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  چكيده

 و مورداعتياد در دانش آموزان دوره متوسطه شهر ايالم  آگاهي و دانش بررسي حاضر مطالعه هدف
نفري دانش آموزان دوره متوسطه شهر  9100جامعه تقريبا  دربين مطالعه اين .است مخدر مواد

به صورت پيمايشي اجرا گرديد . براي انتخاب نمونه با استفاده از جدول  نمونه  93ايالم در سال 
نفر پسر تعيين شد 208نفر دختر و162نفر ،كه با روش نسبتي  تعداد 370گيري مورگان تعداد

شركت  نوع سواالت بسته بود.يافته ها نشان مي دهد كه  .ابزارپژوهش پرسشنامه محقق ساخته با
 دسترسي روانشناختي، مشكالت نااميدي، كنندگان،كنجكاوي،لذت جويي، مشكل ارتباطي خانواده،

 زياد، وسوسه آنها اكثر و دانستند مصرف شروع در مهم عوامل را معتاد باافراد معاشرت و مواد به

مصرف كنندگان ، دوست معتاد،وانگيزه كم براي  با ارتباط تداوم و خانواده حمايت كافي فقدان
قطع ارتباط با معتاد،داشتن شغل  كردند، شده ذكر درمان افراد در عود عوامل مهمترين را درمان

 نام درمان شده معتادان در عود از عوامل جلوگيري كننده ترين مهم عنوان به مفيد،ورزش كردن

به نظر دانش آموزان گروه نمونه  بيشترين خطر مواد  اعتياد  بردند. همچنين نتايج نشان داد كه 
شركت  بيشتر مي رسد نظر آور مربوط به كراك  ، شيشه ، هروئين و قرص اكستاسي است . به

هاي  سؤال به اما داشتند، قابل قبولي دانش جامعه در موجود اكثرمواد خطرات مورد در كنندگان
 شركت . بودند داده پاسخ تعدادكمي نورجيزك) (مثالً  داشتند كمتري آشنايي كه موادي به مربوط

 معتدل تر و بسيار الكل مصرف به نگرش .بودند قايل خطراتي مواد نامبرده همه براي كنندگان

 در آن مصرف بودن عادي يا به الكل اعتياد ديررس بروز دليل به است ممكن كه بود مسامحه آميزتر

 مي نظر به ضروري دانش آموزان، ميان در اعتياد شيوع به ميزان توجه با باشد . دانش آموزان ميان

 دوره طول در فرهنگي ويژگيهاي به توجه با مدارس ومشاوران مسئوالن،دست اندكاران كه رسد

 و بيشتر دانش زمان همان از تا بدهند آموزش آنان به مخدر مواد و اعتياد مورد در نوجوانان تحصيل
  .كنند پيدا آن به نسبت نگرش صحيح تري

 
 .دانش دانش آموزان ،آگاهي ، موادمخدر، اعتياد، :يديكل واژگان

 

  مقدمه

 بر عالوه مخدر مواد به اعتياد. رود مي شمار به ما كشور در بهداشتي معضالت از ،يكي حاضر حال در مواد، سوءمصرف و اعتياد
 دنبال به) كشور مادي هاي سرمايه رفتن هدر( اقتصادي و...) و فقر تكديگري،سرقت، جنايت،( اجتماعي فراوان مشكالت جسمي، زيانهاي

 طالق از بسياري عامل اعتياد.  هستند تزريقي معتادان ايران در ايدز به مبتاليان درصداز 60 حدود) الف – مخدر مواد با مبارزه ستاد( دارد
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  مخدر انواع مواد و مورد اعتياد ايالم در
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 براساس). ب – موادمخدر با مبارزه ستاد) اند بوده درگير اعتياد مسأله با نوعي به شوند دستگيرمي كه مجرماني درصد 70 از بيش و هاست
 تعداد كه موادند كننده مصرف) كشور جمعيت درصد  5/2( نفر ميليون دو حدود ايران در حاضر حال  در مخدر مواد با مبارزه ستاد گزارش

 بر بيشتر و محكمتر، نگرش اين چه هر و دارد ن آنا آتي رفتار در مهمي بسيار نقش افراد نگرش.دارند سال 40تا 15 بين آنها از توجهي قابل
 اين تأثير مطالعات از بعضي در) 2006 3آلبراچينا و  2گالسمانا 1لورا( است مؤثرتر شخص آينده رفتار در باشد، متكي ، آموزش و تجربه و علم
 و 9سيمونز ؛ 2001.ميلر و 8كاتاالنو ، 7هاوكينز ، ،6ميلر و 5فلي ، 4پتريتيس ؛ 1992( است شده داده نشان آينده در مواد مصرف بر نگرش نوع

 اعتياد از شخص درك و آگاهي تأثير تحت نيز كنندگان سوءمصرف بازتواني و درمان و كننده ازمصرف حمايت) 2000هلت ؛ 1995 ، 10كيت
  بلندون( دارد اهميت بسيار مردم عموم در هم و گذاران سياست در هم نگرش و آگاهي. دارد قرار بازتواني وفوايد درمان اثربخشي ميزان و
 عوامل از نيز افراد نگرش( 182003راسينسكي و  17الك ، 16 تيمبرليك ، 15يانگ ،  14بودريو و 13 وانتا ،  12جانسون ؛ 1998 ، 2004؛11و

 فرضيه مانند( اجتماع تأثير به مربوط ، فرضيات براساس.  است شخص اطرافيان رفتار و نگرش عوامل، اين از يكي. گيرد مي تأثير متعددي
 و  20لويس ،  19پاسكال مثالً. مؤثرند آينده در مواد مصرف در نوجوان بيروني و دروني اجتماعي محيط)   1977بندورا اجتماعي يادگيري
 ارتباط فرزندان در ماده همان مصرف با ماده يك مصرف به والدين نگرش كه دادند نشان اقليتها از گروهي در مطالعه با)  2007(21اسالي
 خانواده عرف و نگرش كه داد نشان نروژي نوجوانان در سيگار مصرف علل مورد در)2006(24ولد و 23تورشيم ،22ويوم مطالعه همچنين. دارد

 نتايج به همساالن مورد در)  2007(  هلت و  28مادن ،  27باچولز 26لينسكي ،  25آگراوال. دارد نوجوان در سيگار مصرف با نزديكي ارتباط،
 داشتن.است نوجوانان در حشيش و الكل سيگار، مصرف درشروع مهم عوامل از يكي همساالن نگرش كه دريافتند و رسيدند مشابهي
 پرخطر رفتارهاي به زدن دست و اعتياد به ابتال عوامل از يكي جامعه، يك در بودن اقليت در و جامعه افراد بيشتر با متفاوت فرهنگي
 سطح سه در ميتواند كه)  2007زنگ، سرينگرنيوانگ، لي، دنگ، ،2005بليك، اورباچ، جورج، ياكوبيان، ،2005 اكرسلي(شود مي محسوب

 مانند) اجتماعي و(  كننده مصرف دوست داشتن يا خانواده حمايت عدم مانند)فردي بين)  اقتصادي وضعيت و دانش نگرش، مانند( فردي
 نشينان حاشيه كه شد ديده)2004(همكاران و پرينزليو مطالعه در). 31،2007جيانگ ،30چونگ ،29چويي(كند نقش ايفاي( اجتماعي تبعيض
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. است شايعتر آنها نيزدر ماده چند به توأم اعتياد و مي كنند مصرف بيشتري وكوكائين هروئين جامعه افراد بقيه به نسبت آلماني
 ساير نگرش به شبيه مواد به تبار اسپانيايي افراد نگرش چند هر كه كردند مشاهده اي مطالعه در) 2002(چورپراكوبكيت و هاجيكوستاندي

 نشان) 2006(مورالس - سوارز و وگا سانتيستبان مطالعه نتيجه.  كند مي ايجاد بيشتري مشكالت آنها در مواد مصرف ولي است، جامعه افراد
  .مي كنند دريافت درماني خدمات جامعه عموم از كمتر اعتياد، به مبتال تبار اسپانيايي افراد ظاهراً كه داد

 متفاوت تواند مي هم ها اقليت خود بين در حتي و است جامعه بقيه از متفاوت اقليت گروههاي در نيز اعتياد و مواد مصرف روش
 سانفرانسيسكو مقيم هاي آسيايي در اعتياد كه شد ديده) 1999(همكاران و نموتو نموتوو مطالعه در) 1988هك، روزن كاسپارو،(باشد

 زندگي آمريكا جامعه در كه اين عليرغم اقليت، افراد كه داد نشان مطالعه اين. است خودشان خاص و جامعه افراد بقيه از متفاوت( آمريكا)
 اعتياد مورد در افراد اين دانش كل، در شدكه ديده ديگري مطالعه در. بودند خود قبلي معيارهاي و نگرش،ارزشها پايبند همچنان ميكردند،

 شهرهاي از بعضي در مطالعه). 1993، آوكي و جا(ميشود افراد اين در مواد بيشتر مصرف موجب اين و است افرادجامعه بقيه از كمتر
 فرهوديان،رحيمي( است بيشتر آنها در پرخطر رفتارهاي و هستند اعتياد به ابتال معرض در بيشتر اقليتها كه است داده نشان نيز كشورمان

 اما كند، مي تهديد بيشتر را ما كشور آموزان دانش اعتياد، به ابتال خطر احتماالً اگرچه) 1384 محمدي، و يونسيان رادگودرزي، موقر،
 ايالم شهر متوسطه دوره آموزان آگاهي و دانش ، دانش بررسي مطالعه اين هدف. است نشده انجام رابطه دراين زيادي هاي پژوهش تاكنون

  است . مخدر مواد و مورداعتياد در
ترين مسير جواري با مراكز عمده توليد كننده مواد مخدر و قرار گرفتن در بهترين و كوتاهكشور ايران به دليل شرايط خاص و هم

هاي رشد و گسترش مواد مخدر در ايران و است. وجود زمينهترانزيت، در چند دهه اخير گذرگاه انتقال مواد مخدر ازافغانستان به اروپا بوده 
رود تا به يك بحران اكنون به يك تجارت زيرزميني تبديل شده است، پيچيدگي اوضاع فعلي را فراهم ساخته است و ميقاچاق آن كه هم

لتيكي و فقدان استراتژي و طرح جامع كشور ايران به جهت ساختار جمعيتي، موقعيت ژئوپو ،اساسي در جامعه تبديل شود. در عرصه ملي
پذيرترين كشورهاي جهان در مقابل مسأله مواد مخدر است.  عنوان يكي از آسيبملي مبارزه با عرضه، كاهش، تقاضا و درمان معتادان، به

كاري و گراني سومين معضل يطوري كه اعتياد بعد از بهاي آماري حاكي از گسترش فزاينده اعتياد به مواد مخدر در ايران است. بهگزارش
شود، بر اساس آخرين اعالم ستاد مبارزه با مواد مخدر، يك اجتماعي است. در مورد آمار معتادان در ايران، اعداد و ارقام مختلفي ذكر مي

نند كه البته با كهزار نفر نيز به صورت تفنني مواد مخدر مصرف مي 800هزار نفر در ايران معتاد دائمي هستند و حدود  200ميليون و 
كنند بيش از معتادان دائمي است، اكثر كه در همه جاي دنيا تعداد افرادي كه به صورت تفريحي و تفنني مواد مخدر مصرف ميتوجه به اين

   .)2:1385كنند(خبرگزاري فارس، كارشناسان به اين آمار به ديده ترديد نگاه مي
اجتماعي مستقيم و غير مستقيم مواد مخدر و قاچاق آن  –هاي اقتصادي خسارتدهد كه ميزان برآوردهاي صورت گرفته نشان مي

نفر از اعضاي نيروي  200) و به طور متوسط بر اساس آمار ساليانه حدود 155:1382ميليارد تومان است(صادقي ،  700در كشور ساليانه 
، سن آغاز مصرف مواد مخدر 1382طبق گزارشات در سال . )105:1381دهيم(رئيس دانا، انتظامي كشور را در جريان مبارزات از دست مي

است و  ٪30شود. رشد اعتياد تزريقي به تعداد معتادان افزوده مي ٪10) و ساالنه 9:1379سال رسيده است(توسلي، 16تا  14در ايران به 
اي در به مثابه يك مسئله اجتماعي، پديدهاعتياد و سوء مصرف مواد مخ  ).135:1382برابر جمعيت كشور است(عبدي، 5اين ميزان تقريباً 

هاي ساختاري در نظام اقتصادي، رود و باعث دگرگونييابي و حفظ نظم موجود از بين مياست كه همراه با آن توانايي جامعه در سازمان
است. شكل اجتماعي رخ نمودهشود. در جامعه امروز ما، مواد مخدر در سيماي يك مسأله يا ماجتماعي، سياسي و فرهنگي در يك جامعه مي

هاي اجتماعي و تبديل اين آسيب اجتماعي تعداد زيادي از مردم را تحت تأثير قرار داده و به طور روز افزوني در حال تعامل با ساير آسيب
خت و ضعف تمهيد و ساز و تدبير پرداز ما با نوعي فقر شناشدن به يك تهديد شالوده و ساخت شكن است. امروز نخبگان و نهادهاي تصميم

جستجوي علل و عوامل متنوع در پس اين  –» تعين چندجانبه « تدبير استراتژيك و فقدان رويكردي فراگير و همه سونگر و مبتني بر 
 خود هاي متخذه براي مقابله با اين تهديد، قادر به تأمين بهينه اهدافمواجه هستند. در نتيجه اين فقر، ضعف استراتژي و تاكتيك –پديده 
اند و جامعه ما شاهد رشد روز افزون گستره و عمق تأثيرات مخرب مواد مخدر بوده است. مبارزه با اين پديده مستلزم شناخت همه نبوده

اين گرايانه از هايي در امر مبارزه با مواد مخدر موفق خواهند بود كه با شناخت واقعابعاد آن(اقتصادي، اجتماعي و...) است، بنابراين برنامه
  مسئله طرح و اجراشود. 

. اولين هاي ظهور پديده اعتياد مورد توجه واقع شودرو ضروري است با بررسي علل اجتماعي مؤثر در بروز پديده اعتياد، زمينهاز اين
دانش دارند .  قدم در مبارزه با هر مسئله يا اتفاقي شناخت درست آن مسئله است و اينكه گروه هدف چقدر نسبت به آن مسئله اطالعات و

 اين مي تواند كار برنامه ريزان را جهت دهد و از دو باره كاري در برنامه ريزي ها و صرف هزينه جلو گيري نمايد . اين نكته كه آگاهي و
،  دانش دانش آموزان دوره متوسطه كه گروه در معرض خطر بيشتر براي اعتياد هستند چقدر است ؟ از اين جنبه اهميت دارد تا مدرسان
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وانان مربيان ، پژوهشگران و نهايتا برنامه ريزان بتوانند با ديدي روشن با گروه هدف برخورد نموده و از تكرار مسائلي كه براي نوجوانان و ج
  مالل آور است خود داري شود . 

ش دانش و آگاهي يكي از عوامل گرايش به مواد مخدر عدم آگاهي افراد نسبت به خطرات و مشكالت ترك آن است كه با افزاي
خصوصا به نوجوانان و جوانان از ميزان خطر مصرف مواد مخدر مي توان از گرايش آنان به مصرف كاست اكنون در اين پژوهش به دنبال 

  پاسخ به اين سوال هستيم كه  آگاهي و دانش دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهر ايالم نسبت اعتياد چگونه است ؟
  روش پژوهش 

 گيري نمونه جدول از استفاده با  و گرديد اجرا ايالم شهر متوسطه دوره آموزان دانش نفري 9100 تقريبا جامعه دربين مطالعه اين
 محقق پرسشنامه ابزارپژوهش.شد تعيين پسر نفر 208 و دختر نفر 162  جمعيتي نسبت برحسب تعداد اين از ،كه نفر 370 تعداد مورگان
 اين تهيه براي. گرديد استفاده ساخته محقق پرسشنامه يك از آگاهي و دانش افراد ميزان سنجش براي. بود بسته سواالت نوع با ساخته

 تمام آن از پس. شد يادداشت سؤالها و شده مطرح وموارد گرفت صورت جداگانه صورت به محققان وسيله به افكار بارش ابتدا پرسشنامه
 مثال براي(مشابه مطالعات بعد مرحله در. شد حذف ونامناسب تكراري موارد و ، بازبيني و بندي دسته آوري، جمع سؤالها و موارد

 و بررسي آنها نتايج جداول و مرور) 2005وشاهرخي، تهراني ،نيكبخت،پورنقاش ،پرويزي2005،تنگ،ويست،مائو،وهو،2005سيراكوگلووايسين،
 وسيله به پرسشنامه پايان در. گرفت قرار بازبيني مورد بارديگر يك و شد اضافه پرسشنامه به بود مانده دور پژوهشگران ديد از كه مواردي
 پاسخ از ها سؤال در كه بود كلي سؤال پنج شامل پرسشنامه اين.  گرفت قرار تاييد مورد آن محتوايي و ظاهري روايي متخصصين از تعدادي
  . دهد پاسخ ها گزينه از يكي انتخاب با(   شدت به زياد، تاحدي، كمي، وجه، هيچ به( ليكرت درطيف تا بود شده خواسته دهنده

  :از بودند پژوهش عبارت  سؤالهاي و اهداف
  مؤثرند؟ مواد مصرف شروع در چقدر) 0000 و معتاد دوست ، كنجكاوي(  ذكرشده عوامل از يك هر شما نظر به - 1
 كمك معتادان اعتياد درمان به توانند مي چقدر....)  و روانشناس ، شده درمان معتادان( ذكرشده افراد از يك هر شما نظر به - 2

  كنند؟
 معتاد يك اعتياد به دربازگشت چقدر  كنندگان و ........) مصرف با زياد ، ارتباط ذكرشده(وسوسه عوامل از يك هر شما نظر به - 3

 مؤثرند؟ ترك كرده

 اهميت چقدر اقدامات ذكرشده از يك هر كند، حفظ را خود پاكي و مواد سالمت ترك از پس بتواند شخص يك كه اين براي -4

 دارند؟

  مي كنيد؟ چقدرارزيابي را نامبرده مواد از يك هر به اعتياد خطر ميزان -5
 

ميانگين ، ورتبه بندي با آزمون فريدمن  صورت به نتايج و استفاده،  spss 16داده ها از بسته نرم افزاري تحليل و توصيف براي
  درصد  درنظرگرفته شد. 5 عناداريم سطح .گزارش گرديد

  
  يافته ها 

  پژوهش  1سوال شماره 
  مؤثرند؟ مواد مصرف شروع در چقدر ذكرشده عوامل از يك هر شما به نظر

  :  عوامل موثر در شروع  مصرف مواد مخدر1جدول شماره 
  

  عوامل موثر در شروع  مصرف مواد مخدر
ميانگين 

  رتبه
 13,7 كنجكاوي

 12,8 معتاد دوست

 12,7 روحي مشكالت

 12,3 جويي لذت

 11,4 آينده به نسبت نااميدي

 10,7 مواد بودن دسترس در

 10,6 شخصيت ضعف
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 خانواده با ارتباطي مشكل
10,5 

 9,88 مواد خطرات مورد در ناآگاهي

 9,82 سالم تفريحات نداشتن

 9,46 بيكاري

 9,26 تقليد

 9,22 جسمي درد

 8,96اند طلب بيداري كه مشاغلي براي بيشتر قدرت افزايش به نياز

 8,92 مالي مشكالت

 8,88 مشكالت كردن فراموش

 7,53 بيشتر جنسي قدرت كسب

 6,79 مخالف جنس با ارتباط مشكل

 6,66 جنسي جويي لذت در ناكامي

 
370 تعداد

972 ضريب فريدمن 
.730 

 18 درجه آزادي

سطح معني 
 داري

.00
0 

 شروع دركمترين  تاثير را  در  جنسي جويي لذت در ناكامينتايج جدول شماره يك نشان مي دهد كه كنجكاوي  بيشترين و  
 دارند ، دوستان معتاد و مشكالت روحي  از ديگر مواردي هستند كه در گرايش به اعتياد تاثير دارند.  مواد مصرف

  پژوهش:2سوال شماره 
  كنند؟ كمك معتادان اعتياد درمان به توانند مي چقدر ذكرشده افراد از يك هر شما نظر به

  :2جدول شماره 

  افرادموثر در كمك به فرد معتاد  
ميانگ

 ين رتبه

 5,14 شده درمان معتادان

 5,11 روانشناسان

 4,87 روانپزشكان

 3,66 اجتماعي مددكاران

 3,59 انتظامي نيروي

 2,84 عمومي پزشكان

 2,8 ديني مبلغان

 
370 تعداد

605ضريب فريدمن 
.676 

 6 درجه آزادي

سطح معني 
 داري

.00
0 
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همان طور كه مالحظه مي شودبه نظر دانش آموزان گروه نمونه معتادان درمان شده  ، روانشناسان و روانپزشكان  به ترتيب  مي 

  مك به فرد معتاد دارند .توانند به افراد معتاد كمك كنند  مبلغان ديني در اين خصوص تاثير كمتري براي ك
  پژوهش:3سوال شماره 

  مؤثرند؟ كرده ترك معتاد يك اعتياد به دربازگشت چقدر ذكرشده عوامل از يك هر شما نظر به 
  :3جدول شماره 

  عوامل موثر در بازگشت فرد معتاد به اعتياد 
ميانگين 

 رتبه

 8,53 زياد وسوسه

 8,46 كنندگان مصرف با ارتباط

 7,76 درمانگر با ارتباط قطع

 7,27 معتاد دوست

 7,22 الكلي مشروبات كردن جايگزين

 درمان براي كم انگيزه
7,19 

 7,12 (و ضعف خوابي، بي درد، مثل) خماري عاليم

 6,76 مشكالت با مبارزه در ناتواني

 6,74 افسردگي) (مانند روح مشكل داشتن

 6,7 خانواده كافي حمايت فقدان

 6,48 شخصيت اختالل و ضعف

 5,97 بيكاري

 4,82 سرگرمي نبود

 370 تعداد

355,1 ضريب فريدمن 
65 

 12 درجه آزادي

 000. سطح معني داري

 مصرف با ارتباطنتايج جدول شماره سه نشان مي دهد ،به اعتقاد دانش آموزان گروه نمونه وسوسه براي استفاده مجدد از مواد و  

 كردن جايگزينو   معتاد دوست،   درمانگر با ارتباط قطعمواد از عوامل مهم بازگشت مجدد فرد معتاد به اعتياد مي تواند باشد  .  كنندگان

  از ديگر عوامل مهم در استفاده مجدد از اعتياد هستند  الكلي مشروبات
  پژوهش:4سوال شماره 

 اهميت چقدر ذكرشده اقدامات از يك هر كند، حفظ را خود پاكي و مواد،سالمت ترك از پس بتواند شخص يك كه اين براي 

 دارند؟

  :4جدول شماره 

  عوامل نگهدارنده فرد پس از ترك اعتياد  
ميانگ

 ين رتبه

 8,24 معتاد افراد با رابطه قطع

 7,67 مفيد شغل داشتن

 7,63 كردن ورزش

 7,55 بازتواني و درماني مركز با مشاوره

 7,06 خود درمان تداوم براي معتادان ساير به ترك كرده فرد كمك

 6,38 هنري و تفريحي هاي فعاليت انجام
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 5,15 مذهبي هاي فعاليت

 4,65 موزيك به دادن گوش

 4,38 زياد پول نداشتن همراه

  اقامت محل تغيير
3,76 

 3,52 منزل در كردن محدود و كنترل

 
370  تعداد 

ضريب  
 فريدمن

124
3,733 

درجه 
 آزادي

10 

سطح 
 معني داري

.00
0 

از مهمترين عواملي هستند كه به  بازتواني و درماني مركز با مشاوره،  مفيد  شغل داشتن،    كردن ورزش،   معتاد افراد با رابطه قطع
  نظر دانش آموزان مي تواند در حفظ سالمت و پاكي فرد معتاد پس از ترك مفيد باشد .  

  پژوهش:5سوال شماره 
  كنيد؟ مي چقدرارزيابي را نامبرده مواد از يك هر به اعتياد خطر ميزان 

  :5جدول شماره 
 

  انواع مواد مخدر 
ميان

 گين رتبه

 5,68 كراك

 5,23 شيشه

 4,91 هروئين

 4,73 اكستاسي

 4,48 نورجيزك

 4,39 حشيش

 3,31 الكل

 3,28 ترياك

 370 تعداد 

,463 ضريب فريدمن 
249 

 7 درجه آزادي

 000. داريسطح معني 

  دانش آموزان گروه نمونه اظهار نمودند كه بيشترين خطر ميزان اعتياد مربوط به كراك  ، شيشه و قرص اكستاسي است .
  

  بحث ونتيجه گيري:
  است، كرده ارايه واعتياد مخدر مواد مورد در را دانش آموزان دوره متوسطه شهر ايالم نظرات اين پژوهش

 لذت در ناكامي، كنجكاوي  بيشترين و    دهندگان پاسخ از قابل توجهي عقيده رتبه ي به كه رسد مي نظر به 1 جدول به اجمالي نگاهي با

دارند ، دوستان معتاد و مشكالت روحي  از ديگر مواردي هستند كه در گرايش به   مواد مصرف كمترين  تاثير را  در شروع جنسي جويي
 مصرف هاي پيش بيني كننده بهترين از را همساالن و درخانواده مواد مصرف نيز كشور داخل يا ارجخ مطالعات از اعتياد تاثير دارند. بسياري
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 ؛ 2001مايرز ؛ 2006 خزائلي، و رادگودرزي ،  ماتسون ، والترز ؛ 1999 فرهوديان، ، كرده اند(وزيريان، ذكر دختران بخصوص نوجوان، مواددر
 ). 2005مك  و  ديشيون ، دوج ، اسميت - گيفورت ؛ 2005 وهمكاران، زيدونيس و بير ، ن دالتو و  سارجنت ؛ 2006 ، پرويزي

 را از مرتبط افراد ساير و روانپزشكان مددكاران، روانشناسان، فوق تخصصي براي و تخصصي آموزشهاي زمينه كردن فراهم مسأله ضرورت اين

به نظر دانش آموزان گروه نمونه معتادان درمان شده  ، روانشناسان و روانپزشكان  به ترتيب  مي توانند به  .ميكند بيشتر سياستگذاران طرف
  افراد معتاد كمك كنند  مبلغان ديني در اين خصوص تاثير كمتري براي كمك به فرد معتاد دارند.

مواد از عوامل مهم بازگشت مجدد فرد  كنندگان مصرف با رتباطابه اعتقاد دانش آموزان گروه نمونه وسوسه براي استفاده مجدد از مواد و  
از ديگر عوامل مهم در استفاده  الكلي مشروبات كردن جايگزينو   معتاد دوست،   درمانگر با ارتباط قطعمعتاد به اعتياد مي تواند باشد  . 

  مجدد از اعتياد هستند .
از مهمترين عواملي هستند كه به نظر  بازتواني و درماني مركز با مشاوره،  مفيد  شغل داشتن،    كردن ورزش،   معتاد افراد با رابطه قطع

  دانش آموزان مي تواند در حفظ سالمت و پاكي فرد معتاد پس از ترك مفيد باشد .  
 در شركت كنندگان بيشتر مي رسد نظر نتايج نشان مي دهد كه بيشترين خطر ميزان اعتياد مربوط به كراك  ، شيشه و هروئين است . به

 (مثالً  داشتند كمتري آشنايي كه موادي به هاي مربوط سؤال به اما داشتند، قابل قبولي دانش جامعه در موجود اكثرمواد خطرات مورد

 معتدل بسيار الكل مصرف به نگرش .بودند قايل خطراتي مواد نامبرده همه براي كنندگان شركت . بودند داده پاسخ تعدادكمي نورجيزك)
 مجموع در.باشد دانش آموزان ميان در آن مصرف بودن عادي يا به الكل اعتياد ديررس بروز دليل به است ممكن كه بود مسامحه آميزتر ترو

 روانشناسان، وسيله به تحصيل، آموزشهايي دوره طول در دارند، اعتياد برابر در زيادي پذيري آسيب كه جوانان به الزم است مي رسد نظر به

 بدين تا كنند پيدا مخدر مواد و اعتياد به صحيح تري نگرش و بيشتر دانش نوجواني دوره همان از تا شود مدرسه داده مشاوران و مددكاران

 مطالعات .است اعتياد و مخدر مواد با بيشترآموزش گران آشنايي مستلزم مهم اين انجام البته كه باشند ايمن آينده مواددر مصرف از وسيله

 )؛ 2006 همكاران، و (وزيريان دارند واطالع رساني آموزش در مثبتي نقش نيز غيردولتي سازمانهاي كه داده اند ما نشان كشور در قبلي

 عالوه )  2006همكاران، و واترز( باشد مؤثر ميتواند درمان اعتياد و گيري پيش در نيز نوجوانان براي آموزشي برگزاري كارگاههاي

 ايفا نگرش افراد تغيير و آگاهي در ي مؤثر نقش مي توانند نيز جمعي هاي رسانه شود، مي داده دانش آموزان به مدرسه در كه برآموزشهايي

   كنند

 مراجع
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  نشر آواي نور تهران ، ،مقدمه اي بر آسيب شناسي اجتماعي ، ) 1373( هدايت اهللا، ستوده 

 ) 9شماره  ياجتماع يفرهنگ  ي)  ماهنامه علم1378سراب 

 وابسته  اديمراجعه كننده به مراكز ترك اعت مارانيدر ب اديعلل بازگشت مجدد به اعت يبررس،)1379(ديسع ،ياهر يصادق
 .2سال اول ، شماره  ،يپژوه اديفصل نامه اعت ،يستيبه بهز
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