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 چکيده

-روان و مخدر مواد به گرایش بر مؤثر و ساززمینه عوامل بندیاولویت پژوهش حاضر با هدف بررسی و

لردگان انجام شد. تحقیق حاضر ازنظر هدف،  شهرستان اعتیاد ترک مراکز جوانان بین در گردان

ماری آها، پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعهی گردآوری دادهپژوهشی کاربردی و از نظر شیوه

یری گاین پژوهش شامل تمامی معتادان مراکز ترک اعتیاد شهرستان لردگان بود که با استفاده از نمونه

های پژوهش از نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده 250در دسترس 

گردان و مخدر، افشاری آزاد و همکاران استفاده شد. ی عوامل مؤثر بر گرایش به مواد روانپرسشنامه

استفاده شد و برای توصیف اطالعات  21نسخه  spssهای پژوهش از نرم افزار جهت تجزیه و تحلیل داده

آزمون آماری استنباطی آزمون فریدمن  ها ازاز آمار توصیفی)میانگین و انحراف معیار( و برای تحلیل آن

ها نشان داد که که از بین عوامل مؤثر بر گرایش به مصرف مواد روان گردان و استفاده شد. تحلیل داده

تری برخورداراند. عالوه بر مخدر سه دسته عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی از اهیمت و اولویت بیش

های رفتاری خاص، در بین عوامل بین عوامل فردی مؤلفه ویژگی ها حاکی از این بود که دراین، یافته

های ترین مؤلفهخانوادگی موارد مرتبط با پدر و در بین عوامل اجتماعی داشتن دوست معتاد مهم

 گردان و مخدر بودند.اثرگذار بر گرایش جوانان شهرستان لردگان به مصرف مواد روان

 گردان، جوانان.رواناعتیاد، مواد مخدر و  واژگان کليدی:
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 2یسونک یمحمد مالک، 1 سيده اعظم حسينی

 کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهر کرد، ایران 1
 کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهر کرد، ایران  2

 

  نام نویسنده مسئول:

 اعظم حسينیسيد 

 

 مخدرساز و مؤثر بر گرایش به مواد بندی عوامل زمينهبررسی و اولویت

 در بين جوانان مراکز ترک اعتياد شهرستان لردگانگردان و روان
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 مقدمه
ی تخریب مصرف مواد و وابستگی به آن، به تر جوامع در معرض آثار مضرر مصرف مواد مخدر قرار دارند. دامنهامروزه بیش

 ایههای اجتماعی از خانواده و دوستان تا محیطکننده، بلکه تمام شبکهباشد که نه تنها خود فرد مصرفحدی گسترده و عمیق می

دهد. سازمان بهداشت جهانی مسئله مواد مخدر اعم از تولید، انتقال، توزیع و مصرف را در تحصیلی و شغلی را تحت تأثیر قرار می

های کشتار جمعی، آلودگی محیط زیست، فقر و شکاف طبقاتی از جمله کنار سه مئله جهانی دیگر یعنی تولید و انباشت سالح

های جدی بشری را  در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مورد تهدید و چالش مسائل اساسی شمرده است که حیات

باشد و زائیده مصرف مواد . اعتیاد مسمومیت حاد یا مزمنی است که مضر به حال شخص، جامعه و خانواده می[1]دهد قرار می

اند گردان هستند جوانانستفاده از مواد مخدر و روانتر در معرض اهایی که بیش. یکی از گروه[2]دارویی طبیعی یا صنعتی است 

؛ بنابراین [3]شوندهای روانی ناشی از مشکالت اجتماعی؛ ماجراجویی، تنوع طلبی به آن گرفتار میکه به دلیل بحران هویت، بحران

دیگر از قبیل افزایش خطر گردان شناسایی شود تا از مشکالت الزم و ضروری است تا علل گرایش جوانان به مواد مخدر و روان

ای، افزایش رفتارهای پر خطر جنسی، حاملگی ناخواسته، ابتال به آسیب و مرگ از طریق خشونت بین فردی، تصادفات جاده

 . [4]های ایدز، مشکالت تحصیلی و افسردگی جلوگیری شودبیماری

، های شخصیتی، شیوه زندگی، روابط اجتماعیگیگیری وابستگی به مواد مخدر ویژاند که در شکلبرخی مطالعات بیان داشته

د. گرایش کنناند، نقش اساسی ایفا میها، عواطف و رفتارهایی که در طی رشد فرد شکل گرفتهنگرش، باورها، احساسات، دلبستگی

، اقتصادی، عوامل فردی، اجتماعی های اجتماعی تکل علتی نیست و مجموعهبه مصرف مواد مخدر صنعتی نیز همان سایر پدیده

 .[5]سیاسی، فرهنگی، خانوادگی و محیطی نیز در این گرایش اثرگذارند 

کنند که ارتباط نزدیکی بین مصرف سیگار و رفتارهای مخاطره آمیز مانند نوشیدن الکلو مصرف مواد مخدر محققان بیان می

واد مخدر غیرقانونی، در تعداد زیادی از جوانان ، تحقیقات نشان داده است که مصرف الکل، تنباکو، ماری جوانا و م[6]وجود دارد

 . [9]شودو ایاالت متحده استفاده می [8و7]کانادا

توان اشاره کرد ها میهای در ارتباط با گرایش به مواد مخدر صورت گرفته گرفته است که از بین آندر داخل کشور پژوهش

خانوادگی، عوامل محیطی و گرایش به مصرف مواد مخدر و اعتیاد که نشان دادند میان عوامل   [10]به پژوهش یوسفی و خالدان

در تحقیقی که با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش به مواد مخدر در  [11]رابطه وجود دارد. همچنین برآبادی، آقایی و نوحی 

به  مصرف مواد بود و پس از آن نیز ترین عامل گرایش محیطی مهم -زنان انجام دادند به این یافته رسیدند که   عوامل خانوادگی

با هدف بررسی تأثیر   [12]به ترتیب عوامل اجتماعی و فردی بر گرایش به مواد اثرگذار بودند. عالوه براین در تحقیقی، که اویسی

انجام داد به آموزان شهر زابل به مواد مخدر ای، خانوادگی، سازمانی و اجتماعی و فرهنگی( بر میزان گرایش دانشعوامل )زمینه

این یافته رسید که جنسیت، نوع مدرسه، ناسازگاری در مدرسه، ناسازگاری در خانواده، فاصله از خانواده و سرمایطه اجتماعی رابطه 

 داری با گرایش به مواد مخدر دارند.معنی

ه صنعتی در ایران، نشان ای به بررسی علل تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی بدر مطالعه [13]عالوه براین، محمدی

دادند که از جمله عوامل مؤثر بر این تغییر ارزانی قیمت مواد صنعتی، گرانی و کاهش عرضه مواد سنتی، تنوع در محصوالت و 

 باشند. سهولت مصرف مواد صنعتی، ناآگاهی نسبت به عوارض مواد صنعتی و شیمایی و تبلیغات اغواگرایانه این مواد می

ای ههایی که در فرهنگتوان نتایج پژوهشکه کشور ما دارای تنوع فرهنگی فراوان است بنابراین چندان نمی با توجه به این

ای هاند را به یک منطقه یا فرهنگ خاص تعمیم داد بنابراین الزم است که در هر منطقه یا شهر کشور پژوهشمتفاوت انجام شده

های کشور گردان انجام شود. یکی از شهرستانجوانان به مواد مخدر و روانساز گرایش خاصی جهت بررسی عوامل مؤثر و زمینه

که متدسفانه مصرف مواد شیوع زیادی یافته است شهرستان لردگان است که بسیاری از جوانان این شهرستان گرفتار این بالی 

گردان روی ه مصرف مواد مخدر و روانتر اعضای آن بهای وجود دارند که بیشاند. در این شهرستان خانوادهسوز شدهخانمان

ها مصرف کننده مواد وجود نداشته باشد؛ از این رو ضروری است توان یافت که در بین آنهای معدودی را میاند و یا خانوادهآورده

شود.  گیریت پیشگردان شناسایی شود تا از مشکالها و عوامل مؤثر بر گرایش جوانان این شهرستان به مواد مخدر و روانتا زمینه
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گردان در ساز و مؤثر در گرایش جوانان در گرایش به مواد مخدر و روانشود تا علل و عوامل زمینهبنابراین در پژوهش تالش می

 شهرستان لردگان شناسایی شود.

 

 پژوهش روش

اشد. بنوع پیمایشی می ها، پژوهشی توصیفی ازی گردآوری دادهتحقیق حاضر ازنظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر شیوه

بین فردی و محیطی و هم چنین اجتماعی بر گرایش به مصرف مواد مخدر و  -با توجه به این در این پژوهش تأثیر عوامل فردی

گردان در از دیدگاه معتادن مراکز ترک اعتیاد شهرستان لردگان پرداخته شده است، روش پژوهش از نوع توصیفی داروهای روان

در  گیریآماری این پژوهش شامل تمامی معتادان مراکز ترک اعتیاد شهرستان لردگان بود که با استفاده از نمونهعهباشد. جاممی

 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.   250دسترس 

 

 گيریابزار اندازه
گان از پرسشنامه افشاری های پژوهش پس از کسب مجوز جهت ورود به مراکز ترک اعتیاد شهرستان لردبرای گردآوری داده

بعد  5که دارای دو قسمت؛ شامل اطالعات دموگرافیک و علل مؤثر در وابستگی به مواد مخدر در  [14]آزاد، حجازی و الهویردی 

سؤال(،  7سؤال مربوط به همسر(، اقتصادی ) 9سؤال مربوط به مادر و  11سؤال مربوط به پدر، 11سؤال(، خانوادگی ) 4فردی)

در پژوهش خود روایی صوری و محتوایی این  [14]آزاد و همکارانسؤال( استفاده شد. افشاری 3سؤال( و فرهنگی ) 7اجتماعی )

پرسشنامه را با استفاد از نظارات اعضای هیئت علمی مورد تأیید قرار دادند همچنین با استفاده از روش پایایی بازآزمایی نیز پایایی 

به دست آمد که نشان  75/0پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. در پژوهش حاضر نیز با استفاده روش آلفای کرونباح مقدار پایایی 

ی اجرای پرسشنامه به این صورت بود که ابتدا هدف از انجام پژوهش برای باشد. نحوهاز پایا بودن پرسشنامه در پژوهش حاضر می

کنندگان دقیق برای پر کردن پرسشنامه به آنان اختصاص داده شد، و مشارکت 90نمونه پژوهش توضیح داده شد و مدت زمان 

گران پرسشنامه را تکمیل کردند. در موادی که ابهاماتی در پرسشنامه وجود داشت، توضیحات الزم جهت رفع هشدر حضور پژو

کنندگان پژوهش قرار گرفت. در خصوص افرادی که سواد کافی نداشتند پرسشنامه با قرائت سؤاالت توسط باهام در اختیار شرکت

ها مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. ها، دادهآوری پرسشنامهند. پس از جمعهای ارائه شده،تکمیل شدگران و نگارش جوابپژوهش

استفاده شد و برای توصیف اطالعات از آمار توصیفی)میانگین  21نسخه  spssهای پژوهش از نرم افزار جهت تجزیه و تحلیل داده

 استفاده شد. ها از آزمون آماری استنباطی آزمون فریدمنو انحراف معیار( و برای تحلیل آن

 

 های پژوهشیافته
 ±36/7کنندگان حاضر در این تحقیق ها نشان داد که  میانگین و انحراف معیار  سن شرکتنتایج تحلیل توصیفی داده

کنندگان به این سال بود. میزان تحصیالت شرکت 36ترین سال و بیش 13ترین سن شروع مصرف مواد بود همچنین کم 14/31

نفر  10درصد( و کارشناسی ارشد تا دکتری ) 16نفر یا  40درصد(، دیپلم تا کارشناسی ) 80نفر یا  200دیپلم) صورت بود که زیر 

نفر  80درصد( گفتار مصرف مواد مخدر و  68نفر)  170کنندگان حاضر در پژوهش درصد بود(. عالوه براین از بیش شرکت 4یا 

 گردان بودند.درصد( مبتال به مصرف مواد روان 32)

بندی عوامل مؤثر بر گرایش به مصرف مواد روان گردان و مخدر در گروه در جدول زیر نتایج آزمون فریدمن به منظور رتبه

 نمونه ارائه شده است.
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 گردان و مخدربندی عوامل مؤثر بر گرایش به مصرف مواد رواننتایج آزمون فریدمن برای اولویت  –1جدول شماره 

 متغیر رتبه نیانگیم تیاولو

 یعلل فرد 08/5 اول

 یعلل خانوادگ 92/4 دوم

 یعلل اقتصاد 55/3 چهارم

 یعلل اجتماع 88/3 سوم

 یعلل فرهنگ 24/2 پنجم

X2= 1035/112              df= 4               sig= 0/001 

داری مطلوب برآورد و سطح معنی  1035/ 112مقداری آزمونی خی دو برای آزمون فریدمن برای پنج عامل کلی برابر با 

 داریگردان و مخدر تفاوت معنیهای اصلی مؤثر بر گرایش به مصرف مواد روان( بدین معنی که بین عامل› 001/0sigشده است) 

 گردان و مخدر به ترتیبهای مؤثر بر گرایش به مصرف مواد روانترین عاملوجود دارد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که مهم

 عوامل فرهنگی. -5عوامل اقتصادی  -4عوامل اجتماعی  -3عوامل خانوادگی  -2عوامل فردی  -1اولویت عبارتند از: 

های گردان و مخدر کدام مؤلفهکه در بین سه عامل اول مؤثر بر گرایش به مصرف مواد رواندر ادامه به منظور بررسی این

 ها از اهمیت و اولویت برخوردارند سه آزمون فریدمن  برای هر عامل انجام شد. آن

 های عوامل فردی مؤثر بر گرایش بندی  مؤلفهنتایج آزمون فریدمن برای اولویت  –2جدول شماره 

 گردان و مخدربه مصرف مواد روان

 متغیر رتبه نیانگیم تیاولو

 های جسمیداشتن بیماری 03/2 سوم

 های روانیبیماری 45/3 دوم

 سابقه آزار جنسی 55/1 چهارم

 ویژگی رفتاری خاص 02/4 اول

X2= 1019/335              df= 3               sig= 0/001 

گردان و مقداری آزمونی خی دو برای آزمون فریدمن برای چهار مؤلفه عوامل فردی مؤثر بر گرایش به مصرف مواد روان

های عوامل ( بدین معنی که بین مؤلفه› 001/0sigداری مطلوب برآورد شده است) و سطح معنی  1019/ 335مخدر برابر با 

ن تریداری وجود دارد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که مهمگردان و مخدر تفاوت معنیفردی مؤثر بر گرایش به مصرف مواد روان

رفتاری خاص  ویژگی -1گردان و مخدر به ترتیب اولویت عبارتند از: مواد روانهای عوامل فردی مؤثر بر گرایش به مصرف مؤلفه

 سابقه آزار جنسی. -4داشتن بیماری جسمی  -3های روانی بیماری -2

 های عوامل خانوادگی مؤثر بندی  مؤلفهنتایج آزمون فریدمن برای اولویت  –3جدول شماره 

 گردان و مخدربر گرایش به مصرف مواد روان

 متغیر رتبه نیانگیم تیاولو

 موارد مرتبط با پدر 45/3 اول

 موارد مرتبط با مادر 09/3 دوم

 موارد مرتبط با همسر 75/2 سوم

X2= 1014/223              df= 2               sig= 0/001 

گردان و مصرف مواد روان مقداری آزمونی خی دو برای آزمون فریدمن برای سه مؤلفه عوامل خانوادگی مؤثر بر گرایش به

های عوامل ( بدین معنی که بین مؤلفه› 001/0sigداری مطلوب برآورد شده است) و سطح معنی  1014/ 223مخدر برابر با 

داری وجود دارد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که گردان و مخدر تفاوت معنیخانوادگی مؤثر بر گرایش به مصرف مواد روان
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موارد  -1گردان و مخدر به ترتیب اولویت عبارتند از: های عوامل خانوادگی مؤثر بر گرایش به مصرف مواد روانفهترین مؤلمهم

 موارد مرتبط با همسر. -3موارد مرتبط با مادر  -2مرتبط با پدر 

 مؤثر  یعوامل اجتماع های مؤلفه  بندی تیاولو یبرا دمنیآزمون فر جینتا  –4جدول شماره 

 رمخد و گردان به مصرف مواد روان شیبر گرا

 متغیر رتبه نیانگیم تیاولو

 همبستگی در محله 78/1 پنجم

 داشتن تفریحات سالم و امکانات تفریحی 36/2 چهارم

 ای و شغلیمشاوره -داشتن امکانات خدماتی 79/2 سوم

 ضد ارزش بودن ماده مخدر 35/1 ششم

 پایبندی به اعتقادات مذهبی 48/5 دوم

 داشتن دوست معتاد 32/6 اول
X2= 1005/406              df= 5               sig= 0/001 

گردان و مقداری آزمونی خی دو برای آزمون فریدمن برای شش مؤلفه عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به مصرف مواد روان

های عوامل ( بدین معنی که بین مؤلفه› 001/0sigداری مطلوب برآورد شده است) و سطح معنی  1005/ 406مخدر برابر با 

داری وجود دارد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که گردان و مخدر تفاوت معنیاجتماعی مؤثر بر گرایش به مصرف مواد روان

داشتن  -1 گردان و مخدر به ترتیب اولویت عبارتند از:های عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به مصرف مواد روانترین مؤلفهمهم

داشتن تفریحات سالم و امکانات  -4ای و شغلی مشاوره -داشتن امکانات خدماتی -3پایبندی به اعتقادات مذهبی  -2دوست معتاد 

 ضد ارزش بودن ماده مخدر. -6همبستگی در محله  -5تفریحی 

 

 یرگي جهيبحث و نت

گردان و مخدر در بین جوانان مرکز مصرف مواد روانبندی عوامل مؤثر بر گرایش به پژوهش حاضر با هدف بررسی و اولویت

های پژوهش نشان داد که از بین عوامل مؤثر بر گرایش به مصرف مواد روان گردان اعتیاد شهرستان لردگان به انجام رسید. یافته

ای هه از پژوهش با پژوهشتری برخورداراند. این یافتو مخدر سه دسته عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی از اهیمت و اولویت بیش

باشد. پس از تعیین سه عامل اصلی مؤثر بر گرایش به همسو می [12]و اُویسی  [11]؛ برآبادی و همکاران [10]یوسفی و خالدان 

گردان و ها گرایش به مصرف مواد روانهای اثرگذار آنبندی مؤلفهگردان و مخدر به منظور شناسایی و اولویتمصرف مواد روان

ها حاکی از این بود که در بین عوامل بندی  صورت گرفت. یافتههای هر سه عامل آزمون فریدمن جهت رتبهر بر روی مؤلفهمخد

های رفتاری خاص که به مسائلی مانند تفکر و نگرش نسبت به مواد، اعتماد به نفس پایین، کمبودهای عاطفی، فردی مؤلفه ویژگی

های ستنی و رایج، اامیدی، حس کنجکاوی، رسیدن به تناسب اندام، عدم پذیرش ازدواجلذت جویی و خوشگذرانی، عدم تحمل ن

احساس فقدان کنترل بر زندگی خود، تقلید از دیگران، فقدان مقاومت در برابر پیشنهادات خالف دیگران، رهایی از عصبانیت، 

ترین عامل فردی مؤثر بر گرایش اشاره دارد مهمپناهی، کمبود دوستان خوب و مورد تأیید و پذیری همساالن نبودن احساس بی

های های روانی، داشتن بیماریهای داشتن بیماریباشد و مؤلفهگردان و مخدر میجوانان شهرستان لردگان به مصرف مواد روان

 ار دارند.گردان و مخدر قرهای بعدی اهمیت از نظر گرایش به مصرف مواد روانجسمانی و سابقه آزار جنسی نیز در درجه

وان تباشد میهای رفتاری خاص مهم مؤلفه مؤثر بر گرایش به مصرف مواد روان و گردان درجوانان میدر تبیین این که ویژگی

ابراز داشت که معموالً افرادی که از اعتماد به نفس پایینی برخوردار هستند از برقراری روابط عاطفی با دیگران عاجز هستند که 

ها به مواد ها و غصهکست و ناکامی است، این افراد برای فراموشی، جبران کمبودهای عاطفی و رهایی از غمنتیجه آن احساس ش

کنند های آنی را جایگزین میاندیشند، و لذتها بیآورد بدون این که به عواقب منفی و ناگوار آنگردان و مخدر روی میروان

[15]. 
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با پدر که به مسائلی مانند سطح تحصیالت پدر، سابقه داشتن اعتیاد، میزان ساعات  در بین عوامل خانوادگی نیز موارد مرتبط

گردان و مخدر ترین مؤلفه بر گرایش جوانان به مصرف مواد روانکار در شبانه روز، ارتباط مناسب با فرزندان و... اشاره دارد مؤثر

 ی دوم و سوم قرار داشتند.هابود. و موارد مرتبط با مادر و همسر نیز به ترتیب در اولویت

هایی که فرد ، زیرا در خانواده[16]توان گفت که اعتیاد والدین رابطه مستقیم با اعتیاد فرزندان دارد در تبین این یافته می

 ا آنانانگاری باند و با سهلمعتاد وجود دارد استرس زیادی بر خانواده حاکم است. عالوه براین پدران معتاد از فرزندان خود غافل

ای است و چون های فرزندان ناشی از یادگیری مشاهدهکنند غافل از این که بخش قابل توجهی از عالئق و گرایشبرخورد می

والدین و به ویژه پدران الگوهای فرزندان هستند سعی در تقلید و یادگیری اعمال و رفتارهای آنان دارند بنابراین تحت این شرایط 

یابد. همچنین پدرانی که از سطح تحصیالت کمی برخوردارند و بخاطر گذراندن امورات ندان افزایش میاحتمال معتاد شدن فرز

زندگی مجورند ساعات زیادی به کار در خارج از منزل بگذرانند، عالوه براین که چندان فرصت کافی برای توجه به فرزندان خود 

ای هتوانند به فرزندان خود راهنماییده شوم نیستند بنابراین چندان نمیندارد در جریان مضرارت  علمی اعیتاد و معضالت این پدی

ری تمستند و قوی ارائه کنند و ذهنیت منفی از اعتیاد در اذهان فرزندان خود بسازند بنابراین فرزندان این خانواده در خطر بیش

 گران و مخدر هستند.جهت گرایش به مصرف مواد روان

 یگردان و مخدر مؤلفههای عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به مصرف مواد رواند که در بین مؤلفهها نشان داهمچنین یافته

گردان و مخدر بود و پایبندی به اعتقادات مذهبی، ترین مورد در گرایش جوانان به مصرف مواد روانداشتن دوست معتاد مهم

لم و امکانات تفرحی، همبستگی در محله و ضد ارزش بودن ماده ای و شغلی، داشتن تفریحات سامشاوره -داشتن امکانات خدماتی

 های بعدی اهمیت قرار داشتند.مخدر به ترتیب در درجه

در بین عوامل اجتماعی نیز داشتن دوست معتاد و پایبندی به اعتقادات مذهبی مؤثرترین عوامل بر گرایش به مصرف مواد 

گردان و مخدر، توان اذعان داشت که داشتن دوست مبتالء به مصرف مواد روانمیگردان و مخدر بودند در توجیه این یافته روان

ند کدیگر دارند و معموالً  با توجه به این که فرد سعی میعامل مستعدکننده برای اعتیاد است زیرا این افراد ارتباط نزدیکی با هم

تواند ها و هنجاری های یک دوست معتاد میطبیعتاً ارزش. [17]ها و هنجارهای مورد  قبول دوستان خود را بپذیرد که ارزش

توان گفت که بی تفاوت بودن نسبت به قوانین اجتماعی و دستورات ی گرایش سایر افراد به مواد را فراهم آورد. همچنین، میزمینه

مله گرفتاری در دائم اعتیاد را فراهم تواند زمینه ارتکاب و ابتالء به بسیاری از انحرافات و معضالت فردی و اجتماعی از جدینی می

 آورد. 

گردان و مخدر در جوانان شهرستان لردگان ، الزم است که در با توجه به عوامل مختلف مؤثر در گرایش به مصرف مواد روان

امعه با کننده در سطح جمراکز ترک اعتیاد افراد آموزش دیده و مجرب حضور داشته باشند، این افراد به عنوان عوامل آگاه

د گردکارهایی مؤثر برای جلوگیری از گرفتار شدن در این دائم ارائه کنند. همچنین پیشنهاد میها راههای خود به خانوادهآموزش

که در خانواده به تقویت اعتماد به نفس و عزت نفس فرزندان اهمیت زیادی داده شود زیرا این عامل یکی از عوامل مهم در 

ز اعتیاد است. عالوه براین الزم است که پدران خانواده از نقش خود به عنوان الگوی فرزندان آگاه باشند و سعی بازدارندگی جوانان ا

های مطلوب و مثبت به فرزندان خود ها عملی مطلوب و رفتار و برخورد مناسب در خانواده القاء کننده ویژگیکنند با انجام فعالیت

تری به برقراری روابط عاطفی و تؤام با محبت با افراد خانواده ن خود کم کنند و اهمیت بیشباشند و در حد توان از زمان کار کرد

بدهند. همچنین الزم است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از دوستان فرزندان خود آگاهی و شناخت الزم را داشته باشند و 

ست شدن با افراد هنجارشکن بازدارند و تالش کنند که فرزندان در حد توان سعی کنند که فرزندان خویش را از داشتن ارتباط و دو

توانند نقش سپری حفاظتی در جلوگیری از ابتالء به اعتیاد داشته باشند آشنا سازند و خود را با باورها و اعتقاد مذهبی که می

 تربیت دینی صحیحی برای آنان به عمل آورند.

شود که با مجهز کردن فضاهای شهری به امکانات و تجهیزات تفریحی می به مسئولین و سیاست گذارن شهری نیز پیشنهاد

ای هو سرگرم کننده زمینه الزم برای پرکردن اوقات فراغات جوانان را فراهم آورند تا جوانان ضمن داشتن تفریحات سالم از انرژی

 تواند کشاننده آنان به دائم اعتیاد باشد تخلیه شوند.اضافی که می
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