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Addiction Social Worker 

 هذدکار اجتواعی اعتیاد

َ ٌّْاى ّ عْء هقشف هْاد هخذس ثاّتیبد اهشّصٍ 

 دس جِبى هيشح اعت.یک هغئلَ ی اجتوبّی هِن، 

جتوبّی کَ هتخقـ دس خذهبت ثٌبثشایي یک هذدکبس ا

 اعت دس خو همذم اپیذهی لشاس خْاُذ گشفت.اّتیبد 

هقشف هْاد هْاجَ ؽذٍ کوک ثَ کغبًی کَ ثب اختالل عْء 

اًذ ُوَ ی هِبست ُبی هذدکبس اجتوبّی سا ثَ چبلؼ 

 خْاُذ کؾیذ.

ثغیبسی اص کغبًی کَ اص هؾکل اّتیبد سًج هی ثشًذ 

ّالئن ثیوبسی سّاًی سا ًؾبى هی دٌُذ ایي افشاد 

ثشای اىویٌبى اص ایٌکَ  داسای تؾخیـ دّگبًَ ُغتٌذ.

ی اص صًذگی آًِب لبدس ثَ دعتیبثی ّ دفٌ کیفیت ثبالتش

 ُغتٌذ، ًیبص ثَ دسهبى ّیژٍ ای داسًذ.

اجتوبّی اّتیبد؛ هتخقـ دس کوک ثَ  هذدکبساى

هشاجْبى ثشای دل سفتبسُبی اّتیبدآّس هشتجو ثب هْاد 

هخذس ّ عبیش هذشک ُبیی کَ هٌجش ثَ ّْالت ًبگْاس 

ؽذٍ اًذ، ُغتٌذ آًِب ثَ خبًْادٍ ی هْتبد خذهبت ّ 

 هؾبّسٍ اسائَ هی دٌُذ.

ثیوبساى دس جلغبت  َ ُبی دسهبى، هؾبّسٍهثشًب

خقْفی ّ گشُّی ّ اسصیبثی هشاجْبى سا فشاُن هی 

کٌٌذ. ٍّبیف یک هذدکبس اجتوبّی اّتیبد هوکي اعت ثب 

هِن یک تین  ثبؽذ اهب ثَ ٌّْاى ّنْهْلْیت هتفبّت 
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چٌذ سؽتَ ای اص هتخققبى؛ پضؽکبى، کبسهٌذاى خذهبت 

ُوکبسی هی کٌٌذ تب اًغبًی ّ پشعتبساى کَ ثب یکذیگش 

ثشًبهَ ُبی دسهبى هٌبعت ثشای هشاجْبى خْد اسائَ 

 دٌُذ، خذهت هی کٌذ.

تْاى ثبلیٌی هذدکبس اجتوبّی ّ دسک ثیوبسی ثَ 

ثَ اّ ایي اهکبى سا هی ٌْاى یک هغئلَ ی اجتوبّی ّ

 دُذ کَ هغیش دسهبى هٌبعت سا ثشای تین فشاُن کٌذ.

الکل سا ثَ دس دبلی کَ اکثش افشاد، هْاد هخذس ّ 

ٌّْاى ؽبیِ تشیي هْاد اّتیبدآّس هی ؽٌبعٌذ. ىیف 

ّعیْی اص هْادهخذس ّ اّتیبدُبی سفتبسی ّجْد داسد 

کَ تْعو هذدکبساى اجتوبّتی اّتیبد ؽٌبعبیی ؽذٍ ّ 

دسهبى هی ؽًْذ ثشخی اص داسُّب ّ فْبلیت ُبیی کَ هی 

تْاًٌذ ثَ ّاثغتگی ّ سفتبس اججبسی هٌجش ؽًْذ، 

 ّجبستٌذ اص:

 ـ الکل

 ـ ًیکْتیي

 ـ داسُّبی غیش لبًًْی

 ـ داسُّبی تجْیضی

 ـ غزا

 ـ لوبس

 ـ استجبه جٌغی

 ـ پْسًْگشافی

 ـ خشیذ کشدى

 ـ عشلت
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 ـ ثبصیِبی ّیذئْیی

 ـ کبس

افشاد ّاثغتَ ثَ هْاد هبًٌذ هْاد هخذس یب الکل، 

اغلت ّْاسك جغوی لبثل تْجِی سا اص اّتیبد خْد 

تجشثَ هی کٌٌذ اهب کغبًی کَ اّتیبدُبی پیؾشفتَ ی 

هوکي اعت ًؾبًَ ُبی جغوی ّامذی سا سفتبسی داسًذ 

ًؾبى ًذٌُذ اهب چبلؼ ُبی هشتجو ثب دسهبى آًِب ثذّى 

 پیچیذگی ًیغت.

جتوبّی اّتیبد ثب آهیختي داًؼ اختالالت هذدکبساى ا

سّدی ّ سفتبسی، عْء هقشف هْاد ّ ّاثغتگی ؽیویبیی 

ثب تخقـ دس صهیٌَ ُبی اسصیبثی، دسهبى ّ هذاخالت 

دسهبًی، ثَ افشاد دس غلجَ ثش اّتیبدؽبى ّ ثبصگؾت 

 ثَ صًذگی ىجیْی عبلن کوک هی کٌٌذ.

 چزا بَ هذدکار اجتواعی اعتیاد ًیاس دارین؟

ذ ثغیبسی اص هؾکالت عالهت سّاًی دیگش، اّتیبد هبًٌ

 تجْیل آهیض ًیغت.

ُش چٌذ صهبًی کَ ثغیبسی اص هشدم ثَ اّتیبد فکش 

هی کٌٌذ، تقبّیشی اص هذلَ ُبی کن دسآهذ ثَ رُي 

هتجبدس هی ؽًْذ، اهب دس ّالِ ایي هؾکل هی تْاًذ ُش 

 کغی سا تذت تأثیش لشاس دُذ.

ثلکَ کغبًی کَ دس بد ًَ تٌِب فشد هْتبد، اّتی

ثیش لشاس هی ىشاف اّ لشاس داسًذ سا ًیض تذت تبا

 دُذ.
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ثَ ًَش  هی سعذ اًْاُ هختلفی اص هؾکالت، هْتبداى 

 سا دس هْشك خيش لشاس هی دُذ.

ثَ هٌَْس سفِ ایي هؾکالت ّ جلْگیشی اص هؾکالت 

آیٌذٍ، هْوْال ثبیذ هْتبداى اص هذدکبساى اجتوبّی 

 ؾبثَ دسخْاعت کوک کٌٌذ.اّتیبد ّ دیگش هتخققیي ه

تٌِب پظ اص دسهبى هٌبعت، اکثش هْتبداى ؽشُّ ثَ 

سفتي ثَ عْی ثِجْدی هی کٌٌذ ّ اص اثشات ّیشاى 

 کٌٌذٍ ی ًبثغبهبى خْد دّس هی ؽًْذ.

اسؽذ عالهت عیبعتگزاس  (TimTunner)تبین تیًْش 

 هی گْیذ: سفتبسی دس ثیوبسعتِبی آهشیکب

س کبس ثب افشادی هذدکبساى اجتوبّی ًمؼ کلیذی د»

کَ تذت تبثیش اّتیبد ثَ هْاد هخذس ّ الکل لشاس 

گشفتَ اًذ، داسًذ. اص دسهبى ّ هشالجت تب ثِجْدی ّ 

 « کبس ثب خبًْادٍ ی فشد هْتبد

 اًجوي هلی هذدکبساى اجتوبّی آهشیکب: 

هذدکبساى اجتوبّی ثضسگتشیي اسائَ دٌُذگبى »

عت کَ خذهبت ثِذاؽت سّاى ُغتٌذ، ثٌبثشایي ىجیْی ا

آًِب ثَ ىْس هغتمین دس دسهبى ّ ثِجْد اّتیبد دخبلت 

 «داؽتَ ثبؽٌذ

اّتیبد ثَ الکل ّ هْاد هخذس هی تْاًذ اثشات هٌفی 

ثش لغوتِبی هختلفی اص ؽخقیت ّ اّوبل فشد داؽتَ ثبؽذ 

ثٌبثشایي دشفَ ای ثب آهْصػ ُبی پیچیذٍ هی خْاُذ تب 

 ثتْاًذ جٌجَ ُبی هتْذد سا ؽٌبعبیی کٌذ.

 ف هذدکار اجتواعی اعتیادّظای
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یک هذدکبس اجتوبّی اّتیبد اغلت داسای ٍّبیف ّ 

 هغئْلیت ُبی هختلف اعت هبًٌذ:

 ـ اسصیبثی

 ـ ىشح هشالجت

 ـ تْییي ُذف

 ـ هذیشیت پشًّذٍ

اسصیبثی ثیوبس یب هشاجِ هْوْال یکی اص  ارسیابی:

اّلیي ٍّبیف یک هذدکبس اجتوبّی اعت اسصیبثی اّتیبد 

ؽبهل ؽٌبعبیی ًُْ اّتیبد فشد اعت کَ اص آى سًج هی 

ثشد، ؽذت اّتیبد ّ ایٌکَ چَ چیضی هوکي اعت ثبّث 

 ؽْد. آىایجبد یب تؾذیذ

اسصیبثی اّلیَ ی هذدکبس اجتوبّی ًَ تٌِب ثش عيخ 

د، اّتمبدات هشاجِ اص هقشف هْاد توشکض داس ّ هبُیت

 دکَ هوکي اعت دس اّتیب ثلکَ ثَ کؾف هغبئل اجتوبّی

 آًِب هؤثش ثبؽذ ًیض هتوشکض اعت.

کبسی، تذقیالت، ایٌِب ؽبهل ًگشاًی ُبیی هبًٌذ ثی

ّمْیت  ،ّمْیت سایج صًذگی هشاجِ ّ عبثمَ خبًْادگی

هؾبسکت دس  ،هبلی، صثبى، فشٌُگ یب ًگشاًی ُبی ًژادی

ی، بس خؾًْت آهیض یب فْبلیت ُبی جٌبئثبًذُب، سفت

اعت. اسصیبثی سّاًی ًیض یک اثضاس ثشای کؾف ثیوبسی 

ُبی سّاًی، ثیوبسی ُبی جغوی، ّ تبسیخچَ عالهتی 

ط ىشح . ایي ًوبیَ ی دسهبًی پبیَ ّ اعباعت خبًْادٍ

ثیوبس سا تشعین خْاُذ  هشالجت اعت کَ هغیش ُْؽیبسی

 کشد.
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 زاقبتطزح ه

پظ اص اسصیبثی اّلیَ، یک هذدکبس اجتوبّی هی 

تْاًذ یک ىشح کلی دسهبى سا هؾخـ کٌذ ٌُگبم ایجبد 

ت چٌیي ایي ىشح، یک هذدکبس اجتوبّی اّتیبد اغل

چَ ًُْ دسهبى ُبیی  هْاسدی سا دس ًَش هی گیشد

سًج هی ثشد ّ  ثشاعبط ًُْ اّتیبدی کَ فشد اص آى

جْاثگْ خْاُذ ثْد. دسهبى هوکي  ؽیٍْ ُبی صًذگی اػ 

هؾبّسٍ ّ هذاّا  ی،اعت ؽبهل البهت دس هشاکض تْاًجخؾ

 ثبؽذ.

دسهبى ُبی تْعَْ یبفتَ تْعو تین  ،ىشح هشالجت

چٌذ سؽتَ ای سا تْفیف هی کٌذ ایي هشالجت ُب ؽبهل، 

دسهبى ُبی هْسد ًیبص، تْفیَ ُب ّ ساٌُوبیی ُبیی 

ذگی ّ هِبست ثشای عجک صًذگی هبًٌذ ثشًبهَ ُبی صً

ُبی خبؿ، اُذافی ثشای اسصیبثی پیؾشفت ّ ُش ًُْ 

 اًذ، داسّی کَ تْعو سّاًپضؽک یب پضؽک تجْیض ؽذٍ

 اعت.

 تعییي ُذف

هذدکبساى اجتوبّی اّتیبد ثب ُوکبسی ثب تین ُبی 

ثیي سؽتَ ای خْد، هی تْاًٌذ اُذاف سا ثَ ٌّْاى 

 ثخؾی اص ثشًبهَ ُبی دسهبى هشاجْبى ایجبد کٌٌذ.

یل هجوَّْ ای اص جلغبت وُذف هوکي اعت تکیک 

دسهبًی یب ّسّد ثَ ًُْ خبفی اص هشاکض دسهبًی یب 

 خبًَ ی گشُّی ثبؽذ.
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ثلکَ آًِب ثَ اُذاف ًَ تٌِب ثشای تین هِن ُغتٌذ 

 دعتبّسد هِن هی دٌُذ. هشاجْبى ًیض دظ هْفمیت ّ

دیگش اص ُذف اعت.  یاسصیبثی دسهبًی دّسٍ ای ًّْ

غتٌذ کَ اعٌبد پیؾشفت دسهبى، ایٌِب ًمبه ّيفی ُ

ًوْداس تغییشات دس دیذگبُِب ّ ًگشػ ُبی هشاجْبى سا 

 ًؾبى هی دٌُذ.

اگشچَ دسهبى ّ ثِجْدی یک فشایٌذ کبهال ؽخقی ّ 

بد پیؾشفت ُبی غیش خيی اعت، هذدکبساى اجتوبّی اّتی

ًؾبًگشُبیی کَ دس ایي اسصیبثی  ًغجی هشاجْبى سا ثب

 عٌجٌذ. ُبی ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت، هی

یک هذدکبس اجتوبّی ُوچٌیي دس ىْل دسهبى ّ 

کشد ًوًَْ ُبیی  ثِجْدی ثَ اُذاف هْتبداى کوک خْاُذ

دس ىی ثِجْدی هوکي اعت چک کشدًؼ  اص اُذاف یک هْتبد

ذتی هؾخـ، یب خْدداسی اص دس یک هشکض اّتیبد ثشای ه

 ثبؽذ. ّبدت ثذػ

اُذاف ثخؼ هِوی اص سًّذ ثِجْدی هْتبد ُغتٌذ 

یت کٌٌذ هْتبداى ادغبط کبسایی ّ هْفمکوک هی صیشا 

 کٌٌذ.

ًَبست ثش پیؾشفت هْتبد یکی دیگش اص اُذاف هِن 

هذدکبساى اجتوبّی اّتیبد اعت ایي هتخققبى پیؾشفت 

 ُبی هْتبداى دس ىْل دسهبى سا پیگیشی هی کٌٌذ.

پیؾشفت هْتبداى هوکي اعت ثَ هذدکبساى اجتوبّی 

ًبهَ ی دسهبى آیب ثشاّتیبد کوک کٌذ تب تْییي کٌٌذ 
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ذى ثیوبس دس ّ هی تْاًذ ثَ هبً کبسایی داسد یب خیش؟

 هغیش ثِجْدی کوک کٌذ؟

 هذیزیت پزًّذٍ

عشپشعتی ّ  هْوْال هغئْل هذدکبساى اجتوبّی اّتیبد

هذیشیت پشًّذٍ ی هذاسک هشاجِ ّ ًگِذاسی هغتٌذات 

دسهبى، اسائَ کٌٌذگبى خذهبت، جضئیبت  کبهل هشثْه ثَ

پیؾشفت هشاجِ ُغتٌذ آًِب هغئْل ثَ سّص  پشًّذٍ ُب ّ

سعبًی اّنبی تین ثب ُشگًَْ اىالّبتی ُغتٌذ کَ هوکي 

 اعت ثشای سعیذگی ّ هذاخلَ ی آًِب مشّسی ثبؽٌذ.

  



9 

 ّظایف هذدکار اجتواعی اعتیاد در سطخ کارشٌاسی

 فْبلیت ُبی هذیشیت ثیوبسی هبًٌذ:

 ُوبٌُگ کشدى خذهبت، 

 اسائَ ی اسجبّبت،

 سد ساُجشدُب ّ آهْصؽی ثَ هشاجْبى.ثذث دس هْ

ّظایف هذدکار اجتواعی اعتیاد در سطخ کارشٌاسی 

 ارشذ

 ـ هؾبسکت دس اسائَ ی جلغبت دسهبى فشدی ّ گشُّی

 ـ تؾخیـ، ایجبد ّ دفٌ ثشًبهَ ُبی دسهبًی 

ـ پیگیشی هشاجِ ثَ ىْس هٌَن ثشای اىویٌبى اص 

 اًيجبق ثب ثشًبهَ دسهبى ّ دسیبفت خذهبت هٌبعت

سعوی دادگغتشی  یدس هْاسدی هوکي اعت عبصهبًِبـ 

 ثَ دلیل فْبلیت جٌبئی تْعو هشاجِ ّاسد ؽًْذ.

اسؽذ هذدکبسی ًميَ ی  دس ایي هْلْیت کبسؽٌبط

توبط خْاُذ ثْد ّ ثبیذ هغتٌذات هشثْه ثَ سّبیت 

 ثشًبهَ سا اسائَ دُذ.

 هِارت ُای هِن بزای هذدکار اجتواعی اعتیاد

ٍ اعت کَ اغلت ثب تؾخیـ اّتیبد یک تؾخیـ پیچیذ

ُبی ثبًْیَ ّ هؾتشک هبًٌذ ثیوبسی ُبی للجی، دیبثت 

 یب ثیوبسی سّاًی پیچیذٍ تش هی ؽْد.

تؾخیـ دّم یب عْم ثَ ایي هٌْی اعت  ،ّالٍّ ثش ایي

کَ هذدکبس اجتوبّی ثبیذ اص دیٌبهیک ّ پْیبیی ثیوبس 

 ثیؾتش آگبٍ ثبؽذ.
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ساى ثب اسصیبثی هشاجِ دؽْاستش هی ؽْد صیشا ثیوب

اختالالت هؾتشک اغلت هؾکالت ؽذیذ سّاًی، جغوی ّ 

ادغبعی سا تجشثَ هی کٌٌذ ّ ادتوبال ثبّث ّْد ّ 

 ثشگؾت پزیشی دس اّتیبد هی ؽًْذ.

الصم ّ  ثشخی هِبست ُب ّ ّیژگی ُب ثٌبثشایي داؽتي

 مشّسی اعت اص جولَ:

 ـ داًؼ

 ـ استجبىبت

 ـ فجش

 ـ پبیذاسی

 ـ اخالق لْی

 ـ اًيْبف پزیشی

 ـ ُوذلی

هذدکبساى اجتوبّی ثبیذ هغبئل پضؽکی ّ داًش: 

ُوچٌیي سّاًؾٌبختی اّتیبد سا دسک کٌٌذ. هِبست آًِب 

دس تکٌیک ُبی هؾبّسٍ ّ دسک آًِب اص سّػ ُبی 

تؾخیقی، گضیٌَ ُبی دسهبًی ّ ؽبخـ ُبی عالهت سّاًی 

 ثشای سفبٍ هشاجْبى اص اُویت ثبالیی ثشخْسداس اعت.

ثبیذ فشدیت هشاجْبى ّ  اهب ثَ ىْس خبؿ آًِب

هبُیت اّتیبدؽبى سا دسک کٌٌذ تب ثتْاًٌذ تغییشات 

 دس ّالئن ّ سفتبس سا تؾخیـ دٌُذ.

 ارتباطات

هذدکبساى اجتوبّی اّتیبد ثَ ىْس هْوْل ساثو هِن 

ثیي هشاجْبى ّ تین چٌذ سؽتَ ای ُغتٌذ. هذدکبساى 
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اجتوبّی ثَ ٌّْاى ؽًٌْذگبى فْبل دس جشیبى تغییش دس 

ب ّ ادْاالت هشاجِ لشاس هی گیشًذ. آًِب اغلت ًیبصُ

ثشای اّلیي ثبس ثَ ّالئن ُؾذاس دٌُذٍ ی سفتبسی پی 

هی ثشًذ، کَ ایي اهکبى سا ثشای تین فشاُن هی کٌذ 

کَ دس فْست ًیبص پبعخ ُبی دسهبًی جذیذ هْسد ًیبص 

 ثبؽذ.

اسکبتی ُغتٌذ تب تذهذدکبساى اجتوبّی هغئْل تِیَ ی 

َ ىْس هْثشی دسهبى ؽًْذ. ثغتَ ثَ ثیوبساى ثتْاًٌذ ث

ّمْیت فْلی هشاجِ ایي تذاسکبت هی تْاًذ ؽبهل پیذا 

کشدى اهکبًبت هٌبعت تْاًجخؾی، دول ّ ًمل ّ یب تٌَین 

ثشًبهَ ی هشالجت اص کْدکبًؾبى، کوک ثَ هشاجِ ثشای 

 تِیَ هغکي یب تِیَ غزا ّ کوک هبلی ثبؽذ.

کٌٌذ  اىویٌبى دبفل هی هذدکبساى اجتوبّی اّتیبد

ؾبى ثَ ثشًبهَ ُبیی دعتشعی داسًذ کَ کَ هشاجْبً

 ثشای ثِجْدی ؽبى اعبعی ُغتٌذ.

دس هْاسدی کَ دعتشعی هذذّد اعت هغئْلیت آًِب دس 

دوبیت اص هشاجْبى خْد ثب ُذف پزیشػ هشاجْبًؾبى 

 اعت.

هذدکبساى اجتوبّی اّتیبد هی تْاًٌذ ثب صبز: 

ذ لبدس ثَ ثشخی هشاجْبى پشچبلؼ کبس کٌٌذ، آًِب ثبی

ثَ  بؽٌذ. ساثيَ ی آًِب ثب هشاجْبىدفٌ ُوَ ی آًِب ث

ىْس هْوْل ىْالًی اعت ّ هغبئل فشد هْتبد اغلت دّسٍ 

ای )عیکل( اعت. هذدکبساى اجتوبّی اّتیبد ثبیذ لبدس 
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ثَ دفٌ فجش ثبؽٌذ، صیشا چٌذیي ثبس هجذدًا هغبئل سا 

 ثبصثیٌی هی کٌٌذ.

ثتْاًٌذ ُش ثَ ُویي تشتیت آًِب ثبیذ پایذاری: 

سّص سا ثشای یک هشاجِ ثَ ٌّْاى ؽبًظ تبصٍ ای ثشای 

ایجبد یک تفبّت ثجیٌٌذ. ّ دس تالػ ثشای کوک ثَ اّ 

ثب ُش تکٌیک هوکي هتِْذ ثبلی ثوبًٌذ فشف ًَش اص 

ایٌکَ چَ هذت ثب ُن کبس کشدٍ اًذ. ایي پبیذاسی، دس 

 ىْل صهبى، یک هِبست دیبتی اعت.

ی، هٌجش ثَ سفتبس غیش ُشگًَْ اّتیبداخالق قْی: 

هی ؽْد، هذدکبساى اجتوبّی اّتیبد ثبیذ اص  اخاللی

ثبلی  لْی لذبً اخاللی ّ سّدیَ ای لْی ثبؽٌذ ّ ثبیذ

 ثوبًٌذ.

آًِب ثبیذ ثتْاًٌذ ًؾبى دٌُذ کَ چشا سفتبس غیش 

اخاللی اؽتجبٍ اعت ّ اص ایي دیذگبٍ ثی فبیذٍ هذغْة 

 هی ؽْد.

ثب  اجتوبّی اّتیبدذدکبساى هاًعطاف پذیزی: 

 هی تْاًٌذ کبس  هشاجْبًی ثب ىیف ُبیی اص اّتیبد

کٌٌذ آًِب ثبیذ اًْيبف پزیشی الصم سا ثشای دشکت ثیي 

هشاجْبى، تغییش توشکض ّ اعتشاتژی ثب هْفمیت ثشای 

اسائَ ی ثِتشیي خذهبت ثَ ُش یک اص هشاجْبى خْد سا 

 داؽتَ ثبؽٌذ.

بد عخت اعت ثشای یک هذدکبس اجتوبّی اّتیُوذلی: 

ثتْاًذ ثَ ىْس کبهل چبلؼ ُبی یک فشد هْتبد سا 

ثفِوذ ّ یب دسک ثشخی اص تقویوبتؼ ثَ ّیژٍ اگش ُشگض 
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دکبس هْفك ثبیذ هذخْد سًج ًجشد. اهب یک اص اّتیبد 

ثتْاًذ خْد سا دس هْلْیت هشاجِ لشاس دُذ ّ دسک 

دسعتی اص هؾکالتی کَ ثب آًِب سّثشّ اعت، داؽتَ 

 ثبؽذ.

  هذدکاراى اجتواعی اعتیاد چالش ُای

 (Challenging clients)هشاجْبى دؽْاس 

داسای اّتیبد هی تْاًٌذ ثغیبس چبلؼ  هشاجْبى

تب  ذثشاًگیض ثبؽٌذ، هوکي اعت هذت صیبدی ىْل ثکؾ

ّ  خْد فبدق ثبؽٌذ کبهال ثب هذدکبساى اجتوبّی آًِب

ُویؾَ ادغبط ًیبص ثَ پٌِبى کشدى یب تملت دس هْسد 

اهش هی تْاًذ کبس  . ایيجٌجَ ُبی ؽشایيؾبى داسًذ

سا ثغیبس دؽْاس کٌذ،  اّتیبد اجتوبّی هذدکبساى

 صیشا اسصیبثی ُب ّ ثشًبهَ ُبی دسهبى تٌِب هی

 کَ دادٍ هی ؽْد، ثبؽذ. تْاًذ ثش اعبط اىالّبتی

 (Administration)هذیزیت یا اجزا 

کَ اص اّتیبد سًج هی ثشًذ ثذاى  کبس ثب هشاجْبًی

بیذ تؾشیفبت هٌْی اعت کَ هذکبساى اجتوبّی اّتیبد ث

دٌُذ. آًِب ثبیذ ثشًبهَ ُبی  اداسی صیبدی اًجبم

دسهبى سا ثشای ُش ثیوبس ىشادی کٌٌذ، پیؾشفت سا 

دًجبل کٌٌذ ّ آى سا مجو کٌٌذ ّ ُوچٌیي گضاسػ ُبی 

 هشثْه ثَ آژاًظ ُبی هختلف سا ثٌْیغٌذ.

 (Repetition)یا تکزار  عْد
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هْتبداى هوکي اعت دس ىی دسهبى خْد ثبصگؾت یب 

ْاًذ ثشای یک ّْدپزیشی داؽتَ ثبؽٌذ. ایي هی ت

اّ  دؽْاس ثبؽذ تب ثتْاًذ ثب دهذدکبس اجتوبّی اّتیب

ؽشُّ کٌٌذ ّ ثش  کبس کٌذ، آًِب ثبیذ ثتْاًٌذ اص ًْ

 ایي ثبّس ثبؽٌذ کَ ایي ثبس هوکي اعت صهبى ّالْی

 .تغییش هشاجِ ثبؽذ
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 (No Cure)بذّى درهاى 

ثشای ثمیَ  ؾکالت اّتیبد چیضی اعت کَ هشاجْبىه

صًذگی خْد ثب آًِب هجبسصٍ هی کٌٌذ، ُیچ لذََ ای 

اص هْفمیت دس دسهبى ّجْد ًذاسد. یک هذدکبس 

« دسهبى»اجتوبّی اّتیبد ُشگض لذََ ای اص داؽتي 

فشدی اص اّتیبد ًیغت، صهبًی کَ هشاجْبى دس دبل 

ئي ثبؽٌذ ودشکت ُغتٌذ، آًِب ُشگض ًوی تْاًٌذ هي

داسًذ عشّیظ سایگبى سا ىشح ُبیی کَ دس آى لشاس 

 ثشای هشاجِ ُویؾَ دفٌ خْاُذ کشد.

شزایط آهْسشی ّ تذصیلی السم بزای هذدکاراى 

 اجتواعی اعتیاد:

ثغیبسی اص هْلْیت ُبی اثتذایی ًیبص ثَ دیپلن 

دثیشعتبى داسًذ. ایي هْلْیت ُب ثَ ٍّبیف اعبعی 

، کوک ثَ آًِب ثشای ًیبصُبی توبؽبی هشاجْبىهبًٌذ 

 هذذّد هی ؽْد. ویٌبى اص اهٌیت هشاجْبىاعبعی ّ اى

ُبیی کَ هغئْلیت  ظ ثشای هْلْیتهذسک لیغبً

 ثیؾتشی سا دس ثش هی گیشًذ هْسد ًیبص اعت.

 کارشٌاسی:

سک جوْیت ُبی هختلف، ًَشیَ س هميِ کبسؽٌبعی، دد

ُبی هشثْه ثَ سفتبس اًغبى، دوبیت اص عیبعت ُبی 

 هی ؽْد.آهْصػ دادٍ  ،سفبٍ اجتوبّی ّ اسائَ خذهبت

هميِ کبسؽٌبعی ًیبصهٌذ آى اعت کَ داًؾجْیبى لجل 

 ولیدسط ّیلی، کبسآهْصی تذت ًَبست یب اص فبسٓ التذق

 سا کبهل کٌٌذ.
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 هقطع کارشٌاسی ارشذ:

بسی اجتوبّی اّتیبد هذدک دسک کبهل ؽیٍْ کبس ثشای

 دسجَ کبسؽٌبعی اسؽذ ثغیبس تْفیَ هی ؽْد.

هذدکبسی ثشای ّسّد ثَ هميِ کبسؽٌبعی اسؽذ 

اجتوبّی اّتیبد هوکي اعت فشآیٌذ آهْصػ ؽبهل چٌذیي 

دًجبل  هْوْال ثَ هذدکبسی هشدلَ ثبؽذ. هذاسط

ثَ ؽخقی داؽتَ اًذ کَ ثَ هتمبمیبًی هی ثبؽٌذ کَ تجش

ثَ دیگشاى کوک کٌٌذ. دس ىی آًِب کوک کشدٍ اعت تب 

هشادل دسخْاعت، داًؾجْیبى فشفت ًْؽتي همبلَ ؽخقی 

 سا داسًذ.

داًؾجْیبى تْاًبیی ُب ّ خْاعتَ ُبی خْد سا ثَ 

تین ّلوی ثیبى هی کٌٌذ آًِب تقوین هی گیشًذ کَ چَ 

 کغی ثشای ؽشکت دس هميِ اسؽذ اًتخبة ؽْد.

داًؾجْیبى کبسؽٌبعی اسؽذ هذدکبسی اجتوبّی ثَ 

. ْعو دّ عبل دس دبل هيبلَْ ّ تذقیل ُغتٌذىْس هت

یی ّجْد بٍ ُبثشًبهَ ُبی هتْذدی دس کبلج ُب ّ داًؾگ

ثخؾی اص ّلت خْد سا هی  داسد کَ ثب دنْس دس آى

گزساًٌذ، ثشًبهَ ُبی ًیوَ ّلت هغتلضم آى اعت کَ 

 دّسٍ کبس ٍشف عَ عبل تکویل ؽْد.

داًؾجْ سا ثشای کبس دس هميِ کبسؽٌبعی اسؽذ 

خذهبت اّتیبد آهبدٍ خْاُذ کشد ثب تْعَْ هِبست ُبی 

ى داًؾجْ ثشای آًِب دس اسصیبثی ثبلیٌی ّ آهبدٍ ؽذ

 اًتخبثی خْد. ی ًَبست ثش دیگشاى دس دشفَ
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دس دیي تکویل هذسک کبسؽٌبعی اسؽذ دس هذدکبسی 

اجتوبّی، داًؾجْیبى اغلت هجبص ثَ پیگیشی ثشًبهَ 

ُبی ُوکبسی هی ثبؽٌذ. یکی اص ایي ثشًبهَ ُب 

هيبلْبت اّتیبد اعت. داًؾجْیبى دس ایي ثشًبهَ 

و سا تکویل کٌٌذ. ثبیذ تْذادی اص کالط ُبی هشتج

ًوًَْ ُبی لبثل تْجَ ؽبهل هذاخالت اجتوبّی کبس دس 

الکل،  هقشف هْاد، پیؾگیشی اص هْاد هخذس ّعْء 

هْاد هخذس ّ عیبعت ُبی ثِذاؽتی، اختالالت دّگبًَ ّ 

سّاًؾٌبعی هقشف هْاد ّ اثشات آى اعت. ایي هجوَّْ 

دّسٍ ُب دس ًَش گشفتَ ؽذٍ اعت تب داًؾجْیبى سا دس 

جبهِ اص داسُّب، اثشات آًِب، سّاًؾٌبعی  دسک

یي هْاد ّ ًذٍْ استجبه ثب هقشف اعتفبدٍ اص ا

ایي هْاد دس اختیبس  ی هؾکْک ّ ؽٌبختَ ؽذٍ کٌٌذگبى

 داًؾجْیبى لشاس دٌُذ.

 هذدکاراى اجتواعی اعتیاد کجا کار هی کٌٌذ؟

 هشاکض دسهبى اّتیبد_ 

 هشاکض دسهبى عشپبیی_ 

 ثیوبسعتبى ُبی پضؽکی_ 

 ثیوبسعتبى ُبی سّاًپضؽکی._ 

 هشاکض ثِذاؽت سّاى _ 

 هشاکض ثِذاؽتی دسهبى_ 

 هذاسط دّلتی_ 

دس آژاًظ ُبی هذلی،  ُوچٌیي هذدکبساى اجتوبّی

ایبلتی ّ فذسال ّجْد داسًذ کَ اىویٌبى دبفل هی 
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ُبی هٌبعت ثشای کوک ثَ  کٌٌذ کَ همشسات ّ عیبعت

 ّجْد داسد. ًیبصهٌذ، افشاد
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قْق ّ دستوشد هذدکاراى اجتواعی چشن اًذاس د

 اعتیاد:

ثشاعبط آهبس اداسٍ آهبس ایبالت هتذذٍ، دسآهذ 

دالس  44044ثشای هذدکبساى اجتوبّی اّتیبد  هتْعو

 اعت.

پیؼ ثیٌی سؽذ ؽغلی ثشای هذدکبساى اجتوبّی دس 

 دسفذ اعت. 91، 2122تب  2102عبلِبی 
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