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چکیده:
زمینه و هدف :امروزه اعتیاد و گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در سطح دنیا به یک معضل بسییار بیگرپ شییش رو
دولت ها تبدیل شده است .مصرف مواد مخدر به عنوان عادتی اجتماعی و نامقبول در تمام جوامع بشر  ،مردان و زنان بی
شمار را خصوصاً از سنین نوجوانی تا میانسالی درگیر کرده است .مطالعیا

انجیام یافتیه در ایین زمینیه عوامیل مختلی

فرد  ،اجتماعی و خانوادگی را درگرایش به مصرف مواد مخدر مؤثر میداند .هدف از این نوشیتار ااریر بررسیی عوامیل
گرایش به اعتیاد نوجوانان و راهها شیشگیر از آن می باشید .روش:نیو شیهوهش کیاربرد و رو
شیمایشی است ،جامعه آمار

آن توصیی ی از نیو

 40ن ر معتاد و  40ن ر غیر معتاد با انتخاب نمونهگیر تصادفی ساده صور

شیییرفت .ابیگار

گردآور دادهها ،شرسشنامه بوده است که در طراای و تنظیم آن ،از شاخصهیایی چیون جیو عیاط ی خیانواده ،روابی
اجتماعی و برخی ویهگیها فرد است اده گردید .برا بررسی تأثیر افسردگی در گرایش به اعتیاد از سؤاال

افسیردگی

آزمون  SCL-90است اده شد .یافته هاا  :ایین مطالعیه نشیان داد کیه در بیین متغیرهیا موجیود در شیهوهش ،متغیرهیا
افسردگی ،طالق والدین ،معاشر

با افراد ناباب ،سیگار کشییدن و شکسیت تحصییلی مییتواننید درگیرایش نوجوانیان بیه

مصرف مواد مخدر تأثیر داشته باشند و سایر متغیرها قادر به تبیین علل گرایش به مواد مخدر نیسیتند .نتیجه گیای :نتیای
ااصل از این شهوهش نشان می دهد مهمترین عامل در گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخیدر متغیرهیا افسیردگی ،طیالق
والدین ،معاشر با افراد ناباب ،سیگار کشیدن و در نهایت افت و شکست تحصیلی بیشترین تأثیر را در گرایش نوجوانان بیه
مصرف مواد مخدر دارند.
واژگان کلید :مواد مخدر،اعتیاد ،افسردگی ،طالق ،نوجوانان

 -1دکتری علوم سیاسی-مسایل ایران ،مدرس دانشگاه امین (،نویسنده مسئول)71184132110، roya.2147@gmail.com،
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مقدمه
با نگاهی واقع بینانه به مسأله اعتیاد به مواد مخدر به رااتی در مییابیم کیه سیوء مصیرف میواد افییونی از قیرنهیا
شیش وجود داشته است و اکنون نیگ تقریباً کشور وجود ندارد که از گستر

سوء مصرف ایین گونیه میواد در

امان مانده باشد .این امر ااکی از بروز یک مشکل جد در سالمت جسیمانی ،روانیی و اجتمیاعی اسیت ،مصیرف
مواد مخدر در راهنما تشخیص و آمار اختالال روانی این گونه تعری

شده است :سوء مصرف مکیرر میواد و

داروها که منجر به شکست فرد در تعهداتش می شود (مثل شغل ،مدرسه ،خانه )اگرچیه از دیربیاز در تمیام جوامیع
بشر سوء مصرف مواد افیونی به عنوان عادتی غیر اجتماعی و نامقبول تلقی شده است ،امیا بیا وجیود ایین عیدم
مقبولیت ،طبقا مختل

اجتما با این مساله به صور

جد درگیرمیباشند؛ به طور که هیماکنیون میردان و

زنان زیاد  ،خصوصاً از سنین نوجوانی تا میانسالی مواد مخدر مصرف میکننید و بیه آن وابسیته شیدهانید .ایین
معضل یکی از آسیبها مهم اجتماعی است به طور که نه تنها سالمت فرد و جامعه را به خطر میاندازد بلکه
موجبا

انحطاط روانی و اخالقی افراد را نیگ فراهم میآورد(.چیرلو .)93: 0930،مشیکل اعتییاد و اثیرا فیرد و

اجتماعی آن بر جسم و روان انسان و چگونگی اثرگیار بر هنجارها ،شیوه مبارزه و شیشگیر و کنترل آن به یکیی
از دغدغه ها فرد ،خانوادگی ،اجتماعی و اتی بیین المللیی مطیرر گردییده اسیت (.بسیامی)77: 0933،عوامیل
مختل ی از جمله وجود فقر مالی ،مشکال خانواگی ،طالق والدین ،افیت و شکسیت تحصییلی از عوامیل عمیده
گرایش نوجوانان و جوانان به اعتیاد میتواند محسوب شود به طوریکه زمینه نظر مطالعه نمایانگر آن اسیت کیه
دو دسته علل فرد و اجتماعی از عوامل عمده اعتیاد محسیوب مییشیوند(.هیدایتی،آقازاده.)001 :0933،در واقیع
اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضال بهداشتی و روانی و اجتماعی جهان امروز است که مختص به یک نیهاد ،طبقیه
اجتماعی و گروه سنی خاص نمی باشد .به علت شیچیدگی خاصی که این امر دارد ،جوامع فقیر و ثروتمند یا جوامیع
دور افتاده و تحصیل کرده نمی شناسد  .امروزه اعتیاد مثل وبا در اال توسعه است اهمیت برخورد علمی و اصولی با
اعتیاد زمانی مشخص می شود  .که بدانیم براساس گگار

ها ،اعتیاد به مواد مخدر یکی از چهار بحران جهانی است

که در کنار سه بحران دیگر یعنی محی زیست ،فقیر و تهدییدا ا تمیی قیرار دارد(.آسیایش )04: 0930،تحقیقیا
ان جام شده نشیان میی دهید کیه اعتییاد منشیاء فسیاد و آسییب هیا اجتمیاعی از قبییل اختالفیا خیانوادگی ،طیالق
،خودکشی ،قتل سرقت،فرار از منگل و بیمار هیا جسیمی و روانیی ،افسیردگی ،اریطراب ،بیمیار هیا قلبیی و
عروقی و کبد و گوارشی ،ایدز،هپاتیت و  ...است  .در واقع افگایش گرایش نوجوانان به مصرف مواد بسیار نگیران
کننده است زیرا اکثر افراد که مصرف مواد را در سالها نوجوانی آغاز می کنند ،به مصرف این مواد در سالها

آینده نیگ ادامه می دهند و میگان مصرف مواد و همچنین مشکال مرتب با آن افگایش می یابد  .نوجوانی مرالیه
گیار از دوره کودکی به دوره جوانی است و تغییرا جسمی و روانی که در این دوران زندگی نوجوانان ات اق میی
افتد ،موجب آسیب شییر بیشتر آن ها می شود لیا نوجوانی خطرناک تیرین بخیش زنیدگی بیرا شیرو مصیرف
مواد مخدر می باشد (.عینی و همکاران )30 :0933،و بررسی ها اخیر در زمینه شیو مصرف مواد مخدر بیانگر آن
است که سوء مصرف مواد مخدر در ایران مساله جد و رو به رشد است  ،به گونه ا که شمار مصیرف کننیدگان
مواد مخدر در ایران به  9ن ر در هر هگار ن ر می رسد(.ررایتی ،باقر  )77: 0937،گسترده مواد مخدر هیم بیر افیراد
،هم بر خانواده و هم بر جامعه تاثیرا من ی بسیار دارد که مهم تیرین آن از دسیت دادن نییرو انسیانی بیه عنیوان
مهم ترین عامل توسعه کشور است ،منابعی که هیچ چیگ جایشان را نخواهد گرفت .در این رابطیه نوجوانیان و دانیش
آموزان به عنوان یکی از اقشار آسیب شییر جامعه ،به این دلیل که آینده سازان فردا کشورند و هر نیو آسییبی بیه
این قشر باعث تگلگل در بنیان ها جامعه خواهد شد از اهمیت ویهه ا برخوردارند جامعه ا دانش آموز آن بیمیار
باشدآینده ا جگ فالکت و نابسامانی نخواهد داشیت (.درخشیانی)39 :0937،از سیو دیگیر از دوران نوجیوانی بیه
عنوان دوره بحران و طوفان استرس ،دوره زایش هویت طلبی و جگء آن ییاد کیرده انید  .ورود بیه دوره نوجیوانی بیا
تغییرا مهمی از جمله بلوغ جنسی ،رواب صمیمانه با همساالن ،خطر کردن و توانایی هیا جدیید شیناختی همیراه
است .این تغییرا انبوه نوجوانان را وادار می سازد که به یگانگی و ثبا در تعری

خیود بیندیشیند و بیه دنبیال آن

باشند تا هویت خود را شکل دهند(.درخشانی)33: 0937،
لیا هدف این شهوهش بررسی عوامل موثر گرایش نوجونان به مصرف مواد مخدر و ارائه راهکارهایی در ایین زمینیه
می باشد.

مبانی نظر
پیشینه تحقیق:
در ادامه موروعا و تحقیقاتی که به نوعی مرتب با مورو تحقیق اارر است ارائه شده است .
یاقوتی زرگر و همکاران ( )0933در تحقیقی تحت عنوان مدل یابی گرایش به مصرف مواد مخدر بر اسیاس هیجیان
خواهی با میانجی گر بد تنظیمی هیجان عنوان داشت که گرایش به مصرف مواد مخیدر بیا نمیره کیل بید تنظیمیی
هیجان و نمره کل هیجان خواهی و مول ه ها شامل تجربیه طلبیی ،میاجراجویی و گرییگ از بیازدار ارتبیاط مثبیت
معنادار داشت  .همچنین بد تنظیمی هیجان با نمره کیل هیجیان خیواهی و مول یه هیا آن ارتبیاط مثبیت معنیادار

داشت و نتای شهوهش اارر نشان داد که هیجان خواهی اثر مستقیم در گرایش به مصرف مواد بیه وییهه نواجوانیان
دارد .
آسایش و همکاران ( )0930در مقاله با عنوان سوء مصرف مواد با عوامل سنی در معتادان میواد مخیدر کیه در اسیتان گلسیتان
صور گرفته ،معتقد است که الگوها سوء مصرف و ویهگی ها معتیادان بیه میواد مخیدر ،بایسیتی بررسیی هیا دوره ا
برا شناخت این عوامل انجام شود تا برنامه ها شیشگیر مبتنی بر شواهد دقیق باشد .با توجه به اهمییت موریو  ،شیهوهش
اارر علل و عوامل فوق را که موجب گرایش به مصرف مواد و سوء مصرف مواد میگردد مورد مطالعه قرار مییدهید و
سهم هر یک از عوامل را به طور جداگانه در گرایش نوجوانان به اعتیاد مشخص میسازد.
جع ر نیا و همکاران ()0931در مقاله ا تحت عنوان عوامل موثر بر اعتیاد به مواد مخدر در افراد  09تیا  90در مجلیه دانشیگاه
علوم شگشکی گیالن در خصوص مواد مخدر و عوامل موثر بر اعتیاد به مواد مخدر بیان نموده اند :اعتییاد ناهنجیار درونیی –
اجتماعی است که از مصرف غیر طبیعی و غیر مجاز برخی مواد مانند الکل،ترییاک و اشییش ناشیی شیده و باعیث وابسیتگی
روانی یا فیگیولوژ فرد مبتال (معتاد ) به مواد می شود  .همچنین در خصوص عوامل موثر بر اعتیاد به ایین نتیجیه رسییده اسیت
که طی

گسترده ا از ع وامل و شرای درون فرد و برون فرد بر اعتییاد میواد مخیدر موثرنید بیا شناسیایی ایین عوامیل و

طراای برنامه ا جامع و فراگیر مسئولین مواد مخدر و خیانواده هیا خواهنید توانسیت شیرای الزم بیرا شیشیگیر از اعتییاد
جوانان فراهم نمایند(.قاسمی )009 :0933،
فیلدز ( )0931در کتاب خود تحت عنوان چشم انداز مواد مخدر که توس امید کیا و غالمررایی ترجمیه گردییده اسیت
در خصوص تمایل ذاتی ما جهت تغییر هوشیار بیان می دارد :برخیی از افیراد بیر ایین باورنید کیه میواد مخیدر مسییر مسیائل
ناخودآگاه را هموار کرده و رویکرد جدید در زندگی انسان ایجاد می کند در االی که مواد مخدر به آسیانی همچیون دام
ذهن ما را از فعالیت در مسیر مثبت باز می دارد مصرف مواد مخدر هنگامی که به اعتیاد تبدیل شود به صور اخیتالل روانیی
در می آید(.قاسمی )009 :0933،
درخشانی( )0937در تحقیقی تحت عنوان شیش بینی اعتیاد شییر بر اساس کارکرد خیانواده و آشی تگی هوییت در نوجوانیان
عنوان می دارد که بعد هویت بحران زده به صور معنادار اعتیاد شییر نوجوانان را شیش بینی نمیود و هوییت سیر در گیم و
هویت دنباله رو به صور مثبت و هویت تحقق یافته به صور من ی و معنا دار اعتیاد شییر را در نوجوانیان شییش بینیی میی
کند و ابعاد کارکرد خانواده (ال مسئله ،رواب ،نقش ها ،شاسخگویی اثر بخش ،درگیر اثر بخیش ،کنتیرل رفتیار و کیارکرد
کلی )به صور معنادار اعتیاد شییر در نوجوانان را شیش بینی می کند.
در زمینه گرایش به سو مصرف مواد مخدر و وابستگی به مواد فرریه ها و نظریه ها مختل ی بیان شده است که در اینجا ما به
بررسی برخی از این نظریه ها می شردازیم :

نظریه وابستگی به مواد(بر مبنا نقش ،دسترسی و نگر
که به بررسی ابعاد مختل

به مواد) چارلگ وینیک :

اجتماعی گرایش به مواد مخدر می شردازد .این نظریه سه وجهیی ایاکی از آن اسیت کیه ااتمیال

وابستگی به مواد مخدر در گروه هایی باالتر است که در آنها:
 -0دسترسی به مواد مخدر وابستگی زا وجود داشته باشد،
 -1از ممنوعیت است اده از مواد مخدر رها باشند .
 -9فشار نقشی یا محرومیت نقشی در آنها وجود داشته باشد.
"نقش" مجموعه ا از انتظارا

و رفتارها مرتب با موقعیتی خاص در یک نظام اجتماعی است" .فشار نقشی" نوعی

ااساس دشوار در مواجهه با الگاما

یک نقش است .منظور از" محرومیت نقشی" در این نظریه ،واکنش به شایان یافتن

یک رابطه نقشی مهم و معنادار است .رویکرد نقشی با ت کر شگشکی مدرن درباره تاثیر استرس بر بروز بیمار و یکپارچگی
م اهیم بیمار ها روان تنی هماهنگی دارد .این نظریه به ما می گوید که به جا اینکه بگوییم مردم به دلیل شاسخ دادن به
نیازها شخصیتی شان به مواد مخدر وابسته می شوند ،می گوید که می توان منابع ساختار فشار و محرومیت نقشی را در
نظام اجتماعی یافت .فرض این نظریه این است که تمام موارد شییر

نقش جدید یا تمام مسائل امتحان برا ک ایت در یک

نقش ،ااتماال با فشار نقشی مرتب بوده و لیا با ااتمال بیشتر وابستگی به مواد مخدر در یک گروه نیگ ارتباط دارد .و در
نهایت فشار نقشی ناشی از تعارض نقشی ااتمال گرایش به مواد مخدر را افگایش می دهد(وینیک)907 :0934 ،
این نظریه به ما کمک می کند تا شیشبینی کنیم )0 :ااتمال وابستگی کدام یک از خرده گروه ها جمعیت بیشتر است و )1
چ ه کسانی در یک خرده گروه ااتمال بیشتر برا وابسته شدن دارند .همواره بسیار از مردم در خطرند اینها کسانی اند
که مصرف کنندگان ت ننی یا آزمایشی هستند ،اما هنوز وابسته نشده اند.
این نظریه به روشن شدن آغاز مصرف ،نحوه استمرار آن و گستر

مصرف به سو وابستگی کمک می کند .به میگانی که

این سه بعد با هم تالقی کنند ،ااتمال بیشتر وجود دارد که وابستگی ااصل شود .در صور

تالقی فق دو بعد ،ااتمال

کمتر وجود دارد که مصرف کننده وابسته شود .ااتمال رسیدن به آستانه وابستگی هنگامی بیشتر است که هر سه بعد فعال
است.
بر اساس این نظریه یک جمعیت یا خرده گروه زمانی به ترک وابستگی رو می آورد که  )0میگان دسترسی به مواد مخدر
کاسته شود؛  )1نگر

من ی نسبت به مصرف مواد مخدر برجسته شود؛ و  )9فشار و یا محرومیت نقشی کمتر شایع باشد .اگر

هر سه گرایش فوق با هم فعال شوند ،میگان وابستگی به مواد مخدر بسیار سریع تر از زمانی کاهش می یابد که تنها یک یا دو
گرایش وارد عمل شوند.

سوءمصرف مواد مخدر به منگله رفتار اکتسابی
هر چند در گرایش به اعتیاد عوامل فیگیولوژیک نیگ دخالت دارند .اما ،شرط کافی برا سوء مصرف مواد مخدر  /اعتیاد را
باید در نظریه یادگیر جست .عو امل گوناگونی ،نظیر محی فرهنگی ،دسترسی ،آشنایی با الگوها گوناگون مصرف مواد
و نیاز به خود ادراکی در کسب عاد

به مواد نقش دارند .این واقعیت که تسکین فیگیکی در چرخه اعتیاد رخ می دهد را

نمی توان از جنبه ها روانشناختی مالزم با آن جدا کرد .تاثیر تسکین بخشی عمیق که از طریق سوءمصرف مواد مخدر ایجاد
می شود ارتباط محسوسی با فرایند یادگیر دارد( .سوگلی تپه و همکاران  )01 :0933،شارادایم نظریه یادگیر سلسله
رویدادها ویهه ا را دنبال می کند .وقتی محرکی قو تا اد بدون تغییر باقی می ماند ،به ناچار ارطراب را به دنبال دارد
یعنی االتی که نیازمند کاهش است .در اصطالر نظریه سنتی تقویت ،ارطراب تقویت کننده ا ثانو است چون نیل به
هدف (مواد مخدر) ویهگی ها تقویت کنندگی خاص خود

را داراست .دلیل این مساله آن است که از رهگیر تجربیا

گیشته ،مصرف مواد با همان کشش نخستین ،یعنی عدم تعادل یا نیاز روانی شیوند می خورد .کاهش تنش ناشی از مصرف
مواد ،آرامش و تسکین را به دنبال داشته و عملی را که منجر به مصرف مواد برا نخستین بار شده ،تقویت می کند .همچنان
که این فرایند تکرار می شود توالی رویداد ها از نظر زمانی کوتاه تر می شود ،چون افت در فرایند کاهش تنش به شد
تقویت می شود و هر امتیاز در این توالی رویدادها به نشانه ا موثر برا کسب تسکین نهایی بدل می شود .با هر تقویتی،
عمل سوء مصرف تسکین نهایی بدل می شود .با هر تقویتی ،عمل سوءمصرف مواد قو تر می شود و ااتمال تکرار در
موقعیت مشابه افگایش می یابد .در موارد تنش به ویهه در موقعیتی بحرانی است .چنین عملی با سرعت بیشتر آموخته می
شود .بنابراین برنامه ریگ ها شناختی می تواند در کنترل و شیشگیر از اعتیاد نقش موثر ای اد نماید(.شورفتحیه:0933،
)179
این نظریه شبیه این الگو است :موقعیت محرک( فشار روای ،خجالت ،گناه)
آور (جستجو ،خرید و مصرف مواد)

کاهش تنش

رفتارها اعتیاد

تنش (ارطراب)

موقعیت محرک و این چرخه تکرار می شود.

همانطور که می بینیم در این نظریه بسیار از القه ها اجتماعی در اطراف نوجوان وجود دارد که باعث تداوم تجربه شکل
گرفته در و می شود و باعث می شود رفتار اعتیاد آور نوجوان در بستر اجتماعی تقویت و گستر

شیدا بکند.

موفقیت ،ارطراب و اعتیاد
سوءمصرف موادمخدر واکنشی است به ترس از شکست که با ایجاد و القاء نوعی اس بی عالقگی نسبت به معیارها برتر
در جامعه ،به ما کمک می کند تا از فشارها ناشی از کسب موفقیت رها شویم .فشار برا دسترسی به اهدافی که به
اصطالر کی یت "مطلوب" زندگی محسوب می شود نشانه فشار ها و تنش ها سبک زندگی در جوامع شهر و توسعه
یافته است.

به نظر می رسد سوءمصرف مواد یا اداقل تاثیر آن ،در جوامع با تکنولوژ شیشرفته معمولتر از جوامع در اال توسعه باشد.
فرهنگ ها صنعتی شده ،معیارها تعری

شده و مشخصی برا دستیابی به اهداف وجود دارند؛ کی یت زندگی قابل اندازه

گیر است و شاخص ها خوشبختی ،واقعی و مشخص اند .تال

برا دستیابی و یا شکست در راه دستیابی به این اهداف

همواره با استرس ها و فشارهایی روای و روانی را برا فرد به دنبال دارد که می توان از آن به عنوان ارطراب موفقیت نام
برد .این م دل در شهرها بگرپ کشورها در اال توسعه که به نوعی مدرنیته را تجربه کرده اند ،مصداق دارد .این فشارها
 ،استرس ها در اغلب شهرها مدرن وجود دارد و از عوامل تقویت کننده گرایش به سوءمصرف مواد مخدر است.
در کشورها در اال توسعه به این دلیل که فشار نسبتا کمتر برا رسیدن به موفقیت وجود دارد ،جشن ها متداول تر بوده
و زمان طوالنی تر صرف آنها می شود .راه ها استراات اغلب عبار است از دیدار دوستان و رفتن به سینما .در جوامع
شیشرفته همچون ایاال

متحده ،مردم اتی برا استراات فرصت زیاد ندارند .برا یک آمریکایی زندگی و کار یک

معنی را می دهد .آخر ه ته ها نیگ به همان ترتیب روزها کار ه ته برنامه ریگ و شر شده است .در واقع ،استراات به معنی
انجام ندادن کار نیست بلکه نو دیگر است از کار .گل
دوست دارند به معیار ها

برتر

بازها ،نقاشان و کسانی که به مرخصی می روند ،آخر ه ته ها

در شروژه استراات خود دست یابند .این ااساس فوریت برا رسیدن به آرامش،

شهروندان جامعه مدرن را تشویق می کند تا برا رسیدن به آرامش به دنبال فنونی باشند که از اتالف وقت جلوگیر می
کند(میگرا.)900 :0934 ،
سوء مصرف مواد ،نتیجه طبیعی این نو سبک زندگی است .به عنوان مثال ،در فرهنگ سرعت مدار آمریکا ،اعتیاد راه ال و
تدبیر دم دستی و فور برا دور شدن از همه این تنش هاست .کمک گرفتن از مواد برا ااساس" نشاط و آرامش" ،در
رسانه ها تبلیغ می شود و مقاومت در برابر این راه میان بر برا رسیدن به نشاط را بسیار مشکل می سازد .اجم زیاد اطالعا
موجود در رسانه ،شامل تبلیغا ماشین ها ،خانه ها ،غیا ،تعطیال و نظایر آن توصی

گر اهدافی است که باید به آن دست

یابیم .مواجهه با گگینه ها متعدد باعث ایجاد ارطراب می شود (میگرا)901 :0934 ،
به طور خالصه می توان گ ت که است اده از مواد مخدر به عنوان راه الی سریع برا کنار آمدن با فشارها ناشی از رسیدن
به معیار ها برتر ( شول ،ماشین ،ویال و  ) ...شرو می شود .آرامش از طریق مواد و مواد شیمیایی ساده و سریع به دست می
آید و همین سادگی و سرعت در ایجاد ااساس آرامش می تواند مشوق ادامه است اده از مواد مخدر باشد .در ابتدا ،مواد
مخدر برا فرار از فشارها دستیابی به موفقیت است ولی به تدری  ،هیجان درونی ناشی از مواد مخدر به هدف تبدیل می
شود و این زمانی است که مصرف به سوء مصرف تبدیل می شود.
جامعه شییر و هنجارها تسهیل کننده مصرف مواد مخدر

منظور از هنجارها تسهیل کننده "قواعد رفتار یا شیوه ها خاص عمل است که اعضا خرده فرهنگ ها آنها را شییرفته اند
و به وجود آورنده گونه هایی از تساهل اجتماعی و عدم سخت گیر اجتماعی هستند که می توانند سبب یا عامل است اده از
مواد مخدر باشند" .در تبیین نقش هنجاره ا تسهیل کننده مصرف مواد مخدر در میان خرده فرهنگ ها قومی ،مناسب
ترین رویکرد نظر  ،نظریه ها اوزه یادگیر رفتار کجروانه است که یکی از مهمترین مول ه ها آن فرایند جامعه شییر
است.
در نظریه ها یادگیر  ،به شیوه ها فراگیر کجرو توجه شده و این مضمون در قالب ها مت اوتی از جمله " جامعه
شییر شدن فرد در خرده فرهنگ ها ناهمنوا"  ،به بحث گیاشته شده است ،آن هم با این استدالل که با وجود خرده فرهنگ
ها بسیار مت او
خاص صور

در جوامع امروز بسیار ات اق می افتد که رفتار بر اساس همنوایی با هنجارها یک خرده فرهنگ

بگیرد و بیرون از خرده فرهنگ کجروانه تلقی شود .محتوا نظریه ها یادگیر صرفا تبیین هایی است که

کجرو را محصول آموخته هایی قلمداد می کند که در خالل فرایند ها یکسان یادگیر در بستر کلی جامعه و به یک
شکل به اعضا آن جامعه آموخته می شود .آموخته هایی که الگوها مربوط به آن می تواند الگوهایی متمایگ از الگوها
غالب و مسل در جامعه باشد.
در این اوزه ،کجرو رفتار به اساب می آید که الگو آن را فرهنگ ساخته است و این الگوها نیگ در خالل فرایند
روانی -اجتماعی جامعه شییر به افراد آموخته و در آنان درونی می شود(سلیمی و داور  .)901 :0930 ،بر اساس نظریا
مربوط به جامعه شییر  ،در خالل فرایند جامعه شییر  ،باورها ،ارز

ها و  ...اتی زبان گروهی که فرد به آن تعلق دارد ،به

شکلی تدریجی و در عین اال مستمر و بدون وق ه به فرد منتقل و در ذهن و جایگگین می شود .بدین گونه ،افراد کمتر از
ماهیت ارز

ها و هنجارها اجتماعی فرهنگ جامعه یا خرده فرهنگ گروه خویش مطلع می شوند و مجال داور آگاهانه

درباره آن را می یابند و به ندر

آن القائا

را به شکلی خودآگاه درونی می کنند .در االی که همین تجارب فرهنگی و

گروهی در نهایت به عینک هایی بدل می شوند که فرد جهان شیرامون خود را از ششت آنها مشاهده می کند و بدین شکل
قضاو

ها اخالقی او نیگ عموما بر اساس همین شندارها القایی شکل می گیرد و بی گمان اعمال او هم متاثر از آنها

خواهد بود .در اوزه روانشناسی اجتماعی رویکرد یادگیر و از میان نظریه شردازان این رویکرد ،ادوین ساترلند بیشتر از
دیگران به جامعه شییر شرداخته است.
نظریه شیوند افتراقی ساترلند در بحث ک رفتار از قو

باالیی برخوردار است .ساترلند بر این عقیده است که افراد مستعد

ارتکاب کجرو در همنشینی ها خویش با افراد جامعه" ،تعری
کجروانه است .به نظر او  ،اگر تعری
هایی مخال

هایی" را فرا می گیرند که گاه مخال

با رفتارها

هایی که کنش ها بگهکارانه را قابل قبول می نمایاند با ششتوانه ا قویتر از تعری

با رفتار کجروانه به فرد القا شود و فرد نیگ در دفعا

بیشتر با این دسته تعاری

برخورد داشته باشد ،ااتمال

اینکه فرد مرتکب ک جرو شود بیشتر است او معتقد است قسمت عمده ا از اینگونه یادگیر ها معموال در قالب جامعه
شییر شدن فرد در خرده فرهنگ ها کجرو 1صور
فرد در درون نظامی از ارز

می گیرد .ساترلند تحقق کجرو را عمدتا نیازمند جامعه شییر شدن

ها می داند که راهنما و مشوق او به نقض هنجارها مسل در جامعه است .او معتقد است در

بیشتر موارد کجرو در درون گروه ها نخستین و به ویهه گروه ها همساالن فرا گرفته می شود و بدین گونه این فعالیت
ها را نیگ همانند فعالیت ها بهنجار  ،فعالیت هایی می داند که در راستا نیازها و ارزشها آن خرده فرهنگ انجام می گیرد.
این الگو همچنین میگان تمایلی را که ممکن است از این راه همنشینی ها نسبت به کجرو یا راست رو ایجاد شود بر اسب
مالک هایی مانند فراوانی ،اولویت ،دوام و شد

ارتباط یا کنش متقابل فرد با گروه ها کجرو و نیگ سن او قابل سنجش

است(سروستانی.)904-909 :0931،
با توجه به این نظرا می توان گ ت رفتار کجروانه هنگامی ات اق می افتد که انگیگه ا وجود داشته باشد و از سو اجتما
محلی یا خرده فرهنگ اجتماعی نوعی امایت از آن رفتار موجود باشد .اگر رفتار خالف انگیگه نباشد و اجتما محلی یا
خرده فرهنگ مخال

آن باشد کمتر ات اق می افتد.

بر این اساس باورها تسهیل کننده مصرف مواد که براسب خرده فرهنگ ها مت او

متغیر است ،می توان در سه دسته

زیر تقسیم بند نمود که در فرایند جامعه شییر در فرد درونی شده و بر اساس آن عمل می کند.
 توصیه ها دارویی 9و درمانی خاص برا درمان بیمار ها جسمی و روای میان خرده فرهنگ ها .برا مثال :مصرفتریاک و نظایر آن باعث کاهش دردها جسمی می شود ،مصرف تریاک و نظایر آن باعث درمان بیمار ها می شود ،سن
که باال می رود تریاک الزم است ،مصرف تریاک توان جنسی را باال می برد مصرف قرص ها روانگردان باعث جیابیت
چشم می شود و غیره...
 باورها عامیانه و جمال و ررب المثل ها تقویت کننده مصرف مواد موجود در ادبیا ش اهی .به عنوان مثال :با یکگل بهار نمی شود یک بار مصرف اعتیاد آور نیست ،مواد مثل هر چیگ دیگر ارز

یک بار مصرف کردن را دارد ،مصرف

مواد اوصله و تمرکگ را تقویت می کند ،مصرف مواد باعث از بین رفتن کمرویی و خو

صحبتی می شود ،آدم ها با

اراده می توانند مصرف کنند ولی معتاد نشوند و غیره ...
 آداب و رسوم و عادا خاص که در بعضی از مراسم ها ،به ویهه جشن ها ،انجام می گیرد .این آداب و رسوم به گونه اتشویق کننده یا تسهیل کننده مصرف این مواد هستند.به عنوان مثال :مصرف مواد در مهمانی ها به ااترام مهمان اشکالی

Subculture- Drug medical prescription

ندارد ،مصرف در مجالس شاد اشکالی شیش نمی آورد ،مصرف در شب عروسی برا داماد الزم است ،مصرف ت ریحی
در جمع ها دوستانه مشکلی شیش نمی آورد ،خو

گیراندن بدون مصرف مواد و مشروب الکلی امکان ندارد و غیره ...

همانطور که در مثال ها باال ذکر شد در هر خرده فرهنگی تعداد از این باورها وجود دارد که انجام نوعی از فعالیت را
در فرد افگایش می دهد اال این فعالیت ممکن است مصرف مواد مخدر باشد یا دزد و یا غیره  ...شس باورها و عقاید فرد
اول یک مورو خاص تاثیر بسگایی در انجام این اعمال دارد که در خالل جامعه شییر در خانواده و در بین گروه
همساالن و از طریق خرده فرهنگ ها در فرد درونی شده و ریشه گرایش افراد به نو خاصی از رفتار می شود.

افسردگی

عوامل
موثرگرایش
نوجوانان در
مصرف مواد
مخدر

طالق
والدین

افت و
شکست
تحصیلی

معاشرت
با افراد
ناباب

مدل م هومی تحقیق

روش تحقیق
شهوهش اارر کاربرد و رو

آن توصی ی از نو شیمایشی است ،جامعه آمار

انتخاب نمونهگیر تصادفی ساده صور

 40ن ر معتاد و  40ن ر غیر معتاد بیا

شییرفت .ابگار گردآور دادهها ،شرسشنامه بوده است که در طراایی و تنظییم

آن ،از شاخصهایی چون جو عاط ی خانواده ،رواب اجتماعی و برخی ویهگیهیا فیرد اسیت اده گردیید .بیرا بررسیی
تأثیر افسردگی در گرایش به اعتیاد از سؤاال

افسردگی آزمون  SCL-90است اده شد ..برا جمع آور اطالعیا

الزم

در مورد متغیرها ،از شرسش نامه است اده شد .طراای و تنظیم سؤاال
ارائه شده صور

براساس تعری

متغیرها ،اهداف تحقیق و فرریهها

گرفت واز شاخصهایی چون جو عاط ی خانواده ،رواب اجتماعی و برخی ویهگیها فیرد اسیت اده

شد.
یافته ها
در شهوهش اارر ابتدا مشخصا

فرد واجتماعی جامعه مورد شهوهش مورد بررسی قرار گرفت که نمونهها به تعداد 30

ن ر بوده و اکثر افراد معتاد ( )%30در طول تحصیل بیشتر از افراد سالم ( )%10مردود شدهاند .جدول شماره 0هدف اول
یعنی تأثیر طالق در گرایش به اعتیاد ر ا نشان میدهد .شدر و مادر  %37/9از افراد معتاد از هم طالق گرفتهاند .بنابراین
طالق والدین در گر ایش افراد به اعتیاد تأثیر زیاد دارد.
جدول شماره  0توزیع فراوانی افراد مورد تحقیق بر اسب عامل طالق
طبقا
زندگی والدین با هم

عدم زندگی والدین با هم

مجمو

معتاد

مجمو

سالم
تعداد

93

17

74

درصد

93/4

40/7

000

تعداد

1

04

07

درصد

01/9

37/9

000

تعداد

40

40

-

جدول شماره 1هدف دوم یعنی میگان تأثیر معاشر با افراد ناباب و معتاد را نشان میدهد  %33ازافراد معتاد ،با افراد معتیاد
معاشر

داشتهاند که نشاندهنده نقش معاشر

با افراد ناباب درگرایش به اعتیاد است.

جدول شماره  1توزیع فراوانی آزمودنیها براسب معاشر با افراد ناباب و معتاد
معتاد

مجمو

طبقا
تعداد

9

14

17

درصد

00/01

33/33

000

عدم معاشر با افراد

تعداد

97

07

99

ناباب و معتاد

درصد

73/3

90/1

000

مجمو

تعداد

40

40

-

معاشر با افراد ناباب

سالم

جدول شماره 9هدف سوم یعنی تأثیر تمایل به سیگار کشیدن در میگان گرایش به اعتیاد ر ا نشان میدهد که اکثریت افراد
معتاد یعنی  %39/7آنها تمایل به مصرف سیگار دارند و  %77/3درصد از افراد سالم تمایل به مصرف سیگار نداشتهاند .ایین
ارقام تأثیر بسگا تمایل به سیگار کشیدن در گرایش افراد به مصرف مواد مخدر را نشان میدهد.
جدول شماره 9توزیع فراوانی آزمودنیها براسب تمایل به سیگار کشیدن
طبقا
سیگار کشیدهاند

سیگار نکشیدهاند

مجمو

معتاد

مجمو

سالم
تعداد

9

90

99

درصد

04/9

39/7

000

تعداد

99

00

49

درصد

77/3

11/1

000

تعداد

40

40

-

جدول شماره 4هدف چهارم یعنی میگان تأثیر عالئم افسردگی در گرایش به مصرف مواد مخدر نشان میدهید کیه عالئیم
افسردگی در افراد معتاد به مقدار خیلی بیشتر از افراد سالم وجود داشته است  .به این صیور کیه اکثرییت افیراد معتیاد
گگینهها زیاد و به شد

را انتخاب کردهاند که نشان دهنده نقش وجود عالیم افسیردگی در گیرایش بیه مصیرف میواد

مخدرمی باشد.
جدول شماره  4توزیع فراوانی آزمودنیها بر اسب عالئم افسردگی
طبقا
کمی

تا ادود

زیاد

به شد

مجمو

معتاد

مجمو

سالم
تعداد

97

9

40

درصد

37/3

01/1

000

تعداد

4

3

01

درصد

99/94

77/77

000

تعداد

0

04

04

درصد

0

000

-000

تعداد

0

09

09

درصد

0

000

000

تعداد

40

40

-

رابطه بین محل زندگی و اعتیاد به مواد مخدر نشان میدهد که  30درصد افراد معتاد در مناطق فقیرنشین ساکن بودهانید و
تنها  00درصد از افراد سالم در این مناطق ساکن هستند .میتوان نتیجه گرفت که بین محل زنیدگی و اعتییاد بیه مصیرف
مواد مخدر رابطه معنی دار وجود دارد.
جدول شماره 9هدف شنجم یعنی رابطه بین شکست تحصیلی و اعتیاد به مصرف مواد مخدر را نشا ن میدهد کیه اکثرییت
افراد معتاد ( )%39/99در طول تحصیل بیشتر از افراد سالم ( )%07/77مردود شدهاند .این مییگان نشیاندهنیده نقیش شکسیت
تحصیلی در گرایش به مصرف مواد مخدرمیباشد.
جدول شماره  9توزیع فراوانی آزمودنیها بر اسب ورعیت شکست تحصیلی
طبقا
مردود شدهاند

مردود نشدهاند

مجمو

معتاد

مجمو

سالم
تعداد

7

90

97

درصد

07/77

39/99

000

تعداد

93

00

43

درصد

73/7

10/4

000

تعداد

40

40

-

جدول شماره  7هدف ششم یعنی بررسی رابطه گرایش اعضا خانواد ه به مواد مخدر و گرایش به اعتیاد را نشان میدهد.
نتای نشان داد که گرایش اعضا خانواده افراد معتاد به مواد مخدر بیشیتر از اعضیا خیانواده افیراد سیالم اسیت .بیه ایین
صور

 09درصد از افراد سالم و  39درصد از افراد معتاد گرایش به مواد مخدر را در خیانواده خیود گیگار

آمار ااصله نشاندهنده نقش تأثیر گرایش اعضا خانواده به مصرف مواد مخدر و گرایش به اعتیاد می باشد.
جدول شماره  7توزیع فراوانی آزمودنیها بر اسب گرایش والدین یا اعضا خانواده به مواد مخدر
معتاد

مجمو

سالم

طبقا
خانواده به مواد مخدر

تعداد

9

09

07

گرایش داشتهاند

درصد

03/79

30/19

000

خانواده به مواد مخدر

تعداد

97

17

74

گرایش نداشتهاند

درصد

97/3

41/1

000

مجمو

تعداد

40

40

-

کیردهانید.

نتای بدست آمده نشان میدهد که در بین متغیرها موجود در شهوهش ،متغیرها افسردگی ،طالق والیدین ،معاشیر

بیا

افراد ناباب ،سیگار کشیدن و شکست تحصیلی میتوانند درگرایش نوجوانان و جوانان به مصرف میواد مخیدر تیأثیر داشیته
باشند و سایر متغیرها قادر به تبیین علل گرایش به مواد مخدر نیستند.
این شهوهش نشان داد که در بین عوامل فرد  ،عالئم افسردگی مهمترین عامل در گرایش به مصرف میواد مخیدر اسیت .
شیلدر و بلوک افسردگی و بعضی تغییرا

خلقی شخصیت افسرده را از عوامل مؤثر فرد در گرایش به اعتیاد دانسته و بر

این باور هستند که بیشتر افراد که گرایش به اعتیاد دارند ،افراد هستند گوشه گیر ،مردم گریگ و خجیالتی کیه انعطیاف
الزم را در کنشها متقابل اجتماعی ازخود نشان نمیدهند .در مورد عامل تمایل به سیگار کشیدن ،این شهوهش نشان داد
که بین سیگار به عنوان اولین ماده مصرفی و گیرایش بیه مصیرف میواد مخیدر رابطیه معنییدار وجیود دارد .سییمونگ در
بررسی ورعیت معتادین اظهار میدارد که سیگار ،شرای و زمینه را در فرد برا گیرایش بیه اعتییاد ایجیاد میینمایید .و
سیگار را به عنوان راب  ،معرف و واسطه آشنایی انسان و مواد مخدر دانسته است.نتای به دست آمده از این شهوهش نشان
داد که بین شکست تحصیلی در طول تحصیل و گرایش به مصرف مواد مخدر رابطه معنی دار وجود دارد .همانطور کیه
کوبس و همکاران در تحقیقا

خود عامل شکست تحصیلی را به عنوان شیشبینی کننده سوء مصرف مواد در دوره جوانی

شناختند و متغیرها غیبت از مدرسه و اخراج زودرس از مدرسه را شیشآگاهیهایی برا مصیرف میواد مخیدر گیگار
دادند(روزنهان،سیگلمن .)47: 0930،در بین عوامل فرد نتای این شهوهش نشان داد بین داشتن دوستان ناباب و معاشیر
با افراد معتاد و گرایش به مصرف مواد مخدر رابطه وجود دارد .بررسیها انجام شده توس باسبت نشان داده کیه رابطیه
دوستی با معتادان به مواد مخدر به ایجاد رفتارها مخاطره انگیگ و ییا اسیت اده از مصیرف میواد مخیدر منجرمییشیود .و
فراهم شدن شرای الزم برا گرایش به اعتیاد بوسییله دوسیتان را ،در زنیدگی بییش از  % 39افیراد معتیاد مشیاهده کیرده
است(.نریمانی .)93: 0930 ،یافتهها این شهوهش نشان داد که بین ورعیت شغلی افراد و گرایش به مصیرف میواد مخیدر
رابطه معنی دار وجود دارد .فریدمن در تحقیق خود بیکار را به عنوان یکی از عوامل مؤثر در گرایش افراد به مصرف
مواد مخدر دانسته است .و اظهار میدارد که مسأله بیکار از طریق فراهم سیاختن معاشیر هیا آلیوده زمینیه را بیرا
گرایش به اعتیاد مساعد میسازد(.میالنی فر)10 :0937،
نتای به دست آمده ااکی از آن است که بین آش تگی و نامناسب بودن محل زندگی و گیرایش بیه اعتییاد رابطیه معنیی
دار وجود دارد .یافتهها نشان میدهد که مناطق فقیرنشین و محالتی که دارا عواملی چون ازدایام جمعییت و وریعیت
نامطلوب محی فیگیکی هستند زمینه را برا گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف مواد مخدر مهیا میسازند.در رابطیه بیا
عامل مصرف مواد مخدر توس اعضا خانواده ،این مطالعه نشان دادکه بین مصرف مواد مخدر توس والدین و گیرایش

به اعتیاد رابطه مستقیم وجود دارد.همچنین مطالعا

نشان داده است افراد که در خانواده زمینه سوء مصرف مواد دارند یا

یکی از والدین مبتال هستند ،در سنین نوجوانی و جوانی گرایش به سوء مصرف مواد بیشتر میباشد.
نتیجه گیر :
نتیجه ا که از این شهوهش عاید میشود این است که در بین متغیرها مورد مطالعه ،عامل وجود عالئم فرهنگی و فنی و
ارفه ا میتواند از گستر

این معضل جلوگیر کند .افسردگی ،طالق والدین ،معاشر

با افراد ناباب ،تمایل به سیگار

کشیدن و شکست تحصیلی ،بیشترین وزن را در گیرایش نوجوانیان و جوانیان بیه مصیرف میواد مخیدر دارنید .در نهاییت
میتوان گ ت که با توجه به باال بودن شیو میگان اعتیاد در جامعه ،شیشنهاد مییشیود بیا آمیوز
مدارس ،جلوگیر از افت تحصیلی دانشآموزان ،گستر
هنر  ،فرهنگی و فنی و ارفه ا از گستر

مهیار هیا زنیدگی در

مراکگ مشیاوره خیانواده ،ایجیاد مراکیگ و کیالسهیا آمیوز

این معضل جلوگیر کرد.داشتن هدف به دانشآموز نوجوان انگیگه میدهید

و به ارکتها و تال ها او جهت مشخصی میدهد .داشتن طرر و نقشه در امر مطالعه و تحصیل (برنامهرییگ ) در هیر شاییه
تحصیلی یکی از رروریا موفقیت تحصیلی است .برنامه ریگ تحصیلی یعنیی داشیتن برنامیه روزانیه ماهیانیه و سیالیانه بیرا
مطالعه و یادگیر شدران و مادران باید برا فرزندان دانشآموز خود برنامه ا بنویسند .اولیا و مربیان نیگ باید راهها کیاهش
ارطراب را به دانشآموزان یاد بدهند تا در هنگیام امتحانیا دانیشآمیوزان دچیار اریطراب نشیوند و دچیار افیت تحصییلی
نگردند .بایستی همگی بدانیم که سن جوانی سن صخره ها افیراد اسیت و شرسیه زدن در کوچیه و خیابیان و رفیت و آمید بیا
دوستان نا باب میتواند و موجب افت تحصیلی و اعتیاد شود .عدم کنترل و نظیار والیدین بیر رفیت و آمیدها فرزنیدان در
سنین بلوغ و بروز تشدید رفتارها ج تیابی و خود نماییها دختران و شسران مهمترین عامل افت تحصییلی اسیت کیه ایین
قضیه در سالها اخیر بیشتر مشهود است بطوریکه بعید از تعطیلیی میدارس سیاعتهیا گروهیی از آنهیا در خیابیانهیا شرسیه
میزنند .بطور کلی برا هر کودک و دانشآموز که به مدرسیه مییرود بایید دو هیدف اساسیی را در نظیر داشیت و بکیار
گرفت .نخست آموز

که با است اده از کتاب و کالس و دیگر امکانا آموزشیی انجیام مییشیود و دوم شیرور

کودکان که همواره در کنار آموز

و هیدایت

و نیگ مقدم بر آن است .به شکلی که اتی تغیییر و ایجیاد دگرگیونی بنییاد در میدارس

برا تأمین بیشتر و بهتر نیازها تربیتی و شرورشی ررور به نظر میرسد .چون در مدارس کشور ما هیم نییگ هماننید تمیامی
نقاط دنیا دانشآموزانی وجود دارند که اگر به موقع به آنان رسیدگی نشود و به اال خود رها شوند ،رفتارها رد اجتمیاعی
و عدم عالقه به درس و آموز  ،آنان را از مسیر طبیعی زندگی خارج خواهد کرد .در ایال ااریر از مهمتیرین مسیائلی کیه
عدها از دانشآموزان با آن مواجهاند اختالال رفتار  ،خلقی و اتی جنسی و نیگ اشیکاال آموزشیی اسیت کیه بیه شیکل
عقب ماندگی درسی و ناتوانی در تمرکگ اواس ،بیدقتی ،بیاعتنایی و بیتوجهی به اطراف بروز میکند و به شکل سیرشیچی
و نافرمانی ،قانون شکنی ،گستاخی و نیگ دروغگویی ،فرار ،سرگردانی و دیر به خانه آمدن نمایان مییشیود .مدرسیه بیه عنیوان

یک محی آموزشی اگر نتواند وظای

تربیتی خود را به نحو ااسن انجام دهد و بدون توجیه بیه وظیای

خود و بیعالقگی نسبت به درک نیازها روای نوجوان ،فق به آموز

علمیی و اجتمیاعی

کلیشها صرف بپیردازد قطعیاً بیه شایگیاهی بیرا

ک رو و انحراف دانشآموزان تبدیل خواهد شد .از اینرو مسؤوالن آموزشی بایستی در تشخیص علل نابسامانیهیا فعالییت
الزم را داشته باشند و به نوجوان آموز

دهند که چگونه با واقعیتها روبرو شود و به شکل منطقی مسائل را ال کنند.

زمانی که نوجوان درگیر مصرف مواد است والیدین و دیگیر اعضیا خیانواده از سیرزنش و تهدیید اسیت اده میی کننید  .ایین
الگوها تعاملی مس تواند نگر

نوجوان به مصرف میواد را تشیدید کنید و در نتیجیه اعتییاد نوجیوان عمییق تیر میی شیود .

مداخال خانواده به صور مثبت می تواند به نوجوان نشان دهد این مشکل ،یک مشکل سیستمی و مشترک است و اعضا
خانواده برا ال آن باید متحد شوند و البته اهدا ف خانواده نباید صرفا درمان یا کاهش مصرف مواد مخیدر باشید بلکیه ایین
اهداف باید با م هوم و معنا زندگی شیوند برقرار کنند .این طریق باعث می شود که به نوجوان کمک شود تا بتواند با نگر
واقع بیانه تر نسبت به هستی خود داشته باشد و ترک مواد را عاملی در هموارتر شیدن آینیده خئید بدانید در واقیع نوجوانیان
مناسب ترین جمعیتی هستند که برا ارتقاء عاد ها سالم و تغییر عاد ها ناسالم سوء مصیرف میواد در آنیان میی تیوان
برنامه ریگ و تال

کرد.

شیشنییهادا
 -0باال بردن بینش دینی و آگاهی میردم در خصیوص اکیم شیرعی ارمیت اسیتعمال موادمخیدر و ییا توزییع آن وهمچنیین
مجازا تعیین شده در قانون می تواند در ریشه کنی آن موثر واقع شود .
 -1با توجه به شیشینه تاریخی مردم ایران و اعتقادا میهبی آنیان در صیورتیکه اکیم شیرعی و مسیتندا فقهیی آن بیه طیور
ش اف توس مراجع تقلید بیان گردد و همگان از ااکام شیرعی و ارمیت اسیتعمال میواد مخیدر آگیاه شیوند  ،بیی شیک تیا
ادود جلو انتشار آن گرفته خواهد شد .
 -9شخش فیلمها سینمایی و مستند توس رسانه ملی و بیان عوارض سوء مصرف موادمخدر .
 -4اطال رسانی در خصوص اثرا سوء مصرف موادمخدر در همه ابعاد اقتصاد ،اجتماعی ،خانوادگی و  ...از طریق رسیانه
ملی  ،مدرسه ،دانشگاه ،مساجد و محیطها ورزشی.
 -9سپردن مسئولیت سالم ساز  ،ریشه کنی موادمخدر و  ...به مردم و همه گیرشدن آن و تشیکیل کارگروههیا مردمیی -7
رسیدگی به امور تربیتی اعتقاد فرزندان در خانه ،مدرسه ،محی کار و  ...توس خانواده ها و توجیه و آشنایی خانواده هیا از
موادمخدر و انتقال آن به فرزندان .
 -7انجام امورا تحقیقی در خصوص جنبه ها روان شناسی ،علوم تربیتی،ملی و میهبی فشارها و استرس روانیی موجیود در
جامعه و ایجاد روایه نشاط و بالندگی در افراد جامعه .

 -3از جمله علت ها استعمال موادمخدر وجودشایعاتی از قبیل شیاد و سیرور ،رفیع غیم و انیدوه و نگرانیها،تحرییک مییل
جنسی و خوشگیرانی ها لحظه ا و موقت است  .در صور اطیال رسیانی در کییب بیودن ادعیا و شیایعا تعیداد قابیل
توجهی از جوانان خود را از این معضل دور خواهند نمود .
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