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 پيشگيري از مصرف ماده روانگردان شيشه توسط نوجوانان

  مهرزاد كياني
  باقر شاملو
  1عليرضا صادقي

 چكيده

مصرف مواد مخدر و روانگردان، امروزه به عنوان يك معضل جدي كليه جوامع 
آثار نامطلوب و ويرانگر مصرف مواد و اعتياد بر روي جسم و . كندبشري را تهديد مي
ني را افزايش داده و موجبات افزايش ناامني خانوادگي و اجتماعي روح انسان اين نگرا

ها و جرايم را  ها، نابهنجاري رفتاري در جوامع كنوني منشأ بسياري از كج. گرديده است
ثر و مهم هر ؤزماني كه اين مشكالت، قشر حساس، م. دانند موادمخدر يا روانگردان مي

ميت موضوع و ضرورت مبارزه با اين بالي رود، اه جامعه يعني نوجوانان را نشانه مي
  .شود خطرناك مضاعف مي

طور كه در تأمين سالمتي جسمي و روحي انسان، پيشگيري از معالجه بهتر  همان
اجتماعي، پيشگيري از جرم نيز بهتر از  است، بايد بپذيريم كه از نظر حفظ مصالح

ع طيفي از اقدامات وسي امروزه پيشگيري، در يك مفهوم. مجازات مجرم خواهد بود
  .گيرد بر ميارتكاب جرم در كيفري و غيركيفري را در جهت خنثي كردن عوامل

اي، شناسايي عوامل توليد و عوارض آن  با توجه به اينكه براي پيشگيري از هر پديده
هاي ناشي از مصرف ماده  پديده ضرورت دارد، اين نوشتار قصد دارد با شناسايي آسيب

عوامل مؤثر در مصرف، رويكردهاي پيشگيري از مصرف اين ماده روانگردان شيشه و 
ثير تحقيق ميداني در أهمچنين با توجه به اهميت و ت. توسط نوجوانان را تبيين نمايد

  ي نفر مددجوي پسر كه در بخش قرنطينه 100تبيين موضوعات مختلف اين نوشته؛ تعداد 
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نوني منتظر صدور حكم بودند نيز، از كانون اصالح و تربيت تهران، با صدور قرارهاي قا
  .اند طريق مصاحبه حضوري و تكميل پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته

داراري عوارض جسمي، رواني، اجتماعي، اقتصادي و ) آمفتامين مت(مصرف شيشه 
عوامل زيستي، شخصيتي، رواني، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به عنوان . شغلي است

اما آنچه در . ايش نوجوانان به مصرف مد نظر قرار گرفته استمصاديقي از علل گر
عوارض جسمي و تهديد  بررسي حقوقي و اجتماعي از اهميت بااليي برخوردار است،

عليه سالمت و امنيت عمومي و عوارض اجتماعي شامل افزايش جرايم عليه اشخاص و 
ي مورد نظر ي كيفري و غيركيفررويكردهاي پيشگيري به دو شيوه. اموال است

رسد، رويكردهاي غيركيفري متمركز بر  متصديان سياست جنايي است ؛ليكن به نظر مي
  .تر است مؤثرتر و مطلوب براي طيف نوجوان ...محيط تحصيلي، و والدين، فرد،

  
  واژگان كليدي
رويكردهاي پيشگيري ، پيشگيري ،نوجوان ،)مت آمفتامين( شيشه ماده روانگردان

  كيفري و غيركيفري
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 پيشگيري از مصرف ماده روانگردان شيشه توسط نوجوانان

بيروني انسان و به ويژه نوجوانان كه قشر  با مالحظه اهميت آرامش رواني و
به اينكه مصرف مواد روانگردان و  و با توجهسثيرپذير جامعه هستند تأحساس و 

بزرگ براي  مخدر سالمت آحاد بشري را تهديد كرده وبه عنوان يك دغدغه
وامع مختلف مطرح گرديده است؛ ضرورت مقابله با اين معضل جهاني براي اكثر ج

  .پژوهشگران هويدا شده است
به مواد ...) ترياك، شيره و( تغيير الگوي مصرف از مواد مخدر سنتي

سهولت ساخت و توليد با تركيبات غيرمتعارف و روانگردان و به ويژه شيشه كه 
علت فقدان مارك ه ساز ب تقلبي و دستهاي  فرآورده درجه خلوص متفاوت،

، در دسترس و درآمد فراوان ينايپ تركيب شيميايي مشخص، هزينه و تجاري
و  در حجم باال توليدامكان مورد نياز،  ي و ساده تجهيزات محدود آسان،بودن 

 اي پرسود تبديل به حرفهاده را تجارت اين م ،براتوارهاال سخت بودن شناسايي
مين بازار فروش أهاي فرصت طلب براي ت ديده افراد و سازماننموده و باعث گر

 روز داروها از اين دسته گذاري نام. اين ماده مرگبار از هيچ اقدامي فروگذار نكنند

 بوده، داروها اين ماهيت ساختاري دليل به اين كه شود مي دچار دگرگوني روز به

 اعصاب بر سيستم متفاوت تبا اثرا جديدتري تغيير، داروهاي اندكي با كه طوري به

  .گردد مي توليد مركزي
  

  عوارض ناشي از مصرف ماده روانگردان شيشه ـ الف
. هاست تر از ساير گروه مصرف مواد روانگردان در كودكان و نوجوانان خطرناك

مدت بر خلق،  گردان، اثرات حاد و طوالنيي مواد مخدر يا اصطالحاً روانمهه
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  توانند به حافظه شخص آنها مي. ي و ذهني فرد دارندتوجه، تمركز، كاركرد شناخت
  ).ش1383 ،ميكاييلي منيع( .توقف رشد وي شوند  زده، موجب اختالل و حتي آسيب

اثر برخي از مخدرهاي صنعتي در واقع تركيبي از اثر مخدرهاي سنتي با مواد 
اي  مادهزا و يا  مخدر سنتي مانند ترياك تنها سستي: براي نمونه. شيميايي هستند

اما مخدر صنعتي مانند شيشه، اثري تركيبي از  زاست؛ همچون حشيش توهم
  .بخشي دارد زايي و تحرك توهم

موجب افزايش انرژي، چابكي زياد ) آمفتامين مت(مدت شيشه  مصرف كوتاه
و احساس سرخوشي، توهم حسي، پرحرفي، گشادي مردمك چشم، هيجان و 

يال باطل، افزايش ضربان قلب، تپش و قراري، رعشه و لرزش، تصورات و خ بي
فشار خون، عرق كردن، از دست دادن اشتها، خشكي بيني و لب و دهان، اختالل 
در تنفس، احساس قدرت زياد و برتر بودن، ايجاد حاالت تهاجمي و پرخاشگرانه، 

مصرف بلندمدت  )515ص ،.ش1387نادري و ديگران، (. گرددباال و پايين پريدن مي
ايجاد ) نوعي كه شبيه اسكيزوفرني است(ا، سوء تغذيه و سايكوز ه آمفتامين

عالوه بر آن اثرات و عوارض ديگري نيز از جمله حالت تشويش، . كند مي
باكانه، افسردگي شديد  هاي وحشتناك شبانه، شوريدگي فكري، رفتار بي كابوس

، اعتمادي به ديگران توأم با تمايل شديد به خودكشي عدم تمركز فكري، بي
حالي و خستگي بسيار شديد، ترس، عدم شناخت زمان و مكان، گيجي،  بي

  .اد مشكالت ريوي را به دنبال داردها و ايج سرگرداني، آسيب به كليه
  
  عوارض رواني. 1

كنند و خود را از ساير  كنندگان مواد روانگردان، شديداً احساس تنهايي مي مصرف
واسطه اينكه درك صحيحي از  آنها به. دپندارن اعضاي خانواده و جامعه بيگانه مي

گيرد، احساس رفتارهاي خود ندارند و اعمالشان تحت كنترل مغز قرار نمي
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 ،نادري و ديگران( .آزارداند و اين ترس شديداً آنها را ميكنند، دچار جنون شده مي
  )515ص ،.ش1387

وند و ش مي) سوءظن و بدگماني( كنندگان شيشه دچار افكار پارانوييد مصرف
 )20ص ،.ش1387، نيا و سليماني جزايري(. در همه حال نسبت به ديگران بدبين هستند

اي نبوده و باوركردني  اي است كه بيان آنها كار ساده گونه توهمات شيشه به
هل باشد، أاگر مت. شوندترين افراد خانواده خود شديداً بدبين ميبه نزديك. نيست

منشانه خواهند   نين اين افراد داراي افكار بزرگهمچ. شودبه همسر خود بدبين مي
  .انجامد كنندگان شيشه گاهي به جنون مي اعتماد به نفس باالي مصرف. شد

زدگي يا حركت حشره زير پوست، توهمي هست كه ميان  احساس كرم
و علت آن اثر محرك شيشه روي مغز  ها رواج داردكنندگان آمفتامين مصرف

استفاده از شيشه موجبات اختالل شخصيت در  )80ص ،.ش1389رندي، ( .باشد مي
اين افراد پس از اينكه مدتي از مصرف . آورد كننده را فراهم مي نوجوانان مصرف

آنها گذشت و به نوعي وابسته به مصرف روزانه گرديدند، مبتال به اختالل 
  )208ص ،.ش1388، باوي(. گردندشخصيت مي
 :Tweaking" تويكينگ"شيشه  كننده ترين وضعيت براي مصرف خطرناك

باشد و دچار  روز نخوابيده 15تا  3دهد كه شخص  اين حالت وقتي روي مي. است
را  چنين حالتي را تويكينگ و شخص. پذيري و بدبيني باشد عاليمي چون تحريك
شخص تويكر اشتياق شديد به مصرف هر چه بيشتر شيشه . اصطالحاً تويكر گويند

  )671ص ،.ش1387 ،نادري و ديگران( .دارد
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  عوارض جسماني. 2
سردرد، انقباض عضالني، افزايش فشار خون و احتقان مخاط بيني و گلو، سوراخ 
شدن يا زخمي شدن ديواره بيني، سرگيجه، لرزش، تب، باال رفتن دماي بدن، 

مدت،  تعرق، فلج تنفسي و خونريزي مغزي، درد معده، افزايش فشار خون طوالني
  .شوده طور عمده در جسم افراد حادث ميعوارضي است كه ب

 و حتي مرگ در هر بار 2و گرماي بيش از حد 1خطر از دست دادن آب بدن

كنندگان شيشه پس از مدتي دچار لرزش دست و  مصرف. مصرف وجود دارد
گردند و عاليم اختالل حركتي مثل بيماري پاركينسون ناهماهنگي در عضالت مي

  )672ص ،.ش1387 ،ي و ديگراننادر(. شود ظاهر مي در فرد
دهد كه مصرف ماده روانگردان  آمريكا نشان مي ترين تحقيقات در تازه

با  محققان. دهد جوانان افزايش مي خطر حمله قلبي را در "آمفتامين مت"غيرقانوني
ساله در آمريكا دريافتند كه مصرف  24تا  14بررسي سه ميليون نوجوان و جوان 

درصد بيشتر  61آمفتامين موجب شده است تا اين افراد  ماده محرك غيرمجاز مت
قلبي  به گفته اين محققان ميزان حمالت. از ساير بيماران دچار حمله قلبي شوند

درصد افزايش نشان  166مرتبط با آمفتامين طي اين دوره تحقيقاتي چهار ساله 
  )80ص ،.ش1384وزيريان، ( .داد مي

آمفتامين فساد شديد  رف درازمدت متهاي معمولي و واضح مص يكي از نشانه
شيشه به . معروف است Meth mouthيا ) اي شيشه(هاست كه به دهان متي دندان
هاي بدن را كاهش هاي خوني نيز آسيب  رسانده و جريان خون تمام بخشرگ
ها و دهان نيز رساني الزم براي سالمت لثه اين وضعيت در مورد خون. دهدمي

 ،رندي( .شوديشه موجب فساد بافت و خشكي دهان ميمصرف ش. كندصدق مي
  )90ص ،.ش1389
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  عوارض اقتصادي. 3
هاي ايراني تحت تأثير مواد روانگردان به در حال حاضر اقتصاد بسياري از خانواده

موادمخدر؛  با مبارزه برابر اعالم دبير كل ستاد. تباهي و ركود كشيده شده است
براي  دالر ميليون 77 سال هر مواد مخدر با همقابل براي جمهوري اسالمي ايران

هر معتاد . كندمي بازتواني هزينه و پيشگيري درمان، تقاضا، كاهش عرضه، با مقابله
دالر  3900معادل  زند كه هزار تومان به كشور خسارت مي 315ميليون و  3ساالنه 

 1084 دالر خسارت دولت و 932دالر درآمد قاچاقچيان،  1883است و از ميزان 
واخوان بهبهاني، جام جم  8/9/89جام جم  خطيبيان،(. دالر آن خسارت جامعه بوده است

8/4/90(  
براساس مطالعات واحد تحقيق و طراحي وزارت كشور انگلستان در سال 

هاي مربوط به جرايم ارتكابي معتادان مواد مخدر رقمي بين مجموع هزينه. م1992
عالوه بر آن هزينه تحميلي بر نظام . وده استميليون پوند استرلينگ ب 846تا  58

بالغ بر  ـ شودكه به مدت يكسال زنداني ميـ  عدالت كيفري براي يك نفر مجرم
حداقل هزينه براي ثبت پرونده و تحقيقات در مورد . پوند استرلينگ است 36000

  )140ص ،.ش1379 ،مهرا(. پوند استرلينگ است 600جرايم در هر پرونده بالغ بر 
شويي توسط كشورهاي صنعتي گروه هفت  اي كه براي بررسي پولروه ويژهگ

 300تشكيل شد، عوايد ناخالص حاصل از قاچاق مواد مخدر را در سطح جهان 
مطابق همين گزارش قاچاقچيان مواد مخدر در . ميليارد دالر تخمين زده است
ن بايد مشمول دالر درآمد دارند كه همه آ 232155آمريكا و اروپا در هر دقيقه 

  )100ص، .ش1379 ،ميرمحمد صادقي(. پولشويي قرار گيرد
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  عوارض اجتماعي. 4
ترين عنصر سياست جنايي كشورها حفاظت از  هدف اصلي از پيشگيري و مهم
با . مين امنيت رواني و فيزيكي براي جامعه استأاجتماع در مقابل بزهكاري و ت

ايجاد ناامني در جامعه و خانواده و توجه به اينكه مصرف مواد روانگردان باعث 
ترين  توان گفت عوارض اجتماعي مهم افزايش جرايم خواهد شد، بدون ترديد مي

كه توسط انجمن  2005در نظرسنجي سال . آسيب مصرف مواد روانگردان است
آمفتامين را  از مقامات مسئول مت% 58ها در آمريكا انجام گرفت،  ملي استان

عنوان  سازمان ملل شيشه را به. ساز معرفي كردند بزرگترين مخدر مشكل
. ميليون نفر به آن اعتياد دارند 26داند كه ي مخدر جهان ميترين مادهپرمصرف

 ،.ش1389 ،رندي( .اين رقم بيش از مجموع معتادان به كوكايين و هرويين است
  )95ص

  آزاري و همسرآزاري، مشكالت تحصيلي،  خشونت در خانواده شامل كودك
اختالالت رواني و خودكشي، نابساماني و آشفتگي خانواده، از عوارض مصرف 

كننده و ديگران، ناامن  مواد روانگردان است كه به شدت محيط را براي مصرف
هاي تحقيق ميداني موضوع برابر نتايج يافته )33ص، .ش1386غنجي، ( .نمايد مي

ياد باعث ايجاد ناامني در محل از مددجويان مسأله اعت% 55نامه، طبق اظهارات  پايان
آنها اعتياد و مصرف مواد روانگردان % 58سكونت آنها شده و در محل سكونت 

  .موجب مشاجره و دعوا شده است
مصرف  سوء دهنده هشدار عواقب با رابطه در عمده هاينگراني از يكي ديگر

  .است HIV ويروس خصوص به ويروسي امراض مخدر و روانگردان، مواد
كه توسط نگارنده  ـ ه ميداني از مددجويان كانون اصالح و تربيت تهرانمطالع

ايراد ضرب و جرح % 19سرقت % 27حاكي از آن است كه  ـ صورت گرفته است
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ساير جرايم را علت ورود به كانون % 34اعتياد و خريد و فروش مواد مخدر و % 20
وجوانان را تشكيل جرايم ارتكابي توسط ن% 66ذكر كردند؛ در واقع اين سه جرم 

ي معناداري بين اين سه جرم برقرار گرديد؛  تر رابطه البته در بررسي دقيق. دهد مي
از مرتكبين جرايم سرقت و ضرب و جرح با فروش و مصرف % 43به صورتي كه 

  .مواد يا اعتياد درگير بودند
  
  روانگردان شيشه ثر در استفاده از مادهؤعوامل م ـ ب
 شده اجتماعي شناخته مسأله يك عنوان به در و روانگردانمواد مخ كه زماني از

 مواد به برخي چرا كه صورت گرفته، نكته اين تبيين جهت هايي كوشش است،

 ها اين تبيين شوند؟ نمي وابسته مصرف عين در ديگران كه در حالي شوند، مي وابسته

" بد" يا" خوب" عنوان افراد به صرفاً را كنندگان مصرف كه هايي برچسب از

روند و راهكارهايي  مي فراتر هستند، فساد تباهي و به مند عالقه كه گيرند، مي درنظر
  .كنند براي پيشگيري ترسيم مي

 ديگر اي عده كه حالي در است؛ رواني يك بيماري امر اين كه معتقدند برخي

 هاي ژنتيكي ريشه امر اين كه معتقدند برخي و دانند رفتاري مي يك مشكل را آن

 يك در را آن اي عده .دانند آن مي كننده تعيين را محيطي عوامل ديگر برخي .ددار

فردي  سازگاري واكنش را آن ديگري عده كنند و مي بررسي فرهنگي بافت
را  آن ديگران كه حالي در بينند؛ مي شخصيتي بحران يك را بعضي آن .دانند مي

 اجتماعي تابع و رواني يستي،ز مدل در را آن بعضي .دانند شناختي مي روان اي مسأله

 ابادينسكي، هووارد( .دانند مي فيزيولوژيكي و محيطي شناختي، روان عوامل تعامل
  )31، ص.ش1382
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  عوامل دروني. 1
اگرچه در رابطه با عوامل دروني گرايش به مواد روانگردان نظريات مختلفي ارائه 

. نظر وجود دارد شده است ليكن در خصوص داليل عمده مصرف اين مواد اتفاق
برخي ديگر  برخي معتقدند كه اين گرايش نوعي بيماري جسمي يا رواني است،

اي نيز به عوامل ژنتيكي اشاره  شناسند و عده عنوان يك اختالل رفتاري مي آن را به
  .دارند

امروزه رابطه بزهكاري و سن بزهكار يكي از نكاتي است كه به بهترين وجهي 
بنيانگذار جنبش  ).م1904( »هاي استانلي« .يده استشناسي ثابت گرد در جرم

شناس داراي درجه دكتري در  مطالعه كودك در آمريكاي شمالي و نخستين روان
 اي از آشوب و استرس شديد دانست و آن نوجواني را دوره اياالت متحده آمريكا،

ا را به زماني تشبيه كرد كه نژاد بشر مرحله پرآشوب گذار خود به شهرنشيني ر
  )294ص، .م1386 رايس،( .گذراند مي

ي ناصحيح تربيتي، غيراجتماعي، هااولين رفتار :اندها نشان دادهپژوهش
اولين احتياجات . گردداجتماعي و بزهكارانه در سنين نوجواني آشكار ميضد

خيرها در حضور در أها، اولين ت ترها و معلم ها نسبت به بزرگ كالمي، حاضرجوابي
ها، اولين افت يا ترك تحصيل مختص به ها و فرار كردنهر كردنمنزل، اولين ق

 )73ص، .م1389شاملو، ( .اين دوران است

حكايت از اين وضعيت دردناك در  ميداني نگارنده نيز، هاي مطالعهيافته
مددجويان تا زمان تحقيق به پرسش مربوط  از% 34. ي نوجوان ايراني دارد جامعه

و  11ـ14آنان براي اولين بار در سنين % 5/66. انددادهبه مصرف مواد پاسخ مثبت 
  .اند مخدر روي آورده سالگي به مواد 15ـ17در سنين % 5/19
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شكي نيست كه در تمام جوامع تعداد مردان كج رفتار يا بزهكار به مراتب 
هاي مربوط به فمينسم شامل گروهي متفاوت  نظريه. بيش از زنان آن جامعه است

كه جنس را به عنوان متغيري اساسي در فهم بزهكاري تلقي  هاست از ديدگاه
هاي جنسيتي از نقش جنس در تشريح رفتار خالف و بزهكاري نظريه. كند مي

 »        جان هاگان« نظريه كنترل قدرت اثر. كنندمردان و زنان استفاده مي
(John Hagan) در خصوص مصرف مواد . ترين نظريه در اين بخش است مهم

و روانگران نيز جنس يكي از عوامل مهم در گرايش افراد به استعمال مواد  مخدر
هاي به عمل آمده آمار نوجوانان پسر كه مبادرت به برابر بررسي. مزبور است

، .ش1388معظمي، ( .نمايند بيشتر از آمار دختران استمصرف مواد روانگردان مي
 )205ص

وليت آنان ؤولي نوجوانان و مسترين عامل بازدارنده و دل مشغ بدون شك مهم
بنابراين نوجواناني كه ترك تحصيل نموده يا به نوعي در . اشتغال به تحصيل است

بيش از  نمايند،انگاري ميامر تحصيل به علت عدم مراقبت و كنترل والدين سهل
  .شوندسايرين به سمت بزهكاري مصرف مواد مخدر يا روانگردان متمايل مي

نگارنده در كانون اصالح و تربيت تهران صورت گرفته  در تحقيقي كه توسط
. از مددجويان به پرسش مربوط به ترك تحصيل پاسخ مثبت دادند% 73است، 

ناتواني در تحصيل نيز يكي ديگر از علل گرايش نوجوانان به مصرف مواد 
مددجويان راهنمايي را به اتمام نرساندند و فقط % 17در ضمن . روانگردان است

 .رد دبيرستان شدندوا% 28

شناسان  نظرهاي فراوان بين روان ثير وراثت بر بزهكاري اختالفأدر خصوص ت
ثير عوامل ژنتيكي مصرف مواد أتاكنون از ت. و محققين علم بيولوژيك وجود دارد

البته ممكن . مخدر يا روانگردان تحقيق يا پژوهش مستندي مشاهده نشده است
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الب ژنتيكي از والدين به فرزندان منتقل شود، هايي كه در ق است در اثر بيماري
هاي طبق نظريه. بستر مصرف مواد روانگردان در فرزندان فراهم گردد

از طريق ـ  كه يكي از خصوصيات ژنتيكي استـ  شناختي آستانه تحمل زيست
افرادي كه داراي آستانه تحمل . شود وراثت از سوي والدين به فرزندان منتقل مي

صديق ( .كمتر در معرض گرايش به مصرف مواد روانگردان هستند ،باالتري هستند
  )198ص ،.ش1387، سروستاني

هاي اجتماعي و بزهكاري  ثرترين عامل در كجرويؤعامل محيط به عنوان م
عامل محيط : مخالفان نظريه وراثت معتقدند. توسط انديشمندان مطرح گرديده است

برابر مطالعه . كندرا باطل ميثر است كه به نوعي نظريه وراثت ؤآن قدر م
صد نفر مددجوي كانون اصالح و تربيت  ميداني،كه توسط نگارنده در مورد يك

در كرج و حومه و % 21از مددجويان ساكن تهران و % 26صورت گرفته است، 
به نظر . هاي ديگر هستند و استان ساكن شهرها% 33ساكن اسالمشهر و % 20
از فراواني  معيت كمتر، در مقايسه با تهران و كرج،رسد اسالمشهر با توجه به ج مي

  .تواند ناشي از تأثير محيط باشد باالتري برخوردار است كه مي
يكي از عوامل مصرف مواد روانگردان كنجكاوي نسل نوجوان براي درك 

هاي مصرف مواد  اطالعات و ويژگي نوجوان اخبار،. همه موضوعات است
آورد؛ ليكن هميشه به دست مي... دوستان، مدرسه وروانگردان را از طريق رسانه، 

بار از  صدد اين است كه شخصاً اين موضوع را تجربه كند و براي حداقل يكدر
سفانه اين كنجكاوي و تجربه در اكثر أها را درك كند و مت نزديك اين دانسته

  .شودمواقع بسيار گران تمام مي
ميداني نگارنده براي مصرف ي مددجويان كانون اصالح و تربيت در مطالعه
%) 63(آنان كنجكاوي %) 75: (موادمخدر و روانگردان داليلي را مطرح كردند
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اختالفات خانوادگي و %) 47(فشار دوستان %) 53(كسب لذت %) 58(تفريح 
بنابراين . اند فرار از مشكالت را علت روي آوردن به موادمخدر ذكر كرده%) 44(

تواند به  ي نوجواني كنجكاوي و لذت جويي ميبا توجه به شرايط خاص دوره
  .ترين عوامل گرايش مطرح شوند عنوان مهم

ها و  ، تواناييها نوجواناني كه داراي عزت نفس هستند، هنگامي كه از ارزش
هاي خود نگاه مثبت دارند و به سالمت  دستاوردهاي خود آگاه شدند، به فعاليت

ضعف نفس نوجوان به آينده شغلي و  در اثر. دهندفكري و جسمي خود اهميت مي
اهميت شود و سالمت جسمي و رواني در نظر او بياعتنا مياجتماعي خود بي

رغم آگاهي از مضرات مواد روانگردان به مصرف  علي بنابراين،. خواهد شد
  .نمايدمبادرت مي

هاي رواني نيز بر مصرف مواد توسط نوجوانان از دو جنبه قابل  ثير بيماريأت
جنبه اول مصرف مواد و داروهاي روانگردان براي معالجه اين . سي استبرر

اختالالت است كه در اثر تكرار باعث باال رفتن ميزان مصرف و وابستگي شديد 
هاي شديد براي بيمار  باعث ناراحتي ها، گردد و از طرفي نيز ابتال به اين بيماريمي
مواد به دنياي رويايي سالمتي  شود و او براي رهايي از اين موقعيت با مصرف مي

گذارد و در خيال خود سالمت و شايستگي خود را براي لحظاتي كوتاه گام مي
  .كندتجربه مي

كند، اثرات رواني ها ايجاد ميبرخالف تحملي كه جسم در مقابل روانگردان
          كنندگان شود كه مصرفله موجب ميأاين مس. شيشه هيچ تحملي ندارد

  .پذير شوند أثيرات رواني آن آسيبمين به شدت در برابر تآمفتا مت
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  عوامل بيروني. 2
منظور از عوامل بيروني، عواملي خارج از خصوصيات فردي است و اراده و 
شخصيت فرد در اين عوامل دخالت كمتري دارند، عوامل اجتماعي، اقتصادي، 

  .فرهنگي و سياسي به عنوان عوامل بيروني مورد نظر هستند
رويه و خطرآفرين جمعيت شهرها، نبودن برنامه مؤثر از سوي گسترش بي

هاي دولتي به منظور فراهم كردن امكانات ورزشي و تفريحي سالم، تحديد دستگاه
هاي قانوني نوجوانان، باعث انحراف آنان از مسير صحيح گرديده و تخديش آزادي

محيط تحصيلي و دسترسي  خانواده، گروه دوستان و همساالن، مناطق آلوده،. است
ثر در گرايش نوجوانان به مصرف مواد ؤآسان از جمله عوامل اجتماعي م

در ميان همه عوامل اجتماعي، خانواده انتقال دهنده اصلي  .روانگردان هستند
هاي تفكر و عمل به حساب ها و شيوهها، عادتها، اصول اخالقي، آرمانارزش
 )238ص، .ش1386 رايس،( .آيدمي

ي ميداني نگارنده از كانون اصالح و تربيت تهران نيز تا حدودي ايج مطالعهنت
اند  از مددجويان اظهار داشته% 34تحقيق حاضر  نمايد درييد ميأاين موضوع را ت

كاري كه در خانواده دچار مشكالتي مانند جر و بحث، روابط سرد و خشن، كتك
% 60دهد كه بيش از شان ميهمچنين تحقيقات به عمل آمده ن. يا دعوا بودند

اند يا شاهد فروپاشي خانواده معتادين در ايام كودكي والدين خود را از دست داده
  )237، 370، 409صص ،.ش1374،مساواتي آذر(. اندبوده

گيري شخصيت نوجوانان و رفتارهاي  تأثير گروه دوستان و همساالن بر شكل
تقليد و الگوپذيري از . پوشيده نيستبهنجار يا نابهنجار در اين دوره بر هيچ كس 

ناپذير است و در اكثر  رفتارهاي دوستان و همساالن در سنين نوجواني اجتناب
نتايج . گيرد ثيرپذيري ناخودآگاه و به صورت غيرارادي صورت ميأمواقع اين ت
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آنها از طريق % 64: دهد تحقيق نگارنده از مددجويان كانون اصالح نيز نشان مي
از طريق اعضاي خانواده براي اولين بار با پيشنهاد مصرف مواد % 14دوستان و 
ميداني  مددجويان كانون اصالح و تربيت تهران در مطالعه% 47.اندمواجه شده

به تنهايي مصرف % 25نگارنده مواد مخدر يا روانگردان را در جمع دوستان و 
  .اندكرده

جوانان و جوانان پسر به هاي تحقيق عوامل اجتماعي مؤثر بر گرايش نويافته
درصد آنان  35نشان داد كه  بزهكاري مورد مطالعه زندان شهرستان بيرجند،

درصد بين  15درصد پاسخگويان كمتر از يك سال،  52مدت مهاجرت . مهاجرند
درصد آنها بيش از پنج  24درصد آنان بين سه تا پنج سال و  9يك تا دو سال، 

مورد مطالعه در اوايل مهاجرت مرتكب بزهكاري بنابراين، اغلب افراد . سال است
 )16ص، 1389فرد، صادقي( .اندشده

چنانچه مهاجرت از سرزمين مبدأ به صورت گروهي صورت  ،از سويي ديگر
اي خالي از سكنه گردد، محل مناسبي براي معتادين و فروشندگان گيرد و منطقه

  .ي به اهداف خود نايل شوندشود، تا به دور از هرگونه مزاحمتمواد روانگردان مي
شناسان اين مناطق  كه اغلب نويسندگان و جامعه هاي بدنام،مناطق آلوده يا محله
كنند، مناطقي له دار معرفي ميأبضاعت، حساس يا مسخيز، بي را تحت عناوين جرم

هستند كه نرخ بزهكاري در آنها بسيار باالست و اعتياد و بيكاري رشد بااليي 
افتد و مناطق درگيري، سرقت و خشونت در اغلب مواقع اتفاق مي در اين. دارد

 .كندرفتار بزهكارانه در آن عادي جلوه مي

. اند هاي ممنوعه نيز معروف شدهاين مناطق در فرانسه به عنوان شهرك
نيروهاي امنيتي و پليس نيز به علت بروز خطرات احتمالي از حضور و حركت در 

د و اين دليل اصلي شيوع مصرف و توزيع مواد كنناين مناطق خودداري مي
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هاي ديگر اين مناطق، گسترش فرهنگ  از خصيصه. روانگردان در اين مناطق است
و عادي شدن مصرف مواد روانگردان است و اين موضوع احتمال گرايش مصرف 

 )294ص، .ش1384ها،  فرجي(. دهد مواد روانگردان را در بين نوجوانان افزايش مي

ميداني نگارنده به منظور تأثير مناطق آلوده در بزهكاري و مصرف  در تحقيق
آيا در محله شما افرادي بودند كه آشكارا مواد مخدر : مددجويان سؤال شد مواد از

به نظر . ال جواب مثبت دادندؤبه اين س% 62كردند؟  يا روانگردان مصرف مي
منطقه يا به علت رسد اين موضوع ناشي از فرهنگ شدن يك بزهكاري در يك  مي

  .عدم حضور مؤثر پليس در اين مناطق است
ها و مربيان مدارس با مواد روانگردان،  امروزه به علت عدم آشنايي خانواده

آموزان نيز تحت  گيرد و دانشحمل و نگهداري اين مواد به راحتي صورت مي
واد پذيرند و به سمت مثير عوامل اصلي به ويژه دوستان از محيط تأثير ميأت

آموزاني كه براي ادامه تحصيل از لحاظ  همچنين دانش. شوندروانگردان متمايل مي
رو هستند، خود را در بين ساير  هجسماني يا رواني و روابط خانوادگي با مسائلي روب

كنند و رفته رفته از محيط تحصيل  همكالسان خود گمشده و تنها احساس مي
  .كنندمنزجر و به مقررات و قوانين توجه نمي

بدون شك يكي از عوامل گرايش افراد به مصرف مواد روانگردان دسترسي 
در حال حاضر براي خريد ماده روانگردان  .الوصول بودن آن است آسان و سهل

ويژه مناطق آلوده، خودمان را به ابتداي  كافي است، در برخي از مناطق شهري به
  .و با اولين پيشنهاد مواجه شويم خيابان برسانيم
رويه ارقام بيكاري، بحران اقتصادي، گراني و تورم خردكننده، افزايش بي

مسؤوالنه مانند بها، انجام اقدامات غيرتن اجارهگراني واحدهاي مسكوني و باالرف
ها به كارهاي كاذب، داللي، آوردن سرمايه افزايش نرخ بهره سپرده بانكي و روي
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علمي شهري رويه و غير بيوسازهاي  كت و ساختخريد و فروش اوراق مشار
باعث ايجاد و عميق شدن شكاف اجتماعي و افزايش فاصله طبقاتي گرديده و 
موجبات گرايش نوجوانان به مواد روانگردان را براي فرار از اين وضعيت فراهم 

  .اند نموده
آيد و موجبات بزهكاري و از جمله مصرف مواد  آنچه در اثر فقر به وجود مي

با توجه . ها و فاصله طبقاتي در اجتماع است كند، نابرابري هم ميروانگردان را فرا
ميليون نفر زير خط فقر به سر  12) نفر 8/3حدود (به جمعيت هر خانوار ايراني 

هويتي فردي برند كه با توجه به تأثير بحران اقتصادي و تأثير خود فقر بر بيمي
معظمي (. بيني كردآتي پيشهاي توان ابعاد و گستردگي اين بحران را در سالمي
  )266ص، .ش1386 ،شهال

تورم  برابر اعالم رييس كنوني مركز آمار ايران امروزه به دليل مشكل بيكاري، 
و نيز عدم كنترل نقدينگي با وجود منابع عظيمي كه در كشور وجود دارد، بيش از 

آنها زير ميليون نفر  30ميليون نفر از جمعيت ما زير خط فقر مطلق و بيش از  10
پايگاه الكترونيكي  7/3/89مشاهير اقتصاد ايران انتشار (. برند خط فقر نسبي به سر مي

همچنين نتايج تحقيق نگارنده از مددجويان كانون اصالح و  )101035 تابناك كد خبر
% 23هزار تومان و  300نها كمتر ازآاز % 32درآمد پدر : دهد تربيت تهران نشان مي

تومان درآمد دارند كه نشان دهنده سطح مالي پايين هزار  300ـ500بين 
 .هاي مددجويان است خانواده

فرسا مانند كارهاي ساختماني، صنعتگري و  بيكاري يا اشتغال به كارهاي طاقت
كه فعاليت در اين مشاغل صرف توان جسمي باالتر از توان ـ  هاي توليدي كارگاه

نوجوانان به مواد مخدر و موجب گرايش  ممكن است، ـ طلبد نوجوان را مي
، .ش1379 دانش،( .روانگردان براي تسكين درد و خستگي ناشي از كار گردد

  )125ص
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از مددجويان كانون اصالح و تربيت % 31هاي تحقيق ميداني نگارنده  برابر يافته
  .تهران نيز ،عدم دسترسي به كسب و كار قانوني را علت ارتكاب بزه ذكركردند

دهد كه باالترين درجه از  ها در جوامعي رخ مي و بزهكاريها  بيشترين خشونت
نوجواناني كه در جوامع با فاصله طبقاتي از درجه . فاصله طبقاتي را در خود دارند

هاي تفريح، تحصيل،  هاي فراوان در زمينه كنند، با مشاهده تفاوت زياد زندگي مي
لذا . دانند ها مي لهشوند و به نوعي خود را قرباني اين فاص مسكن، سرخورده مي

اين تفكر . اعتقاد دارند بايد حق خود را از اين جامعه و افراد متمول آن بازستانند
. ماند نتيجه مي غلط كه ناشي از سياست غلط اقتصادي است، در اكثر موارد بي

  )38ص ،.ش1379 دانش،(
نرخ رشد بزهكاري در اوقات فراغت نوجوانان اعم از فصول تعطيلي مدارس، 

تنها . يابد و اين يك پديده طبيعي است عات استراحت روز يا هفته افزايش ميسا
هاي مناسب براي اوقات فراغت قرار از نوجوانان تحت پوشش برنامه%  30
هاي محروم و كم درآمد در ديگر به ويژه فرزندان خانواده%  70گيرند و  مي

  )16/4/89 ،هفته نامه تپش جام جم(. معرض بزهكاري جدي هستند
هايي كه در اوقات فرغت براي  الزم به توضيح است كه اگر نوجوان به برنامه

مند نباشد و از آن بيزار باشد نتيجه عكس خواهد داد و نه اند، عالقهاو ترتيب داده
هاي  رفتاري كج باعث بلكه شود، نمي تخليه فراغت اوقات در نوجوان اين انرژي تنها

  .شود گويي و فريب والدين نيز مي ، دروغاه ديگري مانند فرار از برنامه
شناسان به دوره بحران معروف  شناسان و جامعه سن نوجواني از سوي اكثر روان

ثير أصفات و خصوصيات فيزيولوژيكي و رواني اين دوره تحت ت. شده است
در غيبت پدر . رفتارهاي كساني است كه نوجوان به دنبال الگوپذيري از آنهاست

نان فاقد الگويي هستند تا خود را با او همانند سازند و اين امر باعث و مادر، نوجوا
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پيدايش محروميت و ناامني عاطفي و تيرگي روابط و زندگي نا متعادل خانوادگي 
 .شود مي

ها براي تداوم قدرت و حاكميت خود به هر  در تمام اعصار تاريخ حكومت
وي قشر نوجوان كه قشر هاي خاص بر ر اعمال سياست. انداي متوسل شدهشيوه

براي حكام و هميشه به عنوان يك فرصت  پرانرژي و پرتحرك جامعه است،
مبارزه يا عدم مبارزه با رواج مواد . نظر بوده استسردمداران حكومتي مد

هاي داخلي و در  روانگردان بين قشر نوجوان در بعضي جوامع متأثر از سياست
  .يا استعماري استهاي خارجي  بعضي جوامع متأثر از سياست

تواند، در رواج مصرف مواد  اهداف، انگيزه و روابط سياستمداران داخلي مي
قدرت حاكم در هر كشوري . روانگردان يا جلوگيري از آن نقش مهمي ايفا نمايد

نمايد تا بر تعداد  هايي مي براي استمرار حاكميت مبادرت به تدوين و اجراي برنامه
ها با طراحي  برخي از اين حكومت. د مخالفين بكاهدموافقان افزوده و از تعدا

سعي در ايجاد رفاه، آسايش و ... هاي مناسب اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و برنامه
در اين راه . افزايندنمايند و بر مقبوليت و مشروعيت نظام سياسي خود مي امنيت مي

هاي ديگر  تبرند و برخي از حكوم از قدرت و فشار سياسي كمترين بهره را مي
كه به علت ضعف مديريت در سطح كالن با مشكالت اقتصادي، فرهنگي، 

شوند، آمار قابل توجهي از شهروندان به عنوان معترض مواجه مي... اجتماعي
ها براي  پردازند و اين حكومت هاي دولت به مخالفت با حاكميت ميبرنامه

شر نوجوان و جوان كه ويژه در ق سركوب مخالفين با اعمال فشارهاي سياسي به
هاي طبيعي و سياسي اين گروه  هميشه سردمدار آزاديخواهي و انتقاد است، آزادي

ها منجر به سرخوردگي گرديده و احساس  نمايند و اين محروميت را محدود مي
بنابراين براي فرار از اين محروميت و احساس . گردد شكست و حقارت مي
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ممكن است به سمت استعمال مواد مخدر و يابد،  نوميدي چون روش مناسبي نمي
 .اعتيادآور از جمله مواد روانگردان تمايل پيدا كند

ها بدون  قوه مقننه و سيستم قضايي در تمام مراحل قانونگذاري و اعمال مجازات
بردن  توجه به عوامل مؤثر در تشكيل جرم صرفاً با اتكا بر ابزار سركوبگر و با باال

ها، موجبات  اشد مجازات و برخوردهاي نادرست در دادرسيميزان كيفرها و اعمال 
شوند كه در اكثر مواقع ارتكاب جرم سرخوردگي و نااميدي نوجواناني را سبب مي

توسط آنها معلول علل و عوامل ديگري است كه آنان هيچ دخالتي در ايجاد اين 
  .اند شرايط نداشته

  

  انواع پيشگيري سطوح و ـ ج
چگونه از وقوع جرم پيشگيري «اله خود با عنوان معنادار رس 41بكاريا در فصل 

بنتام نيز . »دادن است پيشگيري از وقوع جرايم بهتر از كيفر« :نويسد ؟ مي»كنيم
آموزش (هاي پيشگيرانه  حل همچون بكاريا در اوايل سده هجدهم راهكارها يا راه

را به عنوان ...) هاي فرهنگي و فعاليت و پرورش، شناساندن قوانين به مردم،
 نيم سده بعد،. كند هاي مكمل كيفر براي مهار بهتر بزهكاري مطرح مي اقدام

در اثر خود به نام  ـ كه از بنيانگذاران مكتب تحققي بودـ نيز  "انريكوفري"
؛ خواستار اصالحات در حقوق كيفري و از جمله »هاي نوين حقوق كيفري افق«

 )562ص ،.ش1388، نجفي ابرندآبادي( .بازنگري در نحوه مبارزه با بزهكاري شد

گردد اين است كه در چنين موقعيتي كه از يك طرف  سؤالي كه مطرح مي
توان به  علل فردي و از سوي ديگر علل اجتماعي در ايجاد بزهكاري مؤثرند، مي

هاي ديگري نيز به وجود  اتكاي مجازات باقي بود؟ و آيا ضروري نيست كه روش
م مورد توجه قرار گيرد؟ سياست جنايي به دنبال تحقق آيد و پيشگيري از جراي

اين جايگزيني و معتقد به ايجاد مقررات پيشگيري كننده و تربيتي براي اين منظور 
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كه  ـ هاي علمي را در اختيار سياست عمومي شناسي در حقيقت داده جرم. است
ه وسيله اما متأسفانه مسائل ظاهري جامعه ك. دهد قرار مي ـ دولت مجري آن است

ها هستند، غالباً بيش از مسائل عميق اجتماعي مورد  تبليغاتي مؤثرتري براي دولت
 )65ص ،.ش1389 نوربها،(. گيرند توجه قرار مي

: در پيشگيري از مواد روانگردان سه عامل مهم را بايد مورد توجه قرار داد
عامل اين سه . كننده و علل و عوامل مصرف كننده، محيط تحريك انسان مصرف

ترين مسأله در پيشگيري از مصرف  مهم. مهم ارتباط تنگاتنگ با يكديگر دارند
تر بررسي اين موضوع است كه آيا  كننده است و از آن مهم مواد، انسان مصرف

 اعتياد يا مصرف قابل درمان است؟ برخي اعتقاد دارند كه اعتياد قابل درمان است،
كننده اگرچه ممكن است  خص مصرفش: به عبارتي ديگر دهد؛ ولي مصونيت نمي

درمان شود و براي مدتي از مصرف خودداري نمايد، ولي گرايش وي به مصرف 
هاي تحقيق  طور كه در نتيجه يافته همان. همچنان در روان و جسم او وجود دارد

از مددجويان تاكنون براي درمان اقدام % 53: گردد ميداني نگارنده نيز مشاهده مي
اند،  سه بار يا بيشتر اقدام به درمان كرده% 11دوبار و % 14بار و  كي% 22نكردند و 

 .ليكن همچنان وابستگي به اين مواد وجود دارد

براساس نوع و زمان اقداماتي كه براي پيشگيري انجام مي دهيم؛ سطوح 
باتوجه به وضعيت جامعه هدف يا تمام اقشار جامعه، . كنيم پيشگيري را تعريف مي

ر براي پيشگيري و اقدامات خاصي كه در آن وضعيت انجام زمان مورد نظ
مهم است بدانيم ميزان شيوع هر . شود گيرد، سطح پيشگيري مشخص مي مي

ي خاص و  آلودگي در جامعه چقدر است و براي افراد آلوده و پاك برنامه
  .جداگانه تدوين نماييم
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ت طراحي آن دسته از اقداماتي كه براي جلوگيري از وقوع و بروز مشكال
. اين روش مشابه مدل پزشكي است. نامند شوند، پيشگيري مرحله نخستين مي مي

 سازي محيط سالم به دنبال كه است اقداماتي و تدابير هدربرگيرند نخستين پيشگيري

 .ستزا جرم شرايط و احوال و اوضاع تغيير و اجتماعي و جغرافيايي

 بحراني شرايط در كه است افرادي از گرفتن پيشي دنبال به دومين پيشگيري

 با پيشگيري اين .هستند جرم ارتكاب آستانه در و برند مي سر به وخطرناك

 مناسب، تأميني اقدامات از استفاده با است درصدد خطر معرض افراد در شناسايي

از مصرف مواد روانگردان  يا مصرف شدن عادت به از هاي زودرس مداخله مانند
شناختي و  روان تدابير نمونه براي .كند يشگيريخطر پ معرض در افراد توسط
 از هستند، معتاد والدين به فرزنداني كه داراي نسبت زودهنگام شناختي جامعه

  )395ص، .ش1388 طاهري،(. پيشگيري است نوع اين مصاديق
در پيشگيري مرحله سوم با ايجاد يك شبكه حمايتي سعي بر سازماندهي و 

ريزي براي جلوگيري از ايجاد اثرات مخرب و نامطلوب مصرف به ويژه در  برنامه
گيرد تا با درمان و اصالح آنها بازسازي و برگشت آنها به  معتادان صورت مي
اين هدف براي اولين بار از سوي طرفداران مكتب دفاع . شود جامعه فراهم مي

 .اجتماعي با هدف اصالح مجرمين مطرح گرديد

هاي متفاوتي مطرح شده است كه به  بندي پيشگيري تقسيم در خصوص انواع
  .پردازيم برخي از آنها مي

 نظام اقدامات و تدابير از گيري بهره با جرم وقوع از پس پيشگيري واكنشي در

 آموزي، عبرت و جمعي فردي، انگيزي رعب با جرم نرخ كاهش براي كيفري عدالت

 پيشگيري اين .كند مي جلوگيري ادافر ي هو بزهكاري دوبار نخستين بزهكاري از
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 پيشگيري ي دوگونه به خود هنوب به گذارد، جامعه مي و فرد بر كه اثري براساس

  )128ص ،.ش1387 ،نيازپور( .شود مي تقسيم خاص پيشگيري و عام
 جامعه افراد از هريك كه است فرض اين بر مبتني عام، واكنشي پيشگيري

 كه مجازات به تهديد از استفاده با را نانآ توان مي و است بزهكار احتمالي يك

 .كرد منصرف آينده در جرم ارتكاب از بود، خواهد و قطعي حتمي آن اجراي
 :از است عبارت گويند،مي نيز غيركيفري پيشگيري آن به كه پيشگيري كنشي
 فرآيند در مداخله با جرم ارتكاب ار پيش كه غيركيفري اقدامات و مجموعه تدابير

  .است بزهكاري از جلوگيري ،درصدد جنايي پيش وضعيت جرم و تنياف فعليت
هاي  پيشگيري عام كه با پيشگيري كيفري نيز قرابت بيشتري دارد جنبه

در اين پيشگيري . انگيزي و عبرت گرفتن مجرم و سايرين مورد توجه است ارعاب
مدنظر ها  شدت، قطعيت، تهديد بالقوه و بالفعل به مجازات و سرعت اعمال مجازات

پذيري  ها و با هدف ارعاب و عبرت شود با اعمال به موقع مجازات است و سعي مي
  .از ارتكاب جرم جلوگيري شود

البته اين نوع پيشگيري در خصوص نوجوانان با توجه به پايين بودن سن 
 ويژه دختران مسؤوليت كيفري درحقوق ايران مشكالت زيادي را براي كودكان به

  .به وجود آورده است ـ هاي بيشتري هستند كه در معرض آسيبـ 
: ترين آنها عبارت از پيشگيري خاص شامل انواع مختلفي است كه مهم

هاي آن و پيشگيري  هاي آن، و پيشگيري وضعي و مدل پيشگيري اجتماعي و مدل
سياست جنايي در خصوص پيشگيري خاص، ناظر به تعيين . باشد زودرس مي

ي مهار كردن بزهكاري از دو جهت قابل توجه ل برايمؤثرترين ابزار و وسا
  .باشد مي
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كانون توجه تغيير » وضعيتي«يا » موقعيتي» «موضعي«در پيشگيري وضعي يا 
به صورتي كه اگر مجرم ميزان . سازوكارها و مديريت پيرامون ارتكاب جرم است

سود و ضرر ناشي از ارتكاب را بسنجد، از ارتكاب عمل خودداري كند يا ارتكاب 
هاي پيشگيري وضعي  عمده روش. عمل مجرمانه بسيار سخت يا غيرممكن باشد

دشوار ساختن ارتكاب جرم، افزايش خطر دستگيري و تأمين امنيت و محافظت از 
 ،.ش1388 معظمي،(. شناسي دارد ديده اين پيشگيري ريشه در بزه. اهداف بزهكار است

 )151ص

جامعه است تا با اين اقدامات سازي و اصالح  در پيشگيري اجتماعي هدف سالم
از جمله پيشگيري اجتماعي، . از ارتكاب جرم و تكرار آن جلوگيري شود

پيشگيري زودرس است كه با شناسايي رفتارهاي پرخاشگرانه، ضد اجتماعي و 
هاي مناسب به منظور جلوگيري از بروز عوامل خطرزا كه  ناسازگارانه، اقدام

اين پيشگيري كاراترين . گيرد ت ميصور نوجوانان در معرض آن هستند،
  .هاي پيشگيري اجتماعي است شيوه

  
  رويكردهاي پيشگيري از مصرف شيشه ـ د

هدف غايي سياست جنايي در واقع، كاستن بار نظام عدالت  در هر سيستم قضايي،
كيفري و حقوق جزا و توزيع وظيفه سركوبي و پيشگيري از پديده مجرمانه بين 

  )32ص ،.ش1379 نجفي ابرندآبادي،(. و نيز مردم است هاي حقوقي ديگرنظام
 مقابله با جرم و پيشگيري در ايران مشاهده در حال حاضر دو رويكرد اصلي در

دوم  اول رويكرد سركوب و مقابله يا رويكرد پيشگيري كيفري از جرم و: شود مي
طور كلي پذيرفته شده كه  به. رويكرد پيشگيري از طريق اقدامات غيركيفري

گونه كه شايسته  توانند آن نمي ،دالت كيفري غالباً پس ازوقوع جرمنهادهاي ع
قبل  كيفري، كه اصوالًبنابراين، رويكرد پيشگيري غير. داست پاسخگوي آن باشن
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عنوان بهترين رويكرد از نظر اهميت در جايگاه  گيرد، بهاز وقوع جرم صورت مي
  .نخست قرار دارد

  
  رويكردهاي كيفري. 1

هاي جهاني و سياست جنايي كشورهاي  رسد با تحول نگرش سازمان مي به نظر
گيري از  ديگر بايد براي تعيين مجازات با احتياط كامل عمل كرد و با بهره

مطالعات سياست جنايي ساير كشورها و نظرات انديشمندان حقوق جنايي، 
 هاي مناسب براي نسبت به تعيين واكنش...  شناسي و شناسي، روان جامعه

. كنندگان مواد روانگردان به ويژه قشر حساس و پرخطر نوجوان اقدام نمود مصرف
  )122ص ،.ش1388 موذن زادگان،(

هدف، تناسب با جرم و  آنچه در رابطه با مجازات داراي اهميت فراوان است،
تناسب مجازات با جرم از موارد مهمي است كه به عنوان . ي اجراي آن استشيوه

گذار نيز به دنبال وضع و تدوين مقرراتي است كه  ده و قانونيك اصل پذيرفته ش
تناسب جرم و : ليكن برخي از علماي حقوق معتقدند. اين اصل را اجرايي نمايد

درمان مورد  زيرا هيچ دليلي وجود ندارد كه  انگيزي است، مجازات مفهوم اشتباه
دادن مجازات با به جاي تناسب . نياز مرتكب بايستي به تناسب شدت جرم او باشد

به همين دليل، رويكرد ( جرم، درمان بايستي متناسب با فرد مرتكب جرم باشد
مورد اشاره قرار » الگوي درمان فردي«عنوان   گاهي اوقات تحت گرا تحقق
كند؛ به  طرفداري مي )نامحدود( ويژه از مجازات نامعين   تحقق گرايي به). گيرد مي

مرحله تعيين كيفر تصميم گرفته شود كه  دراين بيان كه بسيار زود است تا 
بايستي نگهداري شود؛چرا كه اين مدت بستگي دارد به اين كه   مرتكب چه مدتي

آل تصميم به آزادسازي فرد  بنابراين به طور ايده. چقدر سريع عمل كند  درمان
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. اتخاذ گردد بايستي در دستان كارشناسان درمان نهاده شود تا در تاريخ ديگري
  )407ـ438ص ،.ش1385 اري علي،صف(

چون . كنندگان مواد روانگردان مصداق عيني دارد اين نظريه در رابطه با مصرف
كننده بايد يه  مصرف مواد بيشتر به يك بيماري نزديك است و رهايي مصرف

  .دست مددكاران و درمانگران قرار گيرد تا با تشخيص سالمت كامل آزاد شوند
آور و خنثي كننده است؛ لذا جنبه انگيز، ندامتبآموز، ارعامجازات، عبرت

به اين كاركردهاي سودمند، كاركرد ديگري اضافه . آموزشي دارد و مفيد است
امروزه مطالعات نشان . كنند و آن عبارت از كاركرد اخالقي مجازات استمي
 نجفي ابرندآبادي،( .دهد كه در عمل و تجربه اين كاركردها محقق نشده است مي

ها و قطعيت آنها، ميزان رغم شداد و غالظ مجازات؛ لذا علي)125ص ،.ش1380
تنها نقطه مثبت مجازات اين . بزهكاري كاهش نيافته و بيالن مجازات منفي است

كند است كه افراد مجرم را گاه براي هميشه و گاه براي مدتي از جامعه منفك مي
بدين ترتيب كارآيي مجازات . كندو به صورت مكاني يا زماني آنها را خنثي مي

  .قبول است فقط از نظر سزادهي قابل
ي آن براي هايي كه در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصالحيه يكي از مجازات

بيني شده، كيفر اعدام به منظور حذف و مرتكبين جرايم در شرايط خاص پيش
فري مشروعيت مجازات اعدام با پيدايش مكاتب كي. سركوب كامل مجرم است

متزلزل گرديد و در  1968جديد و به ويژه پس از كنوانسيون منع مجازات اعدام 
در  برخي از كشورها به طور كلي از قوانين جزايي حذف و در برخي كشورها

  .عمل ترك شد
در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصالحيه آن با جرايم مربوط به قاچاق، حمل و 

واد مخدر و روانگردان مواجه هستيم كه براي آن نگهداري، استعمال و اعتياد به م
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 قانونگذار در اين قانون با نگاه رسد، به نظر مي. مجازات تعيين شده است
بينانه  حتي اگر بخواهيم خوش. مبادرت به تعيين مجازات نموده است غيرپيامدگرا،

، به ثر بدانيمؤگذار م موضوع را بررسي كنيم و ديدگاه پيامدگرا را در نظر قانون
رسيم كه در اين حالت نيز صرفاً به پيامد ارعاب و بازدارندگي توجه  اين نتيجه مي
چون با وجود نوظهور بودن برخي از جرايم مانند استعمال مواد . شده است
هاي جايگزين مثل خدمات عمومي،  باز هم خبري از مجازات روانگردان،

  .نيست... هاي خانگي و نظارت الكترونيكي و حبس
اي است  گونه هاي كودكان و نوجوانان به گمان، وضعيت خاص و ويژگي بي

كه در صورت ارتكاب بزه از سوي ايشان، نظام پاسخگويي به جرايم و تخلفات 
گيري از مشاركت در اين ميان بهره آنان نيز بايد متفاوت از بزرگساالن باشد،

ديده بزهكار  بزههاي مردم نهاد حامي  شناس، مددكار، و سازمان مشاوره، روان
. سازد خردسال، راه پاسخگويي ترميمي به جاي تنبيهي و سركوبگر را هموار مي

تواند به ميزان قابل توجهي در بازسازي محكومين  بت بعد از خروج ميقمراكز مرا
طبق . آزاد شده و بازگشت آنها به جامعه و جلوگيري از تكرار جرم مؤثر باشند

ح و تربيت تهران موضوع مطالعه ميداني نگارنده؛ اظهارات مددجويان كانون اصال
از آنها به علت ارتكاب همين جرم % 27اند ولي  از آنها تا به حال زنداني نشده% 70

  .ه نسبت بااليي از تكرار جرم استيا جرايم ديگر سابقه دارند كه رقم ب
. دگير انگاري مصرف مواد روانگردان مباني مختلفي مد نظر قرار مي براي جرم

انگاري مصرف مواد روانگردان توسط نوجوانان نيازمند بستر فرهنگي  جرم
قبح مواد روانگردان مزبور بايد آنقدر در جامعه : اجتماعي است؛ به عبارت ديگر

. شديد شود تا كليه اقشار جامعه در صورت تعيين مجازات به راحتي آن را بپذيرند
مواد مخدر توجه كافي و وافي به اصول  رسد، در اصالحيه قانون مبارزه با به نظر مي
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يا «با اضافه كردن عبارت  انگاري نشده است و صرفاً مربوط به جرم
، )1(در بندهاي » مواد مخدر« پس از عبارت » هاي صنعتي غيرداروِيي روانگردان

، )12(، )11(، )3(، )2(و مواد ) 1(ماده ) 9(و ) 7(، )6(، )5(، )4(، )3(، )2(
، )و تبصره آن 30(و تبصره آن، ) 28(، )26(، )23(، )20(، )19(، )14(، )13(
قانون؛ فقط مشكل اصل قانوني بودن جرم و مجازات را حل ) 42(و  )40(، )33(

  .اند تا از فشار افكار عمومي رها شوند نموده
اصالحي نيز ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد يا فروش،  8در ماده 

 به صراحت آورده شده و )شيشه(آمفتامين  كردن مت نگهداري، مخفي يا حمل
گذار با تعيين  در اين ماده نيز قانون. براي مقابله با آن مجازات تعيين شده است

هاي سنتي صرفاً به جنبه ارعابي مجازات توجه داشته است و تنها معيار  مجازات
 19ماده در . افزايش يا شدت مجازات را ميزان مواد مكشوفه درنظر گرفته است

استعمال » ييهاي صنعتي غيردارو يا روانگردان« افراد غيرمعتادي كه مواد مخدر
  .شوند نمايند، برحسب نوع مواد مجازات مي
برخي معتقدند كه بايد در خصوص  انگاري، در مقابل طرفداران نظريه جرم

زدايي پيروي كرد و با برداشتن  مصرف مواد مخدر و روانگردان از نظريه جرم
. نت اجراهاي كيفري به عنوان يك بحران بهداشت عمومي به آن توجه كردضما

آنان معتقدند كه مبارزه با مصرف به علت اينكه هيچ تأثيري در كاهش تقاضا يا 
برخي از نويسندگان . اي نخواهد داشت محدوديت عرضه نداشته و ندارد، هيچ نتيجه

ر از مضرات مصرف مواد مخدر انگاري بسيار بيشت اند كه مضرات جرم بر اين عقيده
 .زدايي از مواد مخدر جامعه از اين مضار در امان خواهد بود است و با جرم

  )104، ص.ش1388مرتضوي، (
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در بسياري از كشورهاي اروپايي از جمله آلمان، اتريش، دانمارك، فنالند، 
رف مص) سال 14جز براي ترياك تا سن (يونان، ايرلند، ايتاليا، هند و انگلستان 

اگر  3ـ4در حقوق جزاي تركيه به موجب بند . شود جرم محسوب نمي مواد مخدر،
كننده به منظور درمان خود را به مرجع رسمي معرفي كند، به خاطر  شخص مصرف

 ،.ش1379، دورومو تزجان(. مصرف مواد مخدر تحت تعقيب قرار نخواهد گرفت
 )91ص

دايي از مصرف مواد مخدر يا ز اي براي جرم در حقوق ايران تاكنون هيچ اراده
اين نگرش متأثر از تصوري است كه از ديرباز از . روانگردان وجود نداشته است

انگيز در بين مردم  مصرف مواد به عنوان يك رفتار بسيار غيراخالقي و مفسده
گذار در صورت ارائه گواهي  در اصالحيه جديد نيز قانون. وجود آمده است هب

  .ا از مجازات معاف كرده استادين رترك اعتياد معت
  
 رويكردهاي غيركيفري. 2

هاي گذشته مبارزه با موادمخدر تنها به نيروهاي نظامي و پليسي در طول سال
شد، با تولد علم كاهش تقاضا در دنيا ضرورت مشاركت كليه كشور محدود مي

هاي گوناگون اعم از پيشگيري، درمان، نهادهاي فرهنگي و اجتماعي در حوزه
به همين منظور در حال حاضر . اهش آسيب و مقابله مورد توجه قرار گرفتك

به . سياست جنايي اكثر كشورها به سمت رويكردهاي غيركيفري رفته است
 شود، صرفاًريزي ميها قبل از وقوع جرم برنامه عبارت ديگر؛ رويكردها و فعاليت

يعني همه . اگير استآميز و جامع و فر به دنبال كاهش جرايم، فاقد نگاه خشونت
  .عوامل نوعي بزه را درنظر دارد
پيشگيري شامل مجموعه تدابير سياست جنايي به « :آقاي گسن معتقد است

شود كه غايت انحصاري يا الاقل جزيي آن تحديد استثناي تدابير نظام كيفري مي
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كردن  هاي مجرمانه از طريق غيرممكن كردن، دشوارتر امكان وقوع مجموع اقدام
  .»كمتر محتمل كردن آنهاست يا

ترين عنصر در پيشگيري از  طور كه در مباحث قبل نيز ديديم، مهم همان
كننده را آكاه اگر بتوانيم فرد مصرف. كننده است مصرف مواد انسان مصرف

كنيم، نگرش او را به مصرف تغيير دهيم و يا با تدوين يك برنامه صحيح اوقات 
ترين اقدام را در پيشگيري  ثير در كاهش تقاضا مهمأفراغت وي را پر نماييم، با ت

  .ايماز مصرف انجام داده
آگاه ساختن مردم از عواقب و عوارض سوءمصرف مواد مخدر از حقوق 

جامعه و از حقوق بشري افرادي از اين جامعه است كه بعداً دچار  اجتماعي مردم
، مبين اين امر »پيشگيري بهتر از درمان است«معروف  عبارت. شوند اعتياد مي

كه منجر  ـ آثار سوءمصرف مواد مخدر ي هزمين هاي الزم در است كه اگر آموزش
. آيد قرار گيرد، درصد اعتياد پايين مي در اختيار افراد جامعه ـ شود به اعتياد مي

 )40ص ،.ش1383، رحمدل(

كننده از عوارض و مضرات  مددجويان مصرف% 53در تحقيق ميداني نگارنده 
از طريق : آنان اعالم كردند% 50واد روانگردان هيچ اطالعي نداشتند ومصرف م

پس اقدام آموزشي . رساني در اين خصوص صورت نگرفته استمدرسه اطالع
اين اقدام عالوه بر . ترين اقدام پيشگيري از مصرف مواد روانگردان است مهم

. وشش قرار دهدها، مربيان مدارس و جامعه را نيز تحت پنوجوانان بايد خانواده
ها از مضرات مصرف مواد آگاهي يابند، به  بدون شك اگر نوجوانان و خانواده

هاي اخالقي  اين آموزش. ميزان قابل توجهي از مصرف مواد جلوگيري خواهد شد
 .هاي مردمي صورت گيرد از طريق مدرسه، رسانه، والدين و سازمان
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ها و باورهاي مثبت  اد نگرشاند كه افرادي كه نسبت به مو مطالعات ثابت كرده
هاي خنثي يا  دارند، احتمال مصرف و اعتيادشان بيشتر از كساني است كه نگرش

 طور طوالني باقي بمانند، هايي كه به ليكن تغيير يا ايجاد نگرش. منفي دارند
ها از خنثي به منفي  نگرش هاي منفي يا تغيير تقويت نگرش. كارآساني نيست

تقويت  همچنين )12ص ،.ش1382 المار،( .مثبت به منفي است تر از تغييرنگرش آسان
هاي اجتماعي در نوجوانان عالوه بر كاهش سوءمصرف مواد مخدر، منجر به ارزش

 .گردد اي ضد اجتماعي ديگر نيز ميكاهش رفتاره

 به هاي زندگي مهارت آموزش و صحيح اطالعات انتقال در والدين انگاري سهل

 اين .است وجود آورده به آنان اجتماعي زندگي در را ايعديده مشكالت فرزندان،

 هاي آموزش بايد دانند، چگونهدرستي نمي به والدين از بسياري كه است حالي در

ها و فشارهاي  نگرش براي خنثي نمودن تأثير. بدهند خود كودك به را الزم
ماعي دوستان، آموزش مقاومت در مقابل فشار دوستان به اصالح رفتارهاي ضداجت

  .كمك خواهد كرد
ترديد، برخي از نوجوانان براي گرايش به بزهكاري و مصرف مواد بيش از  بي

نوجوانان فاقد سرپرست يا داراي سرپرست . تر هستند سايرين مستعدتر و آماده
كه در عوامل خانوادگي به آنها اشاره شد، به راحتي  ،...آلوده، فرزندان طالق و

پس . شوند بيروني به سمت مواد روانگران متمايل ميتحت تأثير عوامل دروني و 
هاي حمايت  از شناسايي اين افراد با اقداماتي از قبيل مداخالت زودرس، برنامه

تربيتي به منظور تغيير رفتار و نگرش آنان نسبت  ـ هاي آموزشي خانوادگي، برنامه
راي به مصرف مواد مخدر و روانگردان و تربيت و آموزش يك حرفه و شغل ب

هدايت آنان به سوي آينده سالم و اميد بخش امكان پيشگيري از گرايش نوجوانان 
 .گردد به مصرف مواد ميسر مي
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 ثرؤتواند عاملي باشد كه در شكل گيري شخصيت نوجوانان م اوقات فراغت مي
مطالعات ثابت نموده است كه در ميان بزهكاران واجد سوءسابقه، بيش از . است

خانه، مجالس  قهوه( فراغت خود را در مراكز تفريحات ناسالمنصف آنان، اوقات 
معاشرت با دوستان بزهكار و حتي فاقد اخالق . اند گذرانده...) رقص، قمارخانه و
هاي ورزشي  تشكيل گروه. ثر استؤگيري شخصيت بزهكار م نيز قطعاً در شكل

هاي  رنامهب. ها جلوگيري كند رفتاري تواند از گرايش نوجوانان به سمت كج مي
ها و ايجاد كفايت به  جايگزين بر اين فرض استوارند كه فراهم ساختن مهارت

تواند به صورت تفريح، ورزش و يا  ها مي اين برنامه. انجامد كاهش مصرف مواد مي
ها يا  هاي اجتماعي خارج از برنامه درسي يا شغلي باشد، يا به صورت فعاليت فعاليت

 )186ص ،.ش1374 گسن،(. ذهبي باشداي يا م تفريحات درون مدرسه

هاي اجتماعي نيز در ارتباط با همساالن محقق  توسعه و گسترش مهارت
شود  همزيستي و همكاري با ديگران و كنترل رفتار با ديگران، باعث مي. شود مي

ده و كه نوجوانان خود را كنترل كرده، هيجانات و احساسات خود را شناسايي نمو
  .ل كننداختالفات را حل و فص

هاي مدار يا پيشگيري برپايه برنامهيكي از رويكردهاي مهم، رويكرد خانواده
مدار به دنبال شناخت عوامل خطر و عوامل رويكرد خانواده. محور استخانواده

مثابه يك سپر  كارگيري عوامل حمايتي، به تا با به حمايتي مرتبط با خانواده است،
سوء اين عوامل بكاهد و بدين طريق از بزهكار  در مقابل عوامل خطر، از تأثيرات

) 18ص، .ش1389 خسروشاهي و منصوري،( .شدن كودك ممانعت به عمل آورد
تواند در ارتكاب بزه و مصرف مواد روانگردان  طور كه خانواده ناسالم مي همان
اي  تواند نقش تعيين كننده ثري ايفا نمايد، يك خانواده متعادل و سالم ميؤنقش م
 .يشگيري از ارتكاب مصرف مواد روانگردان يا هر نوع بزه ديگر داشته باشددر پ
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اند يا در  نوجواناني كه در ايام كودكي يا نوجواني والدين خود را از دست داده
اند، براي تخليه بار رواني اين آسيب يا  خانواده غيرمتعادل يا متالشي رشد كرده

ممكن است به مصرف مواد  جود،هاي دوران كودكي و فرار از وضعيت مو عقده
روانگردان تمايل يابند و عدم نظارت، كنترل و پيوندهاي خانوادگي محكم در يك 

طور كامل از  خانواده ادامه اين روند را به دنبال خواهد داشت؛ تا جايي كه فرد به
فقدان روابط عاطفي سالم . شود سالمت روحي و جسمي فاصله گرفته و تباه مي

اي براي  كنندگان مواد روانگردان از اين مواد به عنوان وسيله مصرفباعث شده تا 
 .پر كردن يا جايگزيني اين روابط استفاده نمايند

 هايي شوندفعاليت سرگرم كنيم تا تشويق را خود فرزندان كه است مهم بسيار

 و رفتاري قوانين درباره صحبت همچنين. كنند سرخوشي احساس طبيعي طور به كه
 و والدين براي آن درك قابل هايكردن محدوديت مشخص و آنها صريح وضع

 موادمخدر، روانگردان مصرف بتوانيم اگر .برخوردار است زيادي اهميت از فرزندان

 از قبل ايمگرفته را مشكل جلوي آزمايشي، متوقف كنيم، مراحل در را الكل و يا

 )14ص، .ش1382 المار،(. شود گير فرزندان گريبان جدي طور به مشكل آنكه

نظر گرفتن مدرسه به يري از بزهكاري نوجوانان بدون دربحث درباره پيشگ
اگر سن . ترين پايگاه اجتماعي نوجوان به نتيجه واقعي نخواهد رسيدعنوان مهم

در نظر بگيريم، سيستم آموزشي دوران مهم  18تا  12طور خاص از  نوجواني را به
 بيش دهد و در اين مدتتحت پوشش قرار ميراهنمايي و دبيرستان هر نوجوان را 

پس مدرسه . شود از نيمي از وقت هرنوجوان در مدرسه و در حال آموزش پر مي
 .ريزي رويكردهاي پيشگيري باشد ثرترين عامل براي طراحي و برنامهؤتواند ممي

ها به ويژه راديو و تلويريون در مراحل زندگي انسان  ثر و مستمر رسانهؤنقش م
هاي گروهي  رسانه. ه كودكان و نوجوانان براي همگان روشن و واضح استويژ به
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مانند مطبوعات، راديو، تلويزيون سينما و امثال آنها و همچنين فرايند ارتباط 
همگاني در حال حاضر بيش از هر زمان ديگري تحت بررسي و مطالعه دقيق و 

ايت از اهميت اين مطالعات و تحقيقات گسترده، حك. اندمنظم قرار گرفته
 .كندعنوان نهاد مهم اجتماعي ميهاي همگاني به رسانه

عنوان چهارمين ركن حكومت  امروز مطرح شدن وسايل ارتباط جمعي به
گانه مقننه، قضاييه و مجريه خود بهترين نشانه رابطه  دموكراسي در كنار اركان سه
ردمي پيش شرط به عبارت ديگر وجود يك نظام م. ميان آنها و نظام مردمي است

و اردبيلي (. هاي همگاني در زمينه جلب مشاركت مردم استالزم در موقعيت رسانه
  )63ص، .ش1385 ديگران،

بايد خطرات و عواقب مصرف مواد را به نوجوانان و جوانان آموزش دهند، 
اطالعات ارائه شده بايد صحيح و از نظر علمي معتبر باشد، از ترساندن بيش از حد 

آميز خودداري شود، حس كنجكاوي نوجوانان را با طرح آثار  الب اغراقو بيان مط
به دست آوردن يا مصرف مواد آموزش  خوشايند احتمالي برانگيخته نشود، نحوه

داده نشود بهتر است بيشتر به مطالبي پرداخته شود كه خطرات حتي يك بار 
بالفاصله پس  و عوارض و خطرات كوتاه مدت و نمايندمصرف مواد را منتقل مي

 كه معموال براي نوجوانان اهميت بيشتري داردـ  از مصرف مواد مطرح و عوارضي
 .تأكيد شود ـ

تر  هاي اشتغال شايع مصرف مواد، دربعضي از شاغلين و برخي از مكان سوء
بازدهي كار و سالمت كاركنان در معرض خطر قرار   است، به همين دليل،

كاركنان آن را نوجوانان و جوانان تشكيل هايي كه اكثريت  مكان. گيرد مي
و فرايند ) ها و واحدهاي حمل ونقل ها، دانشگاه ها، كارخانه سربازخانه(دهند  مي

آميزي هستند كه به توجه  هاي مخاطره كار با استرس بيشتري همراه است، مكان
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اين رويكرد برمبناي پيشگيري . بيشتري نياز داشته و در اولويت قرار دارند
سازي محيط  هدف از اين رويكرد اصالح و سالم. مدار استوار استاعي جامعهاجتم

 .زندگي، كار يا تحصيل نوجوان است

هاي  ها، محله اجراي تدابير خاص به منظور كنترل اماكن خاص همچون پارك
هاي امروزي و ممانعت از ارائه خدمات به شاپهاي سنتي يا كافي خانه آلوده، قهوه

تواند، راه مناسبي براي پيشگيري از ناهنجاري ها و ان مياطفال و نوجوان
اين موضوعي است كه در مبحث . هاي مرتبط به مواد روانگردان باشد بزهكاري

اين تجربه توسط كشور ژاپن . پيشگيري وضعي به تفصيل مورد بحث قرار گرفت
سط صورت گرفته و به نتايج خوبي در راه پيشگيري از مصرف مواد روانگردان تو

% 28برابر نتايج تحقيق ميداني نگارنده نيز . اندها رسيدهنوجوانان و ساير بزهكاري
مخدر يا روانگردان براي اولين  كوچه و خيابان را محل مصرف مواد% 22پارك و 

بنابراين حضور مؤثر مأمورين پليس و نظارت مستمر در . بار عنوان كردند
تواند سهولت ماكن عمومي ،بدون ترديد ميهاي مسافربري و ساير اها، پايانه پارك

  .سازد ناامن فروشندگان براي را اماكن اين و مواجه مشكل با را مواد به دسترسي در
تالش در راستاي درمان و معالجه معتادين و كيفرزدايي از مصرف مواد 

بهترين راه براي پيشگيري از مصرف : شعار كساني است كه معتقدند روانگردان،
حل هر چند در بعضي اين راه. نگردان اقدامات پزشكي و درماني استمواد روا

ليكن در برخي ديگر از  ييد جامعه مدني نيست،أكشورهاي اروپايي مورد ت
مدهاي ااندركاران مبارزه با پي كشورها تحقق يافته و مورد توجه مسؤوالن و دست

دز، قرار گرفته ويژه به منظور جلوگيري از گسترش بيماري اي هناشي از مصرف، ب
قرار دادن سرنگ تزريق و نيز اماكن خاص در اختيار معتادان به هرويين، . است

هاي مورد نياز در محل، در ازاي كراك، شيشه و حتي فروش مواد در اندازه
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پرداخت روزانه مبلغي معين از سوي معتادان از جمله راهكارهايي است كه در 
نظر به . اندر آزمايشي به آن متوسل شدهطو كشورهايي مانند سوييس و آلمان به

شود، ارايه مواد مورد اين كه حمل مواد مخدر در همه اين كشورها جرم تلقي مي
پا  كنندگان خرده هاي مورد نياز، پليس را در كشف و دستگيري توزيع نياز در محل
در اين كشورها برخي از صاحبنظران، فقط پيشنهاد كيفرزدايي از . كندكمك مي

  )334ص، .ش1379 آشوري،(. كننداد مخدر ماليم را ارايه ميمو
اين . تواند بر سالمت انسان تأثير سوء داشته باشد هرگونه استرس و اختاللي مي

: گيرد؛ به عنوان مثال موضوع در وضع قوانين و مقررات مورد توجه قرار مي
املي هستند كه بردن سطح استاندارد زندگي عو اشتغال، رفع فقر و باال افزايش سطح

الگوهاي مختلف سالمت و بيماري در . گذارند تأثير مثبتي مي بر سالمت افراد،
 .اين مساله است يكشورهاي مختلف نشان دهنده

اي كه باشد، بايد به دنبال معالجه مصرف مواد روانگردان در هر اندازه و مرحله
گيريم و همچنين  ر ميمسؤوليت كيفري كه براي اين افراد درنظ. افراد مبتال باشيم

. جامعه را از اقدام براي درمان آنان غافل نمايد مجازاتي كه بايد تحمل نمايند نبايد،
با توجه به اينكه آلودگي اين افراد معلول عللي است كه جامعه، دولت و خانواده 

كند كه همه اين نهادها براي پاك اند، منطق حكم ميثر بودهؤنيز در پيدايش آن م
  .كنندگان و بازگشت آنها به جامعه اقدام نمايد رفشدن مص
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  نتيجه
ها، شكستن  و چارچوب با تعيين حدود جوامع سعي دارند، گذاران در همه قانون

سياست جنايي كشورها . هنجارهاي موجود را در حد امكان سخت و مشكل نمايند
آن شناسايي  مبتني بر ايجاد امنيت و سالمت جامعه استوار است و براي برقراري

اندازد، ضرورت دارد تا با تبيين اين عوامل،  عواملي كه امنيت را به مخاطره مي
طور كه مشاهده كرديم،  همان. اقدامات پيشگيرانه در دستور كار قرار گيرد

ترين  يكي از بزرگ گرايش نسل جديد به مصرف مواد مخدر و روانگردان
درگير خود كرده است و ساليانه هاي موجود است كه همه را  مخاطرات و دغدغه

گونه مواد جان خود را از دست داده و عالوه بر  اثر مصرف اين بسياري بر افراد
ناپذيري نيز  هاي جبرانها و خسارت افراد، در بحث اقتصادي نيز زيان مرگ و مير
اين مشكالت كه عنوان شد،  ي وارد نموده است و از همه ي جامعهبر پيكره

رفتارهاي ناشايست و غيرانساني بسياري نيز  خانوادگي و ي ومشكالت اجتماع
در راه پيشگيري از مصرف اين  گريبانگير جامعه كنوني شده است كه بايستي

ترين عوامل  جويي به عنوان مهم كنجكاوي و لذت. هاي بسياري نمود مواد تالش
وامل نيز اند، ليكن اين ع براي مصرف مواد روانگردان توسط نوجوانان معرفي شده

سازي اوقات فراغت يا امكانات رفاهي و تفريحي  تحت تأثير مواردي همچون غني
نوجوان به  بايست از طريق دولت يا خانواده ساماندهي گرديده واست كه مي

  .سمت سالمت هدايت شود
تواند به نوعي در جلوگيري از  مي اگرچه هركدام از سطوح و انواع پيشگيري،

صرف مواد روانگردان نقش داشته باشد؛  ليكن پيشگيري گرايش نوجوانان به م
اولين و پيشگيري اجتماعي نسبت به سطوح و انواع پيشگيري از اهميت بيشتري 
برخوردار هستند؛ چون در اين سطح و نوع از پيشگيري اقدامات مربوط به قبل از 
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 سازي محيط زندگي، تحصيل و كار و آگاهي اقداماتي همچون سالم. مصرف است
  .دادن به نوجوان از مواد روانگردان در اين مرحله قرار دارد

با شناسايي  ـ اي از پيشگيري اجتماعي است كه شاخهـ  در پيشگيري زودرس
هاي مناسبي به منظور  رفتارهاي ضد اجتماعي، ناسازگارانه و پرخاشگرانه، اقدام

صورت ـ  كه نوجوانان در معرض آن هستندـ  جلوگيري از بروز عوامل خطرزا
در اين . هاي پيشگيري اجتماعي استاين پيشگيري كاراترين شيوه .گيردمي

پيشگيري از نوجوانان نيازمند، در زمينه تحصيلي، درماني و آموزش حمايت 
ها در تربيت و اداره كردن فرزندان، ايجاد امكانات شود و توانمندسازي خانواده مي

 .گيردار ميوجوانان مورد توجه قربراي اوقات فراغت ن

بنابراين با . سالگي تعريف شده است 17تا  12سن نوجواني در اكثر جوامع از 
 حقوق كنوانسيون و قضايي هاي سيستم اكثر در كيفري وليتؤمس سن به توجه

سازمان ملل، پيشگيري از طريق ارعاب و كيفر در خصوص  1989كودك مصوب 
شناسان، دوران  كثر حقوقدانان و جامعهييد اأبه ت. نوجوانان جايگاه قابل دفاعي ندارد

نوجواني زمان بحران و كشاكش ميان نوجوان و والدين است كه بازنده ناگريز آن 
يارويي با آن تأثير شناخت اين بحران در تحمل آن و نحوه رو. والدين هستند
  .بسياري دارد

كه مرتبط با عوارض، عوامل، اسباب و  هاي كلي،در پايان با توجه بحث
توان گفت كه مصرف مواد روانگردان توسط  يكردهاي پيشگيري بيان شد، ميرو

كن  اي نيست كه با يك برنامه و فعاليت چندماهه يا چندساله ريشه نوجوانان پديده
يابيم  شود، بلكه با توجه به تجارب ساليان گذشته در ايران و ساير كشورها درمي

 هاي مجازات تعيين و انگاري جرم ،كنترل مبارزه، تنها مصرف از پيشگيري براي كه
شديد نتيجه مطلوب نخواهد داد؛ بلكه بايد به سمت رويكردهاي غيركيفري و به 

  .عبارت ديگر پيشگيري اجتماعي برويم



 

 

  1390نوزدهم، زمستان  ، شمارهپنجمسال   پزشكيحقوقفصلنامه/   165

نان
جوا

 نو
سط

 تو
شه

 شي
دان

گر
روان

ده 
ف ما

صر
ز م

ي ا
گير

پيش
 

                                                                                                                                            

  ها نوشت پي
1- Dehydrotion 
2- Over heating 

  

  فهرست منابع
  كتب )الف

  مؤلف شناسي اعتياد، نشر ، جامعه).ش1385( ـ اختر محققي، مهدي
، نشر دانشگاه آزاد )شناسي، پيشگيري، درمان انواع مواد، سبب( د، اعتيا).ش1388( ـ باوي، ساسان

  اسالمي اهواز
سازمان  ،ي پيشگيري از اعتياد، نشر دانژه ، مجموعه).ش1387( ـ نيا ليال جزايري، عليرضا و سليماني

  مينيأها و اقدامات ت زندان
  ، معتاد كيست مواد مخدر چيست، نشركيهان).ش1379( ـ دانش، تاج زمان

، ترجمه دكتر )شيشه(آمفتامين  ، مجموعه حقايق آشكار از مواد مخدر مت).ش1389( ـ دي، مهلينگرن
  سيد مهرداد مظفر و نازيال رستمي، نشر ستاد مبارزه با مواد مخدر

  شناسي اجتماعي، نشر سمت ، آسيب).ش 1387( ـ اهللا  صديق سروستاني، رحمت
  معاونت آموزش ناجا ، كليات مواد مخدر، نشر).ش1386( ـ غنجي، علي

شناسي از تولد تا مرگ، ترجمه دكتر مهشيد فروعان،  ، رشد انسان، روان).ش1386( ـ رايس ،فيليپ .ف
  نشر ارجمند

 هرجمت( اعتياد از عاري دنياي گسترش پيشگيري براي والدين ، راهنماي).ش1382( ـ الكساندر المار،
  اول چاپ، موادمخدر با مبارزه ستاد ،دبيرخانه نشر، )نخست حميدرضا طاهري

هاي زندگي جوانان، ترجمه مرتضي  ، اوقات فراغت و سبك).ش1382( ـ لئوبي هنري و جان جي الو
  مالنظر، نشر سازمان ملي جوانان

  گردان، نشر مجدقاچاق مواد مخدر و روان ،).ش1388( ـ مرتضوي، سعيد
  انتشارات نوبلي انحرافات تبريز، شناس ، جامعه).ش1374( ـ مساواتي آذر، مجيد

  كودكان و نوجوانان، نشر دادگستر ، بزهكاري).ش1388( ـ معظمي، شهال
  ، درسنامه جامع درمان اعتياد، نشر سازمان نظام پزشكي ايران).ش1387( ـ نادري، شهرام و ديگران

  شناسي، انتشارات گنج دانش ي جرم ، زمينه).ش1389( ـ رضا ،نوربها
  شناسي تا پيشگيري، نشر فكرسازان بزهكاري به عادت از علت ،).ش1387( ـ نيازپور، اميرحسين
 درمان سوء مصرف مواد، نشر سليمان، راهنماي پيشگيري و ).ش1384( ـ وزيريان، محسن



 

 

  1390نوزدهم، زمستان  ، شمارهپنجمسال   پزشكيحقوقفصلنامه/   166

قي
صاد

ضا 
لير
، ع
ملو

 شا
اقر

ي، ب
كيان

زاد 
مهر

 

                                                                                                                                            

 مقاالت) ب

المللي علمي و  ي كل همايش، مجموعه مقاالت برگزيده همايش بين نتيجه ،).ش1379( ـ آشوري، محمد
  مواد مخدر مواد مخدر تهران قبال كاربردي سياست جنايي در

  8/4/90ي  مورخه 3165ي  ، افسون افيون، روزنامه جام جم شماره.)ش1390( ـ اخوان بهبهاني، علي
، پيشگيري ثانويه از جرم و كجروي در .)ش1390( ـ اهللا زاده، محمدجعفر و خسروشاهي قدرت حببب

  1رضوي شماره  شناسي پيشگيري، دادگستري خراسان نشريه جرم ن،آهاي قر آموزه
ترجمه (، تدابير پيشگيرانه و سركوبگرانه قاچاق مواد مخدر در تركيه، .)ش1379( ـ دورومو، تزجان

هاي مختلف سياست  المللي علمي كاربردي جنبه ، مجموعه مقاالت همايش بين)الدين كرد عليوند روح
  جنايي در قبال مواد مخدر انتشارات روزنامه رسمي ج دوم

نور، مجله رفاه ، مقاله حقوق بشر و معتادان پايگاه مجالت تخصصي .)ش1383( ـ رحمدل، منصور
  13اجتماعي شماره 

كپي انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه  ، پلي)1(تفريرات درس حقوق بزهكاري اطفال  ـ شاملو، باقر
  يشهيد بهشت

ن و جوانان پسر به ، بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر گرايش نوجوانا.)ش1389( ـ مهدي فرد، صادقي
ي پليس  بزهكاري مورد مطالعه زندان شهرستان بيرجند، فصلنامه مطالعات پيشگيري از جرم، نشريه

  16ي  پيشگيري ناجا شماره
  43آوري براي مجازات، مجله تحقيقات حقوقي، شماره  ، توجيه يا دليل.)ش1385( ـ صفاري، علي

 مخدر، مجموعه مواد برابر در گيرانهپيشجنايي  ياستس و انساني ، امنيت.)ش1388( ـ طاهري، محمدعلي

  آسيا غرب در انساني امنيت المللي بين همايش هاي مقاله
، اقدام مناسب براي پيشگيري از جرم و اصالح مجرمين، .)ش1373( ـ هاي قزويني، محمد فرجي

  شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم پايان
وضعي و كنترل بزهكاري، ترجمه علي حسين نجفي  ، روابط ميان پيشگيري.)ش1380( ـ موندگسن، ري

  47 شماره .حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ابرندآبادي، مجله تحقيقات حقوقي دانشكده
، نگاهي به سوءمصرف مواد روانگردان در ايران،  انتشار توسط ويكي پديا .)ش1389( ـ مكري، آذرخش

  http://fa.wikipedia.org/wikiـ  25/3/90

هاي اجتماعي،  ، كودكان و نوجوانان معارض با قانون و واكنش.)ش1388( ـ زادگان، حسينعلي مؤذن
  د دكتر محمد آشوري، انتشارات سمتمجموعه مقاالت در تجليل از استا
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، چگونگي درمان و بازپروري مجرمان معتاد در حقوق انگلستان، همايش .)ش1379( ـ مهرا، نسرين
 روزنامه نشر اول، جلد مخدر، مواد قبال در جنايي سياست مختلف هاي جنبه كاربردي علمي المللي بين

  رسمي
ي مقاالت  وشوي اموال كثيف ناشي از جرم، مجموعه ، شست.)ش1379( ـ ميرمحمدصادقي، حسين

مخدر جلد اول،  هاي مختلف سياسي جنايي در قبال مواد كاربردي جنبه ـ المللي علمي همايش بين
  نشر روزنامه رسمي
  297فصلنامه پيوند شماره  ،.)ش1383( ـ ميكاييلي منيع، فرزانه

، پيشگيري از بزهكاري و پليس محلي، مجله تحقيقات .)ش1381( ـ نجفي ابرندآبادي، علي حسين
  25ـ26نشگاه شهيد بهشتي، ش حقوقي دانشكده حقوق دا

  79ـ80شناسي دوره دكتري دانشگاه تربيت مدرس  تقريرات درس جرم ـ حسين نجفي ابرندآبادي، علي
، پيشگيري عادالنه از جرم، مجموعه مقاالت در تجليل از .)ش1388( ـ نجفي ابرندآبادي، علي حسين

  د دكتر محمد آشوري، انتشارات سمتاستا
ي قانون پيشگيري از  ، پيشگيري از بزهكاري در قانون اساسي و اليحه.)ش1382( ـ نيازپور، اميرحسين

  45م، مجله حقوقي دادگستري شماره وقوع جر
پزشكان، مجله  هاي توليد دارو بر تجويز ، مقاله تأثير شركت.)ش1382( ـ ويكتور دانيل و بروس هاردن

 3سياحت غرب شماره 

  

  يادداشت شناسه مؤلفان
ت علمي و مدير گروه پزشكي قانوني مركز تحقيقات أمتخصص طب قانوني و عضو هي :مهرزاد كياني

  اخالق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
  

 دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتيت علمي و معاون آموزشي أعضو هي :باقر شاملو

  

دانشگاه آزاد اسالمي واحد  شناسي، دانشجوي كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم :عليرضا صادقي
  )ي مسؤول نويسنده( علوم و تحقيقات تهران

  alisadegh42@yahoo.com: نشاني الكترونيكي
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