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 چکیده

تعیین  ،آموزاننشدر دا ادیبه اعت یشگرا یشمقابله با افزا یبرا یشنهادیپ یراهکارهاارائه  ،پژوهش حاضرهدف از 

آماری  جامعه ( وپیمایشییابی )پژوهش از نظر هدف، كاربردی؛ از نظر ماهیت، توصیفی و از نظر روش، زمینه. این شد

مطابق با جدول  كه بود 1399 -1400دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر زاهدان در سال تحصیلی كلیه  متشکل از

. م شددر دسترس انجا تصادفیگیری غیرنفر و انتخاب اعضاء نمونه به روش نمونه 384كرجسی و مورگان حجم نمونه 

ز نظر متخصصان تایید و وری و محتوایی آن ابود كه روایی صگویه  30ساخته با پرسشنامه محققابزار اندازه گیری 

 یراهکارها( α=05/0) درصد 95محاسبه شد. یافته ها نشان داد در سطح اطمینان  87/0ضریب آلفای كرونباخ برابر 

قابله مبر  خانوادگی لعوامآموزشی و  عواملاقتصادی،  عواملفرهنگی،  عواملاجتماعی،  عواملیشنهادی تاب آوری، پ

به ترتیب  یشنهادیپ یاهکارهاراین بندی رتبه تاثیرگذار بوده، به طوری كه در دانش آموزان یادبه اعت یشاگر یشبا افزا

، هنگیفر عواملو  شیاجتماعی، عوامل آموز عوامل ،اقتصادیعوامل  خانوادگی،عوامل  تاب آوری،اولویت به صورت 

  تعیین شد.

 آموزان.دانش راهکار پیشنهادی،، ترک مصرف مواد مخدر، به اعتیادگرایش  واژگان کلیدی:                           
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 مقدمه 

ترین مسائل بشری كه ابعاد گسترده زیستی، روانی، اجتماعی و اقتصادی جهان معاصر را تحت تأثیر بدون تردید یکی از مهم

ناپذیر بر پیکر اجتماع انسانی هایی جبراند و كالن آسیباعتیاد و مصرف مواد مخدر است كه در دو سطح خر قرار داده است، پدیده

)بهرامی نژاد و شود روز بر میزان آن افزوده میوارد ساخته است. سوءمصرف مواد ازجمله مشکالت جامعه بشری است كه روزبه

های ترین پدیدهپیچیدههای اخیر و یکی از ترین معضالت بشری در سالمصرف مواد یکی از جدی (. به عبارتی،1396همکاران، 

های متعدد در برد و پیشگیری از آن نیازمند كاربرد تئوریهای جامعه انسانی را به تحلیل میها و بنیانانسانی است كه پایه

كلمه وابستگی به مواد مخدر به كار  های متنوع است. در پزشکی به جای اصطالح اعتیاد معموالهای علمی مختلف و تکنیکرشته

وابستگی  ،كند. وابستگی دو حالت داردرود و معتاد كسی است كه از نظر روانی و جسمی به یک ماده مخدر وابستگی پیدا میمی

ترین عامل مصرف كند و وابستگی روانی كه مهمروانی كه شخص پس از مصرف ماده مخدر، احساس آرامش، رضایت و لذت می

آید و حالت انطباقی در بدن فرد است كه پس از استعمال مکرر مواد مخدر پدید می مواد اعتیادآور است. وابستگی جسمی عبارت از

 (.1385، سیام) شودكند و در صورت عدم استعمال، به خماری و دردهای جسمی دچار میدرواقع، بدن فرد نسبت به آن عادت می

بهداشتی و آموزشی، والدین و دیگر  اناخیر، پیشگیری از سوء مصرف مواد توجه اغلب سیاست گزاران، متخصص هطی دو ده

توجه شاید به این علت باشد كه در سال های گذشته ثابت شده درمان سوء  نهادهای اجتماعی را به خود جلب كرده است. این

جبران ناپذیر است و حتی مؤثرترین  مخدر، مشکل، گران و دیرهنگام است. عوارض سوءمصرف مواد در بسیاری موارد مصرف مواد

اهمیت پیشگیری در این است كه به طور منطقی جایگزین درمان شود  ند. در چنین شرایطیهستمان ها، از عود باالیی برخوردار در

)جمالی و  اختالل است است كه جلوگیری از مبتال شدن افراد به سوء مصرف مواد مخدر، مؤثرتر از درمان این و فرض بر این

آوری آوی افراد است. تابتواند در گرایش نوجوانان به سوءمصرف مواد مؤثر باشد، میزان تابیکی از عواملی كه می(. 1387قربانی، 

مقاومت كند و دچار  تواند در شرایط دشوارها میهای فردی و روانی است كه فرد به كمک آنای از ظرفیتشامل مجموعه

بهتر،  عبارت ود را به لحاظ شخصیتی ارتقاء بخشد. بهآفرین یا بحرانی خدیدگی نشود و حتی در تجربه این شرایط مشکلآسیب

آیند. با های غیرمنتظره كنار میخواهد توضیح دهد افراد چگونه با موقعیتشناختی دانست كه میتوان مفهومی روانآوری را میتاب

تر از آن سبب حفظ هد، بلکه مهمدتنها قدرت تحمل و سازگاری فرد در برخورد با مشکل را افزایش میآوری نهاین اوصاف، تاب

رو ها و نامالیمات زندگی و شغلی روبهسازد تا با دشواریآوری افراد را توانمند میشود. تابسالمت روانی و حتی ارتقای آن می

خیر، های ادر سال. ها برای شکوفایی و رشد شخصیت خود استفاده كنندشوند، بدون اینکه آسیب ببینند و حتی از این موقعیت

شود كه شناسایی این سازه، بینشی های تحصیلی و شغلی محسوب میآوری یکی از متغیرهای نو و مهم در حوزه محیطتاب

دگرگون و امیدواركننده ایجاد كرده و به قابلیت تطابق انسان در مواجهه با بالیا یا فشارهای جانکاه، غلبه یافتن و حتی تقویت شدن 

شود، توسعه های اجتماعی و تعامل با محیط حمایت می. این خصیصه با توانایی درونی شخص و مهارتكندبه وسیله آن اشاره می

آوری در درمان افسردگی، بهبود روابط تاب  (.1391)پورسردار و همکاران،  یابد و به عنوان یک ویژگی مثبت متبلور می گرددمی

های تحصیلی برای ارتقاء های اخیر، پژوهشگران در بافتست و در سالبین فردی و اجتماعی، سالمت روان و تنظیم هیجان مؤثر ا

ی كه دیگر از عوامل(. 2015، 1)توكر و اوسی اندهای شناختی به آن توجه كردهبهزیستی تحصیلی، رفتارهای پیشرفت و ارزیابی

عنوان موثرترین عناصر در  جتماعی بهعوامل ا عوامل اجتماعی است.تواند در گرایش نوجوانان به سوءمصرف مواد مؤثر باشد، می

ترین عوامل و مواردی كه تحت عنوان عامل اجتماعی  های اجتماعی از جمله اعتیاد است. مهم پیدایش انحرافات و آسیب بروز و

ای ه ای، فقدان مهارت شوند عبارتند از مصرف آسان، دسترسی و فراوانی مواد، كمبود امکانات حمایتی و مشاوره طبقه بندی می
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ت و القی، مشکالهای جرم و انحرافات، نداشتن الگوی مناسب اخ آلوده، وجود زمینه یطزندگی و ارتباطی در جامعه، زندگی در مح

سوادی و معرفتی  های درست تربیتی به دلیل كم های ناسالم، روش فات خانوادگی، وجود فرد معتاد در خانواده، معاشرتالاخت

ها، كمبود تفریحات  و كنترل صحیح فرزندان، ضعف در آگاهی نسبت به نیازهای جوانان و رفع آنوالدین، ضعف در نظارت تربیتی 

ن و رفقای ناباب، ناامیدی نسبت به آینده، زمینه االاوقات فراغت مناسب، همرنگ شدن با دوستان، همس مندی از سالم و بهره

 ، شکست تحصیلی، بی(قالطـ)اب در مدارس، جدایی والدین های شخصیتی و عدم توجه به آن، وجود افراد كجرو و ناب ناهنجاری

عوامل فرهنگی تواند در گرایش نوجوانان به سوءمصرف مواد مؤثر باشد، ی كه میدیگر از عوامل. كم سوادی والدین و سوادی

های اجتماعی از جمله  در بروز و پیدایش انحرافات و آسیب به عنوان یکی دیگر از عناصر موثر نیز عوامل فرهنگیدر واقع،  است.

شوند عبارتند از كمبود فضاهای مناسب  بندی می ترین عوامل و مواردی كه تحت عنوان عامل فرهنگی طبقه اعتیاد است. مهم

برخورد رفتاری ناصحیح  (،باورهای غلط در مورد مصرف مواد مخدر) برای رشد فرهنگی در محات فقیرنشین، نگرش مثبت به اعتیاد

های الكا سبد خانواده و مدارس، نداشتن فرهنگ مشاور در خانواده، كمبود مراكز تفریحی، فرهنگی و ورزشی، كمبودبا جوانان در 

های فرهنگی و اوقات فراغت برای محات كم برخوردار، ضعف در  ها، كمبود برنامه فرهنگی سالم برای رشد جوانان در خانواده

هدفی در زندگی،  ، سستی در اعتقادات دینی و صیانت از نفس، احساس بیها در زمینه فرهنگ دینی و باورهای صحیح آموزش

های عاطفی، شیوه قومی پذیرش مصرف، ضعف مدیریتی در  استفاده داروئی از مواد مخدر، عدم رسیدگی به خواسته باور غلط در

 متنوع و بر های جایگزین و برنامه های ماهوارهای، كمبود ای شبکه كننده، تبلیغات برنامه پشتیبانی های آموزشی و امر حمایت

به  هداری، ضعف در توج ها و همسایه های ماهواره، كم رنگ شدن حجب و حیا در خانواده جوانان در رویارویی با شبکه اساس نیاز

ی كه در دیگر عواملجمله از  .تعارض فرهنگی مهاجرت نگهداشت و صیانت از تقدس خانواده در زندگی شهرنشینی، تضاد و

ترین عوامل و مواردی كه تحت عنوان عامل اقتصادی  مهم است.اقتصادی عوامل ، استیش نوجوانان به سوءمصرف مواد مؤثر گرا

های  شوند عبارتند از بیکاری، فقر، محرومیت اقتصادی منطقه، نداشتن مسکن و سرپناه مناسب برای زندگی، هزینه بندی می طبقه

ت كاری، سودآوری آسان و روز آمد در خرید و فروش مواد مخدر و روانگردان، ضعف ی زندگی و درآمد پایین، شرایط سخالبا

های ساختاری،  گرفتن زمینه نظر بی رویه مناطق شهری بدون در زایی پایدار، رشد های اقتصادی و اشتغال مدیریتی در ایجاد بنگاه

لی، فقدان مهارت شغلی برای جذب در بازار كار، های شغ نداشتن شغل ثابت و امنیت شغلی، اشتغال شبانه روزی، كمبود فرصت

با مطالعه روند اعتیاد در كشور مشاهده  (.1397، خادمیانو میرباقری )نگرش توجه بسیار كم به اشتغال و جذب نیروی كار بومی 

ا توجه به هرم سنی شود. ببر جمعیت آنان افزوده می %8سال دو برابر شده و ساالنه  12شود كه میزان معتادان تقریباً هر می

جمعیت كشور و خیل عظیم جوانان و نوجوانان در جامعه ما كه در معرض خطر ابتال به این معضل قرار دارند، اهمیت توجه به 

 یها یبررس یجنتادر این میان،  (.1399)احمدی و همکاران،  های افراد جامعه در خصوص اعتیاد بیشتر قابل درک استدیدگاه

 یحاك، دانش اموزان ینبه مواد مخدر در ب یاداعت یشافزا مقابله با یبرا یشنهادیپ یراهکاها( در بررسی 1395ن )حاتمیان و همکارا

 یجنتا ،روند ینبا توجه به ا بود.دانش آموزان  یانبه مصرف انواع روانگردان در م یشمصرف مواد مخدر و گرا یشاز روند به افزا

 است.دانش آموزان  یاجتماع یروان یو توانمندساز یشگیرانهمداخالت پ ئهارا یمکان برا نیكه مدرسه بهتر دادنشان  آنان مطالعات

و  یطیمح یتمام رفتارها یادگیریقرار داشته،  یمنش و سلوک رفتار یزیر یهو پا یترشد شخص یندانش آموزان در سن چرا كه

توجه  ینبرند و كم تر یبه سر م یدوران زندگ ینزترو سرنوشت سا ینهاست لذا در حساس تر آن یژگیها از و از آن یالگو بردار

بین شیوع مواد ( نشان داد 1397)خادمیان و میرباقری ید. پژوهش ها وارد نما ضربه ها را به آن ینتواند مهلک تر یبه آنها م

 معناداری رابطه نانآ توسط گردان  صنعتی، وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نوجوانان و جوانان با مصرف مواد مخدر و روان

موثر در سوء مصرف مواد مخدر  یعوامل فرد ینتر مهم ( نشان داد1393ی و همکاران )فراهان یجالل یمحمدپژوهش  .دارد وجود

 یمهارت مقابله ا یوهمواد مخدر، ش یاناز ضرر و ز یكسب لذت، ناآگاه ی،دانش آموزان عبارتند از ضعف اعتماد به نفس، كنجکاو
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ضعف در كنترل رفتارها و روابط با  یعوامل خانوادگ ینتر و مهم یحتفر یک مثبت به مواد، مصرف مواد به عنوان نامناسب، نگرش

مکرر  یها یریمصرف مواد توسط افراد خانواده، مشاجره و درگ ی،عاطف یازهایفرزندان، برآورده نشدن ن ینب یضفرزندان، تبع

اخراج و  یر،سخت و دست و پا گ رراتاضطراب و ترس از مدرسه و امتحانات، مقعبارتند از  یعوامل مدرسه ا ینتر و مهم ینوالد

 دانش آموزان، كمبود یو روان یعاطف ی،آموزش یازهایعدم توجه به ن یف،ضع یلیاز مدرسه، عملکرد تحص یبتو غ یلترک تحص

درباره  یغاتودن مواد، كمبود تبلدر دسترس ب ی،هنجار اجتماع یکاوقات فراغت، مصرف مواد به عنوان  یمناسب برا امکانات

مثبت به مواد  ینگرش ها ییرمتمركز بر فرد عبارتند از: تغ یشگیرانهپ یراه ها ینتر ، مهمندنشان داد همچنین عوارض مواد مخدر.

 یتهو ی،زندگ یها مهارت پرخطر، آموزش یها یتدر موقع یمقابله ا یآموزش مهارت ها ی،و مذهب ینید یباورها یتمخدر، تقو

 یروابط عاطف یتمتمركز بر خانواده، تقو یشگیرانهپ یراه ها یناست. مهمتر یو طردشدگ یگانگیاز احساس ب یریو جلوگ یبخش

 یدانش آموزان ییفرزندان، شناسا یلیو تحص یروان ی،عاطف یازهایمناسب، توجه به ن یتیترب یوهش یریبا فرزندان، به كارگ ینوالد

 یالزم در مدرسه برا یها یتوضع مقررات و محدود ی،مدرسه ا یشگیرانهپ یراه ها ینتر شد. مهمبا یمعتاد دارند، م ینكه والد

 یراه ها ینتر است. مهم یستدر یوجود مشاوران آگاه در مدارس، اصالح روش ها دانش آموزان به مواد، یدسترس یامصرف 

اعمال  یتی،و حما یسترس قرار دادن خدمات مشاوره اجهت گذراندن اوقات فراغت، در د یورزش یفضا یجادا ی،اجتماع یشگیرانهپ

ی، است. در هنجار اجتماع یکشدن مصرف مواد مخدر به عنوان  ینهاز نهاد یریو برخورد با فروشندگان مواد و جلوگ ینقوان

درمانی  دولت و موسسات درگیر در درمان اعتیاد از طریق گسترش مراكز ند( نشان داد1392شمسعلی نیا و همکاران ) پژوهش

مبتنی بر نیازهای جنسیتی، شناسایی و رفع عوامل بازدارنده مهم در تصمیم گیری برای ترک مواد و افزایش آگاهی سوء مصرف 

كنندگان مواد در زمینه خدمات اجتماعی در دسترس و چگونگی مدیریت عوارض ناشی از ترک، شرایط الزم را برای جلب حمایت 

الزم است تا به رشد معنویت به  ،. هم چنینزنداهش سرخوردگی یا ناامیدی این افراد را فراهم ساخانوادگی و افزایش انگیزه و ك

عنوان عامل تسهیل كننده در تصمیم به ترک و ادامه مسیر بهبودی از دوران كودكی و از طریق خانواده و یا در مراكز درمانی ترک 

است. اعتیاد  نوجوانان و جوانان یکی از بزرگترین نگران ی های جوامع امروزوابستگی به مواد مخدر در  بنابراین،اعتیاد توجه شود. 

اقتصادی بوده و تعادل، رشد و تو سعه جوامع را بر  به مواد مخدر تهدیدی جدی برای ساختارهای فرهنگی، بهداشتی، اجتماعی و

 ان به دلیل همجواری با مناطق اصلی تولید این مواداجتماعی را به هدر می دهد. مردم ایر هم زده و منابع بسیار انسانی، اقتصادی و

در معرض مخاطرات جدی و روبه رشدی قرار گرفته اند. با توجه به موقیعت استراتژیک شهر زاهدان كه در یک منطقه مرزی بین 

ه این امر باعث افزایش ترین كشورهای تولید كننده مواد مخدر دنیا( واقع شده است كدو كشور افغانستان و پاكستان )به عنوان مهم

عمل آمده، شاهد وجود بحران در  علی رغم تمامی كوشش های به و ورود و سهولت دسترسی مواد مخدر به این شهر شده است

می باشیم، هدف این  آنارتباط با شیوع اعتیاد، مشکالت بهداشتی، حجم توزیع مواد و مسائل اقتصادی و اجتماعی وابسته به 

است. بنابراین،  دوره متوسطه اول در دانش آموزان یادبه اعت یشگرا یشمقابله با افزا یبرا یشنهادیپ یارهاراهکارائه مطالعه 

، در دانش آموزان یادبه اعت یشگرا یشمقابله با افزا یبرا یشنهادیپ یراهکارهابررسی تاثیر به پژوهش حاضر در پی آن است كه 

در  یادبه اعت یشگرا یشمقابله با افزا یبرا یشنهادیپ یژوهش مطرح است، راهکارهابپردازد. از همین رو، سوال اصلی كه در این پ

 كدام است؟ دانش آموزان
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 روش

ماری عبارت جامعه آ .ی( استیابی )پیمایشپژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردی؛ از نظر ماهیت، توصیفی و از نظر روش، زمینه

ونه برابر حجم نم ،نمورگا وشهر زاهدان كه بنابر جدول تعیین حجم نمونه كرجسی  دانش آموزان مقطع متوسطه اولاست از كلیه 

نجش ه منظور سب .ده شدگیری غیر تصادفی در دسترس استفانفر به دست آمد. برای انتخاب اعضاء نمونه از روش نمونه 384

 تاب آوری عامل 6ست كه اگویه  30دارای ساخته تدوین و طراحی شد. این مقیاس ، پرسشنامه محققدانش آموزان منتخبدیدگاه 

 (، 16-20های )گویهاقتصادی  عوامل (،11-15های )گویهفرهنگی  عوامل (،6-10های )گویهاجتماعی  عوامل(، 1-5های )گویه

ن گذاری در اییوه نمرهكند. شگیری می( را اندازه26-30های )گویه خانوادگی عواملو  (21-25های )گویهآموزشی  عوامل

ینه ال، هر گزبه هر سو كه در پاسخطوریسنج لیکرت است، بهای و طیف نگرشگیری فاصلهپرسشنامه بر اساس مقیاس اندازه

 5د، زیاامتیاز و خیلی 4امتیاز؛ زیاد،  3، امتیاز؛ متوسط 2امتیاز؛ كم،  1كم، دارد. پاسخگو برای انتخاب گزینه خیلی 5تا  1امتیازی از 

ها مجموع چه در هر یک از عاملاست. چنان 150اكثر نمره و حد 30گذاری، حداقل نمره مود. با این روش نمرهنامتیاز كسب می

بست به منظور كاراست.  3رش برابر گیرد و در نتیجه نقطه بقرار می 5تا  1نمرات بر تعداد سواالت تقسیم گردد، نمره هر فرد بین 

ز استادان و تن ا 5ات ه و نظراین پژوهش جهت تایید روایی صوری و محتوایی، از دیدگادر جامعه آماری مورد نظر این پرسشنامه 

اقع شد. مقدار ورد تایید مه مومتخصصان استفاده شد كه با نظر ایشان )استفاده از نظر متخصصان( روایی صوری و محتوایی پرسشنا

های آمار ها از روشتحلیل داده برای تجزیه و محاسبه شد. 87/0برابر پایایی نیز به روش همسانی درونی و ضریب آلفای كرونباخ 

ی از آزمون امعه آمارجونه به های آمار استنباطی جهت تعمیم اطالعات حاصل از نممعیار( و در روشتوصیفی )میانگین و انحراف

ار از طریق نرم افزار آمها هداداستفاده شد. تجزیه و تحلیل ، α=05/0ای فریدمن در سطح معناداری رتبهتک نمونه ای و  tهای 

 ( مورد تحلیل قرار گرفت.23برای علوم اجتماعی )اس پی اس اس ورژن 

 هایافته

در  یادعتبه ا یشراگ یشفزامقابله با ا یبرا یشنهادیپ یبررسی توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( راهکارها، 1جدول 

 دهد.را نشان می دانش آموزان

 زانانش آموددر  یادبه اعت یشگرا یشمقابله با افزا یبرا یشنهادیپ یو انحراف استاندارد راهکارهامیانگین : 1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین نقطه برش بیشینه کمینه تعداد متغیرها
 45/0 21/4 3 5 1 384 تاب آوری

 43/0 01/4 3 5 1 384 عوامل اجتماعی

 40/0 86/3 3 5 1 384 عوامل فرهنگی

 44/0 03/4 3 5 1 384 ل اقتصادیعوام

 48/0 90/3 3 5 1 384 عوامل آموزشی

 45/0 13/4 3 5 1 384 عوامل خانوادگی

تاب آوری،  یعنی وزانانش آمددر  یادبه اعت یشگرا یشمقابله با افزا یبرا یشنهادیپ یراهکارها ، نشان داد میانگین1جدول 

، 86/3، 01/4، 21/4 است با برابر به ترتیب خانوادگی عواملآموزشی و  عوامل اقتصادی، عواملفرهنگی،  عواملاجتماعی،  عوامل

 وزانر دانش آمد یادبه اعت یشگرا یشمقابله با افزا یبرا یشنهادیپ یراهکارهامیانگین  كه نشان می دهد ،13/4و  90/3، 03/4

 ( است.3بیشتر از متوسط )

 

 

 



 

 113/ نراهکارهای پیشنهادی برای مقابله با افزایش گرایش به اعتیاد در دانش آموزا

 
گروهی  تک tزمون زان از آدر دانش آمو یادبه اعت یشگرا یشله با افزامقاب یبرا یشنهادیپ یراهکارهاتاثیر جهت تعیین 

 گزارش شد. ،2استفاده شد. نتایج در جدول 

 ایتک گروه؛ بررسي میزان سواد رسانه t: آزمون 2جدول 
میانگین  تعداد متغیر

 نمونه
میانگین 

 نظری
t  درجه

 آزادی
سطح 
 بحراني محاسباتي معناداری

 000/0 383 96/1 86/52 3 21/4 384 تاب آوری

 000/0 383 96/1 86/45 3 01/4 384 عوامل اجتماعی

 000/0 383 96/1 16/42 3 86/3 384 عوامل فرهنگی

 000/0 383 96/1 70/45 3 03/4 384 عوامل اقتصادی

 000/0 383 96/1 66/36 3 90/3 384 عوامل آموزشی

 000/0 383 96/1 12/49 3 13/4 384 عوامل خانوادگی

تر ( كوچک= 05/0شده )بینیی پیش( از مقدار خطا.Sig=000/0، نشان داد كه مقدار سطح معناداری )2های جدول یافته 

نه با میانگین ( تایید می گردد؛ یعنی بین میانگین نمو1Hپژوهش ) توان قضاوت نمود كه فرضیهدرصد می 95است. لذا با اطمینان 

ین ناداری وجود دارد و چون میانگین نمونه از میانگتفاوت آماری مع( 3شده در این پژوهش: گرفتهنظری )مقدار متوسط در نظر 

 ملعوا، یاقتصاد عوامل فرهنگی، عواملاجتماعی،  عواملیشنهادی )تاب آوری، پ یراهکارها تاثیرگذاری نظری بیشتر است، پس

 ت.توسط اسبیشتر از م در دانش آموزان یادعتبه ا یشگرا یشمقابله با افزا یبرا خانوادگی( عواملآموزشی و 

 شان می دهد.را ن وزانر دانش آمد یادبه اعت یشگرا یشمقابله با افزا یبرا یشنهادیبندی( عوامل پبندی )رتبهاولویت ،3جدول 

 در دانش آموزان یادبه اعت یشگرا یشعوامل مقابله با افزاای : مقایسه میانگین رتبه3جدول 
 رتبه سطح معناداری درجه آزادی 2 ایرتبه میانگین عوامل 
  26/4 تاب آوری

 
 

61/149 

 
 
 
5 

 
 
 
000/0 

 
 
 
 

 

1 

 4 45/3 عوامل اجتماعی

 6 82/2 عوامل فرهنگی

 3 47/3 عوامل اقتصادی

 5 10/3 عوامل آموزشی

 2 90/3 عوامل خانوادگی
 

در  یادتبه اع یشاگر یشبا افزا مقابله یبرا یشنهادیپعوامل ای میانگین رتبهبین  داریمعنی آماری تفاوت، نشان داد 3جدول 

تر است. لذا ( كوچک= 05/0بینی شده )( از مقدار خطای پیش.Sig=000/0وجود دارد، زیرا مقدار سطح معناداری ) دانش آموزان

در  یادعتبه ا یشراگ یشبله با افزامقا یبرا یشنهادیپ یراهکارهابندی ادعا نمود از لحاظ آماری رتبهتوان درصد می 95با اطمینان 

( عوامل 5اجتماعی؛  عوامل (4؛ اقتصادیعوامل ( 3؛ خانوادگیعوامل ( 2؛ تاب آوری( 1به ترتیب اولویت به صورت  دانش آموزان

 ، است.فرهنگی عوامل( 6و  آموزشی
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 گیرینتیجه بحث و

اقتصادی،  عواملفرهنگی،  عواملاجتماعی،  عواملتاب آوری،  یشنهادیپ یراهکارهانشان داد  حاضر یافته های پژوهش

بندی رتبه طوری كهتاثیرگذار می باشند. به در دانش آموزان یادبه اعت یشگرا یشبر مقابله با افزا خانوادگی عواملآموزشی و  عوامل

اجتماعی، عوامل  عوامل ،اقتصادیعوامل  ،خانوادگیعوامل  تاب آوری،به ترتیب اولویت به صورت  یشنهادیپ یراهکارهااین 

حاتمیان و همکاران (، 1399احمدی و همکاران ) هاینتیجه به دست آمده با نتایج پژوهش، است. فرهنگی عواملو  آموزشی

 یینپا . بنابراین،همسو است( 1392شمسعلی نیا و همکاران ) ( و1392، امانی )(1393ی و همکاران )فراهان یجالل یمحمد(، 1395)

 یاد،و مبارزه با اعت یشگیریبه قشر نوجوان جامعه است و آموزش نوجوانان در پ یژهتوجه و یازمندآمدن سن وقوع جرم در كشور ن

از  یدبا یاداز اعت یشگیریپ ینهآموزش استاندارد و هدفمند در زم یک .مدارس باشد آموزش و پرورش در از موضوعات مهم یدبا

و مبارزه با مواد مخدر را به دانش آموزان  یاداز اعت یشگیریبحث پمربوطه  یانكه مرب یاشود به گونهمقاطع قبل از متوسطه آغاز 

 تغییر نگرش در درجه نخست، باید در نظر داشت آشنا كنند. ،آنهاست ینكه در كم یها را با خطرات احتمال آموزش بدهند و آن

های  ، تقویت باورهای دینی و ارزشبیت یک دیدگاه روشن و مثبتو عوارض آن به تث نسبت به مواد مخدر دانش آموزانهای 

آموزان در مورد عوارض مواد مخدر، تقویت عزت  ع رسانی به دانشالای، آگاهی دادن و اط های مقابله مذهبی، آموزش مهارت

از جمله  و طردشدگینفس، اعتماد به نفس، خود كنترلی و جرات ورزی، هویت بخشی نوجوانان و جلوگیری از احساس بیگانگی 

 یهامهارت آموزش ،ینعالوه بر ا عوامل مهم در مقابله با افزایش به گرایش دانش آموزان به مواد مخدر محسوب می شوند.

قابل  یزانبه م توانیم یرد،ها همزمان با هم صورت بگآموزش یناگر ا ،. در واقعیردقرار گ یآموزش یانمورد توجه مرب یدبا یزندگ

و  یریها در الگوگ از آن یرپذیریارتباط با دوستان و تأث از سویی، از آن جا كه .كرد ینهواكس یادآموزان را در برابر اعتدانش یتوجه

منکر اختالالت  توانینمو از آن جا كه  ان و جوانان وجود داردنوجوان یندر ب معموال و مخدر یآوردن به مصرف مواد دخان یرو

، توجه همه جانبه و عزم جدی خانواده ها در برندیبه مواد مخدر پناه م یلدل ینوانان شد كه به ااز نوج یبعض یو افسردگ یروان

كنترل و نظارت دوستانه اما دقیق به معاشرت فرزندان با دوستان شان و در صورت وجود هر گونه نشانه های اختالل در سالمت 

 یفضا یبه چگونگ گی،وابست یگربخش د و روان پزشکی را می طلبد.روانی و روحی با مراجعه به مشاوران و مراكز روان درمانی 

فرزندان به مصرف  یشاحتمال گرا یطیشرا یندر چن یعیدرون خانه است و اگر موادمخدر در خانواده در دسترس باشد به طور طب

 یباز بروز هر نوع آس تواندیده مداشتن مهارت گفت وگو درون خانوا .كه نیازمند توجه جدی خانواده ها است یابدیم یشها افزاآن

بنابراین ضروری است.  یخانواده ضرور یبرا یو زندگ یارتباط یهاموارد دانستن مهارت ینكند، عالوه بر ا یریجلوگ یاجتماع

 آموزان باآشنا كردن دانشدر مجموع، توصیه می گردد  نوجوان خود و دوستان او را بشناسند. یشناس پدر و مادر رواناست كه 

ارزان  یمتآسان به مواد مخدر و ق ی)دسترس ینو به روز بودن اطالعات والد یو صنعت یانواع مواد مخدر سنت یمضرات و خطرها

مورد توجه  در مدارس است( یاداعت یجترو یمتأسفانه از علل اصل یصنعت یدجد یو آگاه نبودن خانواده به مخدرها یصنعت یمخدرها

 ییتوانا یتنفس و تقواعتمادبه یت)تقو یخود مراقبت یهاآموزش مهارت ا و مسئوالن قرار گیرد.و اهتمام همه جانبه خانواده ه

داروها،  یبرخ یحمصرف ناصح هاییانمواد مخدر، آموزش ز هاییان، آموزش زدانش آموزاندر  "نه گفتن"و قدرت  گیرییمتصم

 یستن یاکو تر ینمواد مخدر تنها گل، هروئ كه ینآموزش ا غیره، و یزانمرگ عز یلاز قب یصبور بودن در برابر مشکالت زندگ

دادن  ،كندیم یدها را تهدو سالمت آن دهستن یادآورهم اعت غیره و زایانرژ یها و داروهاگردانو روان یشهبلکه مواد محرک مثل ش

عدم  غیره، و یو هنر یورزش یهانام در كالسثبت ،احترام به احساسات و عواطف نوجوان دانش آموزان،به  یزندگ هاییتمسئول

مسئوالن  یهماهنگ ،به خدا یمانو ا یاتمعنو یتتقو ند،شده ادعوت بندوباریها از افراد بكه در آن یو مجالس هایشركت در مهمان

با دانش  یمیتصم ،هاآموزان در معرض خطر و دادن مشاوره به آندانش ییشناسا ،آموزان در زمان مشکالتدانش یایمدرسه با اول

علل شکست  یفرزندان در خانه و مدرسه و بررس یلیتوجه به روند تحص و بانشاط در خانه و مدرسه یطیآموزان و فراهم كردن مح



 

 115/ نراهکارهای پیشنهادی برای مقابله با افزایش گرایش به اعتیاد در دانش آموزا

 
، نیز مورد توجه جدی و اهتمام خاص و ویژه خانواده ها، معلمان و مدیران مدارس، مسئوالن هادر آن یشرفتو كمک به پ یلیتحص

هادها و ادارات و ارگان های مرتبط از جمله بهزیستی، تبلیغات اسالمی و هالل احمر و غیره قرار گیرند. آموزش و پرورش و سایر ن

شهرستان سایر شهرها، ، مقطع تحصیلی متوسطه دومها، این تحقیق در یری یافتهپذشود برای افزایش تعمیمپیشنهاد میهم چنین، 

 غیر تصادفی در دسترسگیری جایی كه در تحقیق حاضر از روش نمونهانجام شود. از آن ها و سطح استانی و حتی كشوری 

)ساده، سیستماتیک، طبقه ای و گیری تصادفی های نمونههای آینده از سایر شیوهشود كه در پژوهشاستفاده شد، پیشنهاد می

ها از پرسشنامه بسته جمع آوری داده ، استفاده شود. در این تحقیق به منظورنمونهو یا غیر تصادفی برای انتخاب اعضاء خوشه ای( 

از سایر  های استاندارد )پیش ساخته( شود در تحقیقات آتی در كنار پرسشنامهاستفاده گردید، لذا، پیشنهاد میمحقق ساخته پاسخ 

ای تحقیق ههای آتی از طرحشود در پژوهشها و اطالعات مانند مصاحبه هم استفاده شود. پیشنهاد میهای جمع آوری دادهروش

، به سبب اهمیت دوران نوجوانی و نقش های متعددی كه نوجوان در آینده كشور بر عهده خواهند چنین همكیفی نیز استفاده گردد. 

 نسبت به جذب مشاوران متخصص در مدارس برای اطالع رسانی و داشت، پیشنهاد می گردد مخصوصا از دوران متوسطه اول

عالوه بر راهکارهای اكتشافی در این پژوهش،  شودیم یشنهادپ یاندرپا قدام جدی صورت گیرد.آگاهی رساندن به دانش آموزان ا

كه  ختچنان توانمند سامدارس را آن یآموزش یستمنوظهور اتخاذ شود و س یدهپد ینو مقابله با ا یشگیریپ یراهکارها براسایر 

 .آموزان فراهم شوددانش یسازرشد و سالم یبرا یبستر

 

 منابع
آموزان پسر متوسطه دوم انشدبه سوءمصرف مواد در  یشگرا بینییشپ (.1399) .ینحس ،یالنلوا و یدسع ،یطوالب؛ یقهصد ،یحمدا

نشگاه علوم مجله دا. 1396-1397 یلیدر سال تحص یلیتحص یكارو اهمال یآورتاب یزانتهران بر اساس م 12منطقه 

 .108-117، (1)23 ،پزشکی اراک

اط بین هوش هیجانی و گرایش به اعتیاد (. بررسی ارتب1396). معصومه ارنواز، ودابه وس زارع، افسانه؛ بیرانوند، اطفه؛ع بهرامی نژاد،

 .113-120، (4)19 ،یافته یپژوهش یمجله علم. در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

و  یبر سالمت روان یآورتاب یرتأث(. 1391)اكبر.  یعل ،یسنگر و سهراب ،ینزر یعبد ؛اله یحذب ،عباسپور ؛الهیضف ،پورسردار

 .81-89 ،(1)14 ،یافته یپژوهش یمجله علم. یستیاز بهز یشناختروان یالگو یک ی،از زندگ یترضا

. مان كشورر دانش آموزان و معلمدل پیشنهادی آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس از نظ(. 1387مجید. )، قربانیو  اختر ،جمالی

 .193-220، (29)7 ،فاه اجتماعیرمجله 

اد به مو یاداعت یشمقابله باافزا یابر یشنهادیپ یراهکاها(. 1395. )اشکان و جشن پور، محمد ی،باقر ؛فائزه ی،واثق ؛یمانپ یان،حاتم

 یراز،ش ،ومسز هزاره در آغا یحقوق و علوم اجتماع یتی،و علوم ترب یشناس روان یكنفرانس جهان. دانش اموزان ینمخدر در ب
 .پژوهش شركت ایده بازار صنعت سبز

ل موثر برتصمیم به ترک در عوام (.1392شمسعلی نیا، عباس؛ نوروزی تبریزی، كیان؛ فالحی خشکناب، مسعود و فرهودیان، علی. )

 .111-124(، 2)2، تحقیقات كیفی در علوم سالمت سوء مصرف كنندگان مواد: یک مطالعه كیفی.

در سال  ختلف شهر رشتسی شیوع سوء مصرف مواد اعتیاد آور بین دانشجویان پسر دانشگاه های مبرر (.1385. )شهره ،سیام

 .279-285(، 4)8، مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان )طبیب شرق( .1384

 عوامل موثر در یبررس (.1393). یمهد، یفضل و یدمج، یرسول ؛ندا، یرسول ؛یدرضاحم، یكرم ؛یمجتب، یفراهان یجالل یمحمد

مطالعات مبارزه با مواد  مجله .از آن یشگیریپ یدانش آموزان دوره متوسطه به سوء مصرف مواد مخدر و راه ها یشگرا

 .63-78(، 21و  20)6، مخدر
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