیشـتري را در هـر مرحلـه مـی     
 درگیر کند

12/0 2 24/0 

 10/0 2 05/0 شودافراد افزوده میعالوه بر ترك مواد بر دانش 
 80/0 4 20/0 ها تنوع باالتر  در رویکرد اجتماع محور دارندفعالیت

 7/2  1 جمع
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)نقاط ضعف( تحلیل سوات عوامل داخلی 11-4جدول 

 رتبه نهایی رتبه ضریب نقاط ضعف

 72/0 4 18/0 نداشتن امکانات زیاد در رویکرد اجتماع مدار
 20/0 2 10/0 سخت است ها به علت تعداد باالي افراد هماهنگی

 36/0 3 12/0 عدم وجود فرهنگ پیشگیري و به چالش کشیدن این رویکرد
 45/0 3 15/0 عدم وجود اطالعات کافی افراد از این رویکرد

 28/0 2 14/0 همکاري کمتر افراد به دلیل عدم آشنایی با این رویکرد
 64/0 4 16/0 رهبري توسط افراد با تخصص پایین
 45/0 3 15/0 وجود موانع براي اجراي این رویکرد

 1/3  1 جمع

 5/2ها ضریب میانگین باالتر از با توجه به اینکه میزان ضریب نهایی هر دو عامل داخلی قوت و ضعف
 . باشداز نظر داخلی دچار ضعف نمیرویکرد اجتماع محور دارد لذا ) 90/2(

 عوامل خارجی 4-4-4-2

 )فرصت( تحلیل سوات عوامل خارجی 12-4جدول 

 ضریب نهایی رتبه ضریب اولیه فرصت

 39/0 3 13/0 امکان بهره برداري از تجارب جهانی با رویکرد

 34/0 2 17/0 توان افراد بیشتري را جذب کردبه علت کم هزینه بودن این رویکرد می

با تبلیغات درست مبنی بر پیشـگیري از اعتیـاد در محـیط کـار افـراد بیشـتري       
 .شود میجذب 

19/0 3 57/0 

اثر  اي هد در سطح گستردتوان میکند با توجه به اینکه افراد بیشتري را درگیر می
 .بگذارد

17/0 2 34/0 

 با این رویکرد حساسیت مدیران و خـانواده بـه اعتیـاد در محـیط کـار بیشـتر       
 شودمی

13/0 1 13/0 

با این رویکرد نهادهاي مدنی نیز براي پیشگیري و استفاده از این رویکرد فعال 
 .شوندمی

21/0 3 61/0 

 38/2  1 جمع
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 )تهدید(تحلیل سوات عوامل خارجی  13-4جدول 

 ضریب نهایی رتبه ضریب اولیه تهدید

 50/0 3 25/0 به علت نبود اطالعات احتمال نتیجه دادن این رویکرد کم است

 15/0 1 15/0 به علت دغدغه و مشکالت کاري افراد شاید نتوانند همکاري کنند

 به علت نبود فر هنگ پیشگیري افراد کمتـري در ایـن رویکـرد مشـارکت     
 .کنندمی

22/0 2 44/0 

تواند عدم استقبال افراد را عدم حمایت نهادهاي رسمی  از این رویکرد می
 .در پی داشته باشد

18/0 1 18/0 

عدم اعتماد مـدیران بـه ایـن رویکـرد و نداشـتن اطـالع از موجـب عـدم         
 شودهمکاري می

20/0 2 40/0 

 67/1  1 جمع

 
توان گفت رویکرد اجتماع محوردر بنابراین می 5/2از کمتر ) 02/2( با توجه به اینکه میانگین عوامل خارجی

 . )-4جدول ( برابر عوامل خارجی نتوانست خوب عمل کند از نظر پیشگیري

 ماتریس سوات 4-4-4-3

 ماتریس سوات 14-4جدول 

 )W(هاضعف )S(هاقوت عوامل استراتژیک
 O( 38/2+7/2 38/2+1/3(هافرصت

 T( 67/1+7/2 67/1+1/3( تهدیدها

 

 نتایج ماتریس سوات 15-4جدول 

 )W(هاضعف )S(هاقوت عوامل استراتژیک
 O( 08/5 48/5(هافرصت

 T( 37/4 77/4( تهدیدها
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باید  بهزیستی تهران بنابراین با توجه به محاسبات انجام شده استراتژي رویکرد اجتماع محور در دانشگاه
که اولین ، WOباشد ها به این صورت میو در این بین براي این امر الویت. هاي تنوع و رقابت باشداستراتژي

ها ها براي رفع ضعفبا استفاده از فرصت مدیران دانشگاه باید براساس رویکرد اجتماع محورباشد که الویت می
توان با استفاده از نقاط  می SO هاي اجراي استراتژي ن استراتژيباشد در ایمی SOبعد از آن استراتژي . استفاده کنند

هر سازمانی عالقه مند است که همیشه در این . هاي خارجی حداکثر بهره برداري را نمود قوت داخلی از فرصت
 ها و رویدادهاي خارجی حداکثر از نقاط قوت داخلی از فرصت گیري موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند با بهره

 . استفاده را بنماید
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 : فصل پنجم

 گیري بحث و نتیجه
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه 5-1

ها ارائه  در این فصل به جمع بندي و نتیجه گیري کل پژوهش پرداخته خواهد شد  در ابتدا خالصه کلیه فصل
هاي  ژوهش پگیرد همچنین نتایج بدست آمده با نتایج  شود و سپس هر فرضیه مورد تحلیل و بررسی قرار می می

شود و در نهایت  هاي همسو و عدم همسو با نتایج بدست آمده تعیین می شود و پژوهش انجام شده قبلی مقایسه می
شود و در  ها و نتایج حاصل است و پیشنهاداتی براي پژوهشگران آینده ارائه می پیشنهاداتی که حاصل از یافته

 . شود اشته است مطرح میهاي که در طی انجام پژوهش وجود د نهایت محدودیت

 خالصه نتایج -5-2

یک مساله بسیار ، ي اصلی حضور افرادها ي اجتماعی  از جمله اعتیاد در محیط کار به عنوان یکی از محیطها آسیب
 . است کننده نگران

اقتصادي و ، فناوري، هاي مختلف علمی رغم دستاوردهاي بزرگ بشریت در عرصهگرعلیید ياز سو
جامعه جهانی در حالی وارد قرن بیست و یکم شده که تهدیدهاي ناشی از معضالت اجتماعی بر ، اجتماعی

در این عرصه اعتیاد و . مواجه ساخته است، را با خطر ها انسانسایه افکنده و رفاه  ها انسانپیشرفت و سعادت 
هار بحران جهانی هزاره سوم اي که بعنوان یکی از چ موادمخدر در رأس تهدیدهاي اجتماعی قرار گرفته به گونه
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از  ییک. است که بشر با آن مواجه شده است یاز پیچیده ترین معضالت یاعتیاد به مواد مخدر یک. تلقی شده است
 نیدر بروز آن نقش دارند وبه هم يوفرد یخانوادگ، یاین است که عوامل مختلف اجتماع یدالیل این پیچیدگ

عوامل  نیا یکاف زانیبهره جست که به م یچند وجه يها کردیاز رو یستیبا دهیپد نیبرخورد با ا يبرا لیدل
با توجه به اهمیت موضوع  این تحقیق به دنبال بررسی راهبردهاي پیگیري اجتماع . پوشش دهد يمختلف را تا حد

پیشینه تحقیق براي این کار ابتدا مبانی نظري و . باشدمحور اعتیاد در محیط کار در دانشگاه بهزیستی تهران  می
 آوري شد سپس در نرم افزار ها جمعها پرسشنامه طراحی گردید و دادهآوري دادهسپس براي جمع. ارائه شد

 : به تجزیه و تحلیل پرداخته شد و نتایج به شکل زیر بود

 نتایج توصیفی 5-2-1

 . انددرصد پاسخگویان زن بوده 19درصد افراد پاسخگو مرد و  81حدود 
درصد دکتري و فوق  5درصد لیسانس و  37، داراي تحصیالت فوق لیسانس) درصد 53(افراد نمونه  بیشتر

 . باشنددیپلم می
درصد  29، 25-36درصد گروه سنی  31، 46-55درصد از افراد نمونه بین گروه سنی  37به ترتیب حدود 

 . قرار داشتند 55درصد در گروه سنی باالتر از  3و  36-45گروه سنی 
. را دارد 27/3 اهداف کنشی، 58/3 اهداف دانشی، 45/3میانگین  توجه نتایج فصل چهارماهداف نگرشی با

 . شود معیارها همگی میانگین باالتر از سطح متوسط دارندهمانطور که مشاهده می

 هاي استنباطییافته 5-2-2

بنابراین . باشدمی 05/0که کمتر از  شود با توجه به سطح معناداري معیارهامشاهده می6-4همانطور که در جدول 
اهداف کنشی ، 12,58اهداف دانشی ، 15,33اهداف نگرشی با تی . اختالف معنادار و مثبت با میانگین معیار دارند

 . قرار دارند 22. 5

با . تبین متغیرها وجود دارد یا نه از آزمون همبستگی استفاده شده اس دار معنیبه منظور اینکه بفهمیم آیا ارتباط 
همانطور که در جدول مشاهده . دار و قوي بین متغیرها دیده شدتوجه به نتایج آزمون همبستگی همبستگی معنی

همبستگی بین . باشدمی دار معنیدهنده ارتباط باشد که نشانشود سطح معناداریی در همه معیارها صفر میمی
با توجه به جدول رویکرد اجتماع محور . ط استمتغیرها مثبت بوده و سطح همبستگی نیز باالتر از حد متوس

 . دارد 56، با اهداف کنشی 44/0، با اهداف دانشی 67/0، با اهداف نگرشی 57/0همبستگی 
ها هفت شاخص و شاخص در قسمت ضعف 8ها هچنان که دیده شد براي عوامل داخلی در قسمت قوت

نج شاخص شناسایی شد که در این قسمت به ها شش شاخص و براي تهدیدات پدر عوامل خارجی براي فرصت
 . شودتحلیل استرتژي پرداخته می
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 بحثگیري و نتیجه 5-3

وجود  دار معنیرابطه  )کاري(ي کارمندي ها پیشگیري اجتماع محور از اعتیاد در محیط بین اهداف دانشی و 
 . دارد

 دار معنیرابطه  )کاري(کارمندي ي ها پیشگیري اجتماع محور از اعتیاد در محیطو نگرشی  بین اهداف 
 . وجود دارد

وجود  دار معنیرابطه  کاري(ي کارمندي ها پیشگیري اجتماع محور از اعتیاد در محیط و کنشی بین اهداف 
 . دارد

اهداف نگرشی و کنشی اختالف ، با توجه به آزمون تی که ارائه شده است در هر سه بخش اهداف دانشی
همچنین با توجه به آزمون . د بنابراین نشان از اثرگذاري رویکرد اجتماع مدار داردمعنادار با سطح متوسط دارن

همانطور که در . دار و قوي بین متغیرها دیده شدبا توجه به نتایج آزمون همبستگی همبستگی معنیهمبستگی 
. باشدمی دار معنیدهنده ارتباط باشد که نشانشود سطح معناداریی در همه معیارها صفر میجدول مشاهده می

با توجه به جدول رویکرد . همبستگی بین متغیرها مثبت بوده و سطح همبستگی نیز باالتر از حد متوسط است
بنابراین . دارد 56، با اهداف کنشی 44/0، با اهداف دانشی 67/0، با اهداف نگرشی 57/0اجتماع محور همبستگی 
درحالاستوجودداشتهبشريجوامعدردوراززمانهايکهتاساعتیادپدیدهاي. گرددهر سه فرضیه تایید می

همچنان در حال ، ي علمی و افزایش غیر قابل تردید سطح شعور و آگاهی مردمها تبا وجود پیشرفحاضرنیز
بلکه آسیب . اعتیاد تنها جنبه فردي ندارد. کسترش می باشد و هر ساله افراد زیادي را به کام خود می کشد

ي اجتماعی و اقتصادي ها و عالوه بر تهدید المت جسم و روان افراد جامعه بر جنبه. شود میاجتماعی محسوب 
 . جامعه نیز اثرات زیان آور غیر قابل جبرانی می سازد

ي مهارت آموزي و ایجاد ها تآموزش فعالی، ي ارتقاء سالمت در محیط کاري با افزایش آگاهیها برنامه
 . منجر به بازگشت سرمایه می گردد ها یش ثبات شده است که اینگونه برنامهتغییرات محیط و رفتاري موجب افزا

براي برنانه ارتقاء دهنده سبک زندگی نشان می دهند چراکه اطالعات آنها در  اي هکارفرمایان تمایل فزایند
رد می کنند با ي که کارفرمایان در این موها هزینه. مورد ارتباط بین سالمت کارکنان و تولید افزایش یافته است

و هر چقدر کارکنان  شود میو افزایش روحیه جبران  ها کاهش جابجایی، ها تافزایش مراقب، کاهش سوانح حین کار
درگیر شوند میزان وظیفه شناسی و رضایت شغل آنها نسبت به محیط کار افزایش  ها و خانوادهایشان در این برنامه

اما همیشه برخورد قبل از ، اند هنظرات و روشهاي فراوانی را طرح نمود، در زمینه برخورد با مسئله اعتیاد. می یابد
 . اعتیاد بمنزله پیشگیري راحت تر و سهل تر و کم هزینه تر از برخورد با آن و درمان بوده است

به هر حال اینکه با تعداد زیادي از معتادان مواجه هستیم که در درمان اعتیاد خود مقهور مانده و در حال  
 . لیم شدن به این بال  هستندتس
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رویکرد این تحقیق پیشکیري از اعتیاد با استفاده از دخالت متمر مردم در تشخیص راه حلها ، در همین راستا
تدوین راه حل و در نهایت طراحی و اجذتی مناسبتري با فعالیت ، اجتماع محور مشکل. اجتماع محور خواهد بود

 . به شکل مشارکتی می باشد
دانشی و کنشی در پیشگیري از اعتیاد ، به نتایج این تحقیق رویکرد اجتماع محور در بخش نگرشی با توجه

دانند مخصوصا اعتیاد در محیط اعتیاد را مشکل اجتماعی می. دارد دار معنیدر محیط کار تاثیر گذار است و رابطه 
مشکالت اجتماعی هیچگاه . اندشده کار خیلی به اجتماع مربوط است و براي آن علل ساختاري و کارکردي قائل

-شناسی مشابهی دارند و همگی میهرچند آسیب، شوندیا به یکدیگر تبدیل یا از یکدیگر ناشی می، منفرد نبوده

هاي دهد و چهرهتوانند از اختالل عملکرد فرآیندهاي درونی روابط اجتماعی باشند که در جوامع مختلف رخ می
قابل تامل است که همین جوامع . دهندفرار خود را نشان می، خودکشی، رم خشونتج، متفاوتی چون اعتیاد فحشا

. برنددرخشان یا الاقل افرادي مولد هستند که زندگی خود لذت می، یی دارد که توانمندها انسانمحصوالتی چون 
براي برخی هنوز  اند وبخشی را براي افرادش دارد که برخی آن را کشف کردههاي ایمنیي امکانپس هر جامعه

اجتماعی از  –مطالعات مختلف ارتباط معناداري را میان مشکالت روانی . رسدپنهان و دست نیافتنی به نظر می
نوجوانی و بزرگسالی نشان داده -کودکی-جمله بزهکاري ایجاد ارتباط ایمنی بخش در مراحل مختلف نوزادي

محیط ، پیشگیرانه به ویژه پیشگیري از اعتیاد بر خانواده مدرسههاي شاید به همین دلیل باشد که بیشتر برنامه. است
گیري یا ترمیم این گونه گروه همتا و غیره متمرکز است و فرصت شکل، هاي اجتماعیشبکه، محله زندگی، کار

یشگیرانه چرا که ادبیات پ، کنندها یکدیگر را تقویت میبه عالوه همه این برنامه، کندروابط ایمنی بخش را ایجاد می
ریزي پیشگیرانه براي جوامع باید با برنامه. شونداي تجمعی وارد عمل میآمده است که عوامل محافظ به گونه

هایی فراهم شود تا مردم به کمک هم خود را هاي جمعیتی خودحرفی براي گفتن داشته باشد و فرصتگروه
اعتیاد  که نه تنها براي پاسخ گویی نیاز انواع مشتریانش حرفی مانند نظام . گو باشندبازیابند و به  نیاز یکدیگر پاسخ

بهترین آموزگار ما براي اقدامی فراگیر . کند تقاضاهاي جدید مطرح شودبلکه فرصتی را فراهم می، براي گفتن دارد
و با  چرا که تجربه نشان داده است که نیرومند عمل کرده است. تواند نظامی فراگیر چون خود اعتیاد باشدمی

در حال تکابو  و ، اعتیاد یک نظام زنده، منددر نگاهی نظام. تواند واکنشی از سوي ما را تعیین کندحرکت خود می
براي رویارویی با این . توزیع و مصرف  است تا تداوم یابد، تالش براي تثبیت  هویت خویش در سه سطح تولید
همواره ، زنده الهام گرفته است و مطلبق با تمایالت ذاتی بشر نظام که هوشیارانه از قوانین طبیعی حاکم بر موجود

توان برابر این نظام تاب آورد به هاي ذاتی بشر میبا کمک همین قوانین طبیعت و گرایش. کندتر میخود را تازه
ي زایش و نوآور، رشد و تحول، تحرك و سازگاري، دریابند که ظرفیت تالش براي زندگی ها انساناي که گونه

و جوامع است که این  ها انسانبر . ها وجود داردبراي ماندگاري نسل بشر و احساس رضایت از زندگی در آن
، هایی چون ارتباط ایمنی بخش میان عناصر اجتماعیها را با ابزارها یا بهتر بگوییم نیازها و فرصتظرفیت
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ژي پیشگیري در دانشگاه بهزیستی مشخص براي این کار استرات. جویی و غیره ارتقا بخشندجستجوگري و چالش
 . شد

براي مشخص کردن این استراتژي از مدل سوات استفاده شد که از نظر عوامل داخلی این پیام رسان میانگین 
باشد که تر میولی از نظر عوامل خارجی پایین. باشنددهد داراي ضعف نمیداشتند که نشان می 5/2باالتر از 

. به طورکلی نیز استراتژي رقابتی تلگرام غالب تر بود. استفاده کرده و درتهدیدها را کم کندها نتوانسته از فرصت
 : ها به شکل زیر بودنتایج ماتریس مدل سوات نشان داد الویت استراتژي

 WOهاي استراتژي 5-3-1

نقاط ضعف  ها نهفته است در جهت جبران یی که در فرصتها تاین است که از مزی WO هاي هدف از استراتژي
 . استفاده شود

 . معتبر براي اعتمادسازي افراد متخصصاستفاده از  )1
 این رویکردتروج  ارائه نتایج مثبت رویکرد اجتماع محور براي )2
 و پیشرفته در این رویکرد هاي جدید استفاده از مکانیزم )3

  SO هاي استراتژي 5-3-2

هاي خارجی حداکثر بهره برداري را  قوت داخلی از فرصتتوان با استفاده از نقاط  می SO هاي در اجراي استراتژي
از نقاط قوت  گیري مند است که همیشه در این موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند با بهرههر سازمانی عالقه. نمود

هاي مختلف چون در این استراتژیی در حوزه. ها و رویدادهاي خارجی حداکثر استفاده را بنماید داخلی از فرصت
توان استفاده کرد و مقبولیت و گسترش این دسترسی راخت وجود دارد می، تنوع اخبار، ابل لیت پیگیري اخبارق

 . خبر رسان را بیشتر کرد
کم کردن نقاط قوت و ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات  WT هاي هدف در اجراي استراتژي:  WTهاي استراتژي

گرفت  وضعیت نامناسب بوده و در وضع مخاطره آمیز قرار خواهیمدر چنین موقعیتی . ناشی از محیط خارجی است
 . ادغام و سایر روشها از چنین وضعیتی پرهیز نماییم، کاهش عملیات، واگذاري، و باید سعی کنیم باانحالل

ر گردد تا با استفاده از نقاط قوت داخلی براي جلوگیري از تاثی در این نوع استراتژي تالش می  :STهاي استراتژي
استفاده از نقاط قوتی  با. ساز و کارهایی در پیش گرفته شود و یا تهدیدات را از بین برد، منفی تهدیدات خارجی

 این رویکردو تخصصی کردن ا براي پیشگیري در جامعه سازي رویکرد اجتماع محور وجود و دارد و اعتمادکه در
باید با افزایش نقط قوت و استفاده از  اع محوررویکرد اجتمپس به طور کلی . توان تهدیدات را کاهش دادمی

 . ها را کاهش داد و بعد از تهدیدات کم کردضعف اهفرصت
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 پیشنهادات  5-4

 پیشنهادات کاربردي 5-4-1

، استقرار یک اصول پیشگیري از اعتیاد در محیط کار دانشگاه بهزیستی تهران مانند هر تحول ساختاري )1
 . ارزیابی وضعیت موجود گام نخست

ي بهداشتی یا ها ي سوء مصرف مواد مخدر از جمله هزینهها یک راه این است که به تجزیه و تحلیل هزینه
 . سرقت و حوادث پرداخت، جبران خسارت ناشی از غیبت

 . کمک کند ها در طول زمان می تواند به ارزیابی تاثیر و موفقیت برنامه ها نظارت بر این هزینه
 . در هر سازمانی  متفاوت استمنافع ها،  هزینه، خطرات

ارزیابی قیمتی می تواند نشان دهد که کدام برنامه داراي مزایاي روشن و مقرون به صرفه بوده و کدامیک 
حتی کوچکترین سازمان با حداقل منابع می تواند از یک برنامه پیشگیري در محیط . فعال مورد نیاز نیست

 . کار برخودار گردد
ي ارتقاء ها برنامه. شغلی و سالمت، اي هي ارتقاء حرفها گیري از اعتیاد در برنامهي پیشها تادغام فعالی )2

ي مهارت آموزي و ایجاد تغییرات محیطی ها تآموزش و فعالی، سالمت در محیط کار با افزایش آگاهی
 . ي آنها می گرددها ورفتاري موجب افزایش سطح سالمتی و بهبودي کارکنان و خانواده

براي  اي هکار فرمایان تمایل فزایند. منجر به بازگشت سرمایه شده است ها ه اینگونه برنامهثابت شده است ک )3
برنامه ارتقاء دهنده سبک زندگی نشان می دهند چراکه اطالعات آنها در مورد ارتباط بین سالمت کارکنان 

، ش سوانح حین انجام کاري که کارفرمایان در این مورد می کنند با کاهها هزینه. و تولید افزایش یافته است
 . شود میو افزایش روحیه جبران  ها کاهش جابجایی، ها تافزایش مراقب

سالمتی روان باشد ارتباط داشته ، بسیاري از کارکنان دوست ندارند با موضوعاتی که داراي عنوان اعتیاد )4
با مضمون پیشگیري از سوء مصرف مواد به چشم نمی  اي هغرف، در اغلب نمایشگاهاي بهداشتی. باشند
ي موثري براي افزایش و کاهش خطر و تاثیر سوء مصرف مواد و ها ي ارتقاء سالمت راهها برنامه. خورد

افسردگی و سایر اختالالت روانی و خشونت که می توتند ، مشکالت مرتبط مانند ایدز بیماریهاي جنسی
مقتر ساختن ساختن کارکنان و . حت تاثیر قرار دهد فراهم می آوردیشان را تها کارکنان و خانواده

یشان با اطالعات قابل اجرا راهی است براي مواجهه با مشکالت فعلی و پیشگیري از مشکالت ها خانواده
که عنوان اعتیاد یا افسردگی را داشته باشد راحت نباشد  اي هکارکنان ممکن ات براي حضور در برنام. آتی

 . ترسند با آن عنوان مورد شناسایی قرار گیرندزیرا می 

دانشی و کنشی در اعتیاد محیط کا ر با توجه ، با توجه به اینکه پیشگیري اجتماع محور در سه بعد نگرشی )5
باشد لذا توجه به این امر دانشگاه بهزیستی تهران باید بیش از مورد توجه قرار بگیرد و به نتایج موثر می
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تري در ایین رویکرد ساز و کارها و امکانات مناسب را استفاده کنند تا نتایج مطولوبمدیران براي اجراي 
 . پیشگیري حاصل شود

 پیشنهادات براي تحقیقات آتی 5-4-2

چرا که مبحث زنجیره تامین . ي متوسط و بزرگ مورد بررسی قرار گرفتندها تدر تحقیقات حاضر شرک )1
ولیکن پیشنهاد . یابد که از اندازه مناسبی برخودار باشند یی موضوعیت میها تعموما در رابطه با شرک

ي مختلف را مورد برسی قرار داده و اثر متغیر کنترل اندازه ها در اندازه ها تشرک، که محققان آتی شود می
 . شرکت را بر نتایج برسی نمایند

گردد که موضوع مورد بحث لذا پیشنهاد می . تمرکز مطالعاتی این تحقیق بر دانشگاه بهزیستی تهران است )2
 . برسی شود و نتایج حاصل با هم  مورد مقایسه قرار گیرد ها در سایر سازمانها و بخش

در  ها داده، به عبارت دیگر. در تحقیق حاضر از روش مقطعی استفاده شده است ها براي جمع آوري داده )3
نجاییکه یک پارچه گی  زنجیره از آ. از نمونه آماري جمع آوري شده است) دو ماه(یک مقطع از زمان 

به نظر می رسد که بررسی تکاملی تغییرها بر اساس ، سیستم اطالعات در گذر زمان توسعه می یابد، تامین
 . روش طولی نتایج ارزشمندي را ارائه دهد

 . تحقیق بین زنان و مردان انجام شود و نتایج مقایسه شود )4

 . اثرات آنها مقایسه شوداز چند روش پیشگیري استفاده شود و نتایج و  )5

 هاي تحقیقمحدودیت -5-5

که این مورد با وجود اینکه در تحقیقات مختلف ، گزارشی در اکثر مواقع -تکمیل پرسشنامه به شیوه خود )1
و غرض ورزیها در  ها ولیکن ممکن ات باعث ایجاد برخی جهت گیري، روشی متداول به شمار می رود
البته ذر این رابطه تالش گردید تا با استفاده . همراه گردد ها برخی سوگیريمدیران اجرایی گردد و نتایج با 

ي بی نام  و ذکر شخصی بودن اطالعات پرسشنامه و عدم سوء استفاده از اطالعات تا حدي ها از پرسشنامه
 . از آثار منفی این محدودیت کاسته شود

  ها داشتن حالت محافظه کارانه در پاسخ دادن به برخی پرسش )2
 عدم همکاري برخی از افراد  )3

 دم تعمیم نتایج ع )4
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Abstract  
Social problems such as addiction in the workplace as one of the main environments for the 
presence of people is a very worrying issue. Consumption and abuse of materials in the 
workplace have a reciprocal effect on personnel performance and production. The purpose of 
this study is to assess community-based prevention from addiction in working environments. 
This research is in terms of applied and descriptive method and correlation. Which examines 
the community-based approach to addicts in the environment. The information was collected 
through a questionnaire. Results were analyzed using spss software. The results showed that 
there is a meaningful relationship between the goals of action, attitude and knowledge and 
community-based prevention from addiction in working environments.  
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