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 چكیده 
سا   دربین جوانان امروزی شاهد مصرف غیر اجتماعی مواد و الکل هستیم ؛ که این امر گرچه در بین تمام جوامع مشکل سااز ا 

یش در بیش از پا این امر خطرناک  ما در کشور ایران جوانان از سنین پایین شروع به مصرف مواد و الکل میکنند .و روز به روز ا

پیش میرود .جنبه هایی در مصرف مواد دخیل اس  عدم تاب آوری و تحمل در باین جواناان م مساا ل    حال عادی سازی شدن 

فاا  د رساانه هاا ن اش م مای را ای    نا م در سنین نوجوانی که نوجوان الگوسازی میکنخانوادگی م رسانه ها و شبکه های اجتماعی 

آیناد    میکنند .همچنین رو بردن جوانان و نوجوانان به سم  الکل و مصرف مواد نه تن ا باعث عادم تمرکاف دارد میشاود ب کاه     

دن از طارد شا   دچاار   م اعتیاد و سپسدرخشانی که خانواد  برای وی مد نظر گردته اند کمرنگ میشود و در سنین پایین در دا

نیاز همچنین باعث دروپاشی نظام خانواد  میشود ؛رهایی از این ت ه  به حمای  از سوی جامعه و خانواد سوی جامعه میشوند .  

 دارد.

 

مصرفم مد ممالگوسازیمخدر  جوانانمموادواژگان کلیدی:  
 

 

  مقدمه -1
س  که همة کشورها به نوعی با آن درگیرند و هر یك با توجه به زیرساخت ای ای ج انی ا پدیدة اعتیاد به مواد مخدر مسئ ه

. اما در کشورمان ایران آنچه اماروز  برمیگفینند ایی را برای برخورد با این معضلحل ه اقتصادیم اجتماعی و درهنگی خود را 

ریااک و هارو ین باه موادمخادر صانعتی تأمال بیاشتری را مایط باد تغییار گرایش جوانان از موادمخدر سانتی همچاون ت

[ و همچنین عادی سازی و به نوعی مد شدن این موضوع  بین جوانان اس : که 1]نظیار اکستاسیم شیشه و کراک اس 

خطرناک و قابل تامل اس . البته مسا  ی نظیر تاب آوری هم در این موضوع دخیل اس  .بسیاری از جوانان و نوجوانان تحمل  

طاق  درسا برایشان سخ  و قابل تحمل اس  بنابر این رو به مصرف الکل و مواد میبرند .همچنین مصرف الکل در  چالش های

نوجوانان در موارد مخت فی رخ میدهد سطوح دردی مخانوادگیممدرسه ای و اجتماعی بنابر این مداخالت پیشگیرانه باید انجام 

رق م درگیری های شدید و اعمال خشون م درار کردن س [2گردته شود ]در نظر شود به منظور کنترل و ترک نوشیدن الکل 

م بی حوص گیم گریف مکرر معتادان از خانهم بیکاریم قاچاق موادم اختالالت روانی حاصل از مصرف مواد مانند: ادسردگی م توهم 

پاتی  از عوامل اص ی طرد مصرف از تاثیر پذیری اعتیاد و مبتال شدن به بیماری های واگیر دار و خطر ناک مانند ایدزمه

خشون  م مترین عامل در طرد مصرف  کنندگان مواد مخدر از جامعه میباشد و همچنین درگیری های شدید و اعمال

عوامل موثر بر گرایش جوانان و همچنین  [3کنندگان مواد مخدر از جامعه قرار گردته و اختالالت روانی کمترین اهمی  را دارد]
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ه دس  آمد  نظیر سبك و شیو  زندگی جوانانه بر گرایش جوانان به سوء مصرف مواد تاثیر دارد ؛ ضعف کنترل به مصرف مواد ب

برای پیشگیری از اعتیاد و کاهش گرایش به مصرف [ 1و نظارت ای غیر رسمی بر گرایش جوانان به سوءمصرف مواد تاثیر دارد ]

ضطراب های اجتماعییمامنی  و ردا  اجتماعیم درهنگ سازی سالم  مواد مخدر م اقداماتی اساسی در کاهش نگرانی ها و ا

 [4بخصوص در حیطه روان و ب بود دضای اشتغال و اقتصاد جامعه ضروری اس  ]

 

 روش -2
به چشم ی پرسش اس  که به چه دلیل بین جوان ای امروزی مواد مخدر و الکل وسیگار بسیار باب شد  و حتی به شک ی جا

یکی از ، زمینه: سوء مصرف و وابستگی به مواد مخدر گوی طبیعی از زندگی را دارند میگذرانند .گار یك الآن ا می آید که ان

[ و باید در چند حوز  این مسئ ه را 6].معضالت و نگرانی های عمد  ج ان امروز و عامل بازدارند  رشد و شکودایی جامعه اس 

 بررسی کنیم .

 

 مواد  گرفتاریتعریف 

یم که اساسا گردتار مواد بودن چه تعریفی دارد به این دلیل که شاید بسیاری از انسان ا مواد را تجربه داشته باید بررسی کن

سئ ه چه چیف سبب میشود که یك باشند اما همچنان گردتار مواد نباشند که در واقع الگوی اجتماعی مصرف اس . و دومین م

ر میکند و اگر درض کنیم که نسب  به قبل ادفایش پیدا کرد  تجربه مواد بین گردتار مواد میشود و این گردتار شدن را انکا آدم

نوجوانان و جوانان و همچنین سن درگیر شدن با مواد پایین آمد  که این یك خطر اجتماعی اس  چه ع  ی برای آن وجود 

گرایش بیشتری نسب  به مصرف  . بیشترین تراکم مصرف کنندگان متع ق به نسل جوان اس  با لحاظ مولفه جنسی  مزناندارد

مواد مخدر نسب  به سالیان پیش پیدا کرد  اند . چنین وضعیتی هشدار دهند  خواهد بود الگوی توزیع و قاچاق مواد مخدر نیف 

در حال تغییر اس  کشفیات هرو ین نسب  به سابق ادفایش یادته .کاهش قیم  هرو ین نسب  به تریاک و نیرومند بودن 

 [7ز جم ه عوامل ادفایش مصرف کنند  ی هرو ین اس ]تاثیرات آن ا

 

 سرزنش

رجایی و توسط هر شخص سرزنش بشود و به چشمی به درد نگا  کرد  اگر درد الگویی مصرف کند که این الگو باعث شود که ه

و  زدف  جو به خرد  درهنگ ستیباشند که درد به چه دلیل ردتارش این شیو  اس  عالم  اعتیاد درد به مواد یا الکل اس  

  چیف و ق ی ی برای دستیابی بهناجوانان و نوجوانان درص  خورد و گریف گرایش دارد و قاعدتا در مناط ی پدید میآید که در آن 

  .ساختارهای درص  غیر مشروع در اختیار دارند

ری شیو  تب کاری از نرد  بان غیر در این مکان تب کاری سازمان یادته بفرگساالن در حدی نیس  که نوجوانان بتوانند با دراگی

قانونی برای کسب مود ی  باال روند. در چنین مناط ی معموال جمعی  بسیار زیاد و یگانگی و همبستگی وجود ندارد لذا از 

رشد خرد  درهنگ جنایی پایدار ج وگیری میکند. به این شکلمرا  دسترسی از طریق درص  های قانونی و غیر قانونی 

د اس . واکنش در م ابل این وضعی متولید خشون  اس . این محصول به ج   پاسخگویی به محرومی  ت  ی ساختاری مسدو

 [8]میشود

 

 احساس گناه
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دوم  هرزمان که بدلیل مصرف مواد و یا الکل  درد دچار احساس گنا  شد  باشد  و خود درد خودش را سرزنش کند این عالم 

 اس  

 

 

مخدرتصمیم به قطع مواد   

ندو حاال ممکن اس  که قطع هم نک قع که درد به خوش بگوید و تصمیم این را بگیرد که مصرف مواد را قطع کندهر مو  

 

 مصرف صبح هنگام 

باید حتما مصرف کند تا بتواند از خواب بر خیفد قطعا  ف مواد یا الکل داشته باشد. و  فد مصردردصبح که از خواب بر میخی

  را نداشته باشد و سه عالم  دیگر را دوتای ان ارا داشته باشد این یعنی نیاز به درمان دارد و دچار اعتیاد اس  اگر این عالم

چیفی نیس  که خودش بتواند بدون کمك قطع کند . اساسا اگر ما هر ماد  ای را مصرف کنیم که برای ما مشکل ساز بشود 

از آنجایی که در  گوییم یمصرف م آنرا سو و ب نمیشود دیگر مصرف اجتماعی خطا م روانشناختی و یا اجتماعی م مشکالت طبی

جامعه اعتیاد جرم محسوب شد  و هنوز جامعه نتوانسته اس  دارد معتااد را به عنوان بیمار بپذیردم پن ان کاری الزمه آن 

 [9]میباشد 

 

و اعتیاد وابستگی   

  ای که درد مصرف کرد  باشد و مصرف آن رو به .هر مادویژگی هایی وجود دارد که بیان کنند  اعتیاد و وابستگی هستند 

ادفایش باشد .وشاهد یك روند ادفایش دز باشد یکی از ویژگی های اعتیاد اس  . الگوی دیگری که در اعتیاد وجود دارد الگوی 

ر مصرف اشتغال ذهنی اس  یعنی خی ی از موادها هستند که اعتیاد دیفیولوژیك یا طبی ندارند مانند حشیش و گل یعنی اگ

نشود برای مصرف کنند  عال م ترک یا خماری جسمانی ایجاد نمیکند اما اعتیاد یا وابستگی روانشناختی یا سایکولوژی داردو 

اعتیاد سایکولوژی یعنی اینکه درد اشتغال ذهن دارد و ذهنش درگیر مصرف اس  و وقتی که امکان مصرف ندارد یك حال  

گم کرد  !و اشتغال ذهنی هم یك عالم  اعتیاد میتواند باشد . برای مثال در روز جستجو گری دارد همچون اینکه چیفی 

تن ا بدنبال مکانی اس  تا ق یان بکشد حتی اگر عال م  به جای تفریحات سالم و وق  گذراندن با خانواد   تعطی ی که درد

. همانطور هر مصردی اشتغال ذهنی ایجاد میکند جسمانی ترک نداشته باشد در واقع به آن ق یان اعتیاد روانی دارد که برای او 

که یك عدم کنترل وجود داشته باشد یعنی یك زمانی میك جایی یا یك دزی که قرار نبود  درد مصرف کند . مصرف میکند و 

ردی تداوم یعنی درد اعتیاد دارد . هر مص رل ارادی خارج میشود این مصرف نمیتواند کنترل داشته باشد و از برنامه مندی و کنت

پیدا میکند ع یرغم اینکه درد میداند برای او عارضه ایجاد کرد  که این عارضه میتواند طبیمروانشناختیمو یا اجتماعی باشد 

.یعنی لفوما هم نباید مصرف یك ماد  عارضه طبی ایجاد کند . اگر مصرف ماد  برای درد مصرف اجتماعی ایجاد کند برای مثال 

 مختل کند همچنان ادامه بدهد به این مصرف در الگوهای اعتیاد قرار میگیرد .  روابط خانوادگی او را

 

 اپیدمی

هم گاهی اپیدمی داریم در مسا ل روانی هم گاهی اپیدمی داریم . همه میدانیم در یك دصل سال که میشود در مسا ل طبی 

خانواد  ای این را بیان نمیکند که در حال حاضر همه یك تعداد زیادی از ادراد دچار سرماخوردگی یا آنفوالنفا میشوند.اما هیچ 

و هیچ دردی نمیگوید اشکالی  .اقدام به پفشك میکنند  لفومی ندارد که به پفشك مراجعه کرد ب که پس دچار آنفوالنفا هستند

د من نیاز به ندارد همه سرما خوردن نیاز به درمان اصال نیس  اپیدمی های طبی هرچ در هم وسیع باشد هیچ آدمی نمیگوی
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درمان ندارم . اپیدمی های روانشناختی این مشکل را دارد که چون اساسا سالم  روان خی ی وق  ها مبتنی عرف در یك 

جامعه تعریف میشود . انسان ا دکر میکنند وقتی یك ردتاری دارد عرف میشود بنابر این اون ردتار مردتار سالم اس  در حالی که 

این نیس  که تن ا تعریف سالم  روان میشود عردی بودن یا رایج بودن یك ردتار م گاهی اوقات یك  چنین نیس  ! یعنی لفوما

ردتار بسیار رایج میشود اما اون ردتار مردتاری ناسالم و بیمارگونه اس  و زمانی که اپیدمی روانشناختی داریم . باید بدنبال ع ل 

ر یك نسل تغییر کند . تغییرات ژنی هفاران سال طول میکشد تا اتفاق داجتماعی بگردیم . یعنی ژن آدم ها چنین نیس  که 

بیودتد بنابر این زمانی که شاهد این موضوع هستیم که در یك دور  چند ساله یا در یك دهه یك ردتاری اپیدمی میشود . ما 

وق  ها خودش باعث گسترش باید دنبال ع ل های اجتماعی که منجبر به این اپیدمی شد  اند برویم .این مد شدن خی ی 

 میشود . 

در اپیدمی های روانی چون آدم ا با همدیگر همانند سازی میکنند خی ی وق  ها این اپیدمی در یك سیر سی ی می ادتد و 

چون چند نفر یك کار را انجام میدهند اطرادیان او هم دکر میکنند این کار درس  اس  و  یا به خود میگویند شاید من ناسالم 

یر اجتماعی هستم که این الگو را ندارم در واقع اون درد سالم خودش مخودش را بیمار میکند بخصوص در بین ن ش جوان و غ

اینکه یك اپیدمی مسا ل روانی تبدیل به مد شود و تبدیل به یك ژس   که این همانند سازی بسیار شایع اس  ویا نوجوان 

 شود .این خی ی زیاد اس  . 

 

مخدراد فراوانی مصرف مو  

واد در کشور ما سیری نفولی دارند.و هم دراوانی مصرف مواد در کشور ما رو  به رشد اس  و هم سن شروع و تجربه مصرف م

بحث کامال خطرناک هستند خی ی از کشورها درواقع همه جای دنیا اعتیاد در آن وجود دارد .اعتیاد تن ا مربوط به یك کشور 

ی ی از موقعی  های مکانی دراوانی اعتیاد روی یك خط ثاب  و یا حتی روبه کاهش هس  خاص یا درهنگ خاص نیس  . اما خ

در حالی که کشور ایران نمودار رشد اعتیادش مثب  اس  یعنی هردهه نسب  به دهه قبل درصدی از مردم که درگیر اعتیاد 

 هستند اقفایش پیدا میکند . 

 

مخدرسن مصرف مواد   

عوارض آن هم بیشتر میشود . تصاددات و تغییرات هویتی و تر باشد  ن شروع مصرف مواد پایین  هرچ در ستح ی ات نشان داد

شخصیتی ناشی از مصرف مواد شایع تر اس  همچنین عوارض روانی و جسمانی اعتیاد .به همین خاطر بسیاری از کشورهای 

ق و  خانه ای را نگا  میکنیم معموال یك پیر مرد را توسعه یادته سن مصرف قانونی مواد را ادفایش داد  اند . زمانی که تصاویر 

در حال ق یان کشیدن ترسیم کرد  اند و در نسل های قبل یك پدر بفرگ ممکن بود سیگار بکشد یا تریاک مصرف کند این 

مناطق  موضوع بسیار درق میکرد تا اینکه یك نوجوان اقدام به مصرف مواد میکند ضمن اینکه باید در نظر داشته باشیم در

محروم و روستایی  دسترسی به امکانات طبی کم بود  و مصرف مواد یك جور خود درمانی بود  و اینکه مصرف مواد در بین 

 جوانان مد شود بسیار خطر ناک اس  

 

در جوانان مخدر دلیل مصرف مواد  

اس  بیشتر از اینکه با پدر و مادر و یا  م م مصرف مواد در بین جوانان رسانه ها هستند . این نسل که نسل رسانهیکی از دالیل 

هوی  م ی همانند سازی انجام دهند با هنر پیشه ها و سو پر استار های رسانه ها همانند سازی میکند و رسانه های دراگیر 

ن یعنی . وقتی دی م های هالیوود را نگا  میکنیم دکر میکنیم ایبرای ما یك واقعی  ادفود  و دروغین را براما خ ق میکنند 

زندگی آمریکایی در صورتی که چنین نیس  . در نتیجه زمانی که ما دکر میکنیم جامعه ای از جامعه ما برتری دارد و توسعه 
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یادته تر هس  و جامعه ای اس  که در آن تولید ع م وجود دارد طبیعی اس  که با آن همانند سازی بخواهیم بکنیم .درگیر 

گی به آن همانند سازی با دی م های سینمایی دارد .بنابر این جوان تصمیم میگیرد برای شدن با سیگار و الکل بسیار بست

همانند سازی با آن دی م اقدام کند به مصرف مواد کند .برای مثال اگر شبیه به آن هنر پیشه سیگار خود را بکشد و یا با ژس  

ه اس  در نتیجه تبدیل به یك مد و اپیدمی میشود آن بازیگر لیوان شراب خود را پر کند احساس میکند خود آن هنر پیش

 مصرف مواد .

 

 

 پیشینه پژوهش  2-1
در حال حاضر جوانان بسیاری دچار اعتیاد به مصرف مواد شد  اند که این منجبر میشود زندگی ناسالمی را تجربه کنند و 

عث پیشرد  و ارت ا یك جامعه میشوند بنا همچنین  مسئولی  پذیری پایین تری هم دارند در صورتی که جوانان هستند که با

 براین نه تن ا برای خودشان و خانواد  هایشان خطرناک اس  ب که این موضوع برای جامعه هم نگران کنند  اس  

 دکتر وی یام گ سر کتابی تح  عنوان تئوری انتخاب 

 دکتر محمد سرگ فایی کتابی با موضوع اعتیاد از سبب شناسی تا درمان 

 مد سرگ فایی کتابی با موضوع راهی برای رهایی از اعتیاد دکتر مح

 دکتر حسین ابراهیمی م دم کتابی تح  عنوان سبب شناسی مپیشگیری و درمان اعتیاد 

 عالو  بر موارد باال منابع دیگری نیف در حیطه پژوهش یاد  شد  که در جدول زیر اشار  میشود 

 

 ال انتشارس کنرافنس/همایش نام نویسنده عنوان مقاله

یم ایسه ادراکی از اعتیاد به مواد مخدر و اعتیاد ردتار  

 
محمد حسن بنی –نسیم صادقی 

 اسدی

کنفرانس بین الم  ی دستاوردهای نوین 

پژوهشی در ع وم تربیتی مروانشناسی و 

 ع وم اجتماعی

1400 

یان رشته ای مهمایش م ی تح ی ات  نی ودر آقایی مطالعه جامعه شناختی اعتیاد به مواد مخدر

 در مدیری  و ع وم انسانی

1400 

اثر بخشی درمان دراشناخ  بر کاهش ردتارهای 

 اعتیاد آور

بابك خیری زاد مسجاد نادری 

 سوینی

کنفرانس بین الم  ی ع وم تربیتی 

 مروانشناسی و ع وم انسانی

1400 

ی  ش کارکرد خانواد م احساس تن ایی و م ارت ارتباطن

جویانبه هرز  نگاری در بین دانشدر پیش بینی اعتیاد   

 

 1400 دص نامه اید  های نوین روانشناسی محبوبه پور جعفری

رویا منتظری مم رانه کاظمیان منوید  خانواد  و پیشگیری از اعتیاد

 سوداگر امیری

 1400 دص نامه ب وز

 

 

 سواالت پژوهش  2-2



 

 6 

 شکل از مصرف مواد در جوانان بکاهیم؟؟چه به -1

 مواد در جوانان با رابطه خانواد  ها با آن ا مرتبط اس ؟؟آیا مصرف -2

 چه تفریحاتی لحاظ گردد برای جوانان تا نادید  بگیرند مواد را؟؟ -3

 

 

 نتیجه-3
سیر اعتیاد در جامعه ما از نظر فراوانی در حال پیشرفت است . و سن شروع مصرف مواد هم متاسفانه رو به کاهش است ؛ 

 به سمت مواد یا الکل میروند و برخی هم برای رهایی از رنج به سمت مصرف میروند  کسانی که برایبعضی افراد برای لذت 

رهایی از رنج به سمت مصرف میروند معموال کسانی هستند که زمینه یک اختالل روانپزشکی دارند.که این اختالل روانپزشکی 

ع به خود درمانی میکنند . مثال کسی که اضطراب مزمن و تشخیص داده نمیشه یا درمان مناسب صورت نمیگیرد بنابراین شرو

طوالنی مدت دارد و یا فردی که خلق پایینی دارد و زمانی که با تجربه مواد مواجه میشود و همچنین متوجه میشود 

مشکالتشان به ظاهر برطرف شده و فکر میکند هرچقدر مصرف بیشتری داشته باشد این مشکل بهتر حل میشود یکی از 

اختالالت روانپزشکی است . و باید از سوی خانواده حمایت شوند تا درمان مواد غربالگری  ههای پیشگیری از درگیر شدن با را

صورت گیرد .اما افرادی که برای لذت طلبی به سمت مصرف مواد میروند یکی از این الگوها یادگیری است یعنی باید یاد 

و ما را شاد میکند ودر نتیجه افرادی  یاد میگیرند که اگر قرار باشه شاد باشند  بگیریم که چه چیزی در زندگی لذت بخش است

الزمه آن مصرف مواد است این الگو در مکانهایی و در زمانهایی ممکنه شایع بشود . معموال الگوهای لذتی که مد میشوند در 

این به همین دلیل است زمانی که یک چیز رایج  بین کسانی رایج میشود که برون گرا و تغییر پذیر و هیجانی هستند . بنابر

میشود بیشتر در نسل جوان مد میشود زیرا نسل جوان این سه خاصیت را دارد . اگر بخواهییم از این الگوی نادرست پیشگیری 

خانواده،  نیاز به فعالیت های اجتماعی است به این معنا که طرحواره های لذت جدیدی تولید کنیم طرحواره هایی که درکنیم 

مدرسه ، رسانه باید بکار گرفته شود . طرحواره هایی که لذت های کم هزینه و سالم را ترویج کند همچون شعر خوانی ،قصه 

خوانی،انس گرفتن با موسیقی ،ارتباط با طبیعت این لذت ها اگر ترویج پیدا کند ان وقت احتمال اینکه جوانان الگوی مبتنی بر 

جوانان کمتر شایع میشود . این الگویی که متاسفانه از لذت های سالم جلوگیری دارد میکند تنها لذت مصرف مواد در بین 

الگویی است که ترویج کننده لذت های ناسالم و پر هزینه است . خطر اپیدمی های اجتماعی تدریجی و آرام آرام ایجاد میشود 

و باعث رخ میدهد که فرد نمیتواند حس اعتیاد را داشته باشد . و متوجه این خطر فاجعه بار افراد نمیشوند و اینقدر تدریجی 

میشود افراد خیلی دیر متوجه شوند که متوجه این بیماری شدند . همچنین خانواده نقش بسزایی در دوران نوجوانی دارند 

آنها وقت را سپری میکنند ،  بنابراین باید در نظر گرفته شود تفریحاتی که برای نوجوانان  خود برمیگزینند ، مدت زمانی که با

همچنین رفتار های سخت گیرانه  منجبر به عمل عکس در نوجوانان دارد همانطور  که بی اعتنایی بیش از حد خطرناک است . 

 بنابر این خانواده ها باید آموزش های الزم جهت تربیت و نوع رفتار خود با نوجوانان را به خوبی آموزش ببینند 
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