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  بسمه تعالی
 

  گانه جمهوري اسالمی ایران دامت توفیقاته رؤساي محترم قواي سه
هاي کلی در باب موادمخدر نهایی و ابالغ گردید،  سیاست ،با سالم و تحیت

ید ولی این نگرانی همچنان باقی است که دست اندرکاران، بالي بزرگ و تهد
درستی برآورده نکنند و   هعظیمی را که از این سو متوجه کشور است ب

رود  لذا از آقایان محترم انتظار می. بازهم مشکالت بر روي هم متراکم شود
ها را با سرعت و  اجرائی کردن این سیاست خود در دستگاه که هر کدام سهم

  .عمل برساند ي قاطعیت و بدون فوت وقت  به مرحله
  علیکموالسالم 

  اي سید علی خامنه
10/7/85  

  
  »العالی مدظله«اي امریه رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهللا خامنه

  هاي کلی نظام در امر مبارزه با موادمخدر در مورد اجراي سیاست
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  پیشگفتار
اي براي  توجه قابلهاي  معیارها و شاخص ،انداز سند چشم

وضع مطلوبی که این . ترسیم کرده است 1404ي ایرانی سال  جامعه
هاي متعددي است که  دهد مستلزم اقدامات و برنامه سند وعده می

حال، موانع متعددي  با این. گیرد میهاي جامعه را دربر  ي بخش همه
توان  اي در پیش روي ماست و نمی براي رسیدن به چنان جامعه

بدون شک . توجه به این موانع در فکر نیل به آن اهداف باشیم بی
ترین موانع تحقق اهداف  گردان یکی از مهم مساله موادمخدر و روان

ر از مردم ایران میلیون نف 2که حداقل  در حالی. انداز است سند چشم
بطور ) کنندگان خانواده مصرف(میلیون نفر  8کنند و  مواد مصرف می

که مساله  مستقیم با معضالت مصرف مواد مواجه هستند، در حالی
شمار  هاي اکثریت مردم به ها و دغدغه ترین نگرانی موادمخدر از مهم

ه هزار که هزینه اقتصادي ساالنه موادمخدر بالغ بر د رود و در حالی می
ي  انداز و تحقق جامعه ، نیل به اهداف چشم...شود و  میلیارد تومان می

تري در حوزه این معضل  ها و اقدامات جدي مورد نظر نیازمند برنامه
  . است

، مجموعه 1389جلد گزارش راهبردي در سال  12در ادامه تولید 
عاد کند اب اي تالش می نیز با نگاه ویژه 1390گزارشات راهبردي سال 

گردان در ایران را واشکافی کرده و  دیگري از مساله موادمخدر و روان
. ریزي و اقدام ارائه دهد اري، برنامهذهاي جدیدي براي سیاستگ ایده

ریزان و مجریان این حوزه با نظرداشت  اران، برنامهذامید است سیاستگ
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هاي جامعه و نیز تاکیدات مکرر اسناد  عمق معضل، وسعت نگرانی
ها و اقدامات  دستی و مقامات ارشد جمهوري اسالمی برنامهباال

بینانه و موثري را براي کاهش آالم مردم شریف ایران در پیش  واقع
  .گیرند

 ")از سوء مصرف مواد در مدارس پیشگیري "این گزارش با عنوان
تهیه شده  )جامعه و فرهنگ(توسط گروه مطالعات موادمخدر و اعتیاد 

زحمات ایشان و همچنین اعضاي محترم کمیته  است که الزم است از
  .تشکر و قدردانی نمایم

  
  

  علی هاشمی
  رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر
  دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

  



  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
موادمخدر در آموزش و پرورش به طور گسترده مورد از پیشگیري 

موزش جوانان در توجه قرارگرفته و استراتژي محبوبی در زمینه آ
زمینه مواد مخدر و تاثیرات آن و تحت تاثیر قراردادن دیدگاه 

  .است رفتارهاي آنان در برخورد واقعی با موادمخدر
این نوشته قصد دارد اطالعات کافی براي مدارس و افراد فعال در 

هاي موجود و یا طراحی  زمینه پیشگیري را به منظور توسعه برنامه
  .شگیري بر محور مدارس فراهم کندهاي جدید پی برنامه

است  "مدارس سالم اروپا و موادمخدر"این اثر یکی از نتایج طرح 
کیفی  هاياي با هدف پیشبرد ابتکارات و توسعه استاندارد که پروژه

  . پیشگیري از موادمخدر در مدارس است
                                                                                                                        

  1از سوءمصرف مواد در مدارس پیشگیري
  مواد مخدر در مدارساز پیشگري .1

هاي مستند و عملی در زمینه پیشگیري  پیش از اینکه بر طرح
اي و اصول  زمینه قانونکنیم الزم است تا چند  تکیهمواد مخدر 

  .رار دارند مشخص و تعریف کنیمکه در بطن این نوشته ق راکلیدي 
                                                        

هاي اتحادیه اروپا در زمینه  برنامه حمایتبه  اي است که  پروژهاین گزارش خالصه  - 1
. شده است دارس انجامدر مهاي اجتماعی مرتبط با پیشگیري از وابستگی موادمخدر  فعالیت

: عنوان گزارش). 2002(و همکاران) NL(مدیر پروژه، موسسه تریمبوس  –موریس گاال 
Making schools a Healthier Place: Manual on effective school – based 

drug prevention.   
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مواد مخدر در مدارس  از سوءمصرف پیشگیري. 1- 1
  چیست؟

ها و  ما عبارت پیشگیري مواد مخدر را به ابتکارات فعالیت
کنیم که به منظور پیشگیري از نتایج منفی  می اتالقهایی   سیاست

حاصل از مصرف مجاز و غیر مجاز مواد مخدر از جمله زیان سالمتی 
کنندگان و محیط اطراف آنان  یج اجتماعی و قضایی بر مصرفو نتا

تواند پیشگیري اولیه مصرف  ها می هدف از این فعالیت. شوند انجام می
پیشگیري از سوء مصرف و اعتیاد و همچنین کاهش ) براي اولین بار(

تأثیرات منفی اجتماعی براي مصرف کنندگان مواد مخدر و محیط 
 از کنندگان موادمخدر مصرف شتنواند بازدات آنان باشد و همچنین می

  .مشکالت باشدمواجهه با 
گیرد، اما به ساختار  پیشگیري در مدارس اهداف فوق را در برمی

مصرف مواد مخدر ءاین امر نه تنها سو. شود خاص مدرسه محدود می
 ،گیرد، بلکه شامل قانون و مقررات مرتبط با مواد مخدر را در برمی

اي و سایر  ن به مراکز خدمات بهداشتی حرفهآموزا ارجاع دانش
  .هاي مرتبط با مصرف مواد مخدر در مدارس است فعالیت

ها و  سیاست -ها  پیشگیري اولیه در این نوشته به معنی برنامه
با هدف پیشگیري از اولین مصرف انجام   هایی است که فعالیت

م منظور کنی عبارت پیشگیري ثانویه اشاره می بهکه  زمانی. شوند می
هایی با هدف پیشگیري از سؤ مصرف  ها و فعالیت برنامه ،ها سیاست

به جهت (کنندگان  مواد مخدر و شناسایی و درمان زود هنگام مصرف
  .می باشد) پیشگیري از اعتیاد مواد مخدر

  
  مواد مخدر چیست؟

به  را آیند مواد مخدر به حساب می ،این سؤال که کدام مواد
گاهی اوقات اثر یک ماده خاص به عنوان . داد توان پاسخ سادگی نمی

شود و گاهی اوقات شرایط قانونی یک ماده  مرجع درنظر گرفته می
  .خاص است که بیشتر تأثیرگذار است
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با  را   توان یک ماده در شرایطی می ،با در نظرگرفتن اثر یک ماده
روي سیستم عصبی مرکزي  رعنوان ماده مخدر تعیین کرد که ب

. تأثیر بگذارد) روي شرایط فیزیکی و مغزي طور متناوب بر به(انسان 
سومین تأثیر . تواند تحریک کننده و یا تخدیر کننده باشد ثر میااین 

توان به تغییر در هوشیاري افراد و درك واقعیت تعبیر  ممکن را می
  .برخی از مواد مخدر تأثیري مخلوط دارند. کرد

 ،موادي مانند چاي ،بگیریم اگر تنها اثرات مواد مخدر را در نظر
شربت سینه که حاوي (هاي مقوي و داروها  نوشیدنی ،تنباکو ،قهوه

در . شوند همه مواد مخدر در نظر گرفته می) باشد می DXNکدئین یا 
الکل و . اکثر کشورها بین مواد مجاز و غیر مجاز تفاوتی وجود دارد

، ecs، حشیش. آیند تنباکو معموال به عنوان مواد مخدر به حساب می
کوکائین و موادي از جمله هروئین معموال به عنوان مواد غیرمجاز به 

اکثر داروهاي پزشکی به عنوان داروهاي غیرمجاز به . آیند حساب می
اي به وسیله نسخه پزشکان  آیند، زیرا به طور کنترل شده حساب نمی

  .شوند توزیع می
مجاز و  –ند شو لیست موادي که به عنوان موادمخدر محسوب می

دائم در حال تغییر است، زیرا مواد جدید  دائما در حال  -غیرمجاز
مصرف مواد مخدر مجاز زمانی که به . باشند اضافه شدن به بازار می

جاي مصارف پزشکی براي اهداف تفریحی باشد غیرمجاز محسوب 
دیدگاه اجتماع و . دیازپام و دیاگرا است، GHBهاي آن  مثال. می شود
در حال حاضر تریاك و کوکائین مواد . کند نیز تغییر میسیاست 

در حالی که قبال هر دوي آنها براي مصراف پزشکی . غیرمجاز هستند
  .رفتند به کار می

  
چه انواعی از مواد مخدر در پیشگیري مواد مخدر در مدارس 

  اند؟ هدف قرارگرفته
اساس این روش این است که پیشگیري مواد مخدر در مدارس 

تمام . را هدف قرار دهد) مجاز یا غیرمجاز(تمام مواد مخدر  باید
اعتیاد و یا صدمات  ،موادي که ممکن است باعث ایجاد وابستگی
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آموزان  عالوه بر آن خطرات و مشکالت ثانویه دانش. بهداشتی شوند
که حاصل از مصرف مواد مخدر است، از جمله مشکالت اجتماعی و 

هاي  اد مخدر باید بخشی از تالشمشکالت قضایی حاصل از مصرف مو
  .پیشگیري باشد

مواد مخدر در مدارس تا این درجه  از سوءمصرف چرا پیشگیري
  مورد توجه است؟

موضوعی مورد توجه  داستفاده نادرست از موادمخدر و اعتیا
در بسیاري از کشورها . عمومی در بسیاري از کشورهاي اروپایی است

تا  11آموزشی براي جوانان بین  پیشگیري مواد مخدر بخشی از روند
در برخی کشورها مدارس از لحاظ قانونی مجبور به . سال است 18

سایر کشورها مرجعی را . اجراي یک برنامه پیشگیري خاص هستند
اند که بر  در روند ملی و یا  استراتژي دارویی ملی خود در نظر گرفته

جمله  طبق آن توجه باید به طور کلی به پیشرفت بهداشتی از
  .پیشگیري از مصرف مواد مخدر معطوف شود

اي به دلیل برخورد با گروه کثیري از نوجوانان  تحصیالت مدرسه
سال از اهمیت باالیی در زمینه پیشگیري برخوردار  18تا  11بین 
به هر حال به دلیل این موقعیت متمایز سایر سازمان ها و . است

هاي آموزشی خود را نیز  ساختارهاي اجتماعی در نظر دارند برنامه
  .وارد روند آموزش سالیانه مدارس کنند

  !فقط بگو نه
از   شوند که هایی می هاي پیشگیري شامل فعالیت اکثر برنامه

آموزان مصرف  پیشگیري نوجوانان از شروع مصرف تا حمایت دانش
  .کنند کننده در قبال مشکالت تغییر می
تعمال مواد مخدر تنها مخالفت با اس ما قصد داریم نشان دهیم که

هاي موجود  با وجود اینکه در بسیاري از برنامه. (ها نیست هدف برنامه
هاي پیشیگیري این هدف به عنوان هدف اصلی ذکر شده  و پروژه

هاي علمی  در بسیاري از ارزیابی "فقط بگو نه"صحت  روش ) است
از بسیاري از جوانان چیزهاي جدید از جمله مواد مج. ثابت شده است

پوشی از رفتار تجربی به معنی  چشم. کنند و غیرمجاز را تجربه می
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ممکن است حتی ! "فقط بگو نه"روش . پوشی از جوانی است چشم
اگر . آموزان مصرف کننده را افزایش دهد خطرات موجود براي دانش

تمام اطالعات موجود در برنامه پیشگیري مواد مخدر در مدارس به 
د شده و اطالعات گمراه کننده و یا نادرست مخالف با استعمال محدو
اگر زمانی از مواد . مانند آموزان سردرگم می ارائه شود در نهایت دانش

. دانند مخدر استفاده کنند چه باید بکنند و اثرات حقیقی مواد را نمی
دانند  ترسند و می آموزان از پرسیدن می در حقیقت زمانی که دانش

ابله کنند ریسک این موضوع بیشتر چگونه با خطرات ناگهانی مق
  .شود می

مسووالن پیشگیري معموال با این قبیل : تردید در پیشگیري
 مشکالت روبرو هستند، پیشگیري مواد مخدر در واقع منصرف کردن

که مسووالن  افراد از مصرف یا سوءمصرف مواد مخدر است و زمانی
اد مطلع خطر مو جوانان را از به چگونگی مصرف انواع خاص و بی

بین آگاه سازي و کاهش خطرات سالمتی و دیدگاه اولیه . کنند می
مثال هایی از این قبیل شرکت . خورد پیشگیري تضادي به چشم می

  X١هاي  ها به منظور ارایه اطالعات و نیز آزمایش قرص  در میهمانی
هاي  است که البته این کار با هدف شناسایی و خارج کردن قرص

این امر تنها . مواد خطرناك از چرخه مصرف است نامناسب و حاوي
در شرایطی امکان پذیر است که جوانان استقالل خود را کامال حفظ 
کنند و خود را مختار بدانند و به همین دلیل پیشگیري از مصرف، 

این شرایط برخالف قوانین و . کاران نیست اولین اولویت بهداشت
  .رخی را نجات دهدتواند جان ب مقررات رسمی است، اما می

هاي  در مقام برنامه "!فقط بگو نه "در ایالت متحده روش 
پیشگیري در مدارس به عنوان یک پایه اصلی قرار دارد و رفته رفته 

آموزان از  مسووالن آموزشی والدین و دانش ،کاران آگاهی بهداشت
لزوم وجود اطالعات هدفمند براي مصرف تجربی مواد مخدر افزایش 

به  موادمخدریک مثال آشکار از این امر در توافقنامه سیاست  .یابد می

                                                        
1-Ecstasy 
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فقط بگو "شعار  به  را "!فقط بگو نه"خورد که شعار  چشم می
آموزان تأکید  اند که در آن بر لزوم آگاهی دانش تبدیل کرده "دانم می

هایی که اطالعات متعصبانه و  برنامه ،از نظر محتوي. شده است
هاي ایجاد ترس براي پیشگیري از  یا از روشغیرحقیقی ارائه داده و 

جوانان ناآگاه نیستند و . کنند، غیرکارآمد هستند مصرف استفاده می
دهد اطالع کافی دارند و یا  از اتفاقاتی که در جهان اطرافشان روي می
شود  کنند که باعث می خودگاهی اوقات حقایقی را کشف می

به دست آمده از آنها از اعتمادشان نسبت به بزرگساالن و اطالعات 
جوانان مسلما در زندگی روزمره خود با مواد مخدر برخورد . بین برود

آن برخورد  اخواهند کرد و به همین دلیل باید یاد بگیرند که چگونه ب
  .کنند

  )در مدارس(مواد مخدر  از سوءمصرف هاي پیشگیري سیاست
 "مخدرمدارس سالم اروپایی و مواد  "دیگر در پروژه   فعالیت

هاي  قوانین و اهداف استراتژي ،ي موجودامخلوطی از راهکاره
با وجود . است  پیشگیري مواد مخدر در مدارس در کشورهاي اروپایی

هیچ  ،اینکه تمام کشورهاي اروپایی سیاست دارویی ملی دارند
  .سیاست اروپایی واحدي در پیشگیري مواد مضر وجود ندارد

طرح عملیاتی اتحادیه اروپا در  یکی از اهداف استراتژیک اصلی،
کاهش قابل توجه رواج مصرف  2000 – 2004زمینه مواد مخدر 

سال همراه با آموزش، به خصوص براي افراد جوان  5موادمخدر طی 
براي دستیابی به این هدف طرح عملیاتی گروهی . سال است 18زیر 

هاي  هایی را براي توسعه برنامه هاي عضو و کمیسیون از ایالت
هاي عضو  ایالت. طلبند پیشگیري جامع براي مواد مخدر به کمک می

د و نوظیفه دارند گنجایش پیشگیري در مدارس را افزایش ده
  .دنریزیی با هدف کمک به والدین تنظیم کن برنامه

ها که در کشورهاي اروپایی در  اهداف برخی سیاست 1جدول 
با وجود . هدد زمینه پیشگیري مواد مخدر وجود دارد را نشان می

اینکه اکثر کشورها در هدف کاهش مصرف موادمخدر و تشویق 
ها ممکن است  هاي پیشگیري مشترك هستند، اما روش فعالیت
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موادمخدر در تمام کشورهاي از مصرف پیشگیري . متفاوت باشد
  .اروپایی بخشی از برنامه مدارس نیست

اد اهداف پیشرفت بهداشتی و سیاست هاي پیشگیري مو. 1جدول 
  )سال 11- 18براي جوانان (مخدر 

  
 کشور

اهداف اصلی پیشرفت بهداشتی 
و سیاست دارویی کنونی دولت 

 ساله 11-18براي جوانان 

آیا این اهداف در هیچ 
سند سیاسی رسمی 
قانون و یا استراتژي 
دارویی عنوان شده 

 است؟

  
  

 اتریش

هدف ارتقاء بهداشت به طور کلی و 
 با توجه خاص به کاهش رفتار

عالوه بر آن . آمیز است مخاطره
سیستم منظمی از مشاوران به 
منظور پیشگیري از مشکالت 

مدارس که حتی . اند تأسیس شده
آموز آنان به مصرف مواد  یک دانش

مخدر روي آورده باشد باید از 
روانی استفاده  –خدمات پزشکی 

 .کند

اتریش استراتژي دارویی 
هاي  ملی ندارد و سیاست
ح دارویی در سط

. اي است منطقه
ها در سطح   سیاست

اي معموال گروه  منطقه
سنی خاصی را هدف قرار 

 .دهند نمی

  
  

 بلژیک

هدف اصلی از پیشگیري موادمخدر 
هماهنگ منظم و   ایجاد سیاست

کلی  در استراتژي طوالنی مدت 
پیشگیري تنها محدود به مواد . است

 ،بلکه شامل الکل. باشد غیرمجاز نمی
. زي و قمار نیز استداروهاي تجوی

پیشگیري از مواد مخدر تنها در 
شود، بلکه تمام  مدارس اجرا نمی

بر  هاي اجتماعی را در بخش
 .گیرد می

این اصول در اسناد 
سیاست کلی وزارت 

. اند بهداشت ثبت شده
اهداف ارتقاء بهداشت 
براي مدارس به سطوح 

. اند دستیابی تعبیر شده
هر مدرسه باید این 

ر برنامه اهداف را د
آموزشی خود داشته 

 .باشد

  
  
  

 دانمارك

هاي  هدف اصلی تمام فعالیت
پیشگیري کاهش مصرف موادمخدر 
و مواد غیر مجاز و مشکالت مرتبط 

استراتژي . تا حد امکان است
اطالعاتی ملی موادمخدر مسوولیت 

 ،رسانی به جوانان سازي و اطالع آگاه

اهداف پیشگیري 
موادمخدر در دانمارك در 
استراتژي ملی این کشور 

هیچ . عنوان شده است
چارچوب خاصی از نظر 
شکل محتوي در زمینه 
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مسووالن مدارس و ایجاد  ،والدین
نفی نسبت به مصرف مواد دیدگاه م

 .مخدر را برعهده دارد

. موادمخدر وجود ندارد
کالس هاي موادمخدر 

براي سطوح هفتم و نهم 
وجود دارد و تدریس این 

ستگی موضوع به معلم ب
 .دارد

  
  

  فرانسه
 

بهداشت با هدف گسترش  ءارتقا
اطالعات راجع به انواع مواد مخدر و 

آمیز  تأثیرات آنان فاکتورهاي مخاطره
مرتبط با مصرف و کاهش مضرات 

آموزش شهروندان و تقویت 
هاي اجتماعی روانی انجام  مهارت

  پیشگیري بخشی از برنامه. شود می
ا مدارس است و شامل روش کلی ب
 .توجه خاص به کاهش ریسک است

اهداف پیشگیري 
موادمخدر در مدارس در 
روزنامه رسمی آموزش 

 .قرار دارد

  
  

  آلمان
 

مخالفت با : پیشگیري اولیه: ساترلند
هاي  استعمال و افزایش مهارت
  اجتماعی دانش آموزان

کاهش خطرات : پیشگیري ثانویه
براي جوانان مصرف کننده مواد 

  .مخدر
مدارس بخشی از  پیشگیري در

 .دروس زیست دینی و معارف است

راهبردهاي رسمی براي 
پیشگیري از اعتیاد در 

 مدارس

  
  
  
  

  مجارستان
  
 

یکی از اهداف اصلی سیاست 
پیشگیري موادمخدر این است که 

باید به جوانان فرصت توسعه زندگی 
سودمند داده شود و آنها باید قادر 

در . باشند مواد مخدر را پس بزنند
ی اهداف ارتقاء بهداشت اهداف پ

طوالنی مدت استراتژي پیشگیري 
  :بدین شرح اند

جلوگیري از رواج مصرف  -
  .موادمخدر بین جوانان

مصرف مواد مخدر نباید تبدیل به  -
  .امري پذیرفته شده در اجتماع باشد

زندگی سالم و عاري از موادمخدر  -

اهداف پیشگیري 
موادمخدر در مجارستان 

در استراتژي ملی 
مجارستان و با هدف 

مبارزه با مشکل 
موادمخدر قرار گرفته 

 .است
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 .باید براي نسل جدید جذاب باشد
شتی با تأکید خاص استراتژي بهدا -

برروي پیشگیري مواد مخدر باید در 
 .تمام مدارس توسعه یابد

  
  

  اسپانیا
  
  
 

سیاست موادمخدر در اسپانیا با 
هدف ارتقاء سیاست پیشگیري به 

ر کاهش عرضه و تقاضا اجرا منظو
پیشگیري باید ارزش . شود می

آموزشی و اجتماعی داشته باشد و 
هاي خاص  نیاز به ارزیابی و روش

عالوه بر آن باید بر پایه طرح . دارد
استراتژي هماهنگ و کلی و دانش 

پیشگیري . حقیقی استوار شود
جهانی تنها با تخریب و مشارکت 

. یر استتمام افراد اجتماع امکان پذ
هاي مدارس اصوال براساس  برنامه

آموزش نیروي تدریس آموزش 
 .والدین استوار است

راهبردهاي سیاست 
پیشگیري مواد مخدر در 
اسپانیا بخشی از طرح 

) 1998(ملی مواد مخدر 
 .است

  
  
  

لوکزام
  بورگ

  
  
 

پیشگیري موادمخدر قصد دارد روش 
. مناسب زندگی را ارتقاء دهد

  ت ممکن راجعهدفمندترین اطالعا
. فراهم کند) با تأثیر روانی(به مواد 

هاي خود  بزرگساالن را از مسوولیت
در قبال جوانان آگاه سازد و آنان را 
. یاري دهد تا مشکالت را حل کنند
عالوه بر آن پیشگیري موادمخدر 

قصد دارد تا حد امکان شروع مصرف 
مواد مخدر را به تعویق انداخته، 

را کاهش داده و رفتار مخاطره آمیز 
 .جوانان را مورد حمایت قرار دهد

پیشگیري موادمخدر در 
لوکزامبورك بر پایه 
Ottawa charter  و
. ارتقاء بهداشت است

موادمخدر از پیشگیري 
در مدارس برخی از 

 .هاي مدارس است برنامه

موسسه  ،ها در زمینه پیشگیري مواد مخدر در مدارس قوانین و فعالیت: منبع
  .2002س نوامبر تریامبو
  
  مواد مخدر در مدارس از سوءمصرف سایر ابعاد پیشگیري. 2-1
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مواد مخدر در از پیشگیري  ،همانطور که در ابتدا عنوان شد
مدارس نباید تنها به مصرف مواد مخدر محدود شود، بلکه باید شامل 

آموزان مؤثر  اطالعات و نصایحی باشد که در مصرف مواد مخدر دانش
این موارد وجود قوانین مناسب براي برخورد با  یکی از. است
آموزانی است که حین مصرف و یا پس از مصرف موادمخدر  دانش

پیشگیري مواد مخدر در ). مثال حین مصرف حشیش(شوند  دیده می
هاي قانونی، اجتماعی و فرهنگی مصرف موادمخدر  مدارس باید جنبه

  .را نیز در نظر بگیرد
در تمام کشورهاي اروپایی  :اد مخدرابعاد قانونی مصرف مو -

از جمله الکل، تنباکو و مواد (تفاوت مشخصی بین مواد مخدر مجاز 
آمفتامین  ،ecs، از جمله حشیش(و مواد مخدر غیرمجاز ) تجویز شده

) به عنوان مثال هلند(در شماري از کشورها . وجود دارد) و تریاك
حشیش در ( تفاوتی بین موادمخدر قوي و ضعیف مشخص شده است

در هر حال هیچ یک از کشورهاي اروپایی ) مقابل کوکائین یا تریاك
  .اند مصرف هیچ گونه مواد غیرمجازي را قانونی اعالم نکرده

به همین دلیل پیشگیري از مواد مخدر باید مواردي فراتر از ابعاد 
در شرایطی . آموزان در نظر بگیرد بهداشتی و سالمتی را در بین دانش

آموزانی که  مواد مجاز از جمله الکل و تنباکو توسط دانش که مصرف
. ماند اند در سطح یک بحث خانوادگی باقی می به سن قانونی نرسیده

هاي کیفري جدي در  مالکیت و مصرف مواد غیر مجاز مجازات ،خرید
برخوردهاي قانونی با مصرف مواد غیرمجاز و صدمه  هنتیجدر . بردارد

عی فرد نتایج مهمتري از مصرف مواد مخدر وارده به موقعیت اجتما
آموزان باید از عواقب قانونی مصرف موادمخدر آگاه شوند،  دانش. دارند
الخصوص زمانی که براي تعطیالت به کشورهاي دیگر سفر  علی
به عنوان مثال در هلند . تر است کنندکه قوانین در آنجا جدي می

موادمخدر وجود کیفري براي داشتن و مصرف شخصی میزان اندکی 
آموزي که حتی میزان اندکی از  در حالی که در فرانسه دانش. ندارد

  . شود مواد مخدر به همراه داشته باشد محاکمه می
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نمایی کلی و کوتاه از حداقل سن براي فروش الکل  2جدول 
تنباکو و دارو به جوانان در برخی از کشورهاي اروپایی را نشان 

  .دهد می
  براي خرید مواد مجاز به جوانان در هر کشور حداقل سن. 2جدول 

 کشور

الکل با 
  درصد کم

شراب (
 )آبجوو

  الکل با
  درصد باال

 )لیکور(
 تنباکو

دارو 
آرامبخش (
 )آور خوابو

حدي وجود   18  16  بلژیک
  ندارد

به وسیله 
  نخست

حدي وجود   18  18  فرانسه
  ندارد

به وسیله 
  نخست

به وسیله   16  18  16  سارلند/ آلمان
  نخست

 NA  16  18  16  ساکسون

به وسیله   18  18  18  مجارستان
  نخست

حدي وجود   16  16  لوکزامبورك
  ندارد

به وسیله 
  نخست

به وسیله   16  18  16  هلند
  نخست

به وسیله   16  18  16  انگلستان
  نخست
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قوانین وضع شده در حدود مالکیت مواد مخدر براي  .3جدول
رایج ترین نتایج .دهد میمصرف شخصی در چند کشور اروپایی را نشان 

  "مالکیت موادمخدر براي مصرف شخصی"محاکمه در زمینه 
 کشور رایج ترین نتیجه

هاي  فعالیت ،جریمه ،محاکمه زندان
 درمانی

 نروژ، سوئد، فالند، فرانسه و یونان

 انگلستان و ایرلند آزادي یا جریمه اندك

 آزادي یا جریمه اندك
 هلند، بلژیک، آلمان، دانمارك و

 اتریش

 هاي درمانی جریمه یا فعالیت
، )فقط براي حشیش(لوکزامبورك 

 پرتقال، ایتالیا، اسپانیا

  
زدایی از امر مالکیت  بسیاري از کشورهاي اروپایی سعی در جرم

زدایی مثل قانونی کردن  جرم. موادمخدر براي مصرف شخصی دارند
ر که نیست، بلکه بدین معنی است که خرید تملک و مصرف موادمخد

شده است دیگر جرم نامیده  سابقا امري خالف قانون محسوب می
هاي اجرایی همانند جریمه  با این حال ممکن است مجازات. شود نمی

  .توقیف گواهینامه رانندگی و یا اخطار وجود داشته باشد
سراهاي هلند است که در آنجا  زدایی قهوه یک مثال از جرم

ماده فروخته . شود فروخته می گرم براي هر نفر 5حشیش به میزان 
شده قانونی نیست، اما فروش و مصرف میزان اندکی از آن براي 

کیفري به دنبال نخواهد داشت، مگر  تشخیص جرم نبوده و مجازات
و یا خالف بوده توجه  اینکه آن مکان نسبت به قوانین وضع شده بی

ونی الزم است که همواره از نتایج قان. سیاست موادمخدر عمل کند
آن داروهاي جدیدي  هر. مصرف مواد در کشورهاي مختلف آگاه باشیم

این امر زمانی به وقوع . شود به فهرست مواد مخدر غیرمجاز وارد می
پیوندد که مصرف نوعی از مواد خطراتی براي سالمتی افراد ایجاد  می

  .کند و یا آن ماده تأثیري شبیه سایر مواد مخدر غیرمجاز داشته باشد
ها مصرف  در اکثر اجتماع :اد اجتماعی مصرف مواد مخدرابع -

دالیل بسیاري . تأثیرات منفی دارد) به خصوص غیرمجاز(موادمخدر 
اجتماع براي معتادان احترامی . براي این دیدگاه منفی وجود دارد
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معموال مصرف موادمخدر . قائل نیست و آنان از رتبه پایین برخوردارند
از همه مهمتر معتادان . ابطه نزدیک داردبا جرم و مشکالت عمومی ر

آموزان  به همین دلیل دانش. شوند به چشم بیمار دیده می
اخراج از مدرسه، . کننده ممکن است با نتایج منفی روبرو شوند مصرف

طردشدن از اجتماع و مشکالت احتمالی در آینده در زمینه استخدام 
برنامه پیشگیري  به همین دلیل موادي که از. از موارد مهم هستند

کنند باید توجه خاصی به ابعاد  مصرف مواد مخدر استفاده می
معتادي که از طرف . اجتماعی مصرف مواد مخدر داشته باشند

تواند به  نمیاوقات  یدوستان طرد شده است، گاهو مدرسه  ،اجتماع
عدم پذیرش اجتماعی ممکن است باعث افزایش . اجتماع بازگردد

  .شتر موادمخدر شودناامیدي و مصرف بی
در کنار ابعاد قانونی و : ابعاد فرهنگی مصرف مواد مخدر -

هاي کشورهاي مختلف و  اجتماعی مصرف مواد مخدر بین فرهنگ
. مناطق مختلف در اروپا در زمینه مصرف مواد تفاوت هایی وجود دارد

مصرف الکل و تنباکو مهمترین عامل بیماري بوده و با وجود اطالع از 
این دو ماده در دراز مدت همچنان  مصرف  ت بهداشتی منفیتأثیرا

مصرف الکل . لذت بخش بوده و از طرف اجتماع پذیرفته شده است
آید، اما مصرف  در فرانسه بخشی از زندگی فرانسوي به شمار می

حشیش که خطر سالمتی کمتري دارد بسیار کمتر پذیرفته شده 
مردم . تندهمچنین الگوهاي مصرف نیز متفاوت هس. است

نوشند، اما زمانی که شروع به مصرف  اسکاندیناوي کمتر الکل می
ها با  ها و اسکاندیناوي آلمانی. نوشند کنند بیشتر از سایرین می می

نوشند در حالیکه خطر سالمتی الکل  زدایی شدن الکل می هدف سم
تر  بیشتر است، با وجود اینکه مصرف حشیش در هلند پذیرفته شده

ها و تمام افراد دیگر بیشتر  رواج مصرف حشیش بین آلماناست، اما 
  .است

اصول دینی و مذهبی نیز بر دیدگاه فرهنگی جامعه به مواد مخدر 
عموما مصرف مواد در کشورهاي اسالمی و بین . تأثیرگذار است

این امر به دلیل ممنوعیت . کمتر از سایر کشورها است  مسلمانان
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هاي پیشگیري باید شرایط  رحط. مصرف الکل و موادمخدر است
  .فرهنگی گروه مورد بررسی را نیز در نظر بگیرد

  پیشگیري مفید در مدارس
 "مدارس سالم اروپایی و مواد مخدر "یکی از اهداف اصلی پروژه

معرفی طرحی مستند و برپایه تجارب براي پیشگیري مفید در 
لمی هاي ع پیشگیري مفید در مدارس بر پایه ارزیابی. مدارس است

هاي موجود و عملیات مناسب تدریس و یادگیري  گوناگون از برنامه
  .در یک مدرسه مؤثر استوار است

در این بخش ما اصول زیر را در زمینه پیشگیري مؤثر در مدارس 
  :کنیم معرفی می

هاي پیشگیري موادمخدر در مدارس که تأثیر آنها ثابت شده  برنامه -
  .است
دمخدر در مدارس که براي تأثیرگذاري اصول اجرایی پیشگیري موا -

  .ضروري هستند
دهند و تأثیر به  فاکتورهاي مهم که تأثیر مدرسه را افزایش می -

 .سزایی بر روي پیشگیري موادمخدر در مدارس دارد
با ترکیب این اصول چارچوبی براي پیشگیري مفید و مؤثر در      

 .آید مدارس به دست می
 
ه و چگونه به آن پی یشگیري مؤثر بودیک برنامه پ هنگامچه . 1
  ؟ببریم

شود که به اهداف  مؤثر ارزیابی می زمانی به طور کلی یک برنامه
اي که این اهداف را در کمترین سرمایه زمانی  برنامه. خود برسد

اما به . نیرویی و منابع به عمل برساند مؤثرترین برنامه خواهد بود
بازده . مشخص باشندمنظور سنجش میزان تأثیر اهداف باید 

. ها باید قابل سنجش بوده و روند اجرایی نیز مشخص باشد فعالیت
هاي محاسباتی و ارزیابی مناسب باید بکار گرفته شود تا ثابت  روش

تعیین تأثیر برنامه . شود تأثیر حاصل حقیقتا نتیجه همان برنامه است
 با. تصور نیستقابل  پیشگیري مواد مخدر در مدارس به سادگی

رب تا حدي مشابه است، اما غوجود اینکه ساختار مدارس در جهان 
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به همین دلیل تنظیم مطالعات ارزیابی علمی . مدارس یکسان نیستند
و سنتی که در آن یک یا چند مدرسه هدف بررسی برنامه پیشگیري 

یکی از مشکالت این است که . ساده نیست ،اند خاص قرار گرفته
در محیط، ساختار، شرایط اجتماعی، فرهنگ، ها به دلیل تفاوت  برنامه

مشکل دیگر . شوند روند یادگیري و مدیریت مدارس یکسان اجرا نمی
. این است که مدارس محیط محدود آزمایشگاهی نیستند

آموزان در خارج از مدرسه محیط زندگی فعالی دارند که در آن  دانش
. برو هستندبا منابع اطالعاتی گوناگون، تجارب و مشکالت دیگري رو

همچنین در مورد گروه . تأثیر این عوامل خارجی قابل محاسبه نیست
هایی که هدف سنجش برنامه پیشگیري نیستند، نیز مشکالت مشابه 

آموزان مؤثر  عوامل خارجی ذکر شده در زندگی دانش. وجود دارد
  .هستند که تأثیر آنها نیز قابل محاسبه نیست
هاي  ر روي تأثیر برنامهکم و بیش مطالعات قابل توجهی ب

پیشگیري موادمخدر در مدارس به خصوص در امریکا انجام شده 
اي است که پس از اجرا  برنامه مؤثر و مستند پیشگیري برنامه. است

آموزان مدرسه نسبت به مصرف و  تغییري در رفتار و دیدگاه دانش
تر زمانی که به  به طور دقیق. سوء مصرف موادمخدر به وجود آورد

هایی  کنیم، هدف برنامه رنامه پیشگیري مؤثر در مدارس اشاره میب
  :است که

شروع اولیه مصرف را متوقف یا به تأخیر انداخته و یا تعداد  -
  .دهد آموزان را کاهش می دفعات مصرف بین دانش

خطرات سالمتی و اجتماعی و مضرات احتمالی مصرف مواد  -
  .دهد آموزان را کاهش می مخدر بین دانش

آموزان را در زمینه اتخاذ تصمیمات مطلع و  قابلیت دانش -
  .مسووالنه نسبت به مصرف شخصی مواد مخدر افزایش دهد

 .تأثیر پایدار داشته باشد -
هایی که سعی  از دیدگاه منطقی این بدان معنی است که برنامه

در ایجاد تأثیر مثبت در یک یا چند فاکتور فوق دارند، اما در سایر 
یکی از . اند هاي غیرمؤثر خوانده شده برنامه ،تأثیر هستند یموارد ب
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آموزش خودداري از سوء ( DAREمثال هاي این نوع برنامه، طرح 
است که در مقیاس گسترده در امریکا آموزش ) مصرف موادمخدر

این طرح ادعا دارد مصرف اولیه و تعداد دفعات مصرف . شود داده می
اما تأثیر خاصی بر مصرف  ،هدد آموزان کاهش می را بین دانش

 .موادمخدر و یا تأثیر پایدار ندارد
همان طور که نشان داده شد این اصل که برنامه پیشگیري 

ریزي شده و  موادمخدر در مدارس باید خوب طراحی شده، برنامه
یکی . ترین عوامل تعیین میزان تأثیر است دقیق اجرا شود یکی از مهم

ثیرگذاري تطبیق برنامه با شرایط دیگر از شرایط مهم براي تأ
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و همچنین ساختار و جمعیت خاص 

  .مدارس و یا محیط اطراف آنها است
  چند نوع برنامه پیشگیري از سوء مصرف مواد وجود دارد؟. 2

بر این اصل که یک برنامه  "مدارس سالم اروپا و موادمخدر"پروژه 
کیبی از اهداف اطالعات حقیقی و پیشگیري مؤثر براي مدارس تر

هاي پیشگیري فردي و همچنین برنامه پیشگیري فشرده و  روش
تحقیقات علمی نشان داده است که . باشد، استوار است متداوم می

اند و  ریزي شده هایی که فشرده بوده و براي مدت طوالنی برنامه برنامه
راجع به  هاي اجتماعی، توسعه فردي و اطالعات هدفمند بر مهارت

هایی که تنها بر پیشگیري  برنامه. مواد تمرکز دارند مؤثرتر هستند
از درصد موفقیت کمتري ) فقط بگو نه: به عنوان مثال(تکیه دارند 

  .برخوردار هستند و یا در برخی موارد تأثیر عکس دارند
. هاي پیشگیري موادمخدر با علم رفتاري رابطه نزدیک دارند روش

برخی افراد در شرایط و زمان خاص مواد مخدر این پرسش که چرا 
اي بستگی دارد که  کنند، به فاکتورهاي روانی گسترده مصرف می

رفتارها همیشه نسبی و . تعریف و توضیح آن بسیار دشوار است
دانند که این  کنندگان تنباکو می مصرف. بینی نیستند غیرقابل پیش

ها همچنین به مصرف شان دارد، اما آن امر مضرات جدي براي سالمتی
تصمیم فرد مبنی بر شروع سیگار کشیدن مبتنی بر . دهند ادامه می

در ) احساس آرامش، تبلیغ(یک ارزیابی فردي و مقایسه وزنه مثبت 
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و مقایسه ) عدم پذیرش اجتماعی سیگار کشیدن(مقابل وزنه منفی 
گاهی . خطرات سالمتی در طوالنی مدت و خوشی کوتاه مدت است

هاي خودداري  میل به تجربه و نیز عدم وجود مهارتنیز حاصل 
  .شخصی است

گیري فردي و یا عدم  اگر رفتار خاص یک فرد حاصل تصمیم
تأثیرگذاري بر آن رفتار عملکرد بسیار . گیري فردي باشد تصمیم

سختی است و این امر دقیقا همان چیزي است که پیشگیري قصد 
رویگردانی از رفتاري که براي  قانع کردن جوانان به: انجام آن را دارد

  .سالمت آنها مفید است و ارتقاء زندگی سالم
هاي غربی که با رفتار مرتبط با مفهوم پیشگیري  اکثر نمونه

موادمخدر در ارتباط هستند فرد را به عنوان نقطه ترك در نظر 
گیري نهایی تنها به  این تنها خود فرد است که تصمیم. گیرند می

هاي  ها در سایر فرهنگ ین پرسش که آیا این طرحا. عهده فرد است
. اروپاي غربی و یا سایر مناطق جهان عملی هستند جاي بحث دارد

به عنوان . (فشار گروهی در مقایسه با جمعیت تأثیر بیشتري دارد
و البته .) مثال جوامع مسلمان ترك و یا مراکشی در اروپا تأثیرگذارند

زیرا به عنوان مثال . شته باشداین امر ممکن است تأثیر مثبت دا
از جمله . شود کمتر مصرف میالکل  ،جوامعی که زمینه مذهبی دارند

زا در این قبیل جوامع مصرف تنباکو است که فراهم  مواد مشکل
  .کردن پیشگیري خاص و یا خدمات مشاوره براي آن دشوار است

س هاي پیشگیري از مصرف مواد در مدار انواع گوناگونی از برنامه
به هرحال در . هاي خود وجود دارد هر یک با اصول خاص و روش

کنند  توان با رفتار خاصی که عنوان می ها را می عمل تمام برنامه
بهتر است قبل . با  وجود اینکه هر برنامه متناوب است. تشخیص دارد

  .ها را بشناسیم ترین برنامه ها رایج از مقایسه میزان تأثیر برنامه
توبلر . هاي گوناگونی وجود دارد ها روش بندي برنامه براي گروه

. کنند ها معرفی می بندي محتواي برنامه گروه براي دسته 8) 2000(
نظریه "ها تحت  تري براي برنامه بندي دقیق طبقه) 1992(هانسن 

ها و  تقسیم انواع برنامه 4جدول . و یا اجزاء دارد "هاي سازنده  بلوك
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ها و متغیرهاي واسطه را نشان  محتوا، فعالیت همچنین توصیف
  .دهد می

با در نظر گرفتن این حقیقت که محتواي برنامه همگام با زمان و 
ها، اهداف در  اکثر روش. است  شرایط در حال تغییر و توسعه

مه عنوان شده در اهاي پیشگیري موادمخدر ترکیبی از چند برن برنامه
 .باشند می 4جدول 
  

  زده نوع مشخص محتواي برنامهدوا. 4جدول 
 ها واسطه ها فعالیت محتواي برنامه نوع برنامه

  
  
  
هاي  برنامه

  اطالعاتی
 

افزایش اطالعات در 
زمینه نتایج مصرف 
موادمخدر و توسعه 

باورهاي شخصی را در 
در مورد . نظر دارد

مصرف و سوء مصرف 
موادمخدر اطالعاتی 
گردآوري شده که 
شامل حقایق و 

تی در زمینه غیرواقعیا
مصرف مواد مخدر از 

دیدگاه زیستی، 
ایی، تاریخی و یشیم

 .قضایی است

شامل انواع 
ها  مختلف فعالیت

است، از جمله 
ها،  سخنرانی

آموزش، فیلم و 
 .بحث

سعی در متأثر کردن 
دانش موجود در 

زمینه موادمخدر و 
نتایج مصرف 
 .موادمخدر دارد

هاي  برنامه
مهارت و 

 گیري تصمیم

ارتقاء قابلیت  سعی در
آموزان در  دانش

گیري در زمینه  تصمیم
مصرف موادمخدر 

هایی  استراتژي. دارد
در زمینه شناخت 
  مشکالت و یافتن راه

آموزان  حل به دانش
 .شود آموزش داده می

شامل آموزش 
   .ها است مهارت

ها بر  این برنامه
مصرف یک فرد 
. متمرکز نیستند

ها به  فعالیت
صورت سخنرانی و 

حث و آموزش ب
 .شود ارائه می

سعی در تأثیرگذاري 
هاي  بر مهارت

گیري نسبی و  تصمیم
همچنین بکاربردن 

روند نسبی در برخورد 
هاي مشکل  با موقعیت

 .ساز دارد

هاي  برنامه
 تعهداتی

آموزان را تشویق  دانش
به تعهد دادن و 

جلوگیري از مصرف 

ها غالبا  فعالیت
صورت شفاهی 

در حالی که . دارند

سعی در تأثیرگذاري 
برروي مصرف 

موادمخدر به وسیله 
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. سازد موادمخدر می
این تعهد گاهی اوقات 

اخالقی متکی  به اصول
 .است

تعهدات معموال در 
قرارداد و یا طومار 

 .شود ذکر می

آموزان  ترغیب دانش
به منظور دستیابی به 
توافقات شخصی قوي 

 .دارد

هاي  برنامه
توضیح 

 ها ارزش

ن ناسازگار با نشان داد
هاي فردي  بودن ارزش

و مصرف موادمخدر 
رسانی  سعی در کمک

به جوانان در امتحان 
هاي خود دارد و  ارزش

نتایج رفتارهایشان 
 .دارد

شامل فعالیت 
هاي است که به 

جوانان در 
شناخت 

هاي موجود  ارزش
و یا انتخاب 

هاي مثبت  ارزش
این . کند کمک می

نوع برنامه شامل 
 هایی از فعالیت

هاي  جمله بحث
گروهی و یا 

 .ها است تمرین

هدف تحت تأثیر 
قراردادن مصرف 

موادمخدر با قراردادن 
هاي فردي در  ارزش

تا بدین . مرکز است
هاي فرد  نحو انتخاب

را با این دیدگاه که 
مصرف مواد نادرست 

 .است تغییر دهد

هاي  برنامه
هدفمند 

 کردن

هاي ایجاد و  مهارت
دستیابی به اهداف و 

آموزان  شویق دانشت
به دستیابی به دیدگاه 

. برپایه دستیابی است
مصرف الکل و سایر 
مواد با این اهداف 

 .مغایر است

هاي  از تکنیک
ساختاري مختلفی 

از جمله کتاب 
تمرین کمک 

گیرد و  می
دستیابی به 

اهداف را در نظر 
 .دارد

هدف تأثیر مصرف 
الکل و مواد مخدر به 

وسیله توسعه 
کی به استراتژي مت

دستیابی و تشویق به 
تالش براي دستیابی 

عالوه برآن به . است
ها در  کارگیري مهارت

دستیابی به اهداف 
مثبت امري مهم 

تفاوت بین این . است
روش و روش قبلی 
این است که این 

برنامه سعی در ارتقاء 
هاي انتخاب  مهارت

 .دارد

هاي  برنامه
مدیریت 

 فشار عصبی

هاي مواجهه با  مهارت
شارهاي عصبی در ف

هاي روانی   موقعیت
دشوار را به 

آموزان آموزش  دانش

شامل 
هاي  استراتژي

می و بحث لیتع
معموال . است

تمرکز بر 

هدف تأثیر بر مصرف 
موادمخدر به وسیله 

نفس   ارتقاء اعتماد به
افراد در مواجهه با 

مشکالت زندگی و به 
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آموزش . دهد می
ها شامل  مهارت
هاي کاهش  استراتژي

فشار عصبی و یافتن 
حل در شرایط  راه

دشوار مصرف 
 .موادمخدر است

هاي  تکنیک
مدیریت فشار 

فیزیکی و عصبی 
 .است

وسیله آموزش مهارت 
هاي برخورد با 
 .مشکالت است

هاي  برنامه
خود باوري 

مناعت (
 )طبع

احساسات فردي در 
هاي  ارزش  زمینه

شخصی را افزایش 
به . دهد می

آموزان آموزش  دانش
شود تا ضعف  ده میدا

و مشکالت را بپذیرند 
شماتت خود در زمینه 

ها باید از بین  شکست
گذاري به  ارزش. برود

طبیعت فرد و توجه به 
یکتا بودن و تقویت آن 

 .شود ترغیب می

شامل فعالیتهایی 
با هدف ارتقاء 
آگاهی فردي و 
تصورات فردي 

ها  فعالیت. شود می
شامل بحث و 

تکالیف کتبی می 
 .باشد

رود با ارتقاء  انتظار می
خودباوري 

آموزان مصرف  دانش
 .مواد را کاهش دهند

هاي  برنامه
آموزش 

مهارت هاي 
 آموزشی

هاي شناخت و  مهارت
مقابله با مصرف 

موادمخدر در اثر فشار 
دوستان، (دنیاي خارج 
به ...) تبلیغات و

آموزان آموزش  دانش
 .شود داده می

ها و  شامل فعالیت
ي دستورات بسیار

بوده از جمله فیلم 
و بحث در مورد 

تشویق دوستان و 
همچنین 

 "نه"هاي  مهارت
گفتن را آموزش 

 .دهد می

قصد در تأثیر بر شروع 
اولیه مصرف و سوء 
مصرف موادمخدر به 
وسیله توسعه مهارت 
هاي فردي در زمینه 
خودداري از مصرف 

 .دارد

هاي  برنامه
آموزش 

مهارت هاي 
 زندگی

ی هاي اجتماع مهارت
اي را از جمله  گسترده
هی ارتباطی،  مهارت

مهارتهاي روابط 
هاي  انسانی و مهارت

حل تضادهاي فردي را 
دهد این  آموزش می

هاي  روش مهارت
تر را آموزش  کاربردي

هاي  شامل آموزش
الزم کلی و 
ارتباطات و 

هاي حل  مهارت
تضادها است و 
شامل سخنرانی 
 .بحث و بازي است

یر بر سعی در تأث
شروع اولیه مصرف به 

وسیله توسعه 
هاي ارتباطی و  مهارت

هاي کسب  مهارت
پذیرش اجتماعی و 
همچنین توسعه 

هاي حل  مهارت
 .مشکالت فردي دارد
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 .دهد می

هاي  برنامه
 قانونگذاري

قصد در ایجاد قوانین 
کارانه براي  محافظه

مصرف موادمخدر 
تصحیح برداشت . دارد

آموزان در  غلط دانش
مجاز  مورد شیوع و

بودن مصرف الکل و 
موادمخدر هدف اصلی 

 .این برنامه است

نه تنها شامل ارائه 
اطالعات است، 

گیري،  بلکه رأي
بحث و صحبت در 

زمینه درستی 
رفتارهاي خاص را 

 .در نظر دارد

سعی در تأثیر بر 
شروع اولیه مصرف 
موادمخدر با کاهش 
انتظارات در زمینه 

شیوع و مقبولیت آنها 
د در و عرضه موا

ساختار اجتماعی 
 .دارد

هاي  برنامه
 کمکی

این نوع برنامه کمک و 
مشاوره در برخورد با 

مشکالت زندگی فراهم 
هاي  برنامه. کند می

کمکی افراد همسانی 
را براي مشاوره و 
راهنمایی در کنار 

آموزان قرار  دانش
 .دهد می

در ساختار کالس 
تشویق به بحث 

شود و  کردن می
تأکید اصلی بر 

الحظات و م
راهنمایی زود 

 .هنگام است

سعی در تأثیر بر 
شروع اولیه مصرف و 
سوء مصرف مخدر به 
وسیله فراهم آوردن 
حمایت اجتماعی به 
افراد در معرض خطر 

 .دارد

هاي  برنامه
 دوجانبه

با   آموزان را دانش
هایی که با  فعالیت

مصرف مواد مخالف 
هستند سرگرم 

 .کند می

هاي  شامل فعالیت
ده از جمله سازن

هاي  فعالیت
ورزشی و 

همچنین اطالعات 
هایی  و محرك

براي شرکت در 
هاي  برنامه

 .دوجانبه است

سعی در تأثیر بر 
مصرف اولیه 

موادمخدر به وسیله 
هاي  کاهش فرصت

مواجهه با شرایط 
خطرناك و فراهم 

هاي  آوردن مهارت
الزم که از مصرف 
مواد جلوگیري 

 .کنند، دارد می

  
موادمخدر در مدارس مخلوطی از از هاي پیشگیري  هاکثر برنام

ها شامل  تمام برنامه. هستند 4هاي عنوان شده در جدول  برنامه
تحلیل . شوند اطالعاتی راجع به مواد مخدر و مصرف موادمخدر می

هاي  برنامه ،هاي تأثیر اجتماعی دهد که برنامه هاي علمی نشان می
  .ادمخدر مؤثرترین هستندتأثیر مصرف اولیه مو  جامع در زمینه
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براي جمعیت عمومی و یا بخشی از آن ) کلی(هاي جهانی  برنامه
هاي انتخابی براي گروه خاصی از افراد که  برنامه) جمعیت محصل(

احتمال مواجهه با مشکالت بیشتري در زمینه مصرف موادمخدر براي 
هاي تعیین شده براي افرادي که مشکالت  برنامه. آنان وجود دارد

  .هایی از مصرف و مشکل دارند اعتیاد نداشته، اما نشانه
 یهاي پیشگیري در مدارس به فاکتورهاي گوناگون تأثیر برنامه

هاي یک برنامه، تعلیمات و اجرا،  از جمله محتوا و روش ،وابسته است
هاي مهم و  با وجود اینکه تالش. دهی و طرح ریزي ساختار، سازمان

است،  آموزش در مدارس انجام شدهالزمی در زمینه پیشگیري و 
است که در اکثر موارد  هاي مؤثر پیشگیري نشان داده ارزیابی برنامه

تأثیرات در زمینه عدم مصرف مواد و رفتار مرتبط با مواد قابل توجه 
در اکثر موارد، سطح دانش نسبت به ماده و تأثیر . است ولی اندك بوده

ف افزایش یافته و تعداد آن افزایش یافته و همچنین سن شروع مصر
عالوه بر آن در اکثر موارد این . است  دفعات مصرف کاهش یافته

شود، مگر اینکه برنامه پیشگیري  تأثیرات با گذشت زمان محو می
  .تکرار شود

عالوه برآن تأثیرات محدود باید همچنین در نظر داشته باشیم که 
ف، مصرف در هاي پیشگیري باعث افزایش مصر عدم اجراي انواع طرح

. شود شرایط خطرناك و عدم پذیرش اجتماعی جوانان بیشتر می
در  5یا  4به  1مطالعات نشان داده است که پیشگیري به نسبت 

. کند هاي حاصل از شرایط بدون پیشگیري عمل می مقایسه با هزینه
یورو در  5تا  4یک یورو مصرف شده براي پیشگیري مؤثر،  ودحد(

  ).کند جویی می کاهش نیروي کار صرفههاي درمانی و  هزینه
  
مصرف وءبرنامه پیشگیري از س مبتنی بر شواهد اجزاء مؤثر و. 3

  مواد در مدارس
مؤسسه تریمبوس بررسی  "مدارس سالم و موادمخدر"براي پروژه 

این بررسی . سیستماتیکی بر روي ادبیات علمی انجام داده است
زیرا سه گروه . ت استسیستماتیک از سایر مطالعات ارزیابی متفاو
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مطالعاتی متفاوت را با یکدیگر ترکیب کرده که برخی از آنان 
اند و  اما از دیدگاه متفاوت ارزیابی شده ،اند هاي یکسانی داشته برنامه

چندین مطالعه با ساختار عالی . اند یا روش اصولی متفاوتی بکار برده
ثر براي موجود است که حاوي اطالعات مرتبط در مورد اجزاي مؤ

این مطالعات . هاي پیشگیري مواد مخدر در مدارس هستند برنامه
هاي پیشگیري موادمخدر قابلیت کاهش مصرف  اند که برنامه نشان داه

این تحقیق نیز نشان داده است . موادمخدر بین جوانان را دارا هستند
باشند و با وجود  هاي پیشگیري موادمخدر مؤثر نمی که اکثر برنامه

تعداد روزافزونی از مطالعات به بررسی اینکه چه عواملی نشانگر اینکه 
این امر هنوز . اند باشند پرداخته ها می تأثیر و یا عدم تأثیر برنامه

  .باشد مشخص نمی
از سوء مصرف در پیشگیري  مبتنی بر تجربه اجزاي مؤثر. 4

  موادمخدر در مدارس
یري به هایی که در تجربه پیشگ در این بخش به معرفی شاخص

ها به  این شاخص. شود پرداخته میاند  صورت گسترده پذیرفته شده
تأیید متخصصان پیشگیري موادمخدر در مدارس از هشت کشور 

  .است اند، رسیده اروپایی که در توسعه این نوشته همکاري داشته
  پیشگیري مؤثر نیاز به مدرسه کارآمد دارد .5

اخص کیفی همانطور که در بررسی سیستماتیک توسعه ش
اینکه کدامیک از خصوصیات برنامه پیشگیري مصرف  ،مشخص شده

. موادمخدر در مدارس در ارتقاء میزان تأثیر، مؤثر هستند واضح نیست
ایم که شرایط اجتماعی و حضور  در این نوشته، به این نتیجه رسیده
هاي پیشگیري مصرف موادمخدر  حامیان فاکتورهاي مهمی در برنامه

تند، زیرا همکاري، ارتباطات و نوآوري در مدرسه را در مدارس هس
اي که روابط فردي ناکافی و فضاي  در مدرسه. دهند افزایش می

پیشگیري مؤثر درك و اجراء . باشد اجتماعی نامطلوب وجود داشته 
شود، زیرا محیط فضاي باز، احترام و درك متقابل نه براي  نمی

  .کند آموزان و نه اولیا ایجاد نمی دانش
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هاي پیشگیري مؤثر،  یکی دیگر از عوامل مهم و منطقی در برنامه
مدارسی که در تدریس روزانه خود موفق . تأثیر خود مدرسه است

  .پیشگیري موفقی اجرا کنند توانند برنامه نیستند، نمی
مطالعات بسیاري در زمینه مدارس مؤثر و غیرمؤثر انجام 

و یادگیري مؤثر بررسی است که در آنها تأثیر آموزش، تدریس  شده
کاري این  است که ارائه بررسی کلی آنها خسته کننده و از حوزه شده 

به هر حال مطالعات عالی در زمینه تأثیر مدارس . نوشته خارج است
   مک بث ات. المللی در اسکاتلند اجرا شده است از جمله مقایسه بین

  :ح عنوان کردعامل تعیین کننده در تأثیر مدارس را بدین شر 11 ١ال
  رهبري تخصصی - 1
 هاي مشترك اهداف و دیدگاه - 2
 محیط یادگیري - 3
 تمرکز بر آموزش و یادگیري - 4
 انتظارات باال - 5
 تأکید و تقویت مثبت -6
 روند مشاهداتی - 7
 آموزان هاي دانش حقوق و مسوولیت - 8
 آموزش هدفمند - 9

 ها سازماندهی آموخته  -10
 مشارکت خانه و مدرسه  -11
 

  روند کلی مدرسه
خدر در مدارس به خصوص در انگلستان، موادماز در پیشگیري 

  را به عنوان پایه برنامه "روند کلی مدرسه"متخصصان بهداشت اغلب 
 "روند کلی مدرسه"در این متن . کنند پیشگیري مؤثر معرفی می

هاي پیشگیري موادمخدر و آموزش موادمخدر را در بر  فعالیت
تند، گیرد که هیچ یک موضوع و یا بخش خاصی از مدرسه نیس می

بلکه تمام مدرسه در برنامه پیشگیري شرکت کرده و از آن اطالع 
هاي آموزش  هاي مدرسه، شرایط اجتماعی، روش برنامه. کافی دارد

                                                        
1-MacBeath et al 2001 
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متقابل، مشارکت، ارتباطات و همکاري والدین، مثال هایی از اصول 
  .تأثیرگذار در این روند هستند
اند در  را پذیرفته "روند کلی مدرسه"مدارس مؤثر که روش 

هاي آموزشی  ه ها و گرو هاي روزمره خود از همکاري بین بخش فعالیت
امور . کنند بهره گرفته و بهترین عملکردها در سطح مدرسه را اجرا می

اي به عملکرد  ریزي ارزش افزوده مذهبی، فرهنگ، سیاست و برنامه
توان یازده  در این شرایط می. دهد این قبیل مدارس تخصیص می

. ر در مدارس را به یازده عامل مؤثر در پیشگیري تعبیر کردعامل مؤث
  . هاي کیفی بدین شرح است فهرست سایر شاخص

  
  عوامل مؤثر در مدارس. 5

 تعبیر و ترجمه در پیشگیري مواد مخدر تأثیر مدارس

 رهبري تخصصی

مدراس به خوبی مدیریت شده و مدیران به * 
  .نیازها و مشکالت همه توجه دارند

ت مدارس راهبردهاي واضع و قوانین سیاس* 
  .مشخص در مورد موادمخدر دارد

 .شود قوانین به وسیله مدیریت مدرسه اجرا می* 
آموزان  مدرسه ایجاد اعتماد به نفس در دانش* 

 .کند می
 .هاي پیشگیري اهداف واقعی دارند برنامه* 
مدیریت مدرسه روند تحصیلی را تأمین کرده و * 

فراهم ) زمان، نیرو و همکاري( منابع کافی از جمله
  .کند می

اهداف و 
 هاي مشترك دیدگاه

در تمام مدارس پذیرش و حمایت کافی از * 
  .اهداف پیشگیري وجود دارد

در پیام هاي پیشگیري هیچ گونه ابهامی وجود * 
 .نداشته و اطالعات متضاد ارایه نمی شود

 محیط یادگیري
  محیط امن و اجتماعی* 
 ش پیشرفته و متقابلهاي آموز روش* 

تمرکز بر آموزش و 
 یادگیري

روند آموزش در قلب فعالیت هاي مدرسه وجود * 
شود و آنچه  اختالف بین آنچه درس داده می. دارد

 .رسد شود به حداقل می آموخته می
معلمان سعی در دستیابی به موفقیت کلی در *  انتظارات باال
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 .دارندآموزان بدون استثنا  مورد فرد فرد دانش

 تأکید مثبت
آموزان و  بکارگیري روشی مثبت در مورد دانش* 

  .ها و نه مشکالت حل شخصیت آنان بر پایه راه
 .روابط مثبت و احترام متقابل* 

 روند مشاهداتی
  .هاي پیشگیري بررسی نتیجه تالش* 
تعریف اهداف قابل بررسی در برنامه پیشگیري * 

 .مصرف در مدارس

حقوق و مسوولیت 
 آموران اي دانشه

گیري در زمینه زندگی هر   مشارکت در تصمیم* 
  روز مدارس

  مشارکت دوستان* 
  آموزان جدي گرفتن دانش* 
 والنهوترغیب به رفتار مس* 

 آموزش هدفمند
  .معلمان آموزش دیده و متخصص است* 
معلمان اهداف مورد نظر را به وضوح نشان * 

 .دهند می

سازماندهی 
 ها آموخته

س از اشتباهات و اتفاقاتی که در ارتباط با مدار* 
با   خود را. گیرد افتد یاد می مصرف مواد اتفاق می

دهد که شامل  هاي جدید وفق می ها و روش توسعه
  ها در اجتماع در زمینه ها و ایده ارتقاء دیدگاه

 .موادمخدر و مصرف موادمخدر است
مشارکت خانه و 

 مدرسه
بی به روند مشارکت والدین براي دستیا* 

 .پیشگیري جامع الزم است

  
  نتایج. 6

نتیجه حاصل، ترکیبی از اسناد علمی، بهترین نحوه اجرا و 
احتمال اینکه یک برنامه تمام اصول ذکر شده در . آموزش مفید است

فوق را به همراه داشته باشد بسیار اندك است، اما به مدارس توصیه 
در نظر گرفته و در هاي کیفی مستند را  کنیم تمام شاخص می

هاي خود منعکس کنند و یا در زمان انتخاب یک برنامه این  برنامه
  .باشند اصول را در نظر داشته 

این عوامل یک برنامه پیشگیري را به یک برنامه پیشگیري مفید 
  . کنند در مدارس تبدیل می
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  طراحی برنامه
ي ها بعد از بررسی اسناد علمی و اجراي مناسب، تحلیل فلسفه

ها و عبارات کلیدي، گام بعدي در روند معرفی  پیشین و تعریف واژه
ریزي روند  برنامه پیشگیري موادمخدر در مدارس، طرح برنامه و طرح

اصول الزم در : کنیم در این بخش، بر این پرسش تمرکز می. است
ریزي و سازماندهی اجراي برنامه مؤثر پیشگیري  زمینه مفاهیم طرح

  چه هستند؟
هاي  موادمخدر در برنامهاز مدارس باید سیاست پیشگیري تمام 

هاي پیشگیري  سیاست. پیشگیري در مدارس خود را توسعه دهند
از موادمخدر، فرصت آشکار کردن دیدگاه و فلسفه پیشگیري 

روند توسعه . کند موادمخدر در یک مؤسسه را براي مدارس فراهم می
آموزان،  ارکنان به دانشتواند روند یادگیري مهمی براي ک سیاسی می

  . اولیا و سایر افراد عالقمند و مرتبط باشد
شرکت تمام حامیان و مسووالن جامعه مدرسه در توسعه این 

این امر به دلیل تضمین بازتاب نیازهاي . سیاست خاص ضروري است
. مقعطی و انتقال حس مالکیت و توافق نسبت به این سیاست است

ص از جمله متخصصان پیشگیري سوء آژانس ها و نمایندگان متخص
مصرف موادمخدر، معلمان مشاوره خدمات درمانی الکل و موادمخدر و 

  .توانند بررسی کارشناسی مفید ارائه دهند پلیس می
ها راهنماي واضحی براي اعضاء و کارکنان مرتبط با حوزه  سیاست

کاري آنها در مدرسه و به منظور شناخت نحوه دستیابی مدرسه به 
در هر دو زمینه ارتباط با برنامه مدرسه و رویدادهاي (زهاي قانونی نیا

مدارس مجبور به توسعه . دهد ارائه می) مرتبط به موادمخدر
هاي موجود  توانند یکی از برنامه آنها اغلب می. هاي خود نیستند برنامه

به هرحال مدارس . را انتخاب کرده و با نیازهاي خود مطابقت دهند
نتخاب یک برنامه پیشگیري از مصرف موادمخدر و اهداف باید دالیل ا

خود را مشخص کرده و نیز نشان دهند در جستجوي چه نوع فلسفه 
  .و روشی هستند
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دو اصل کلیدي که باید در سیاست پیشگیري موادمخدر معین 
  :شوند بدین شرح هستند

  موادمخدردرباره آموزش  -
  مواجهه با رویدادهاي مرتبط با موادمخدر -

دهند در هریک از این دو زمینه  برخی از مدارس ترجیع می
سیاست خاصی را پیش بگیرند و سایرین براي هر دو یک سیاست در 

  .گیرند پیش می
  
بین ما –موادمخدر در مدارس از سوءمصرف  پیشگیري. 1

  موفقیت و شکست
ها؛ راهنماها، جزوات و مقاالت در چرخه ارتقاء و  بسیاري از نوشته

هایی از بهترین و چگونگی سازماندهی و  مثال ها و نمونه یا توصیف
هاي پیشگیري  اکثریت برنامه. اجراي پیشگیري موادمخدر هستند

رغم این  به. دهند ن در مدارس را هدف قرار میاموادمخدر جوان
حقیقت، به شرایطی که مدرسه در قبال آنها مسوول است توجه کافی 

  .شود نمی
هاي  اري هستند که در آنها گروههاي تأثیرگذ مدارس عرصه

. اند عظیمی از جوانان به منظور دریافت دانش و اطالعات گردهم آمده
شود مدارس محیطی عالی براي انتقال دانش و  این امر باعث می

هاي اجتماعی هستند که  اما همچنین مدارس گروه. مهارت باشند
از یري پیشگ. برند روش خاص خود را براي انجام امور به کار می

موادمخدر در بسیاري از کشورها درسی اجباري در برنامه مدرسه 
اما مدارس همیشه بهترین محیط براي یادگیري اجتماعی . است

اغلب اوقات سیستم آموزش و ساختار مدرسه قادر به ترکیب . نیستند
هاي آموزشی و یادگیري مختلف که در طرح هاي  ها و فعالیت روش

اجراء نیازمند به . باشند، نیستند رد نیاز میارائه شده به مدارس مو
زمان، نیرو و انعطاف در مدیریت مدارس است و این امر همیشه 

از طرفی دیگر مدارس اغلب زمان کافی براي . امکان پذیر نیست
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هاي خود و توسعه آنها ندارند، زیرا این امر نیازمند دانش  توسعه برنامه
  .استبه مواد و تأثیرات آنها  خاص راجع 

به همین دلیل در نظر گرفتن شرایط خاص که مدارس را از سایر 
هاي پیشگیري موادمخدر در  سازد در برنامه سازمان ها متمایز می

از هاي پیشگیري  برنامه. مدارس از اهمیت باالیی برخوردار است
موادمخدر در مدارس باید از نظر زمانی مفید بوده و نیز به سادگی 

از ال تأثیرات برنامه پیشگیري  در شرایط ایده. قابل اجرا باشند
ها نیز براي مدرسه مفید  موادمخدر در مدارس باید در سایر زمینه

هاي مشابه دیگر را نیز در نظر  بدین معنی که باید تمام برنامه. باشد
. هاي زندگی جذاب هستند هاي مهارت به همین دلیل پروژه. بگیرد

آموزان تأکید دارند و در  شرفت دانشاي و پی هاي پایه آنها بر مهارت
صورت موفقیت در این امر بنایی براي رفتارهاي سالم و مسووالنه 

  .کنند هاي مختلف ایجاد می قشر جوان در زمینه
  مواد مخدر در مدارساز طراحی یک برنامه پیشگیري 

موادمخدر مؤثر باید خوب ساخته شده از یک برنامه پیشگیري 
این . شود متناسب باشد اعی که در آن اجرا میباشد و با محیط اجتم 

اي نیاز به تحلیل موقعیت فعلی با در  بدان معناست که چنین برنامه
هاي مرتبط با موادمخدر و  نظر گرفتن نیازها، مشکالت و خواسته

عالوه برآن یک . پیشگیري از موادمخدر در مدارس خواهد داشت
هاي مشخص و واقعی و نیز  برنامه پیشگیري مؤثر باید اهداف و آرمان

استراتژي اجرایی متناسب خصوصیات محیط مدرسه و جمیعت آن 
نهایتا باید روند بازتابی غیرقابل انتقالی به وسیله مشاهده . داشته باشد

سیستم . هاي برنامه داشته باشد و بررسی و یا ارزیابی فعالیت
دازه کنند به ان اجتماعی و یا سیاسی که مدرسه در آن فعالیت می

اي  هاي فرهنگی و باورهاي اجتماع محلی از اهمیت ویژه دیدگاه
موادمخدر از پیش از انتخاب و یا توسعه برنامه پیشگیري . برخوردارند

در حقیقت به  ،رفته تا دریابند  اي پیش مدارس باید در روند توسعه
با انجام این امر، شماري از سؤاالت باید . اي نیازمندند چه نوع برنامه

  .سازي موقعیت آموزشی پاسخ داده شوند راي روشنب
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  توصیف موقعیت کنونی
  آیا هیچ راهنماي مرتبطی در پیشگیري از موادمخدر در مدارس چه

  در داخل و یا خارج از مدرسه وجوددارد؟ و اگر وجود دارد آیا رسمی است؟
 آیا در مدرسه برنامه پیشگیري موادمخدر وجود دارد؟  
 نامه اطالعاتی در زمینه تأثیرات مصرف موادمخدر اگر دارد، آیا این بر

، دیدگاه، رفتار، کوتاه مدت و یا بلند مدت، مصرف تجربی و یا مصرف  دانش(
 دارد؟...) آفرین مشکل
  موادمخدر در مدارس از فلسفه زمینه موجود در برنامه پیشگیري

 چیست؟
 تا چه حد فلسفه این پروژه با فلسفه مدرسه همگام است؟ 
 آموزان درگیر  و اولیا را نیز به اندازه دانش مالی پروژه حامیان آیا این

 کند؟ می
  مدارس چگونه در عمل با مشکالت مصرف موادمخدر برخورد

 ند؟ آیا سیاست موجود در آن شرایط نیز دنبال شده و اهمیت دارد؟نک می
 معلمان، والدین، (کند؟  چه کسی از این سیاست حمایت می
 ...) آموزان؟ دانش
 هاي متفاوتی در مورد سیاست مدرسه وجود دارد؟ این ا عقیدهآی 

به وسیله معلمان ارشد، سایر معلمان، والدین، (شوند؟  عقیده چگونه بیان می
 )؟....آموزان و دانش
 دار  آیا افراد مختلف مرتبط با مدرسه براي برخورد با رفتارهاي مشکل

 مرتبط با موادمخدر مهارت دارند؟
 موادمخدر در حال حاضر چگونه از ردهاي پیشگیري ها و عملک فعالیت

آمدهاي مرتبط با موادمخدر در مدارس چگونه  شوند و با پیش تقسیم می
شود؟ آیا براي برخورد با این مشکالت افراد خاصی در نظرگرفته  برخورد می

اند؟ در این صورت مشارکت و ارتباط این افراد در چه حد و به چه  شده
 صورت است؟

 چگونه ) با در نظر گرفتن مصرف مواد(ها  العمل ها و عکس دیدگاه
مجله مدرسه، گزارش سالیانه، توصیف مدرسه (اند  طراحی و پیشنهاد شده

 ؟...)و
 فضاي بازي براي ترغیب بحث در زمینه رفتارهاي  ،آیا مدرسه
 کند؟ دار و موادمخدر ایجاد می مشکل
 در آگاه هستند؟آیا افراد مختلف مرتبط با مدرسه در مورد موادمخ 
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 شود، آیا از آنها سرسري عبور  چگونه با نظرات مخالف برخورد می
 شوند؟ کرده یا کامال به بحث گذاشته می

  منابع موجود براي حل مشکالت که مرتبط با محتواي برنامه هستند
تماس هاي خارجی به عنوان مثال مراکز مشاوره، موارد مورد (کدامند 

 ؟)تدریس، پیشنهاد گفتگو
 

سوء مصرف موادمخدر از نیازهایی که باید در برنامه پیشگیري 
  :شامل شوند

  سؤمصرف موادمخدر در مدرسهاز اهداف و مقاصد پیشگیري  
 فلسفه بکاربردن پیشگیري از سوء مصرف موادمخدر  
  مثال چه نوع (محتواي برنامه پیشگیري از سوء مصرف موادمخدر
 هدفمندي اطالعاتو ) اي براي چه سنی اجرا خواهد شد برنامه
  موادمخدر، الکل، تنباکو، (چه موادي مورد نظر هستند و چرا؟

 )موادمجاز و یا غیرمجاز
 است که یک برنامه  ثابت شده . شود این طرح چگونه تدریس می

آموزان را از  پیشگیري از سوء مصرف موادمخدر باید دانش و فهم دانش
هاي  شامل توسعه مهارت این امر. مسائل مرتبط با موادمخدر افزایش دهد

گیري آگاهانه و ایجاد فرصت براي شناخت  مفید زندگی به منظور تصمیم
هاي آموزش و یادگیري  استراتژي. هاي گوناگون است ها و ارزش دیدگاه

 .همزمان مفیدترین وسیله براي رسیدن به این منظور هستند
  مدارس (گروه مورد هدف در این پروژه چه گروهی خواهد بود؟

هاي سنی، افراد در معرض خطر و یا تمام  بتدایی یا راهنمایی، گروها
 ؟)آموزان دانش
  معلمان، دوستان، (عوامل اجرایی اصلی چه کسانی خواهند بود؟

؟ چه کسی پیشگیري از سوء مصرف )مسووالن پیشگیري، پلیس، والدین
به . هاي متفاوت موجود است دهد؟ امکان فعالیت موادمخدر را آموزش می

نوان مثال استفاد هاز گروهی از متخصصان شامل کارکنان مدارس، ع
 ...معلمان، متخصصان و

  چه کسی مسوول راهبري توسعه این برنامه و تضمین روزآمد بودن و
 بررسی مرتب آن را برعهده دارد؟ 

 پیشگیري از سؤمصرف موادمخدر چه   چه منابعی در حمایت از برنامه
 د دارد؟و یا خارج مدرسه وجو در داخل
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  هرچند بار یکبار، چندماه، (میزان شدت برنامه تا چه حدي باید باشد؟
 )چندبار تکرار شود؟

  چه (آیا در یک برنامه باید عوامل بررسی و ارزیابی وجود داشته باشد؟
چیزي مورد سنجش قرار بگیرد، چگونه، بوسیله چه کسی، به چه روشی، و 

 )؟...در چه سطح علمی
هایی که مرتبط به شرایط فعلی  یاري از پرسشتواند بس مدرسه می

ارزیابی شرایط موجود باید به وسیله کاري مشارکتی .است پاسخ دهد
وجود یک مشاور خارجی در روند . از طریق تمام مسووالن انجام شود

کسی که بتواند به عنوان یک . این ارزیابی امري الزم و مفید است
 . مشاور مستقل عمل کند

  
موادمخدر در  از سوءمصرف مشاوران در پیشگیريو ها  واسطه. 2

 مدارس
موادمخدر به وسیله خود از هاي پیشگیري  بسیاري از برنامه

در بسیاري از مواد . اند مدارس طراحی، توسعه و یا اجرا نشده
متخصصان خارج از مدرسه و یا مشاوران براي انتخاب، اجرا و یا 

در این نوشته از آنها به نام . اند ها به کمک آمده ارزیابی این برنامه
آنها اغلب به وسیله خود مدارس و یا سازمان ها . بریم واسطه نام می

موادمخدر در مدارس از ها در پیشگیري  واسطه ،شوند انتخاب می
 ،هاي خاصی برعهده دارند نقش مهمی براي ایفا کردن دارند آنها نقش

موادمخدر و از اما غالبا نقش ترکیبی از مشوق، متخصص پیشگیري 
ها به انتخاب دقیق برنامه  بسیاري از واسطه. مربی برعهده دارند

انگیز نیست، زیرا  این امر تعجب. پیشگیري مواد مضر عالقمند هستند
ها اغلب با یک برنامه و یا روش خاص که بخش مهمی از  واسطه

  .ماند گیرد وفادار می کارشان را دربرمی
مدارس : موادمخدر در مدارساز انواع مشاورین پیشگیري  -

موادمخدر خود را از بین گروه کثیري از توانند مشاوران پیشگیري  می
  .اند ها در زیر عنوان شده ترین نمونه برخی از رایج. انتخاب کنند

 متخصصین مواد و  مصرف موادمخدر .1
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مشاورین تحصیلی / متخصصان پیشگیري موادمخدر در مدارس .2
 موادمخدر

 مربی، آموزگار .3
 ورین پیشگیري موادمخدرمشا .4
  مشاورین مذهبی و اخالقی  .5
 دوستان منتقد .6
 ارزیابی خارجی .7
  

بین مدارس و  خوببه منظور تضمین رابطه و هماهنگی 
با چه افرادي در برخورد   باشند که میانجیان، مدارس باید توجه داشته 

.  باشند توانند از میانجی خود داشته  هستند و چه انتظاراتی می
یانجیان باید بدانند که در چارچوب کاري آنها چه همچنین م

میانجیان باید از تأثیري که مدارس . رود انتظاراتی از آنان می
که معموال به عنوان متخصص استخدام (گذارند آگاه باشند  می
ترین مشاور  کنند تا مناسب لیست زیر به مدارس کمک می .)شوند می

  .را براي مدرسه خود انتخاب کنند
این  :موادمخدر در مدارساز ت انتخاب مشاور پیشگیري لیس -

یا  بنا به دستور سازمانی ملی  و لیست براي مدارسی که در نظر دارند
ملزم به استخدام مشاور خارجی براي توسعه و اجراي برنامه 

این لیست بر اساس . باشند مفید است پیشگیري موادمخدر خود می
را خود انتخاب کرده و پیش این تصور که یک مدرسه مشاور خودش 
در . سازد، به وجود آمده است از انتخاب شریک خود را کامال مطلع می

بسیاري از موارد مشاوران پیشگیري موادمخدر با پیشنهاد توسعه و 
گیرند گاهی اوقات این تماس  اجراي یک برنامه با مدارس تماس می

بهداشت به دلیل مسوولیت و شغل آنها به عنوان مسوول پیشرفت 
شود و در سایر موارد  می  اي خاص گرفته براي مدارس در منطقه

غیرانتفاعی که مایل به ارایه  NGO ممکن است تماس از طرف یک 
  .باشد انجام شود یک برنامه پیشگیري براي مدارس می

حتی اگر مشاور پیشگیري موادمخدر از طرف سازمان ها مشخص 
. ن لیست مورد توجه قرار گیردشود، باز الزم است که نکات مختلف ای



  
   ...صرف پیشگیري از سوء م  44
 

 

حتی اگر مدرسه قادر به انتخاب مشاور خود به طور مستقل نباشد، 
  .کند روند و چارچوب کار روابط و انتظارات متقابل را مشخص می

هایی که به عنوان بخشی از برنامه پیشگیري در مدارس   واسطه -
عنوان  ها، افراد خارج از مدرسه به در بسیاري از برنامه :هستند

یکی . شوند خاص دعوت می  سخنران میهمان و یا متخصص در زمینه
  .از مثالهاي این گروه افراد معتادان سابق هستند

ها مأموران پلیس براي اجراي  در بسیاري از برنامه :حضور پلیس
یکی . شوند پیشگیري موادمخدر به کالس دعوت میمه بخشی از برنا

نامه خودداري از سوء مصرف ها طرح بر ترین برنامه از معروف
اي از مدارس امریکا و  است که در شعار گسترده) DARE(موادمخدر 

هاي مشابهی در هلند و بلژیک اجرا  پروژه. شود انگلستان اجرا می
. تري دارند ها هدف هاي گسترده شوند که البته این دسته از برنامه می

. ها محدود است تحقیقات علمی نشان داده است که تأثیر این برنامه
آموزان در زمینه  سوءمصرف موادمخدر کاهش نیافته است و دانش

این امر که . شوند نقش پلیس در این میان دچار سردرگمی می
دهند  آموزان ارائه می مأمورین پلیس آموزش موادمخدري براي دانش

به مصرف غیرقانونی موادمخدر صحبت کنند و  که در طی آن راجع 
اي قانونی که جوانان را از هرگونه مصرف در همین حال اجر

در حالی که مأموران پلیس . کند جاي بحث دارد موادمخدر منع می
کنند، همواره پیام  گیري تمام فعالیت می در چارچوب قانون با سخت

تأثیر بودن آن ثابت  روشی که بی. است "به موادمخدر بگویید نه"آنها 
  .است شده

رس همیشه مصرف کنندگان سابق مدا: معتادین سابق موادمخدر
پیام این عمل این . کنند ها دعوت می را تحت تاکتیک ترس به کالس

کنند سرنوشتی  آموزانی که موادمخدر مصرف می است که دانش
در این نوع مالحظات، . همانند این معتادان سابق خواهند داشت

سابق به ترویج زندگی عاري از موادمخدر بسیار راغب  معتادان
با این وجود بدون مفهوم و هدف مناسب در این نوع . ندهست

هاي پیشگیري تأثیر به سزایی نخواهد  عملکردها این سبک از فعالیت
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. کنند بسیاري از جوانان به چشم بازنده به معتادان نگاه می. داشت
تأثیر ممکن از این روش این است که معتادان سابق مصرف 

ار خطرناك جلوه دهند که در این موادمخدر را براي سالمت افراد بسی
آموزان در زمینه  صورت نیز زنده ماندن معتادان خود در ذهن دانش

  .کند خطرات مصرف و یا سؤمصرف موادمخدر ایجاد شبهه می
مثال دیگر از میانجیان که  :حضور همساالن و همکالسان

پیشگیري موادمخدر در مدارس باشند،   توانند بخشی از برنامه می
تواند تأثیر برنامه  آموزش همکالسان می. ها هستند همکالس

انواع مختلفی از . پیشگیري موادمخدر در مدارس را  افزایش دهد
  :به عنوان مثال. حضور همکالسان وجود دارد

 یک . (کنند آموزان به یکدیگر کمک می دانش: حمایت همکالسان
) گیرد ه میآموز کوچکتر را به عهد آموز بزرگ تر مسوولیت یک دانش دانش

  .آموز کوچک تر است در این نقش منبع و حالل مشکالت دانش
 آموزانی که در زمینه موادمخدر و عملکرد  دانش: همکالسان مشاور

اند به منزله یک  مصرف موادمخدر و مصرف موادمخدر آموزشی دریافت کرده
آموزان  به عنوان مثال نقش بین دانش(کنند  نقطه مرجع در مدارس عمل می

  .)کنند معلمین را تقویت میو 
 هایی مثل راهنما عمل  آموزان در نقش دانش: مربیان همکالس

اند و نیز  کنند که در زمینه موادمخدر و مصرف موادمخدر آموزش دیده می
توانند به عنوان مربی  آنها می. دانند هاي آموزشی پایه را نیز می برخی مهارت

به عنوان مثال در ترغیب . ندهاي پیشگیري موادمخدر عمل کن در برنامه
 .هاي فوق برنامه بحث کردن در کالس و در سایر فعالیت

  
  ریزي  برنامه روند .3

آینده   هاي بعد از اینکه شرایط موجود و اهداف اولیه برنامه
توان به طراحی و اجراي برنامه پیشگیري موادمخدر  مشخص شد، می

  و اجراي برنامهاز بسیاري از جوانب طراحی . در مدارس پرداخت
در . شود پیشگیري موادمخدر در مدارس با مدیریت پروژه تکمیل می

  . اي وجود دارد مدیریت پروژه مفاهیم گسترده


