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اگر امروز مسئولین جمهوری اسالمی ایران با مواد مخدر به سختی مبارزه می کنند، این یک 
جهاد بزرگ، یک حرکت بسیار عمیق در راه پیشرفت ملت ایران است.
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یکی از چالش ها و نق��اط ضعف فعالیتهای 
پیش��گیری اولی��ه از اعتیاد، فقدان نقش��ه راه 
استاندارد در سطح کشور بوده است. در  این 
راس��تا به همت اداره کل فرهنگی پیشگیری 
س��تاد مبارزه با مواد مخدر کش��ور و با بهره 
گی��ری از نقطه نظرات نخبگان، س��ند  جامع 
پیشگیری اولیه از اعتیاد تهیه و تدوین گردید 
و پس از تصویب آن در س��تاد مبارزه با مواد 
مخدر، 13 اردیبهش��ت سال  جاری از سوی 
وزیر کش��ور و دبیرکل س��تاد به دستگاههای 
عض��و و مرتبط با س��تاد در س��طوح ملی و 
اس��تانی ابالغ گردید. این  سند به عنوان نقشه 
راه فعالیتهای فرهنگی و پیشگیری در کانون 
هدف خانواده، محیط های آموزشی )مدارس 
و دانش��گاه ه��ا(،  محله ها، محی��ط های کار 
و رس��انه ها طی برنامه پنجم توس��عه کشور 

اجرایی خواهد شد. 
هدف نهایی این س��ند، کاه��ش میزان بروز 
اعتی��اد به مواد در کش��ور بوده و بر اس��اس 
هدف کلی مندرج در این س��ند مقرر اس��ت 
 حداق��ل 40 درص��د از جمعیت کش��ور طی 
دوره زمانی 5 س��اله زیر پوشش برنامه های 
استاندارد پیشگیری اولیه از اعتیاد قرار  گیرند. 
سند جامع پیش��گیری دارای 13 سیاست، 5 
راهب��رد، 9 برنام��ه ملی، 53 پ��روژه و 112 
شاخص فرآیند و برآیند بوده که  با مشخص 
کردن س��هم هریک از دستگاه های فرهنگی 
و پیشگیری کشور، اقدامات مناسبی را برای 
ضربه زدن به استراتژی  های سیستم هوشمند 
م��واد مخدر و روان گردان ه��ا اجرا خواهد 

کرد. 
در این سند نقش وزارت علوم و دانشگاه ها 
در ابعاد پژوهش��ی و نیز برنامه های اجرایی 
برای مصون سازی محیط های  دانشجویی و 
خوابگاهی از پدیده شوم مواد مخدر و روان 
گردان ها برجس��ته می باش��د. امید می رود 
کلیه دستگاه های فرهنگی  و پیشگیری کشور 
در سطوح ملی و استانی برای اجرایی نمودن 
مفاد مندرج در این س��ند با تعامل مناسب و 
س��رعت الزم گام  های اساسی برداشته تا ان 
ش��اءا... شاهد واکسیناس��یون اجتماعی آحاد 

سالم و در معرض خطر جامعه باشیم. 

ابالغسندجامعپیشگیری
اولیهازاعتیاد

اغلب گفته می ش��ود ک��ه بهترین 
س��الهای زندگی دردانشگاه اتفاق 
م��ی افتد، ام��ا دانش��گاه می تواند 
محیطی پر از اس��ترس  نیز باش��د. 
برای بسیاری از دانشجویان، شاید 
اولین باری باشد که دور از محیط 
خانه و خان��واده زندگی می کنند. 
هرچند که این  استقالل می تواند 
ی��ک آزادی را برای فرد به همراه 

داش��ته باش��د اما می تواند باعث احس��اس فشارهای 
س��خت در زندگی نیز باش��د.  کنار آمدن و مطابقت با 
محیط جدید، شرایط جدید زندگی اجتماعی، زیبایی 
های اغلب پر از ریسک زندگی دانشگاهی و  فشارهای 
اجتماعی خیلی کار آس��انی نیست. دانشجویان اغلب 
خود را در مقابل تصمیم گیری های س��خت می بینند 
ک��ه یکی از  آنها مقابله با فش��ارهای ناش��ی از س��وء 

مصرف مواد و الکل می باشد. 
ب��ا توجه به اینکه س��وء مصرف ال��کل و مواد مخدر 
همچنان در باالی لیست برخی مشکالت محیط های 
دانشگاهی قرار  دارد،دیگر مواد شامل محرکها، مسکن 
ه��ا و آرام بخش ها از جمله مواد مصرفی بین بعضی 

دانشجویان می باشد. 
طبق آم��ار و گزارش��ات جهانی حدود ی��ک چهارم 
افرادی که در فاصله س��نی 18 تا 20 س��ال قرار دارند 
مصرف یکی از این مواد را  برای یکبار در زندگی خود 
تجربه کرده اند  و بس��یاری از آنها در معرض پیشنهاد 
یکی از انواع این مواد توسط دوستان  دانشگاهی خود 

قرار گرفته اند. 
نگرانی عمده در این اس��ت که اکثر دانشجویان حتی 
ممکن اس��ت متوجه نشوند که هم اتاقی، هم تیمی یا 
دوس��ت صمیمی آنها  دچار س��وء مصرف مواد مخدر 
هس��تند که این مس��ئله خود می تواند آینده آنها را به 

خطر بیاندازد. 

چرا همساالن؟
دانش��جویان به خودی خود می توانند نقش اساس��ی 
و قدرتمن��دی را در ارتق��اء و ایجاد تغییرات س��ریع 
رفتاری ایفا کنند. مطالعات  نشان داده است که آموزش 

همساالن می تواند به : 
 -کاهش رفتارهای پرخطر  

 -تقویت نگرشها و رفتارهای سالم  
 -بیان حقیقت در مورد مواد همانگونه که واقعا هست

 -مقابله با اطالعات نادرس��ت )همساالن به همساالن 

گوش می دهند( کمک کند. 
تاثی��ر گذاران در گروه همس��االن دانش��جو می تواند 
ش��امل این دسته از افراد باشد: آموزش دهندگان آگاه، 
دانش��جویان مش��اور،  نمایندگان خوابگاه ها،گروه ها 
وتجمع های دانش��جویی و قهرمان تیم های ورزش��ی 

دانشجویی

چرا پیشگیری در دانشگاه؟
پیش��گیری در محیط دانش��گاه نه تنه��ا باعث افزایش 
آگاهی دانش��جویان نس��بت به خطرات سوء مصرف 
م��واد از طری��ق ارائه منابع  و پیام ه��ای آگاهی بخش 
می شود بلکه باعث ایجاد مهارت در دانشجویان برای 

مقابله با سوء مصرف نیز خواهد شد. 
ناگفت��ه نماند  مخاطب آموزش پیش��گیرانه در محیط 
دانش��گاه، تمام اعضای جامعه دانش��گاهی می باشند: 
دانش��جویان، اس��اتید ،  کارکنان و کارمندان دانشگاه. 
ه��دف اصل��ی دانش��گاه این اس��ت که برنام��ه های 
آموزش��ی و اطالع رس��انی در مورد الکل و مواد را  به 
عن��وان بخش مهمی از زندگ��ی اجتماعی و تحصیلی 

دانشجویان قرار دهد. 
عالوه بر ارتقاء آموزش تحصیلی دانشجویان، دانشگاه 
درصدد شناس��ایی عوامل توسعه ی سالمت و امنیت 

فردی و اجتماعی  آنها نیز هست. 
دانش��گاه، دانش��جویان را به عنوان افرادی در نظر می 
گیرد که خود مس��ئول کلیه اعمال و رفتارشان هستند. 
با توجه به این امر  بسیاری از دانشجویان بعد از ورود 
به دانشگاه در شرایط مبهمی قرار می گیرند. آنها خود 
را فردی بالغ، مس��تقل و رها از  محدودیت های خانه 
در نظر م��ی گیرند، بنابر این گاه��ی تمایل دارند این 
احس��اس خود را از طریق مص��رف الکل و مواد ابراز 
 کنند. هرچند دانشگاه ها نمی توانند مسئول تصمیمات 
و زندگی شخصی دانشجویان باشند اما زمانی که سوء 
مص��رف مواد  و  الکل تهدیدی برای س��المت و نظم 
اعضای محیط دانش��گاه باشد، اقدامات صحیح و الزم 

باید صورت بگیرد. 

ضرورتاقدامات
پیشگیرانهازسوء
مصرفمواددر

دانشگاه
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مهم نیس��ت چه جایگاه شغلی در دانش��گاه داشته باشید، مهم 
این است که هرکسی به سهم خود به افزایش آگاهی در مورد 
خطرات  ناشی از سوء مصرف مواد و الکل کمک کند تا شاهد 
تغییرات چش��مگیری باش��یم. در این مقاله چند راهکار ارائه 
ش��ده، تا به  کمک آنها بتوان از رشد شیوع  سوء مصرف الکل 

و مواد مخدر در محیط دانشگاه پیشگیری کرد. 

 1.در تعطی�ات ی�ا مناس�بتهای خ�اص دانش�گاه، 
فرصتهای�ی را ایجاد کنید: برنامه های��ی را با هدف آگاه 
س��ازی وپیشگیری در ایام  و مناسبت های خاصی طرح ریزی 
کنی��د ) مانند تعطیالت نوروز، تابس��تان، تعطیالت بین ترم و 
...( همچنین می توان برنامه  های منظمی را به طور ماهیانه در 

دانشگاه برگزار کرد. 

 2.از مجات درون دانش�گاهی استفاده کنید: باور داشته باشید 
که مجالت خب��ری درون دانش��گاهی، همچنان مهمتری��ن منبع  اطالع 
رس��انی برای اکثر دانش��جویان می باشد. تحقیقات نش��ان می دهد که 
دانشجویان تمایل دارند به طور منظم این منابع را  مطالعه کنند. از طریق 
این مجالت و نوش��تن داستانهایی درباره رشد گرایش و خطرات ناشی 
از سوء مصرف مواد می توان  تاثیرات عمیقی در اذهان دانشجویان باقی 

گذاشت.
 

 3.مصاحبه با افراد عادی: با توجه به اینکه در امر پیشگیری موثر، الزم 
است تمام نهادها به صورت همگام و یکدست وارد  عمل شوند، یکی از 
راهکارها اس��تفاده از رسانه ها می باشد، این امر به خصوص تاثیر ویژه 
ای بر دانش��جویان خوابگاهی  دارد. برنامه ه��ای تلویزیونی و مصاحبه 
ب��ا افراد عادی و صحبت در مورد اث��رات مخرب مواد از زبان یک فرد 

معمولی گاه  تاثیر بیشتری نسبت به اطالعات آکادمیک و رسمی دارد. 

 4.تش�کیل یک کمیته و گروه رسمی از خود دانشجویان: با تشکیل 
یک گروه رس��می وابسته به دانش��گاه می توان یک سری  سیاست ها و 
فعالیتهای موثرتری را در دانش��گاه انج��ام داد به عنوان مثال می توان از 
طریق آموزش گروهی از دانشجویان با  عنوان تسهیلگر و سپس استفاده 
از خود آنها در امرپیشگیری، کمک قابل توجهی به پیشبرد اهداف انجام 

داد. 

 5.توزیع بروش�ور، پوس�تر و نظیر اینها در محوطه دانشگاه: 
اس��تفاده از ابزارهای آموزشی در مورد خطرات ناشی از سوء  مصرف در 
مکان های پر رفت و آمد دانش��گاه مثل س��الن غذا خوری، سالن انتظار، 

کالس و ... کاری در ظاهر ساده اما بسیار  مفید است. 

 6.دانشجویان خوابگاهی را درگیر کنید: از طریق نصب بیلبوردها 
در محیط های خوابگاهی به آموزش این دسته از  دانشجویان کمک کنید. 

 7.با نبض تپنده دانش�گاه صحب�ت کنید: در واقع گروه همساالن 
دانشگاهی اجزای س��ازنده محیط دانشگاه هستند. می توانید با  روشهای 
مختل��ف با آنها صحبت کنید و آنها را به س��وی خود جذب کنید. با راه 
اندازی یک همه پرس��ی در مورد خطرات ناش��ی  از س��وء مصرف مواد 
در دانش��گاه، طراحی پرسش��نامه و قرار دادن آنها روی میزهای غذا در 
س��لف دانشگاه، قرار دادن یک  صندوق برای ارتباط با دانشجویان جهت 
پاس��خگویی به سواالت و مش��کالت آنها در زمینه سوء مصرف الکل و 

مواد تغییرات  موثری را در آنها ایجاد کنید. 
     

دی�داری  حافظ�ه  در  اجتماع�ی  ه�ای    8.از طری�ق ش�بکه 
دانشجویان وارد شوید: اگر بخواهید با تعداد بیشتری از دانشجویان 
در  تماس باش��ید یکی از راهها استفاده از دنیای مجازی است که امروزه 
بیش��تر اوقات دانشجویان در آن صرف می شود. از طریق  ارسال پیامک، 
ایمیل یا بارگذاری یک س��ری پیام های هشدار دهنده در سایت دانشگاه 

می توانید به دنیای شبکه اجتماعی  دانشجویان وارد شوید. مثال: 
 "آیا می دانید سوء مصرف مواد محرک ، مسکن ها و قرصهای آرام بخش 

به همان اندازه مصرف الکل و هرویین می تواند  خطرناک باشد؟" 

 ...چه می توان کرد؟

تشکیل یک گروه دانشجویی دارای  ایده های 
نو و خالق برای افزایش  آگاهی در مورد خطرات 

ناشی از سوء  مصرف الکل و مواد در محیط 
 دانشگاه، می تواند یک گام مؤثر باشد.

تیم ها و گروه هایی از  دانشجویان را برای 
آموزش  ارتقاء رفتار و تصمیمات سالم  تشکیل 

دهید.
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یکی از عواملی که افراد را در برابر س��وء مصرف مواد مستعد   
و آس��یب پذیر می کند، جنبه های روان ش��ناختی، نگرشی  و 
شخصیتی فرد می باشد. سوء مصرف مواد  نیازمند مداخالت 
پیش��گیرانه موثر و وسیع است که از جمله این اقدامات  مقابله 
ای و پیش��گیرانه می ت��وان تغییر و اصالح نگ��رش و باورها 
نس��بت به سوء مصرف مواد و آموزش مهارتها و  مشاوره های 
گروهی اش��اره کرد. در نتیجه تقویت جایگاه مشاوره و روان 
درمانی در دانش��گاهها امری بس��یار ضروری و  مورد تاکید به 

نظر می رسد )اباذر چراغی، 1389(. 
به دنبال بکار بستن روشهای  پیشگیرانه ی متعدد نظیر افزایش   
اطالعات، آم��وزش عاطفی و مقاومت در برابر نفوذ  اجتماعی 
)فش��ار همس��االن( هم اکنون تاکید بر اس��تفاده از روش��های 
آموزش مهارت های شخصی و اجتماعی است)تیمور  احمدی 

و همکاران، 1389(. 
در مطالع��ه ای تحت عنوان نقش آم��وزش مهارتهای زندگی   
بر پیش��گیری از اعتیاد در میان دانشجویان، نتایج نشان داد که 
 دوره آم��وزش بر میزان آگاهی،نگرش و عملک��رد افراد تاثیر 
معنی داری داش��ته اس��ت. همچنین بر اس��اس نتایج ، نش��ان 
داده  ش��د که دانش��جویان جدید الورود و غیر بومی در زمینه 
پیش��گیری از اعتیاد بای��د در درجه اول توجه ق��رار گیرند ) 

پروین  شریفی، 1389(. 
مطالعات نشان داده است  دانشجویانی که در مقابله با استرسها   

از شیوه های حل مسئله استفاده می کنند بهتر می توانند  خود 
را در مقابل خطر س��وء مصرف مواد حفظ کنند. اما افرادی که 
هیجان م��دار بوده بیش از س��ایرین در معرض خطر  مصرف 
مواد هستند. این یافته ها اثر آموزش شیوه های کارآمد  مقابله 
با اس��ترس به دانشجویان را نش��ان می دهد )  چنگیز رحیمی، 

 .)1389
برنامه پیشگیری برای دانش��جویان بالفعل در معرض خطر از   
همان سال اول تحصیل باید شروع شود و حداکثر تا سه  سال 
ادامه یابد. در نیمس��ال اول ای��ن برنامه ها به صورت فردی و 
گروهی اجرا می گرددو به مدت سه سال عمل  پیشگیری اجرا 
می شود، در فرایند پیشگیری در شروع هر سال با دانشجویان 
مذکور مصاحبه به عمل می آید و چنانچه  تش��خیص داده شد 
دانش��جویانی هنوز در معرض خطر می باش��ند زمینه شرکت 
آنان در گروه های پیش��گیری فراهم می  گردد )کیومرث فرح 

بخش،1389(. 
آموزش مهارتهای زندگی توانسته است موجب افزایش آگاهی   
از رفتارهای پیش��گیری کننده از سوء مصرف مواد و یا  کاهش 
عوامل خطر در گرایش به س��وء مصرف ش��ود. زیرا آموزش 
مهارتهای زندگی موجب افزایش ظرفیت روان  ش��ناختی افراد 
می شود، یعنی باال رفتن توانایی شخص در مواجهه با دشواری 
های زندگی روزمره )محمد علی اصلی  نژاد و دیگران،1389. 

مجید براتی ،1389( .  

نیمنگاهیبهمطالعاتوتحقیقاتمربوطبهبرنامههایپیشگیریازاعتیاددردانشگاهها
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برای چندین دهه اس��ت که دانش��کده ها و دانش��گاهها ب��رای مقابله و 
پیش��گیری با مشکالت ناشی از سوء مصرف الکل و مواد در محیط های 
آموزش��ی خود تالش کرده اند. این تالش های پیش��گیرانه شامل برنامه 
های آموزشی و سایر مداخله هایی می باشد که اکثرا در قالب برنامه های 
اطالع رس��انی، آموزش گروه همساالن، برنامه های پیشگیرانه مخصوص 
دانش��جویان جدید الورود و خوابگاهی و ارائه اطالعات پیش��گیرانه در 

واحدهای درسی است.
نوش��ته پیش رو نگاهی اس��ت گذرا ب��ه یکی از رهیاف��ت های متفاوت 
پیش��گیرانه –مدیریت محیط��ی- که تاکید آن بر تغییر ش��رایط محیط و 
اجتماع دانش��گاه به عنوان یکی از عوامل مؤثر در گرایش دانشجویان به 

سوی الکل و مواد مخدر می باشد.
مدیریت محیطی بر اساس این واقعیت است که رفتار افراد، از جمله سوء 
مصرف مواد  عمیقا از محیط اطرافش��ان شامل پیام ها و تصاویری رسانه 
ای، هنجارهای جمعی و اجتماعی، در دس��ترس بودن مواد و بسیاری از 
عوام��ل دیگر، تاثیر می پذیرد. بنابراین یک برنامه پیش��گیری موثر برنامه 
ای است که باعث ایجاد تغییر در جریانات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، 
قانونی و فیزیکی جامعه ش��ود که نتیجه آن تغییر در رفتارهای مربوط به 

سوء مصرف مواد مخدر و سایر مشکالت اجتماعی است.
تاکی��د رهیافت مدیریت محیطی اغلب بر سیاس��تهای عمومی )قوانین و 
مقررات ( و س��ایر مداخالت اجتماع محور برای محدود کردن دسترسی 
ب��ه مواد و ایجاد تغییر در فرهنگ و س��اختار جامع��ه – که تصمیم برای 

شروع مصرف مواد  و الکل در آن اتفاق می افتد- می باشد.
مخاط��ب و گروه هدف این رهیافت کل جمعیت جامعه اس��ت و باعث 
ایجاد تغییرات پایه ای و زیر بنایی می شود و پتانسیل ایجاد یک حرکت 
سریع، اثر گذار و پایداردر کاهش مصرف مواد  و الکل را در خود دارد. 

بر اس��اس تحقیقات جهانی نش��ان داده شده اس��ت که در سالهای اخیر 
اس��تراتژیهای محیطی در برنامه های پیش��گیرانه ی دانش��گاه ها و سایر 

محیط های آموزشی به میزان وسیعی مورد استقبال قرار گرفته است. 
سه جزء اصلی این رهیافت برای تاثیر گذاری شامل : نهادهای آموزشی، 

محیط های محلی و سیاستهای عمومی دولت می باشد.
از جمله راهکارهای پیش��نهادی و ارائه شده توسط این رهیافت عبارتند 

از : 
• فراهم کردن فعالیتهای تفریحی عاری از مواد و الکل از طریق ایجاد 	

کافی شاپ ها و مکانهایی از این قبیل و باز نگه داشتن این امکانات 
حت��ی در ایام تعطیل -زمانی که دانش��جویان می گویند کاری برای 
انجام دادن نداریم – و جایگزین کردن خوراکی ها و نوشیدنی های 

سنتی و سالم در این مکانها 
• ایجاد قوانین سخت برای منع مصرف الکل و سیگار در دانشگاه	
• ایج��اد تغییر در هنجارهای رایج میان دانش��جویان از طریق ارتباط 	

میان اس��اتید، مسئولین، پیام های رس��انه ای و بکارگیری روشهای 
بازار یابی اجتماعی

• پاک سازی محیط های اطراف دانشگاه از عوامل توزیع مواد	

بر این اساس همکاری متقابل بین محله و دانشگاه می تواند باعث ایجاد 
یک سیس��تم قوی برای جلوگیری از ورود مواد به داخل محیط دانشگاه 
ش��ود. همچنین محیط های آموزشی و دانشگاهی از سیاست ها و قوانین 
دولتی نیز تاثیر پذیر اس��ت. دانش��جویان در محیط خارج از دانش��گاه به 
عنوان یک شهروند می توانند در گفتمان های عمومی پیشگیری و کنترل 
سوء مصرف مواد مخدر مشارکت کنند که این امر نه تنها به سود دانشگاه 

بلکه کل جامعه می باشد.

استراتژیهایمحیطیبرایپیشگیریازمعضلسوءمصرفالکلوموادمخدردردانشگاهها
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دانشگاه ها بالقوه می توانند فرصت مناسبی برای مداخالت پیشگیرانه 
باشند. بسیاری از دانشجویان برای اولین بار در دانشگاه  ها با فشارهای 
روان��ی نو و متفاوتی روبرو می ش��وند. برای مثال فش��ارهای فردی، 
میان ف��ردی، تحصیلی و مواردی نظیر ترک ک��ردن خانه، رویارویی 
با اس��تقالل، برقراری ارتباط با دوس��تان جدید و فشارهای ناشی از 
همساالن می تواند دانشجو را در معرض خطر مصرف مواد قرار دهد. 
عالوه بر ای��ن عوامل محیطی، فردی، ش��خصیتی و خانوادگی نظیر 
همساالن مصرف کننده مواد، مصرف مواد توسط والدین و مشکالت 

سالمت روان می توانند در نقش عوامل خطر قرار گیرند. 
محیط های آموزشی مانند دانشگاه از نظر افزایش آگاهی دانشجویان 
و به چالش کشیدن نگرش های آن ها دربارۀ مواد و پیشگیری از سوء 
مصرف مواد و آسیب های مربوط به آن، جایگاه بسیار مهمی دارند. 
دانش��گاه ها هم��واره تالش داش��ته اند با ایجاد یک محیط آموزش��ی 

مناس��ب برای دانش��جویان س��طح آگاهی آن ها را باال برده تا بتوانند 
در مواقع تصمیم گیری های دش��وار مثاًل هنگامی که با مواد مخدر یا 
الکل روبرو می ش��وند تصمیات مناسب و سالم تری را اتخاذ کنند، از 
طرف دیگر این محیط های آموزش��ی می خواهن��د محیط کاری بهتر 
و س��الم تری را نیز برای کارکنان و اعض��اء هیئت علمی خود فراهم 
کنند. اینگونه فعالیت های آموزش��ی برای تمامی اعضاء یک دانشگاه 
یعنی هم دانش��جویان و ه��م کارکنان و اعضاء هیئ��ت علمی طرح 
ریزی ش��ده اس��ت. این قصد و نیت دانش��گاه ها برای ایجاد آگاهی 
در م��ورد مواد مخدر و الکل و آموزش در م��ورد آن جزء مهمی از 
جنبه های آکادمیک و اجتماعی زندگی درون دانش��گاهی اس��ت. به 
عالوه دانش��گاه ها به این نتیجه رس��یده اند که رشد و پیشرفت علمی 
و دانشگاهی دانش��جویان به مقدار خیلی زیادی به سالمت و امنیت 

دانشجویان بستگی دارد. 

نمونهایتجربیاتدانش�گاههایجهاندر بررسی
پیشگیریازسوءمصرفموادمخدروروانگردانها
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دانشگاه جیمز مدیسون  آمریکا
برنامه ه��ای پیش��گیری از مصرف مواد مخدر ب��ه منظور افزایش 
آگاه��ی از معضل مصرف ال��کل و دیگر م��واد مخدر و کاهش 
پیامده��ای منفی مربوط به مصرف غی��ر قانونی طراحی و ایجاد 

گردید. 
مرکز س��المت دانشگاه برای اطمینان از این مسئله که برنامه های 
جلوگی��ری از مصرف مواد مخدر در سرتاس��ر دانش��گاه علمی، 
جامع و هماهنگ صورت می گیرد مسئولیت آموزش های اولیه و 
رهبری کمیتۀ مشورتی و ائتالف اجتماعی در مورد مصرف مواد 

مخدر و الکل را به عهده گرفت. 

برنامه های پیشگیری از مصرف مواد مخدر و الکل
برنامۀ پیشگیری از مصرف مواد مخدر در دانشگاه جیمز مدیسون 
مبتنی بر این اصل کلیدی اس��ت که برنامه های مؤثر باید علمی و 
جامع بوده و در سرتاسر دانشگاه به صورت هماهنگ اجرا شوند. 

این برنامه ها برای سه گروه از افراد طراحی شده اند: 
1. تمامی دانشجویان

2. دانشجویانی که در معرض رفتارهای پر خطر قرار دارند
3. و در   نهایت افرادی که رفتارهای پر خطر و با ریس��ک باال را 

از خود نشان می دهند. 
در زیر به برخی از این برنامه ها در هر کدام از گروه های ذکر شده 
در باال اش��اره خواهیم کرد. نخست به برنامه هایی که برای تمامی 

دانشجویان اجرا می شود می پردازیم. 

 :REACH1 برنامۀ
این برنامه متعهد گشته است تا در دانشگاه جیمز مدیسون با ارائۀ 
اطالعات و منابع به توس��عه و حفظ سبک زندگی سالم پرداخته 

و آموزشهای الزم در این زمینه را ارائه دهد. 
تعلیم دهندگان هم س��ن و س��ال این برنامه میتوانند به باش��گاه، 
س��ازمان، مدرسه یا خوابگاه ش��ما بیایند و ش��ما و همساالنتان 
را دربارۀ روش های زندگی س��الم آم��وزش دهند. با وجود این، 
مهمترین نکت��ه ای که دربارۀ این برنامه باید در نظر داش��ت این 
اس��ت که مانند کالس های بهداش��ت معمولی نیست، بلکه آنها 
برنامه های ش��اد و تعامل��ی ای ارائه می دهند ک��ه در حین ایجاد 

شادابی مطالبی را نیز آموزش می دهند. 
تمامی برنامه ها مبتنی بر این ایده اند که افراد نیازمند انتخاب های 
درس��ت برای زندگیشان هستند. این س��ازمان برای دانشجویان 
تعیی��ن تکلیف نمی کن��د بلکه پس از ارائۀ انتخاب های س��الم به 
آن ها دیگر انتخاب مسیر به عهدۀ خود دانشجویان است. در زیر 

به برخی از فعالیت های این گروه اشاره خواهیم کرد: 
برنامۀ سالمت زنان  

برنامه های مربوط به کنترل استرس و آشنایی با آن  
برنامه های مربوط به تصور از خود   
برنامه های مربوط به سالمت جنسی  

برنامه هایی در مورد آگاهی از مواد مخدر و الکل  

انتشار خبرنامه: 
دانشجویان این دانشگاه خبرنامه ای به نام POTTY MOUTH را 
هر دو ماه یکبار منتشر می کنند که منجر به افزایش عالقۀ آن ها به 
موضوعات متنوع مربوط به س��المت و داشتن یک زندگی سالم 

می شود. 

کمیتۀ مشورتی در مورد مصرف الکل و مواد مخدر
 ای��ن کمیته در دانش��گاه برنامه ای جامع و اس��تراتژیک را برای 
مصرف مواد و الکل پیشنهاد داده است. این تیم با معرفی مسائل 
کلیدی، راه های مؤثری را ب��رای ارتقاء برنامه های کوتاه مدت و 
بلند مدت کاهش مصرف مواد و الکل در میان دانش��جویان مورد 

توجه قرار خواهد داد. 

ادارۀ پلیس دانشگاه جیمز مدیسون: 
افس��رانی از واحد جلوگیری از جرم با گروه های دانشجویی در 

مورد مشارکت در امور مربوط به سالمتی صحبت می کنند. 

برنامۀ پاسپورت سالمتی: 
یک تکلیف الزم برای تمامی دانشجویان، سالمت شخصی است. 
این تکلیف فرصت های اضافی ای را در اختیار دانش��جویان قرار 
می دهد تا تنوعی از برنامه ها، خدمات و فعالیت های بهداش��تی- 
سالمتی را که دانشگاه در دسترس آن ها قرار می دهد تجربه کنند. 

آموزش عمومی: 
تمامی دانش��جویان در دانشگاه جیمز مدیسون موظف هستند که 
یک س��ری واحدهای��ی را در زمینۀ س��المت بگذرانند و در این 

زمینه آموزش ببینند. 
همانطور که گفته ش��د دانش��گاه عالوه بر یک سری برنامه های 
عمومی برای ارتقاء س��المت در کل دانش��گاه، برنامه هایی را نیز 
برای آن دس��ته از دانش��جویان که در معرض رفتارهای پر خطر 
ق��رار دارند ارائه می دهد. در زیر به طور خالصه به آن ها اش��اره 

خواهیم کرد: 

برنامه های آموزشی مربوط به دانشجویان سال اول: 
در این دانش��گاه برای تمامی دانش��جویان س��ال اول یک برنامۀ 
آنالین جلوگیری از مصرف مواد گذاش��ته می شود. این برنامه ها 
تجربیات آموزنده ای را برای دانشجویان فراهم می -آورد که منجر 
به تغییر در رفتار آن ها ش��ده و همچنین به آن ها کمک می کند تا 
کمتر به س��مت رفتارهای پر خطر کشیده شوند. همچنین باعث 
می گردد که دانش��جویان در ایجاد یک اجتماع دانشگاهی سالم تر 

مشارکت بیشتری داشته باشند.

ارائۀ خدمات ورزشی به دانشجویان: 
مش��اوران در بخش های ورزش��ی به تمامی دانشجویان خدمات 
مختلف��ی را ارائه می دهند. این خدمات منجر می ش��ود که عالوه 

نگاهیبهتجربیاتبرخیدانشگاههایجهان



بر انتخاب سبک زندگی سالم، مهارت هایی چون رهبری، مهارت 
در تصمیم گیری، رشد شخصیتی و سالمت احساسی دانشجویان 

نیز تقویت گردد.

برنامۀ کارت تولد 21 سالگی2:
  مرکز س��المت دانش��گاه به تمامی دانشجویانی که وارد سن 21 
س��الگی ش��ده اند ی��ک کارت داده و بدین وس��یله آن ها را برای 
اینکه توانس��ته اند یک س��ال را بدون رفتارهای پر خطر طی کنند 
تشویق می کنند. بر روی این کارت عالوه بر توضیحاتی در مورد 
چگونگی کمک به یک مورد اورژانس��ی مصرف مواد، نشانه های 
مسمویت خونی توس��ط مواد و شماره تلفن های ضروری نوشته 

شده است. 
در دس��تۀ آخر خدماتی که برای دانش��جویان درگیر با رفتارهای 

مخاطره آمیز ارائه میشود وجود دارد.

مشاوره در مورد سوء مصرف مواد:
 مرکز مشاوره دانش��جویی خدماتی را برای کمک به دانشجویان 
فراهم می آورد که انتخاب های س��المتری داشته باشند و خطرات 
ناشی از اس��تفادۀ مواد مخدر را کاهش دهند. این خدمات شامل 

مشاوره های فردی وارزیابی ها و کار گروهی است. 

BASICS3 خدمات
 سرویسی است که دانشجویان برای ایجاد تغییر در زندگی خود 
و همچنی��ن کاهش مصرف مواد و الکل می توانند از آن اس��تفاده 
کنند. ارائۀ این خدمات بدون قضاوت، و بدون بر چسب زدن به 

دانشجویان درگیر با این مسئله صورت میگیرد.
 

مجازات های آموزشی: 
مرکز امور قضایی دانش��گاه سه سطح از برنامه های تنبیهی مربوط 
به مصرف مواد و الکل را برای دانش��جویان ناقض قوانین در نظر 
می گیرد. س��طح محتوای هر برنامه بر اساس شدت مصرف مواد 

دانشجو، و سیاستهای نقض قانون آنها متغیر است. 
میزگردهایی در مورد مصرف الکل و مواد مخدر: 

مسئولین دانشگاه با تشکیل میزگردهایی در درون فضای دانشگاه 
و ارائۀ بحث های تعاملی در مورد س��وء مصرف مواد و همچنین 
اثر آن بر دیگر دانش��جویان مخصوصًا ساکنان خوابگاهها به آگاه 

سازی دانشجویان خواهند پرداخت. 

دانشگاه های انگلستان4

رویکردهای پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر
فعالیت هایی برای آگاهی و آموزش در مورد عدم مصرف مواد مخدر: 
دانشگاهها رویکردها و روش��های گوناگونی را برای آموزش دادن 
به دانش��جویان و به چالش کش��یدن طرز تلقی و درکشان نسبت به 
مواد مخ��در به کار میبرند. این رویکردها و روش ها عبارت اند از: 
آموزش در مورد مواد مخدر، آموزش در مورد هم س��ن و س��االن، 
و کلوپ های جوانان5. در ای��ن خصوص میتوان از دو کارزار هم 
نام برد، نخس��ت »مطالعه در ش��رایط امن6« که توسط اتحادیۀ ملی 
دانشجویان برگزار میشود. تحقیقات نشان داده است که آن دسته از 
دانشجویان دانشگاه های لندن که با این کارزار ارتباط داشته اند سطح 
آگاهی باالتری نسبت به مواد مخدر دارند. دومین نیز FRANK نام 
دارد. این دو کارزار با همکاری با یکدیگر تالش های بسیاری را در 

جهت آگاه سازی دانشجویان انجام داده اند.
 

مداخالت هنجارهای اجتماعی7: 
بسیاری از مطالعات نشان داده اند که دانشجویان تصور اشتباهی در 
مورد ش��دت و مقدار مصرف الکل و مواد مخدر در میان همس��ن 
و ساالنش��ان دارند.اس��تراتژیهای پیش��گیری از مصرف مواد، و به 
خصوص مصرف الکل، می خواهند درک غلط دانش��جویان و رفتار 
متعاق��ب آن را تغییر دهن��د. یکی از کارزارهایی ک��ه در این زمینه 
فعالیت دارد کارزار بازاریابی اجتماعی8 است. به عنوان مثال هینز و 
اس��پیر )1996( دریافتند که بعد از کارزار بازاریابی اجتماعی تعداد 
کمتری از دانش��جویان مصرف الکل و م��واد مخدر را یک هنجار 
دانسته و تعداد کس��انی که خودشان اعالم می کردند مصرف کنندۀ 

مواد و الکل هستند نیز کاهش یافت. 

فعالیت های فوق برنامه: 
نوجوانان��ی که در فعالیتهای فوق برنام��ه مانند فعالیتهای اجتماعی، 
ورزش های تیمی و برنامه های هنری ش��رکت داش��ته اند، عملکرد 
دانش��گاهی بهتری داش��ته و همچنین کمتر در خطر اعتیاد به مواد 
مخ��در و الکل قرار گرفته اند. ش��رکت در ای��ن فعالیت ها منجر به 
کاهش میزان درگیری در رفتارهای پرخطر شامل سوءمصرف مواد 

و نیز افزایش اعتماد به نفس در دانشجویان می شود.  
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مخدر
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مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران

1 .Reality Educators Advocating 

Campus Health

2 .21st Birthday Card Program

3 .Brief Alcohol Screening and Intervention For College Students
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Mentor UK«

5 .Youth Work

6 .Study Safety

7 .Social Norms Interventions

8 .Social Marketing Campaigns
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