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دومین کنگره جوانان طرح کلمبو با رویکرد پیشگیری اولیه از اعتیاد، در محل 
دفتر مطالعات   وزارت امور خارجه به  مدت دو روز در تهران برگزار شد.    حمید 
صرامی مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر کشور در این  
 کنگره اعالم کرد: امس��ال ش��اهد برگزاری دومین کنگ��ره جوانان با حضور 
دانش آموزان و دانش��جویان کشور و با  مش��ارکت طرح کلمبوهستیم .   اهداف 
ما از برگزاری این کنگره افزایش س��طح آگاهی دانشجویان نسبت به اثرات، 
عوارض  و پیامدهای   س��وء مصرف مواد، کسب مهارت برای توانمندسازی و 
ایفای نقش در امر پیش��گیری بین همساالن می باش��د،  زیرا درآستانه قرن 21، 
جوانان در کلیه جوامع با چالش ها، مشکالت متعدد و پیچیده ای مواجه   هستند 
ک��ه زمینه را برای  گرایش آنان به س��وء مصرف موادمخ��در و روان گردان ها 
فراهم   می س��ازد .   ایش��ان برخی از چالش های فرا   روی جوانان را  خانواده های 
درحال تغییر و دارای تنش و کش��مکش، بروز انواع اختالالت و مش��کالت 
روانی، شخصیت های متزلزل،  ژالتینی و تحت تاثیر قرار گرفتن در برابر فشار 
گروه همس��االن، ضعف اعتقادات دینی و فقر معنویت، ضعف  خویشتنداری، 
فقدان آم��وزش مهارت ه��ای زندگی، فقدان الگو وس��بک زندگی س��الم، 
تاثیرپذیر بودن جوانان در برابر هجوم  منابع رس��انه ای، کنجکاوی های   هدایت 
نشده، کمبود امکانات تفریحی سالم و نیز مواجهه با شیوع سونامی موادمخدر 

و روان  گردانها، ذکر کرد. 
ایش��ان افزود متاس��فانه ش��مارجوانانی ک��ه برای اولی��ن بار به س��وی پدیده 
س��وءمصرف مواد روی می آورن��د، در کلیه جوامع   در  ح��ال افزایش بوده و 
بدین ترتیب جوانان، اصلی ترین قربانیان موادمخدر و روان گردان ها می باشند، 
و بر همین اس��اس این پدیده  مانعی بزرگ، در راه توسعه اجتماعی و فرهنگی 
محسوب می گردد. مدیر کل ستاد فرهنگی و پیشگیری ستاد، مهمترین اولویت 
در مقابل��ه با این تهدی��د اجتماعی را  تقویت برنامه های پیش��گیری و فرهنگی 
دانسته؛ به گونه ای که یک دالر هزینه در این عرصه، از 20 دالر هزینه در  ابعاد 

مختلف جلوگیری خواهد کرد. ایش��ان لزوم اطالع رس��انی صحیح، هدفمند، 
دقیق ومس��تمر در خصوص مخاطرات  و پیامدهای   س��وء مص��رف مواد و نیز 
آموزش مهارت های زندگی؛ تقویت فعالیت های جایگزیِن هنری و ورزشی و 
ارائه  خدمات مش��اوره ای برای نوجوانان و جوانان را  بعنوان اهرم های اساسی 
برنامه های پیش��گیری تلقی نموده و همچنین؛ افزایش  تعهد، مسئولیت پذیری، 
مشارکت فعاالنه جوانان برای گسترش برنامه های پیشگیری همگانی، انتخابی 
و موردی، تقویت  مذهب و معنویت، امیدبخشی، کنترل خشم، احساس تعهد 
به زندگی، خویش��تنداری و آرامش، مقتدرس��ازی جوان��ان و اهتمام  آنان به 
منظور مش��ارکت در برنامه های پیش��گیری ، بهره گیری از فن آوری های نوین 
در برنامه ه��ا و اس��تمرار در اج��رای  برنامه ها را از ضروری��ات تحقق رویکرد 
پیشگیری اولیه از اعتیاد برش��مرد و عنوان داشت: جمهوری اسالمی ایران در 
 دهه اخیر؛ بالغ بر یکصد میلیارد تومان برای توس��عه برنامه های پیشگیری اولیه 
از اعتیاد از طریق دس��تگاه های فرهنگی  کش��ور هزینه نموده و درطول برنامه 
پنجم توس��عه )1390-1394(، مطابق با س��ند جامع پیش��گیری اولیه از اعتیاد، 
چهل  درصد جوانان کش��ورتحت پوشش برنامه های استاندارد پیشگیری اولیه 

از اعتیاد قرار خواهند گرفت . 
ش��ایان ذکر اس��ت: کنگره جوانان با رویکرد پیشگیری اولیه ازاعتیاد به مدت 
دو روز در 26 و 27 مهر ماه سال 1390  درتهران و با حضور تعدادی از فعاالن 
عرصه پیش��گیری کشورهای اندونزی، فیلیپین و هند ونیز با حضور تعدادی از 
 دانش��جویان فعال در امر پیشگیری کش��ورمان برگزارشده است. الزم به ذکر 
اس��ت اولین کنگره جوانان  طرح کلمبو با رویکرد پیشگیری از اعتیاد در سال 
گذشته، به مدت دو روز در آبان ماه 1389 در میهن عزیزمان ایران  با مشارکت 

دانشجویان برگزار گردید. 

ازسایتنیزدیدنفرمایید

 ارتق��ای ام��ر اطالع رس��انی هدفمند و نیز افزایش س��طح دانش 
تخصص��ی معلم��ان ، اس��اتید، دانش آم��وزان و دانش��جویان در 
امرپیش��گیری  از اعتیاد به منظور گسترش فرهنگ پیشگیری در 

محیط آموزشی.
 ارائه اطالعات و منابع آموزشی کاربردی پیشگیری از اعتیاد برای 

متخصصان ، والدین و آحاد جامعه
 ارائه آخرین مدل ها و استراتژی های کارآمد پیشگیری از اعتیاد 
در کانون های هدف؛ مدرسه، دانشگاه، خانواده، محله، محیط های 

کاری و رسانه ها.

 ایج��اد بان��ک اطالع��ات کلی��ه کارشناس��ان  و متخصص��ان امر 
پیشگیری اولیه از اعتیاد در سراسر کشور و تعامل مستمر با آنها

 فراهم کردن بستری مناسب برای تبادل تجربیات بین متخصصان  
و کارشناسان پیشگیری از اعتیاد در سطح کشور

 دست یابی متخصصان پیشگیری از اعتیاد به آخرین دستاوردهای 
پژوهشی کشور در این عرصه

 آموزش و آش��نایی با عوارض و پیامد های س��وء مصرف مواد در 
ابعاد مختلف

 تقویت دانش بومی در برنامه های پیشگیری

اهداف سایت:

www.pishgirinovin.com www.pishgirinovin.org www.pishgirinovin.ir
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پژوهش ه��اي اخی��ر در زمین��ه اعتیاد، ب��ر عوامل 
خطرساز و سبب شناسي چندگانه متمرکز می باشد. 
اگرچ��ه بر عوام��ل  اجتماعي در گرای��ش به مواد 
تأکید بسیار شده، اما س��وء مصرف مواد مي تواند 
با فرایندهاي زیس��تي و روانش��ناختي نی��ز  ارتباط 
جدي داشته باشد. یکي از عوامل مورد بررسي در 
تحقیقات، مفهوم ه��وش هیجاني بوده که عبارت 
اس��ت از:   ››دس��ته اي از مهارت ها، اس��تعدادها و 
قابلیت های��ی که توانایي موفقیت ف��رد در مقابله با 
فش��ارها و اقتضاهاي محیطي را  افزایش مي دهد‹‹ 
ب��ر این اس��اس ه��وش هیجان��ي یک��ي از عوامل 
موفقی��ت فرد در زندگي به ش��مار رفته و ش��امل 
مولفه های��ی  نظیر: مه��ارت رواب��ط درون فردی، 
روابط بین فردی، مدیریت اس��ترس، سازگاری با 
تغییر و خوش بینی می باش��د. این  مولفه ها مستقیماً 
با بهداش��ت روان��ی اف��راد در ارتباط می باش��د. 
افرادي که توانایي تش��خیص، کنترل و استفاده از 
قابلیت هاي  هیجاني را دارند س��بک زندگي خود 
را به گونه اي ترتی��ب مي دهند که پیامدهاي منفي 

کمتري را تجربه نمایند. 
هرچ��ه می��زان کنترل رفتار تکانش��ی کمتر باش��د 
اس��تعداد فرد به سوء مصرف مواد افزایش می یابد. 
شاید بتوان گفت اساس��ی  ترین مهارت روانی که 
می بایس��ت مورد توج��ه و آموزش ق��رار گیرد، 
مقاومت در مقابل تکانه اس��ت. این امر ریشه تمام 
 خویش��تنداری های هیجان��ی می باش��د. زیرا تمام 
هیجان ها به علت سرش��ت ذاتی خ��ود به تکانه ا ی 
عم��ل کردن خت��م خواهد ش��د.  بنابرای��ن کنترل 
هیجان��ی به ش��خص اج��ازه می دهد ت��ا در مقابل 

محرکهای محیطی بهتر فکر و عمل کند. 
مروری بر یافته های موجود در زمینه هوش هیجانی 
نش��ان می دهد، که احتماال یک��ی از دالیل اصلی 
گرایش افراد به س��وء  مصرف مواد، مش��کالت و 

کاستی هایی وسیع در حوزه هیجان هاست. 
اف��رادی که ب��ه رفتاره��ای مصرف م��واد گرفتار 
می ش��وند، ه��وش هیجان��ی پایین ت��ری دارند. به 
عب��ارت دیگ��ر این اف��راد در  توجه ب��ه اطالعات 
هیجانی، ادراک صحیح آنها، پردازش درس��ت و 
مدیری��ت مطلوب هیجانه��ا در روابط بین فردی با 

 دشواری هایی مواجه هستند. 
ای��ن دش��واری ها، باع��ث می ش��وند تا اف��راد در 
رویاروی��ی با موقعیت های اس��ترس زا در زندگی، 
 توانای��ی تحلیل، تصمی��م گیری و انتخ��اب رفتار 
صحی��ح را از دس��ت داده و ب��ه س��وی رفتارهای 
سازش نیافته کشیده شوند. در  این مفهوم می توان، 
سوء مصرف مواد را به عنوان یک مکانیزم دفاعی 
رش��د نیافته در نظر گرفت، به گون��ه ای که افراد 
 با هوش هیجانی پایین، در مواجهه با موقعیت های 
مش��کل زا به آن متوسل می شوند. به عبارتی سطح 
پایین هوش هیجانی که  ناش��ی از ناتوانی در مقابله 
موثر با هیجانها و مدیریت آنهاست؛ در شروع سوء 

مصرف مواد نقش دارد. 
هنگامیکه فرد برای مصرف مواد از سوی همساالن 
تحت فشار قرار می گیرد مدیریت موثر هیجانها به 
عن��وان یک��ی از  مولفه های ه��وش هیجانی، خطر 

مصرف را کاهش می دهد.
 اف��رادی که هوش هیجان��ی باالیی دارند در پیش 
بینی  خواس��ته های دیگران، توانایی بیشتری دارند. 
آنها فش��ارهای ناخواس��ته همس��االن را درک و 
هیجانه��ای خود را بهتر مه��ار  می کنند و در نتیجه 
در براب��ر مص��رف مواد مقاومت بیش��تری نش��ان 
می دهند. آموزش مهارته��ای اجتماعی مانند ابراز 
 وجود، باعث می شود که فرد بتواند با ابراز نظرات 
مخالف، با رد کردن خواهش یا دس��تور همساالن 
و با پرهیز از  پیروی بی چون و چرا از آنها، در میان 
نظرها و احس��اس های مخالف خود؛ از بسیاری از 
رفتارهای مخاطره آمیز از  جمله مصرف سیگار یا 

مواد در امان بماند. 
با دریافت چنی��ن آموزش هایی فرد ی��اد می گیرد 
پاس��خ ها و را ه حل های خود را برای حل مس��ائل 
مختلف ارزیابی نموده و  در صورت مناسب نبودن 
پاسخ، آن را تغییر داده یا آن پاسخ را بهترین نداند. 
بدین ترتیب ب��ا افزایش تع��داد راه حل ها در  یک 
موقعیت مش��کل زا، احتمال انجام دادن یک پاسخ 
نادرست مثل سیگار کشیدن کاهش خواهد یافت. 

از آنج��ا که تمایز عمده بین بهره هوش��ی هیجانی 

) EQ ( و بهره هوش��ی شناختی ) IQ ( در این است 
که هوش هیجانی را  می ت��وان آموزش و افزایش 
داد، برای��ن اس��اس، تع��داد و دامن��ه برنامه ه��ای 
مداخله ای ب��ه منظور آموزش ه��وش هیجانی در 
 برخی از جوام��ع در حال افزایش می باش��د. این 
آموزش��ها در محیط ه��ای مختلف اع��م از مراکز 
س��ازمانی، کلینیک ه��ای  روانش��ناختی، مراک��ز 

آموزشی و ... محقق می گردند. 
در س��الهای اخیر اهمیت تحول و رش��د س��المت 
هیجان��ی اف��راد در محیط های آموزش��ی به ویژه 
در برخی از کش��ورهای  اروپای��ی افزایش یافته و 
بر نقش روان شناس��ان تربیت��ی در افزایش تحول 
س��المت هیجانی نوجوانان و جوانان تاکید فراوان 

 شده است. 
به نظر می رس��د کس��ب مهارت ه��ا و توانایی های 
مرتبط با ه��وش هیجانی می تواند ب��ه عنوان یک 
عام��ل محافظ��ت کنن��ده در  برابر پذیرش س��وء 
مص��رف م��واد باش��د. کس��انیکه در دوره ه��ای 
آموزش��ی کنترل هوش هیجانی ش��رکت نمایند، 
در  زمینه هایی چون فشار همساالن، مصرف مواد، 
روی آوردن به دخانیات و س��ایر مواد اعتیاد آور 
کمتر دچار مشکل  می ش��وند. این توانایی عاطفی 
سبب می شود که آنها در مقابل فشارها و تکانه های 
عم��ل و نامالیماتی که در پیش رو دارند،  مقاوم و 

ایمن شوند. 

هوش هیجانی و گرایش به اعتیاد

پیشگیری نوین
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عنوان
متولیومجریفعالیتمحتوابرنامه

برنامه هاي 

 حمایت شده 

 دانشگاه ها

 

 -  برگزاری کارگاه و پانل 
آموزشي

 -  برگزاری سخنراني
 -  برگزاری نمایشگاه 

توانمندي ها
 -   چاپ نشریه، برشور وپوستر 

و... 
 -  انجام فعالیت هاي پژوهشي

- اداره کل امور فرهنگی 
وزارت علوم 

-   دفاتر امور  فرهنگي 
 دانشگاه هاي برگزار 

 کننده با نظارت و  همیاری
اداره کل فرهنگي و 

 پیشگیري ستاد  مبارزه با 
مواد  مخدر کشور

جشنواره 
 فرهنگي 

هنري  سیاه و 
سفید

  

 -  هنرهاي نمایشي )کارگاه 
آموزشي، نمایشنامه نویسي و 

 تئاتر خیاباني( 
 -  هنرهاي تجسمي )عكس، 

کاریكاتور و گرافیك( 
 -  فیلم )انیمیشن، کوتاه مستند 

و کوتاه داستاني(  
- عكس

- اداره کل امور فرهنگی 
وزارت علوم 

 -  دانشگاه هنرتهران  با 
نظارت و  همكاری

اداره کل فرهنگي و 
 پیشگیري ستاد مبارزه با 

 مواد مخدر کشور

تهیه بسته 

آموزشي 

 پیشگیري از 

سوء  مصرف

مواد

 -  لوح فشرده شماره1: کاهش عرضه و  تقاضا- انواع 
مواد  

 -  لوح فشرده شماره2: تبیین علل  مصرف مواد
 -  لوح فشرده شماره3: تبیین عالئم و  عوارض سوء 

مصرف مواد
 -  لوح فشرده شماره4: آموزش روش های  پیشگیري 

از سوء مصرف مواد
 -  لوح فشرده شماره5: تبیین کاهش آسیب  و درمان 

اعتیاد
 -    لوح فشرده شماره6: آموزش  مهارت های زندگي  
 -  کتاب حقایقي درباره زندگي سالم و  بدور از مواد
 -  کتاب تارهاي نهان )شرحي بر: ماهیت،  تأثیرات، 

عوارض و انواع مواد  اعتیادآور( 
 -  کتاب پیشگیري از اعتیاد )مصرف مواد  مخدر و سیگار( 

آگاه سازی و دانش افزایي 

مخاطبان،

 در خصوص  پیامدهاي منفي 

سوء مصرف مواد 

 و ارائه آخرین یافته ها و 

 دست آوردها در زمینه 

 پیشگیري

- اداره کل امور فرهنگی 

وزارت علوم 

 -  مراکز  مشاوره 

 دانشجویی  وزارت علوم 

 با نظارت و  همكاری 

 اداره کل  فرهنگی و 

 پیشگیری  ستاد مبارزه  با 

مواد مخدر  کشور

  پیشگیري از سوء  مصرف مواد مخدر و  روانگردان ها

 -   آموزش مهارت هاي  زندگي

پیشگیري از سوء مصرف  مواد مخدر و روانگردان ها

پیشگیری نوین
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س��تاد مبارزه با مواد مخدر کش��ور زیر نظر ریاس��ت جمهوری اسالمی ایران متش��کل از وزارتخانه ها و س��ازمان های متعدد بوده که  در چهار رکن 
پیشگیری اولیه از اعتیاد، درمان و بازتوانی، کاهش آسیب و کاهش عرضه در امر مبارزه با مواد مخدر و روان  گردانها فعالیت می نماید. 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یکی از دستگاه های مرتبط با این ستاد بوده که رسالت مصون سازی و واکسیناسیون  دانشجویان را به عهده 
دارد، روند فعالیت های این وزارتخانه با همکاری اداره کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد  مخدر به عنوان رکن سیاست گذار و برنامه ریز 

در عرصه ملی انجام می پذیرد ذیاًل به صورت خالصه اهم فعالیت های صورت  پذیرفته طی دو سال اخیر ارائه می شود. 

نیمنگاهیبهبرنامههاوفعالیتهايانجامشدهطیسالهای1389-1388
درخصوصپیشگیريازسوءمصرفمواددردانشگاههایکشور

)برنامهاقدام-Action Plan(



متولیومجریفعالیتمحتواعنوانبرنامه

حمایت از برگزاري 
 کارگاه ها و 

نشست هاي  آموزشي 
)ویژه  دانشجویان، 

 کارشناسان و کارکنان 
 دانشگاه ها( 

 -  روشهای پیشگیري از سوء مصرف  مواد 
مخدر و روانگردان ها

 -   آموزش مهارت هاي زندگي

آگاه سازی و دانش افزایي 
مخاطبان در خصوص  پیامدهاي 
منفي سوء مواد  و ارائه آخرین 

یافته ها و  دست آوردها در 
زمینه  پیشگیري

- اداره کل امور فرهنگی 
وزارت علوم 

 -  مراکز  مشاوره 
 دانشگاه های وزارت علوم 

 با نظارت و  همكاری
 -  اداره کل  فرهنگي و 

 پیشگیري  ستاد مبارزه  با 
مواد مخدر  کشور

راه اندازي سایت 
 الكترونیكي پیشگیري 

 نوین

 -  مقاله
 -    مباحث آموزشي

 -    فعالیت هاي برتر دانشگاهي
 -  مشاوره

 -  و.... 

تولید به روز اطالعات،  دانش 
افزایي، اطالع  رساني، ارائه 

آخرین  دستاوردهاي تحقیقاتي 
در  امر پیشگیري و آموزش 

 جامعه مخاطبان در  کانون های 
هدف )خانواده،  محیط های 

آموزشی:  مدرسه و دانشگاه، 
محیط  کار، محله و رسانه ها( 

- اداره کل امور فرهنگی 
وزارت علوم 

- اداره کل  فرهنگي و 
 پیشگیري ستاد  مبارزه با 

مواد  مخدر کشور
 -  مرکز مشاوره  دانشگاه 

تهران

تولید و انتشار نشریه 
 تخصصي پیشگیري 

 نوین

ارائه روش های پیشگیری از سوء مصرف 
 مواد در دانشگاه ها

آگاه سازی و دانش افزایي 
مخاطبان در  خصوص 

بكارگیری  روشهای پیشگیري 
از  سوء مصرف مواد در  محیط 

ها و خوابگاه های  دانشجویی

 -  اداره کل امور  فرهنگی 
 وزارت علوم  با همكاری و 
 نظارت اداره  کل فرهنگي 
و  پیشگیري  ستاد مبارزه  با 

مواد مخدر  کشور
 -  مرکز  مشاوره  دانشگاه 

 تهران

تولید  بسته هاي 
آموزشي  شامل لوح 

فشرده-  فیلم- 
برشور- کیف و 

 کتابچه هاي پیشگیري 
 اولیه

پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدر و 
 روانگردان ها

آشنایي با عوارض  سوء مصرف 
مواد به خصوص  آمفتامین ها و 

متامفتامین ها

 -  اداره  کل امور فرهنگی 
 وزارت علوم  با همكاری و 
 نظارت اداره  کل فرهنگي 
و  پیشگیري  ستاد مبارزه  با 

مواد مخدر  کشور
- مراکز مشاوره دانشگاهی

پیشگیری نوین
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طرح عملیات ملی در برابر مواد در ژانویۀ س��ال 2002 میالدی توس��ط 
دولت س��وئد تصویب ش��ده و س��ه هدف عم��ده را در  سیاس��ت های 

پیشگیری دنبال می نماید: 
1( کاه��ش تعداد اف��رادی که با مصرف غیر قانونی مواد س��ر و 

کار دارند.
 2( تشویق  مصرف کنندگان مواد به ترک این عمل

 3( کاهش عرضۀ مواد. 
  این کش��ور برای رس��یدن به یک جامعۀ عاری از مواد اقدامات زیر را 

الزامی تلقی نموده است: 
 نیروهای بیشتری وارد عمل شوند.

 تعداد بیشتری به مواد ››نه‹‹ بگویند.
 عدۀ بیش��تری نس��بت به نتایج مواد و اثرات آن بر سالمتی 

آگاه شوند.
 ع��دۀ کمتری مصرف مواد را ش��روع کنند. ای��ن رویكرد با 
کاهش تمای��ل جوانان برای تجربه کردن مواد و  حذف محیط ها 
و فرهنگ های��ی که مصرف مواد را برای اولین بار در جوانان بر 

می انگیزند، محقق  خواهد شد. 
 یاری رس��اندن به تعداد بیشتری از مصرف کنندگان مواد با 

هدف دستیابی به زندگی سالمتر.
 کاهش میزان دسترسی به مواد.

کانون های فعالیت که در طرح عملیات ملی دراین کش��ور مورد توجه 
واقع شده اند عبارتند از:

 »برنامه های جدید  ویژه مدارس، عملیات مداخله جویانه 
در میلان گروه هلای آسلیب پذیر، فعالیت هلای اطلاع 
رسلانی، کمک های مناسلب و مقتضی  به معتادان و توجه 

به زندانها«
برای این منظور یک واحد هماهنگ کنندۀ سیاس��ت ملی برای مبارزه با 
مواد توسط دولت، منصوب شده که وظیفۀ  این سازمان اجرا و پیگیری 

طرح عملیات ملی به شرح ذیل می باشد: 
 همكاری با مقامات شهرداری و شوراهای ایالتی، سازمان های 

مردم نهاد و نظایر آنها
 آماده سازی افكار عمومی

 یاری رس��اندن به ش��هرداری و ش��وراهای ایالتی در توسعۀ 
استراتژی های محلی

 تدوین روش ها، توسعه و پژوهش  
 سخنگوی دولت در مورد مسائل مربوط به مواد

 ارزیابی طرح عملیاتی
 گزارش منظم به دولت )حداقل یك گزارش درسال( 

دولت منابع دیگری را نیز برای توس��عۀ سیاست های پیشگیری محلی با 
ارائۀ کمک مالی فراهم نموده و در نتیجه  اکثر ش��هرداری ها در س��وئد 
چنین واحدهای هماهنگ کننده ایی را در اختیار داش��ته و آنها براساس 
مدل بهداش��ت عمومی به  فعالیت های پیش��گیرانه در مورد مواد )اعم از 

الکل، مواد مخدر و روان گردانها( می پردازند. 
هدف نهایی سیاس��ت دولت س��وئد در برابر س��وء مصرف مواد، نائل 
شدن به جامعه ای عاری از مواد و مبتنی بر  حق داشتن یک 
زندگلی با کرامت انسلانی در جامعه که نیازهلای فرد را به 

سامت و امنیت تأمین نماید. 
با توجه به میزان  پایین اس��تعمال مواد در این کش��ور در مقایسه با دیگر 
اعضای اتحادیۀ اروپا، سیاس��ت سوئد موفقیت آمیز تلقی شده و در  اکثر 
بحث ه��ای مربوط به برنامه ریزی علیه مواد، بارها به مدل س��وئد ارجاع 

داده شده است. 

نیم نگاهی به تجارب سایر کشورها در عرصه پیشگیری اولیه از اعتیاد

طرحعملیاتملی
دربرابرمصرفمواد:

کشورسوئد

پیشگیری نوین
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زمانی که بحث سوء مصرف مواد توسط جوانان 
پیش می آید، به نظر می رس��د که همیشه رقابتی 
در این میان وجود دارد.  هرزمان که مواد جدید 
وارد خیابان ها می شود، به سرعت محبوب شده 
و م��ا را در جایگاه مبارزه می طلبد. در عین حال 
 م��وادی که از قبل وجود داش��ته  و مورد س��وء 
مص��رف ق��رار می گرفتند نیز می��زان مصرف و 

محبوبیتشان همچنان در  حال افزایش است. 
حال، س��ؤال این است که دلیل این امر چیست؟ 

هرچن��د تحقیق��ات 
در  بررس��ی هایی  و 
طول س��ال های 
متم��ادی در م��ورد 
علل  گرایش جوانان 
به سوء مصرف مواد 
انجام گرفته اس��ت، 
ام��ا با توج��ه به این 
ش��خصیت  که  مهم 
از  ممل��و  جوان��ان 
پیچیدگ��ی  ب��وده و 
جنبه های  ش��ناخت 
نی��از  آن  مختل��ف 
تخصص ه��ای  ب��ه 
دارد،  متفاوت��ی 
کش��ف کلیه عوامل 

به س��وء  گرای��ش جوان��ان 
 مصرف م��واد همچنان پنهان 

باقی مانده است. 
در عین حال؛ عامل اساس��ی که 

به نظ��ر تاثیر چش��مگیری در افزایش یا  کاهش 
س��وء مصرف مواد در میان جوان��ان دارد، این 
اس��ت که درک و نوع نگ��رش جوانان از انواع 
مواد بس��یار گس��ترده و  از نس��لی به نسل دیگر 

متفاوت می باشد. 
از جمل��ه این نگرش ها ک��ه در گرایش جوانان 
به س��مت س��وء مصرف م��واد موثرمی  باش��د 
عبارتن��د از: برداش��ت و درک از مفهوم خطر، 
نگرش نس��بت به تایید و نگرش نسبت به قابلیت 
دسترس��ی. به این معنی  که هرچه میزان پذیرش 
یک ماده مخدر یا محرک در میان جوانان پایین 
تر باشد، احتمال مصرف آن نیز کمتر می شود.  

بدین ترتیب میزان در دس��ترس ب��ودن مواد نیز 
اغلب ب��ا تایی��د اجتماعی در ارتباط می باش��د، 
بنابرای��ن هرق��در تهی��ه یک م��اده  آس��ان تر و 
س��ریع تر صورت پذیرد، میزان تایید و پذیرش 
اجتماع��ی آن نیز در میان جوان��ان افزایش یافته 

و احتمال سوء  مصرف آن نیز باال می رود. مانند 
س��وء مصرف شیش��ه به عنوان یک آمفتامین و 
کراک )هرویین فش��رده( که در س��الهای  اخیر 
در س��طح کشور به عنوان الگوی جدید در میان 

جوانان مطرح شده است. 
در ذهن ی��ک جوان ››ریس��ک‹‹ مصرف مواد 
ابعاد متفاوتی دارد. نه تنها ریس��ک ش��امل بُعد 
جسمی  است بلکه ابعاد دیگری  از جمله خطرات 

اجتماعی- ارتباطی  افسردگی(،  )مانند  احساسی 
و آینده نگری را نیز ش��امل می ش��ود. ریس��ک 
جسمی  شامل وابستگی و سوء مصرف، ریسک 
اجتماعی- ارتباطی ش��امل ناامید ش��دن دوستان 
و خان��واده از مص��رف کننده و از  دس��ت دادن 
آنها و ریس��ک مربوط به آینده ش��امل از دست 
دادن شغل و ایجاد مش��کالت قانونی برای فرد 

می باشد. 
ش��دت خطرات ذکر ش��ده با توجه به نوع ماده 
مصرفی تفاوت داشته و به همین نسبت اقدامات 
پیشگیرانه متناس��ب نیز در  مورد آنها باید برنامه 

ریزی شده و اعمال گردد. 
یکی از چالش هایی که ما به عنوان متصدیان امر 
پیشگیری، در مورد کاهش و جلوگیری از سوء 
مصرف مواد در میان  جوانان، با آن روبرو هستیم 
این است که ››سود‹‹ ناشی از مصرف یک ماده 
خیلی س��ریع تر از ››خطر‹‹ ناشی از  مصرف آن 

در می��ان جوانان اطالع رس��انی می ش��ود. بدین 
صورت که س��ود و منافع ناشی از سوء مصرف 
مواد )شامل  سرخوشی، انرژی زایی و بی خیالی، 
تفریح، رهای��ی از اختالالت روان��ی وغیره( به 
سرعت مش��اهده ش��ده و راه های  ارتباطی میان 
جوانان از جمله وبالگ ها، چتروم ها و پیام های 
نوش��تاری به آنها اجازه می دهد که تجربیات به 
ظاهر مثبت  خود را به س��رعت به همساالن خود 
اط��الع رس��انی کنند،  در حالیک��ه جمع آوری 
اطالع��ات در مورد خطرات ناش��ی از س��وء 
 مصرف مواد زمان بر می باش��د. با این وجود 
زمانیکه این اطالعات از طریق رسانه، خانواده 
و دوس��تان در میان جوانان  انتش��ار می یابد، 
تاثیر آن باور نکردنی اس��ت. زی��را با اغراق، 
ع��دم هدفمندی، دی��ر هنگام و غیر مس��تمر 
بودن روبرو می  ش��ود. لیکن باید اذعان نمود 
که چنانچه اصول و مبانی پیش��گیری در این 
عرصه رعایت شود در مخاطب، یعنی جوانان 

 اثر خود را به جای خواهد گذاشت. 
این تجربه در مورد کاهش سوء 
اکس��تازی  قرص  مصرف 
کامال مش��هود می باش��د. 
بی��ن  س��ال های 1999 
میالدی س��وء  ت��ا 2001 
مصرف قرص اکس��تازی 
 71 جهان��ی  جامع��ه  در 
پیدا کرد و  افزایش  درصد 
در پایان  سال 2001 میالدی بیش 
از 1 تا 10 جوان به صورت روزانه از 
این ماده مصرف می کردن��د. اما زمانیکه اثرات 
مخرب  این ماده در دنیا انتشار پیدا کرد و اطالع 
رسانی وس��یع در مورد آن انجام شد، اکستازی 
در می��ان جوان��ان به عنوان یک  ماده خطرس��از 
ش��ناخته شد و به تدریج میزان پذیرش اجتماعی 
آن کاهش یافت. به طوریکه در پایان سال 2005 

 میالدی مصرف آن به 4 درصد سقوط کرد. 
مس��لماً امر پیش��گیری و مبارزه با سوء مصرف 
مواد در میان جوانان کار س��اده ای نیست. اما در 
عین حال عملی و قابل  اجراس��ت. جوانان خیلی 
باهوش تر از آن چیزی هس��تند که همیشه انتظار 

می رود. 
اگر در مورد عواقب منفی ناشی از  سوء مصرف 
مواد با آنها صحبت کنیم، می توانیم ش��اهد تاثیر 
جدی آن در راه مبارزه با عامالن تولید و توزیع 
مواد که  هدفشان نابودی نس��ل فعال و پرانرژی 

جوان است، باشیم. 

عواملخطرموثردرگرایشجوانانبه
سوءمصرفمواد

پیشگیری نوین
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شورای سیاستگذاری

ستاد مبارزه با مواد مخدر
اداره کل فرهنگی و 

پیشگیری

جمهوری اسالمی ایران
وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

معاونت فرهنگی و اجتماعی
اداره کل امور فرهنگی

پیشگیری نوین

در حال حاضر تمام کش��ور های دنیا با بحران مواد دست و پنجه نرم 
می کنند. س��وء مصرف مواد چه بر فرد و چه بر  جامعه اثرات مخربی 
به جای می گذارد. در بس��یاری از کش��ور های توس��عه یافته، تعداد 
مرگ و میر ناش��ی از س��وء مصرف  مواد در ُدزهای ب��اال، از تعداد 

مرگ و میر ناشی از تصادفات پیشی گرفته است. 
یکی از مهمترین مسائل در دهه اخیر، رشد وسیع در میزان دسترسی، 
ناخالصی، اثرات مخرب مواد و قیمت ارزان آن  می باش��د. در همین 
راستا، تولید انواع مواد با قیمت پایین نیز روز به روز در حال افزایش 
اس��ت. به عنوان مثال: در  کشور استرالیا قیمت هرویین بین سال های 
1997 و1999 می��الدی به چهار برابر افزایش یافت و از س��ال 2000 

میالدی  به بعد تهیه آن به سهولت سفارش یک پیتزا شد. 
س��ال ها بود که اندیشمندان صرفاً به موضوع کاهش عرضه به عنوان 
رویک��رد تک بعدی نگاه می کردند، لیکن آهس��ته  آهس��ته جامعه 
جهانی در دهه 70 با رویکرد جدید پیش��گیری اولیه از اعتیاد مواجه 
شد. برنامه های پیشگیری از سوء  مصرف مواد در مراحل اولیه، کوتاه 
مدت، تک بعدی و صرفا بر مبنای اطالع رسانی پایه گذاری می شد 
و اغلب از  مداخالت وسیع تر، با هدف ارتقاء سالمت فاصله زیادی 

داشت، در نتیجه میزان پایداری این برنامه ها نیز بسیار محدود  بود. 
با وجود تمام مش��کالت و پیچیدگی های موجود بر سر راه مبارزه و 
پیش��گیری از سوء مصرف مواد، در طول دهه های  اخیر، خوشبختانه 
دانش پیشگیری رشد چمشگیری داشته و مسیر حرکت آن به سوی 
یک دیدگاه وس��یع اجتماعی-   محیطی )رویکرد اکولوژیک( تغییر 
جهت داده اس��ت. ش��واهد نش��ان می دهند که موفقی��ت برنامه های 
پیش��گیری، زمانی که  تمرکز آن ها برای ش��نیدن ››صدای جوانان‹‹ 
از طری��ق انج��ام دادن تحقیقاتی در مورد مش��کالت آنان، ش��کل 
 گی��ری بحث های گروهی ) Focus-Group ( ب��ا آنها و ارتباط با 

سازمان های مربوط به جوانان باشد، بیشتر است. 
در چهارچ��وب برنامه های پیش��گیری که تمرکز اصل��ی آنها طبق 
اصول ارتقاء س��المت  باش��د، باید تالش برای ایجاد  محیطی سالم و 
در نهایت پرورش افرادی سالم، نظارت بر توزیع داروهای قانونی و 
غیر قانونی، ارائه برنامه های  جداگانه برای مقابله صحیح با مشکالت 
در هر مرحله از زندگی و همچنین توجه به تفاوت های فرهنگی، در 

دستور کار  قرار گیرد. 
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