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در مقابل��ه با تهدیده��ای نرم در عرص��ه مدیریت بحران ه��ای اجتماعی 
و فرهنگ��ی و ب��ه منظور عدم گرفتار ش��دن به مس��مومیت های ناش��ی از 
جن��گ نرم، نیازمند غواصان اجتماعی بوده که با بازبینی تالش��ها و نقش��ه 
برداری از راه های رفته، شناس��ایی راه ه��ای نرفته، نقد صادقانه، عالمانه و 
بی رحمانه  فعالیت ها و آینده شناسی نسبت به طراحی برنامه های موثر برای 
واکسیناسیون آحاد سالم و در معرض خطر اقدام نموده تا جامعه در زیست 

اجتماعی و فرهنگی از اینگونه آسیبها در امان باشد. 
ارزیاب��ی روند مبارزه طی دهه های اول و دوم انقالب اس��المی حکایت از 
اعمال نگاه تک بعدی و در اولویت نبودن پیشگیری اولیه از اعتیاد، غفلت 
از نگاه سیس��تماتیک در عرصه پیش��گیری ، عدم توجه به تعیین کننده های 
اجتماعی و اقتصادی و تاثیر آن بر عرصه پیش��گیری، کمبود نیروی انسانی 
متخصص و نبود ثبات ش��غلی کارشناس��ان پیشگیری در دستگاه های ملی 
و اس��تانی، عدم تعمیق و تداوم فعالیت های پیشگیرانه در رسانه ها، محیط 
های آموزش��ی، محله ها، محی��ط های کاری و کانون خانواده، پوش��ش 
محدود برنامه ها ناش��ی از کمبود اعتبارات و بودجه، عدم مشارکت فعال 
و موث��ر مردم و طبقات اجتماعی در برنامه های پیش��گیری، ضعف دانش، 
ادبی��ات نظری و پش��توانه های علم��ی در عرصه پیش��گیری، بهره گیری 
محدود دس��تگاه های دولتی از ظرفیت س��ازمان های غیر دولتی و ضعف 
مداخله مراکز علمی و دانش��گاهی باالخص عدم مداخله متخصصان علوم 
اجتماعی به منظور پژوهش های کاربردی � بنیادی و توس��عه ای در عرصه 

پیشگیری داشته و بدین ترتیب سبب ضربه پذیری جامعه شده است.
گرچه در طول برنامه چهارم توس��عه )1389- 1384(، فعالیت های مناسب 
و جدی از سوی دستگاه های فرهنگی و پیشگیری کشور صورت پذیرفته 
و در اردیبهش��ت ماه سال 1390 نیز س��ند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد به 
منظور کاهش بروز اعتیاد بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور 
به کلیه دس��تگاه ها جهت اجرا ابالغ گردید، لیکن به منظور عملی ش��دن 
استراتژیهای تهاجمی در برابر سیستم هوشمند مواد مخدر  و روان  گردان ها 
و خارج شدن کشورمان از حالت انفعالی، نیازمند تحقق موارد ذیل هستیم:

سرمایه گذاری در عرصه پیشگیری و عدم نگاه به معیار اقتصادی و تجاری
توج��ه ب��ه ارکان توانمند س��ازی فرهنگی ) نرم افزاری، س��خت افزاری، 

نیروی انسانی ماهر و مدیریت فرهنگی با روشهای علمی(
علم سازمان یافته برای رهایی از آزمایش و خطا در برنامه های پیشگیری

اعمال نگاه سیستمی و همه جانبه نگر به جای روش خطی و همزمان بهره 
گیری از اس��تراتژی تلفیقی در امر پیشگیری )شامل: اطالع رسانی، آموزش 
مهارت های زندگی و س��بک فرزند پروری، س��بک زندگی سالم، تقویت 
معنویت و باورهای دینی، ارایه خدمات مشاوره ای، فعالیت های جایگزین، 
توجه به کنترل های محیطی و ...( همراه با سرعت عمل و شتاب دهندگی به 

برنامه ها با اهداف کوچک و سهل الوصول
تبدیل مساله اجتماعی اعتیاد به مساله فردی

توجه جدی به گروه های آسیب پذیر و در معرض خطر
ایجاد ساختار و تثبیت نیروی انسانی در امر پیشگیری در سطح دستگاه ها

ن��وآوری و خالقیت در برنام��ه ها با توجه به کهنه ش��دن ایده ها و تولید 
محصوالت متنوع فرهنگی متناسب با نیاز این نسل

 سازماندهی فعالیت ها و ارزیابی مستمر برنامه ها
انج��ام فعالیت ه��ای مبتنی بر ش��واهد با به��ره گیری از مراک��ز علمی و 

متخصصان کشور
در عرصه اقدامات فرهنگی و پیشگیری و به منظور مصون سازی دانشجویان 
عزیز از سوء مصرف مواد، محیط های دانشگاهی از اولویت خاصی برخوردار 

بوده که امید می رود در راستای تحقق آیه شریفه قرآن مجید که فرموده:
 »من احیاها فکامنا احیاء الناس مجیعا«

نس��بت به پیش��گیری از گرایش یک نف��ر به پدیده اعتیاد گام های اساس��ی 
برداشته شود.

,
سرمقاله

حمید صرامی 
مدیرکلفرهنگیوپیشگیری
ستادمبارزهباموادمخدرکشور

پیشگیری به عنوان یک ضرورت

 ارتقای امر اطالع رسانی هدفمند و نیز افزایش سطح دانش تخصصی معلمان ، اساتید ، دانش آموزان و دانشجویان در امرپیشگیری 
         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.
 ایجاد بانک اطالعات از کلیه کارشناسان  و متخصصان امر پیشگیری اولیه از اعتیاد در سراسر کشور و تعامل مستمر با آنها

 فراهم کردن 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 آشنایی با عوارض و پیامد های سوء مصرف مواد در ابعاد مختلف
 تقویت دانش بومی در برنامه های پیشگیری
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نگرش نسبت به دانشگاه، محیط دانشگاهی، در دسترس بودن مواد، آگاهی از 
سیاست ها و قوانین دانشگاه، پیش زمینه خانوادگی دانشجویان از جمله عواملی 
می باش��ند که در میزان سوءمصرف مواد، توس��ط دانشجویان تأثیر چشمگیری 
دارند. به این معنا که وجود یک محیط دانش��گاهی امن و مناس��ب برای تبادل 
مواد در میان دانش��جویان با گرایش دانشجویان به سوءمصرف ارتباطي مستقیم 

و تنگاتنگ دارد.
محیط های اجتماعی، دانشگاهی و درسی، اغلب توسط هنجارها و دیدگاه های 
اجتماع��ی مربوط به س��وءمصرف مواد و  الکل ش��کل می گیرد. دانش��جویان 
معموالً در مورد میزان س��وءمصرف مواد در دانشگاه خود، بزرگ نمایی و غلو 
می کنند. این س��وء  برداشت ها باعث می شود دانشجویان در این محیط احساس 
فش��ار کرده و گرایش و افزایش میزان سوءمصرف خود را از این طریق توجیه 

 کنند.
پی بردن به این موضوع که دانش��جویان چه نگرش��ی نس��بت به سوءمصرف، 
سیاس��ت ها و قوانین موجود در دانش��گاه دارند، راهکاري اس��ت تا مس��ئولین 
دانش��گاه بهتر و بیشتر قادر باشند رفتارها و واکنش های دانشجویان را نسبت به 

هنجارها پیش بینی کنند.
گروه های اجتماعی پسران، انجمن های دختران دانشجو و گروه های دانشجویی 
ورزش��کار می توانند در معرض خطر س��وء مصرف مواد ق��رار گیرند. یکی از 
مفیدترین راهکارها ارسال پیام های مختلف از طرق گوناگون �  در رویدادهای 
ورزش��ی، تجمع ه��ای دانش��جویی و ... �  در مورد عواقب س��وءمصرف مواد 

می باشد.
تأثیرگ��ذاری در محیط دانش��گاه به می��زان زیادی به تعهد اف��راد به این محیط 
بس��تگی دارد. سیاس��ت های متمرکز، فرآیندها و برنامه ریزی ها، استراتژی های 
پیش��گیری، جمع آوری اطالعات، مشاوره و استفاده از نظریه ها و رویکردهای 
پیش��گیری باعث می ش��ود دانش��گاه ها بتوانند تا حد زیادی بر این مشکل فایق 
آیند. سوءمصرف مواد تنها یک مشکل مربوط به دانشگاه نیست ولی پیشگیری 

از آن در این محیط، تمام جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. 
ب��رای ایجاد یک تغییر مؤثر، نیاز به همکاری دانش��جویان، دانش��کده ها، امور 
فارغ التحصیالن، ارگان های قانونگذاری، اس��اتید و مس��ئوالن دولتی می باشد. 
با این ش��یوه از طریق یک فعالیت چند بعدی و ایجاد سیاس��ت هایی در س��طح 
دانشگاه با هدف پیشگیری، سبب می ش��ود مدیران دانشگاهی اطمینان حاصل 
کنند که تمام بخش های این محیط، تحت پوش��ش برنامه های پیش��گیری قرار 

گرفته اند.
دانش��گاه ها با تحکیم قوانین مربوطه، ارائه برنامه های آموزش��ی، ارائه برنامه ها 
و امکانات فوق العاده و طرح برنامه های جایگزین، از جمله برنامه های س��الم و 
عاری از مواد در محیط دانشگاه، می توانند نقش اساسی در این زمینه ایفا  کنند.

با اس��تفاده از گروه های اجتماعی در دانش��گاه ها مانند انجمن های دانشجویی 
برای برنامه ریزی و هدایت سیاس��ت های مرتبط، می توان تالش بیش��تری برای 

شکل دادن به این محیط اجتماعی انجام داد. 

تأثیرات ثانویه س��وءمصرف مواد در محیط دانشگاه اغلب نادیده گرفته 
می شود. این امر به خاطر تأثیرات غیرقابل انتظاری است که ممکن است 

بر دانشجویان و کیفیت تجربیات زندگی دانشجویی داشته باشد.
دانش��جویانی که از مصرف مواد امتناع می کنند، اغلب از تأثیرات ثانویه 
رفتار دانش��جویانی که م��واد را به صورت غیرقانون��ی و تفننی مصرف 
می کنن��د، رن��ج می برند. این دس��ته از دانش��جویان ممکن اس��ت مورد 
هدف رفتارهای خش��ونت آمی��ز، نابهنجاری ها و رفتاره��ای تحقیرآمیز 
قرار بگیرند. زمانی که این دانش��جویان احساس می کنند که در معرض 
رفتارهای مخاطره آمیز هس��تند دچار خواب های ناش��ی از افس��ردگی و 

ایجاد اختالل در نتایج درسی و دانشگاهی مي شوند.

محیط دانشگاه

تأثیراتثانویهسوءمصرفمواددردانشگاهها
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برنامه های پیش��گیری از اعتیاد در دانش��گاه ها طبق 
تج��ارب جهانی در چند مرحل��ه اصلی برای اجرا به 

شرح زیر ارائه شده است:

1. پی ریزی )فندانسیون(
همان گونه که برای ساختن یک خانه باید پی ریزی 
آن محکم و مطمئن باش��د، برای ارائ��ه یک برنامه 
دانش��گاه محور به منظور پیش��گیری از سوءمصرف 
مواد نیز باید یک پایة اساس��ی و مت��داوم پیش بینی 

کرد.
اولی��ن قدم ب��رای این منظور، نیازس��نجی و س��پس 
هماهنگی با محیط می باش��د. گاهی آنچه برای یک 
دانش��گاه ضروری اس��ت، ممکن اس��ت برای یک 
محیط دانش��گاهی دیگر مناسب نباشد. این موضوع 
ه��م به س��ابقه و ه��م به محی��ط داخل��ی و خارجی 

دانشگاه بستگی دارد.

1ـ1. نیازسنجی
شامل:

  مشارکت در فرآیند ارزیابی نیازها در یک دوره 
مداوم

 جمع آوری اطالعات مورد نیاز
  هماهنگ��ی رهیافت ه��ای کم��ی و کیف��ی در 

پژوهش های نیازسنجی
  ارزیاب��ی دیدگاه ه��ای دانش��جویان در م��ورد 

رهیافت های پیشگیرانه و توانمندسازی
 بررسی برنامه ها، سیاست ها و قوانین دانشگاه

  ارزیابی وسیع فرهنگ دانشگاه و محیط اطراف 
آن

 ارزیابی دیدگاه ها در مورد برنامه های پیشگیرانه 
گذشته و حال

 ارزیاب��ی گروه های رابط از جمله اعضاي هیأت  
علمی، کارکنان دانشگاه و آموزش

اس��تفاده از تمام اطالعات موجود در دانشگاه به 
منظور برنامه ریزی دقیق در دانشگاه

ترکیب تئوری و عمل در برنامه ها
ارائه یک گزارش کامل و صادقانه از یافته ها در 

پایان فرآیند نیازسنجی

2ـ1. هماهنگی با محیط
در نظر گرفتن نیازهای فعلی، سنت ها و تاریخچه 

دانشگاه
طراحی استراتژی و قوانین مناسب برای دانشگاه

 ارتباط ش��فاف استراتژی ها با اهداف دانشگاه به 
ویژه اهداف ذاتی دانشگاه

 شناخت تنوع موجود در دانشجویان 
 بنا کردن استراتژی های دانشگاه محور بر اساس 

فلسفه خودکنترلی و خودتنظیمی
 ارائه خدمات در زمان مناسب

 در نظر گرفتن استراتژی هایی که قابلیت اجرا و 
تداوم داشته باشند.

 استفاده از رهیافت های رسمی و غیررسمی برای 
همکاری

همکاری با متخصصین برای به اشتراک گذاشتن 
بینش ها، ایده ها، نگرانی ها، موفقیت ها، نتایج و اهداف

تقس��یم  جه��ت  متخصصی��ن  ب��ا  هم��کاری    
مسئولیت های متفاوت

هم��کاری با متخصصین در ام��ر قانونگذاری در 
عرصه پیشگیری در دانشگاه

2. همکاری و مشارکت متخصصین داخل و 
خارج از محیط دانشگاه

دومین مرحله در اجرای برنامه پیش��گیری این است 
که »چه کسانی در اجرای این برنامه ها باید مشارکت 

کنند؟«
در این گون��ه برنامه های پیش��گیری در دانش��گاه و 
خوابگاه ه��ا برای رس��یدن به اهداف، به مش��ارکت 
گروه وسیعی از نهادها و افراد نیاز می باشد. تمرکز و 
همزماني انجام س��ه نکته اصولي زیر، در اجرای این 

برنامه ها ضروری است: 
اول: تمرکز بر رهبری تثبیت ش��ده: ب��ه این معنا که 
مدیران و مس��ئولین دانش��گاهی برای حل مشکالت 
ناش��ی از سوءمصرف و پیش��گیری از توسعه آن در 
محیط دانش��گاهی باید در برنامه ها مش��ارکت فعال 

داشته باشند.
دوم: تمرک��ز بر فرآین��د برنامه ریزی جام��ع: از این 
طریق رهیافت ه��ا و عملکردهایی ب��رای مواجهه با 
مشکالت ناش��ی از سوءمصرف در دانشگاه طراحی 

می شود که باید با برنامه ریزی دقیق انجام پذیرد.

س��وم: تمرکز بر تقس��یم مس��ئولیت ها؛ که این امر، 
مس��ئولیت یک کار ف��ردی یا گروه��ی تک بعدی 
نیس��ت بلکه مش��ارکت دس��ته های متنوعی از افراد 
و گروه های��ي را در ب��ر مي گی��رد ک��ه هرک��دام 
مس��ئولیت های متفاوتی برای کاهش و پیشگیری از 
گس��ترش این معضل در محیط دانشگاه را به عهده 

می گیرند.

1ـ2. رهبری تثبیت شده
 ارائه مدیریت و رهبری در تمام سطوح دانشگاه 
توس��ط مدیریت های متنوع، اع��م از اعضای هیأت 

علمی، کارمندان، رییس و دانشجویان.
مجهز کردن افراد و گروه های مش��ارکت کننده 

به ابزار پیشگیری از سوءمصرف.
 ایجاد روابط و وابس��تگی های درون گروهی بین 

دسته های مشارکت کننده.
 برای دس��تیابی ب��ه موفقیت، رییس دانش��گاه و 
اعضای علمی نقش مهمی در ش��کل دادن به فضای 

برنامه ایفا می کنند.
 اولویت بن��دی برنامه های پیش��گیری با توجه به 

امکانات و میزان اهمیت هر برنامه.
  برق��راری ارتب��اط بی��ن تالش های پیش��گیرانه 

دانشگاه محور و مشکالت اجتماعی.
  ارائ��ه خدم��ات و پ��اداش وی��ژه به مش��ارکت 

کنندگان در این برنامه ها.
 ارائه یک الگو به سایر دانشگاه ها و ارگان هایی 

که وضعیتي مشابه دارند.
  تداوم تعهد برنامه های پیش��گیری در دانش��گاه 

برای دوره طوالنی مدت.

2ـ2. فرآیند برنامه ریزی جامع
  ش��امل هم��کاری گ��روه وس��یعی از ادارات، 
نمایندگان و س��ایر نهادهای موجود در دانش��گاه و 

تبیین شفاف نقش آنان
س��ازمان ها و نهادهای خارج از دانشگاه نیز باید 
برای همکاری با گروه های مش��اور داخل دانش��گاه 

همکاری کنند.
در  اساس��ی  و  حس��اس  نق��ش  دانش��جویان   

برنامه ریزی ایفا می کنند.
تعری��ف نتای��ج و برون دادهای م��ورد انتظار از 

برنامه های پیشگیرانه.

3ـ2. تقسیم مسئولیت ها
  به کار گرفتن تعداد زیادی از اعضا برای اجرای 

برنامه ها.
 نهادها و گروه های کلیدی باید مس��ئولیت های 

خود را دقیقاً تعریف کنند.
  ارتق��اء مش��ارکت های فعال از س��وی نهادهای 

مربوطه.
 ایجاد و س��ازماندهی سیس��تمی از ارتباطات از 

طریق سیستم دانشگاه.

استانداردهای برنامه های پیشگیری از 
سوءمصرف مواد مخدر  و روان گردانها 

در دانشگاه ها
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یکی از اهداف اصلی دانش��گاه این است که یک تجربه سالم و متعادل 
را به دانش��جویان ارائه دهد تا بتوانند دوران زندگی تحصیلی خود را با 

خاطره ای خوش به پایان برسانند. 
س��وءمصرف مواد مش��کلی است که دانش��جویان ممکن است در این 
دوران ب��ا آن روب��ه رو ش��وند. دور بودن از محیط خان��ه و قرار گرفتن 
در یک جایگاه نس��بتاً آزاد، احتمال دارد حس کنجکاوی دانشجویان 
تازه وارد را در مورد س��وء مص��رف برخی مواد - از جمله توهم زاها و 

آمفتامین ها - افزایش دهد.
کلید اصلی پیشگیری از س��وءمصرف مواد در محیط دانشگاه، مداخله 
از س��وی مس��ئولین امر، پیش از گرفتار شدن دانشجویان در این سراب 

می باشد. 
چهار راه حل ساده اما مؤثر برای تحقق این امر مهم عبارت است از:

1. عمومی کردن سیاست ها و قوانین دانشگاه مربوط به سوءمصرف 
م��واد و الکل از طریق نصب آگهی ها روی تابلوهاي اطالع رس��اني 
دانش��گاه، س��الن های اجتماع و خوابگاه ها که ش��امل عواقب ناشی 
از س��وءمصرف و مجازات های قانونی پس از آن در مورد مصرف 
کنندگان و توزیع کنندگان در محیط دانشگاه و خوابگاه ها می باشد.

2. بکارگیری مش��اورانی از جمع دانش��جویانی که در سال های باالتر 
مش��غول ب��ه تحصیل می باش��ند. اس��تفاده از دانش��جویان در برنامه های 
پیش��گیری و اعط��ای پ��اداش هرچند ناچیز ب��ه آنها، خ��ود یک عامل 

بازدارنده اساسی در این زمینه می باشد.

3. تش��ویق والدین به مش��ارکت: کمک به برقراری ارتباط مس��تمر و 
سالم بین دانش��جویان و خانواده هایش��ان می تواند به کاهش گرایش به 
سوءمصرف مواد در طول دوران تحصیل منجر شود. به ویژه دانشجویانی 
که در دانش��گاهی دور از ش��هر زندگی خود تحصیل می کنند. سر زدن 
ماهیانه به خانواده، مکالم��ات تلفنی و برقراری ارتباط از طریق اینترنت 
ب��ا خانواده باعث ایج��اد امنیت رواني و آگاه��ی خانواده ها از وضعیت 

فرزندان شان در دانشگاه می شود.

4. برنامه ریزی از سوی مس��ئولین دانشگاه برای فعالیت های فوق برنامه 
ب��ا کارکردهای اجتماعی که در آن احتمال س��وء مصرف مواد و الکل 
به صفر برسد. از جمله برگزاری برنامه هایی نظیر نمایش فیلم، مسابقات 
ورزش��ی و حتی ایجاد شغل در درون دانشگاه و محیط تحت نظر خارج 
از دانش��گاه، باع��ث ایج��اد تفریح و س��رگرمی و فراه��م آمدن محیط 

اجتماعی امن و عاری از مواد می شود.

درک این واقعیت که چرا دانش��جویان از مواد استفاده می کنند می تواند به مدیران، مشاورین و 
مسئولین محیط دانشگاهی، مربیان و مسئولین سالمت این بخش کمک شایانی کند.

محرک هاي غیرمجاز گاهي ممکن است در نظر دانشجویان به عنوان "یاري دهنده" براي افزایش 
انرژي، باال بردن تمرکز، پایین آوردن اس��ترس، افزایش ش��ادي و کمک ب��ه آنها جهت بیدار 
ماندن در طول ش��ب هاي امتحان استفاده شود. اما بر خالف تصور، دانشجویاني که این داروها 
را ب��ه صورت تفریحي براي باال ب��ردن تمرکز یا کارآیي تحصیلي و یا حتي در تجمع هاي خود 
براي افزایش میزان ش��ادي یا قدرت بدني خود استفاده مي کنند عمدتاً خود را در معرض خطر 
نمي دانند یا این کار را غیرقانوني قلمداد نمي کنند. آموزش دانش��جویان در مورد س��وءمصرف 

مواد و عوارض و پیامدهای آن ها یکي از مهمترین بخش هاي اصول پیشگیري مي باشد. 

ریشهیابیعللسوءمصرفمواددردانشگاهها

چگونه 
سوء مصرف 
مواد را در 

محیط دانشگاه 
متوقف سازیم؟



نتای��ج تحقیقات علمی دهة گذش��ته بی��ش از پیش 
ای��ن عقی��ده را مورد تأکی��د قرار داده ک��ه طراحان 
فعالیت های پیش��گیری از اعتیاد به مواد و الکل نباید 
تنها بر برنامه های »از پیش تعیین ش��ده« تأکید کنند 
بلکه عوامل زیادی بر موفقیت برنامه های پیش��گیری 
مؤثرن��د. برنامه ای که در یک منطقه ی��ا ناحیه مؤثر 
بوده اس��ت را نمی ت��وان به راحتی ب��ه دیگر مناطق 
تعمیم داد. محققان در واکنش به این مشکل، اصول 
علمی را ارائه کرده اند ک��ه برای اجرای برنامه های 
موفق پیش��گیری از اعتی��اد، بدون توج��ه به عوامل 
محیطی، الزم و ضروری می باش��ند. مطالعات نشان 
می دهند که اصول علمی بر ش��رایط ارتقای طرحی 
که به تغییرات مطلوب و بادوام در س��طح س��ازمانی 
و رفتار فردی منجر می ش��ود، تأکی��د دارند. بر این 
اس��اس به این نتیجه مي رس��یم که ادغام راهبردهای 
تغییر س��ازمانی با راهبردهای تغییر فردی برای یک 
ت��الش پیش��گیرانة مؤث��ر، متمرکز و پای��دار حیاتی 
 اس��ت. در این قس��مت تالش های یکپارچه سازی و 
ی��ک اصل نهایی )اما غالباً فراموش ش��ده( توصیف 
می ش��وند؛ ای��ن اصل فرام��وش ش��ده، مأموریت و 

اهداف برنامه های پیشگیرانه را روشن می کند. 

در 15 سال گذشته، محققان مراحل قابل پیش بینی ای 
را ب��ه ط��ور جداگانه بررس��ی کرده اند ک��ه تغییر و 
ن��وآوری در سیس��تم های چندس��طحی اجتماعی یا 
سازمانی را مشخص می کنند. این مطالعات شواهدی 
برای یک مدل عام تغییر اس��ت و همان گونه که در 
سیس��تم های س��ازمانی رخ می دهند، ارائه می شوند. 

این مدل شامل مراحل زیر است:
و  مناب��ع  عملی��ات،  تحلی��ل  مش��کل؛  از  آگاه��ی 
انتخاب های جاری؛ انتخ��اب راهبرد یا طرحی برای 
تغیی��ر؛ اجرای آن و س��پس آزمون می��زان موفقیت 

طرح. 
در ای��ن بخش با این رویکرد که چگونه راهبردهای 
تغییر س��ازمانی می توانند برای ایج��اد اجماع، میزان 
پذی��رش و منابع س��ازمانی که نح��وۀ جلوگیری از 

سوء مصرف مواد را می آموزند، آشنا می شویم.
تح��ول موفقیت آمی��ز اجتماعی از هر ن��وع - خواه 
مربوط به مواد باش��د، خواه نباش��د- مبتنی است بر 
دخال��ت تمامی طرف ه��ای درگیر، ه��م در فرآیند 
برنامه ری��زی و هم در فرآیند اج��را. نتایج تحقیقات 

در نوآوری و تحول در محیط های آموزش��ی مدلی 
با چه��ار مرحله متوالی را ب��ه کار گرفته اند. در این 
مدل چندین راهبرد تحول س��ازمانی ب��ا راهبردهای 
انفرادی یادگیری دانش��جویان ادغام شده است. این 

چهار مرحله عبارت اند از:
1. تعهد نهادی

2. تغییر در سیاست ها و عملیات
3. تغییر در نقش ها و کنش های کارکنان

4. فعالیت های یادگیری دانشجویان 
مرحلـه اول: ش��رط الزم برای هرگون��ه نوآوری 
منظم، تعهد اجرایي از جانب باالترین سطح سازمان 
اس��ت. »حمایت پیوس��تة مدیریت به ق��دری حیاتی 
اس��ت که پیش��برد برنامه، بدون این حمایت احتماالً 
غیرممک��ن اس��ت«. عنص��ر کلی��دی در برنامه های 
پیش��گیرانه حضور یک یا چند حام��ی قدرتمند در 
س��طوح عالی مدیریت است که مایل باشند از دیگر 
عوامل کلی��دی برنامه تعهد بگیرند. این تعهد باید از 
افرادی گرفته ش��ود که واقع��اً برنامه را اجرا خواهند 

کرد. 
مرحلـه دوم: ب��رای ایج��اد س��اختاری واقع بینانه 
ب��ه منظ��ور اج��رای فعالیت ه��ای مؤثر پیش��گیری، 
انتخاب های مختلفی باید توسط افراد در همة سطوح 
سازمانی � که تحت تأثیر این نوآوری قرار می گیرند 
� آزموده و پذیرفته ش��ود به گون��ه ای که گروه های 
برنامه ری��ز عملی��ات همراه با کارشناس��ان برجس��تة 
پیش��گیری برای رس��یدن به اهداف، راه های اجرایی 
جدیدی را تعیی��ن کرده و یا در ش��یوه های اجرایی 

موجود تغییراتی ایجاد می کنند. 
مرحلـه سـوم: تح��ول س��ازمانی ب��رای اج��رای 

فعالیت ه��ای م��ورد تواف��ق و حمایت از آنه��ا افراد 
خاص��ی در نظر گرفته می ش��ود. مراح��ل عمده در 
اجرای این مرحله شامل آموزش ضمن خدمت، تهیة 
مناب��ع و کمک های فنی، نظارت ب��ر اجرای برنامه و 

ارائة بازخورد است. 
مرحلـه چهارم: عبارت اس��ت  از ایجاد هماهنگی 
و راه اندازی فعالیت های یادگیری دانشجویان. برای 
اج��رای فعالیت ه��ای گفته ش��ده افرادی اس��تخدام 

می شوند تا نیازهاي زیر را رفع کنند: 
معرف��ی رفتار مناس��ب الگو، آم��وزش مهارت های 
ش��ناختی و رفتاری متناس��ب با عالقه و س��طح رشد 
دانش��جویان، کم��ک به دانش��جویان ب��رای اجرای 
مهارت های جدید در محیط های خارج از دانش��گاه 
و معرفی اجرای موفقیت آمیز رفتار جدید و مطلوب 

دانشجویان به محیط دانشگاه.

ه��دف مرب��وط ب��ه برنامه های پیش��گیری از س��وء 
مص��رف مواد و الکل ممکن اس��ت بدیه��ی به نظر 
برس��د. اما، بیش��تر تالش ه��ای پیش��گیری در همان 
مرحلة برنامه ریزی با شکس��ت مواجه می شوند، زیرا 
هدف ها غیرواقعی، دس��ت نیافتنی یا غیرالزم به نظر 

می رسند. 
طراح��ان هر برنامة پیش��گیری باید رس��الت برنامه و 
مرزهای آن را به طور عینی تعریف کنند؛ یعنی اینکه 

آنها چه انتظاراتی از برنامه دارند. 
پیش��ینة مربوط به برنامه های پیش��گیری گس��تره ای 
از دس��تاوردهای مطل��وب را نش��ان می دهد. هدف 

برنامه های پیشگیری از سوء مصرف عبارتند از:
1( جلوگیری کامل از مصرف هر نوع مواد )هدف اجتناب(

2( کاهش مقدار مصرف 
3( فقط برای کاهش مصرف مواد پرخطر یا پیشروی 

به سوی اعتیاد )هدِف کاهش سوء مصرف( 
4( کاهش مشکالت جدی ناش��ی از مقدار مصرف 

)هدف عایق بندی در برابر خطر(. 
برای اینکه مداخالت پیش��گیرانه موفقیت آمیز باشد، 
مناب��ع و انرژی زیادی الزم اس��ت. ای��ن تالش ها با 
احتمال زیاد در پاس��خ به نوعی ضرورت عمل انجام 
می شوند. آنچه برای موفقیت برنامة پیشگیرانه حیاتی 
می باش��د این است که ش��کل، کانون توجه و منطق 
آن با تعریف جامعه دانشگاهی با فعالیتهای پیشگیرانه 

هماهنگ باشد، تا شاهد اثربخشی برنامه ها باشیم. 

طراحی برنامه های مؤثر پیشگیری از اعتیاد

یکپارچه سازی راهبردهای تغییر سازمانی و فردی

اهمیتاهدافمشخصدراجرایبرنامهها
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