فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی
سال دوم ،شماره پنجم ،زمستان ،1400صفحات  108الی 116

Journal of Applied Research
in Management and
Humanities

https://j.armh.ir

ISSN: 2783-2236

راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با افزایش گرایش به اعتیاد در دانشآموزان

فاطمه آهنی

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،ارائه راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با افزایش گرایش به اعتیاد در دانشآموزان ،تعیین
شد .این پژوهش از نظر هدف ،كاربردی؛ از نظر ماهیت ،توصیفی و از نظر روش ،زمینهیابی (پیمایشی) و جامعه آماری
متشکل از كلیه دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر زاهدان در سال تحصیلی  1399 -1400بود كه مطابق با جدول
كرجسی و مورگان حجم نمونه  384نفر و انتخاب اعضاء نمونه به روش نمونهگیری غیرتصادفی در دسترس انجام شد.
ابزار اندازه گیری پرسشنامه محققساخته با  30گویه بود كه روایی صوری و محتوایی آن از نظر متخصصان تایید و
ضریب آلفای كرونباخ برابر  0/87محاسبه شد .یافته ها نشان داد در سطح اطمینان  95درصد ( )α=0/05راهکارهای
پیشنهادی تاب آوری ،عوامل اجتماعی ،عوامل فرهنگی ،عوامل اقتصادی ،عوامل آموزشی و عوامل خانوادگی بر مقابله
با افزایش گرایش به اعتیاد در دانش آموزان تاثیرگذار بوده ،به طوری كه رتبهبندی این راهکارهای پیشنهادی به ترتیب
اولویت به صورت تاب آوری ،عوامل خانوادگی ،عوامل اقتصادی ،عوامل اجتماعی ،عوامل آموزشی و عوامل فرهنگی،
تعیین شد.
واژگان کلیدی :گرایش به اعتیاد ،ترک مصرف مواد مخدر ،راهکار پیشنهادی ،دانشآموزان.
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مقدمه
بدون تردید یکی از مهم ترین مسائل بشری كه ابعاد گسترده زیستی ،روانی ،اجتماعی و اقتصادی جهان معاصر را تحت تأثیر
قرار داده است ،پدیده اعتیاد و مصرف مواد مخدر است كه در دو سطح خرد و كالن آسیبهایی جبرانناپذیر بر پیکر اجتماع انسانی
وارد ساخته است .سوءمصرف مواد ازجمله مشکالت جامعه بشری است كه روزبهروز بر میزان آن افزوده میشود (بهرامی نژاد و
همکاران .)1396 ،به عبارتی ،مصرف مواد یکی از جدیترین معضالت بشری در سالهای اخیر و یکی از پیچیدهترین پدیدههای
انسانی است كه پایهها و بنیانهای جامعه انسانی را به تحلیل میبرد و پیشگیری از آن نیازمند كاربرد تئوریهای متعدد در
رشتههای علمی مختلف و تکنیکهای متنوع است .در پزشکی به جای اصطالح اعتیاد معموال كلمه وابستگی به مواد مخدر به كار
میرود و معتاد كسی است كه از نظر روانی و جسمی به یک ماده مخدر وابستگی پیدا میكند .وابستگی دو حالت دارد ،وابستگی
روانی كه شخص پس از مصرف ماده مخدر ،احساس آرامش ،رضایت و لذت میكند و وابستگی روانی كه مهمترین عامل مصرف
مواد اعتیادآور است .وابستگی جسمی عبارت از حالت انطباقی در بدن فرد است كه پس از استعمال مکرر مواد مخدر پدید میآید و
درواقع ،بدن فرد نسبت به آن عادت میكند و در صورت عدم استعمال ،به خماری و دردهای جسمی دچار میشود (سیام.)1385 ،
طی دو دهه اخیر ،پیشگیری از سوء مصرف مواد توجه اغلب سیاست گزاران ،متخصصان بهداشتی و آموزشی ،والدین و دیگر
نهادهای اجتماعی را به خود جلب كرده است .این توجه شاید به این علت باشد كه در سال های گذشته ثابت شده درمان سوء
مصرف مواد مخدر ،مشکل ،گران و دیرهنگام است .عوارض سوءمصرف مواد در بسیاری موارد جبران ناپذیر است و حتی مؤثرترین
درمان ها ،از عود باالیی برخوردار هستند .در چنین شرایطی اهمیت پیشگیری در این است كه به طور منطقی جایگزین درمان شود
و فرض بر این است كه جلوگیری از مبتال شدن افراد به سوء مصرف مواد مخدر ،مؤثرتر از درمان این اختالل است (جمالی و
قربانی .)1387 ،یکی از عواملی كه میتواند در گرایش نوجوانان به سوءمصرف مواد مؤثر باشد ،میزان تابآوی افراد است .تابآوری
شامل مجموعهای از ظرفیتهای فردی و روانی است كه فرد به كمک آنها میتواند در شرایط دشوار مقاومت كند و دچار
آسیبدیدگی نشود و حتی در تجربه این شرایط مشکلآفرین یا بحرانی خود را به لحاظ شخصیتی ارتقاء بخشد .به عبارت بهتر،
تابآوری را میتوان مفهومی روانشناختی دانست كه میخواهد توضیح دهد افراد چگونه با موقعیتهای غیرمنتظره كنار میآیند .با
این اوصاف ،تابآوری نهتنها قدرت تحمل و سازگاری فرد در برخورد با مشکل را افزایش میدهد ،بلکه مهمتر از آن سبب حفظ
سالمت روانی و حتی ارتقای آن میشود .تابآوری افراد را توانمند میسازد تا با دشواریها و نامالیمات زندگی و شغلی روبهرو
شوند ،بدون اینکه آسیب ببینند و حتی از این موقعیتها برای شکوفایی و رشد شخصیت خود استفاده كنند .در سالهای اخیر،
تابآوری یکی از متغیرهای نو و مهم در حوزه محیطهای تحصیلی و شغلی محسوب میشود كه شناسایی این سازه ،بینشی
دگرگون و امیدواركننده ایجاد كرده و به قابلیت تطابق انسان در مواجهه با بالیا یا فشارهای جانکاه ،غلبه یافتن و حتی تقویت شدن
به وسیله آن اشاره میكند .این خصیصه با توانایی درونی شخص و مهارتهای اجتماعی و تعامل با محیط حمایت میشود ،توسعه
مییابد و به عنوان یک ویژگی مثبت متبلور می گردد (پورسردار و همکاران .)1391 ،تابآوری در درمان افسردگی ،بهبود روابط
بین فردی و اجتماعی ،سالمت روان و تنظیم هیجان مؤثر است و در سالهای اخیر ،پژوهشگران در بافتهای تحصیلی برای ارتقاء
بهزیستی تحصیلی ،رفتارهای پیشرفت و ارزیابیهای شناختی به آن توجه كردهاند (توكر و اوسی .)2015 1،از عوامل دیگری كه
میتواند در گرایش نوجوانان به سوءمصرف مواد مؤثر باشد ،عوامل اجتماعی است .عوامل اجتماعی به عنوان موثرترین عناصر در
بروز و پیدایش انحرافات و آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد است .مهم ترین عوامل و مواردی كه تحت عنوان عامل اجتماعی
طبقه بندی می شوند عبارتند از مصرف آسان ،دسترسی و فراوانی مواد ،كمبود امکانات حمایتی و مشاوره ای ،فقدان مهارت های
1. Toker & Avci

 /110فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی  /سال دوم /شماره پنجم  /زمستان 1400

زندگی و ارتباطی در جامعه ،زندگی در محیط آلوده ،وجود زمینه های جرم و انحرافات ،نداشتن الگوی مناسب اخالقی ،مشکالت و
اختالفات خانوادگی ،وجود فرد معتاد در خانواده ،معاشرت های ناسالم ،روش های درست تربیتی به دلیل كم سوادی و معرفتی
والدین ،ضعف در نظارت تربیتی و كنترل صحیح فرزندان ،ضعف در آگاهی نسبت به نیازهای جوانان و رفع آن ها ،كمبود تفریحات
سالم و بهره مندی از اوقات فراغت مناسب ،همرنگ شدن با دوستان ،همساالن و رفقای ناباب ،ناامیدی نسبت به آینده ،زمینه
ناهنجاری های شخصیتی و عدم توجه به آن ،وجود افراد كجرو و ناباب در مدارس ،جدایی والدین (طـالق) ،شکست تحصیلی ،بی
سوادی و كم سوادی والدین .از عوامل دیگری كه میتواند در گرایش نوجوانان به سوءمصرف مواد مؤثر باشد ،عوامل فرهنگی
است .در واقع ،عوامل فرهنگی نیز به عنوان یکی دیگر از عناصر موثر در بروز و پیدایش انحرافات و آسیب های اجتماعی از جمله
اعتیاد است .مهم ترین عوامل و مواردی كه تحت عنوان عامل فرهنگی طبقه بندی می شوند عبارتند از كمبود فضاهای مناسب
برای رشد فرهنگی در محات فقیرنشین ،نگرش مثبت به اعتیاد (باورهای غلط در مورد مصرف مواد مخدر) ،برخورد رفتاری ناصحیح
با جوانان در خانواده و مدارس ،نداشتن فرهنگ مشاور در خانواده ،كمبود مراكز تفریحی ،فرهنگی و ورزشی ،كمبود سبد كاالهای
فرهنگی سالم برای رشد جوانان در خانواده ها ،كمبود برنامه های فرهنگی و اوقات فراغت برای محات كم برخوردار ،ضعف در
آموزش ها در زمینه فرهنگ دینی و باورهای صحیح ،سستی در اعتقادات دینی و صیانت از نفس ،احساس بی هدفی در زندگی،
باور غلط در استفاده داروئی از مواد مخدر ،عدم رسیدگی به خواسته های عاطفی ،شیوه قومی پذیرش مصرف ،ضعف مدیریتی در
امر حمایت های آموزشی و پشتیبانی كننده ،تبلیغات برنامه ای شبکه های ماهوارهای ،كمبود برنامه های جایگزین و متنوع و بر
اساس نیاز جوانان در رویارویی با شبکه های ماهواره ،كم رنگ شدن حجب و حیا در خانواده ها و همسایه داری ،ضعف در توجه به
نگهداشت و صیانت از تقدس خانواده در زندگی شهرنشینی ،تضاد و تعارض فرهنگی مهاجرت .از جمله عوامل دیگری كه در
گرایش نوجوانان به سوءمصرف مواد مؤثر است ،عوامل اقتصادی است .مهم ترین عوامل و مواردی كه تحت عنوان عامل اقتصادی
طبقه بندی می شوند عبارتند از بیکاری ،فقر ،محرومیت اقتصادی منطقه ،نداشتن مسکن و سرپناه مناسب برای زندگی ،هزینه های
باالی زندگی و درآمد پایین ،شرایط سخت كاری ،سودآوری آسان و روز آمد در خرید و فروش مواد مخدر و روانگردان ،ضعف
مدیریتی در ایجاد بنگاه های اقتصادی و اشتغال زایی پایدار ،رشد بی رویه مناطق شهری بدون در نظر گرفتن زمینه های ساختاری،
نداشتن شغل ثابت و امنیت شغلی ،اشتغال شبانه روزی ،كمبود فرصت های شغلی ،فقدان مهارت شغلی برای جذب در بازار كار،
نگرش توجه بسیار كم به اشتغال و جذب نیروی كار بومی (میرباقری و خادمیان .)1397 ،با مطالعه روند اعتیاد در كشور مشاهده
میشود كه میزان معتادان تقریباً هر  12سال دو برابر شده و ساالنه  %8بر جمعیت آنان افزوده میشود .با توجه به هرم سنی
جمعیت كشور و خیل عظیم جوانان و نوجوانان در جامعه ما كه در معرض خطر ابتال به این معضل قرار دارند ،اهمیت توجه به
دیدگاههای افراد جامعه در خصوص اعتیاد بیشتر قابل درک است (احمدی و همکاران .)1399 ،در این میان ،نتایج بررسی های
حاتمیان و همکاران ( )1395در بررسی راهکاهای پیشنهادی برای مقابله با افزایش اعتیاد به مواد مخدر در بین دانش اموزان ،حاكی
از روند به افزایش مصرف مواد مخدر و گرایش به مصرف انواع روانگردان در میان دانش آموزان بود .با توجه به این روند ،نتایج
مطالعات آنان نشان داد كه مدرسه بهترین مکان برای ارائه مداخالت پیشگیرانه و توانمندسازی روانی اجتماعی دانش آموزان است.
چرا كه دانش آموزان در سنین رشد شخصیت و پایه ریزی منش و سلوک رفتاری قرار داشته ،یادگیری تمام رفتارهای محیطی و
الگو برداری از آن ها از ویژگی آن هاست لذا در حساس ترین و سرنوشت سازترین دوران زندگی به سر می برند و كم ترین توجه
به آنها می تواند مهلک ترین ضربه ها را به آن ها وارد نماید .پژوهش میرباقری و خادمیان ( )1397نشان داد بین شیوع مواد
صنعتی ،وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی نوجوانان و جوانان با مصرف مواد مخدر و روان گردان توسط آنان رابطه معناداری
وجود دارد .پژوهش محمدی جاللی فراهانی و همکاران ( )1393نشان داد مهم ترین عوامل فردی موثر در سوء مصرف مواد مخدر
دانش آموزان عبارتند از ضعف اعتماد به نفس ،كنجکاوی ،كسب لذت ،ناآگاهی از ضرر و زیان مواد مخدر ،شیوه مهارت مقابله ای
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نامناسب ،نگرش مثبت به مواد ،مصرف مواد به عنوان یک تفریح و مهم ترین عوامل خانوادگی ضعف در كنترل رفتارها و روابط با
فرزندان ،تبعیض بین فرزندان ،برآورده نشدن نیازهای عاطفی ،مصرف مواد توسط افراد خانواده ،مشاجره و درگیری های مکرر
والدین و مهم ترین عوامل مدرسه ای عبارتند از اضطراب و ترس از مدرسه و امتحانات ،مقررات سخت و دست و پا گیر ،اخراج و
ترک تحصیل و غیبت از مدرسه ،عملکرد تحصیلی ضعیف ،عدم توجه به نیازهای آموزشی ،عاطفی و روانی دانش آموزان ،كمبود
امکانات مناسب برای اوقات فراغت ،مصرف مواد به عنوان یک هنجار اجتماعی ،در دسترس بودن مواد ،كمبود تبلیغات درباره
عوارض مواد مخدر .همچنین نشان دادند ،مهم ترین راه های پیشگیرانه متمركز بر فرد عبارتند از :تغییر نگرش های مثبت به مواد
مخدر ،تقویت باورهای دینی و مذهبی ،آموزش مهارت های مقابله ای در موقعیت های پرخطر ،آموزش مهارت های زندگی ،هویت
بخشی و جلوگیری از احساس بیگانگی و طردشدگی است .مهمترین راه های پیشگیرانه متمركز بر خانواده ،تقویت روابط عاطفی
والدین با فرزندان ،به كارگیری شیوه تربیتی مناسب ،توجه به نیازهای عاطفی ،روانی و تحصیلی فرزندان ،شناسایی دانش آموزانی
كه والدین معتاد دارند ،می باشد .مهم ترین راه های پیشگیرانه مدرسه ای ،وضع مقررات و محدودیت های الزم در مدرسه برای
مصرف یا دسترسی دانش آموزان به مواد ،وجود مشاوران آگاه در مدارس ،اصالح روش های تدریس است .مهم ترین راه های
پیشگیرانه اجتماعی ،ایجاد فضای ورزشی جهت گذراندن اوقات فراغت ،در دسترس قرار دادن خدمات مشاوره ای و حمایتی ،اعمال
قوانین و برخورد با فروشندگان مواد و جلوگیری از نهادینه شدن مصرف مواد مخدر به عنوان یک هنجار اجتماعی ،است .در
پژوهش شمسعلی نیا و همکاران ( )1392نشان دادند دولت و موسسات درگیر در درمان اعتیاد از طریق گسترش مراكز درمانی
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
خانوادگی و افزایش انگیزه و كاهش سرخوردگی یا ناامیدی این افراد را فراهم سازند .هم چنین ،الزم است تا به رشد معنویت به
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
اعتیاد توجه شود .بنابراین ،وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان و جوانان یکی از بزرگترین نگران ی های جوامع امروز است .اعتیاد
به مواد مخدر تهدیدی جدی برای ساختارهای فرهنگی ،بهداشتی ،اجتماعی و اقتصادی بوده و تعادل ،رشد و تو سعه جوامع را بر
هم زده و منابع بسیار انسانی ،اقتصادی و اجتماعی را به هدر می دهد .مردم ایران به دلیل همجواری با مناطق اصلی تولید این مواد
در معرض مخاطرات جدی و روبه رشدی قرار گرفته اند .با توجه به موقیعت استراتژیک شهر زاهدان كه در یک منطقه مرزی بین
دو كشور افغانستان و پاكستان (به عنوان مهمترین كشورهای تولید كننده مواد مخدر دنیا) واقع شده است كه این امر باعث افزایش
ورود و سهولت دسترسی مواد مخدر به این شهر شده است و علی رغم تمامی كوشش های به عمل آمده ،شاهد وجود بحران در
ارتباط با شیوع اعتیاد ،مشکالت بهداشتی ،حجم توزیع مواد و مسائل اقتصادی و اجتماعی وابسته به آن می باشیم ،هدف این
مطالعه ارائه راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با افزایش گرایش به اعتیاد در دانش آموزان دوره متوسطه اول است .بنابراین،
پژوهش حاضر در پی آن است كه به بررسی تاثیر راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با افزایش گرایش به اعتیاد در دانش آموزان،
بپردازد .از همین رو ،سوال اصلی كه در این پژوهش مطرح است ،راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با افزایش گرایش به اعتیاد در
دانش آموزان كدام است؟

 /112فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی  /سال دوم /شماره پنجم  /زمستان 1400

روش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،كاربردی؛ از نظر ماهیت ،توصیفی و از نظر روش ،زمینهیابی (پیمایشی) است .جامعه آماری عبارت
است از كلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر زاهدان كه بنابر جدول تعیین حجم نمونه كرجسی و مورگان ،حجم نمونه برابر
 384نفر به دست آمد .برای انتخاب اعضاء نمونه از روش نمونهگیری غیر تصادفی در دسترس استفاده شد .به منظور سنجش
دیدگاه دانش آموزان منتخب ،پرسشنامه محققساخته تدوین و طراحی شد .این مقیاس دارای  30گویه است كه  6عامل تاب آوری
(گویههای  ،)1-5عوامل اجتماعی (گویههای  ،)6-10عوامل فرهنگی (گویههای  ،)11-15عوامل اقتصادی (گویههای ،)16-20
عوامل آموزشی (گویههای  )21-25و عوامل خانوادگی (گویههای  )26-30را اندازهگیری میكند .شیوه نمرهگذاری در این
پرسشنامه بر اساس مقیاس اندازهگیری فاصلهای و طیف نگرشسنج لیکرت است ،بهطوریكه در پاسخ به هر سوال ،هر گزینه
امتیازی از  1تا  5دارد .پاسخگو برای انتخاب گزینه خیلیكم 1 ،امتیاز؛ كم 2 ،امتیاز؛ متوسط 3 ،امتیاز؛ زیاد 4 ،امتیاز و خیلیزیاد5 ،
امتیاز كسب مینمود .با این روش نمرهگذاری ،حداقل نمره  30و حداكثر نمره  150است .چنانچه در هر یک از عاملها مجموع
نمرات بر تعداد سواالت تقسیم گردد ،نمره هر فرد بین  1تا  5قرار میگیرد و در نتیجه نقطه برش برابر  3است .به منظور كاربست
این پرسشنامه در جامعه آماری مورد نظر این پژوهش جهت تایید روایی صوری و محتوایی ،از دیدگاه و نظرات  5تن از استادان و
متخصصان استفاده شد كه با نظر ایشان (استفاده از نظر متخصصان) روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تایید واقع شد .مقدار
پایایی نیز به روش همسانی درونی و ضریب آلفای كرونباخ برابر  0/87محاسبه شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار
توصیفی (میانگین و انحرافمعیار) و در روشهای آمار استنباطی جهت تعمیم اطالعات حاصل از نمونه به جامعه آماری از آزمون
های  tتک نمونه ای و رتبهای فریدمن در سطح معناداری  ،α=0/05استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها از طریق نرم افزار آمار
برای علوم اجتماعی (اس پی اس اس ورژن  )23مورد تحلیل قرار گرفت.
یافتهها
جدول  ،1بررسی توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با افزایش گرایش به اعتیاد در
دانش آموزان را نشان میدهد.
جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با افزایش گرایش به اعتیاد در دانش آموزان
متغیرها
تاب آوری

تعداد
384

کمینه
1

بیشینه
5

نقطه برش
3

میانگین
4/21

انحراف استاندارد
0/45

عوامل اجتماعی

384

1

5

3

4/01

0/43

عوامل فرهنگی

384

1

5

3

3/86

0/40

عوامل اقتصادی

384

1

5

3

4/03

0/44

عوامل آموزشی

384

1

5

3

3/90

0/48

عوامل خانوادگی

384

1

5

3

4/13

0/45

جدول  ،1نشان داد میانگین راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با افزایش گرایش به اعتیاد در دانش آموزان یعنی تاب آوری،
عوامل اجتماعی ،عوامل فرهنگی ،عوامل اقتصادی ،عوامل آموزشی و عوامل خانوادگی به ترتیب برابر است با ،3/86 ،4/01 ،4/21
 3/90 ،4/03و  ،4/13كه نشان می دهد میانگین راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با افزایش گرایش به اعتیاد در دانش آموزان
بیشتر از متوسط ( )3است.

راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با افزایش گرایش به اعتیاد در دانش آموزان 113/

جهت تعیین تاثیر راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با افزایش گرایش به اعتیاد در دانش آموزان از آزمون  tتک گروهی
استفاده شد .نتایج در جدول  ،2گزارش شد.
جدول  :2آزمون  tتک گروه؛ بررسي میزان سواد رسانهای
t

سطح
معناداری
0/000

محاسباتي

بحراني
1/96

درجه
آزادی
383

متغیر

تعداد

تاب آوری

384

میانگین
نمونه
4/21

میانگین
نظری
3

52/86

383

0/000

عوامل اجتماعی

384

4/01

3

45/86

1/96

0/000

عوامل فرهنگی

384

3/86

3

42/16

1/96

383

عوامل اقتصادی

384

4/03

3

45/70

1/96

383

0/000

عوامل آموزشی

384

3/90

3

36/66

1/96

383

0/000

عوامل خانوادگی

384

4/13

3

49/12

1/96

383

0/000

یافتههای جدول  ،2نشان داد كه مقدار سطح معناداری ( )Sig.=0/000از مقدار خطای پیشبینیشده ( ) =0/05كوچکتر
است .لذا با اطمینان  95درصد میتوان قضاوت نمود كه فرضیه پژوهش ( )H1تایید می گردد؛ یعنی بین میانگین نمونه با میانگین
نظری (مقدار متوسط در نظر گرفتهشده در این پژوهش )3 :تفاوت آماری معناداری وجود دارد و چون میانگین نمونه از میانگین
نظری بیشتر است ،پس تاثیرگذاری راهکارهای پیشنهادی (تاب آوری ،عوامل اجتماعی ،عوامل فرهنگی ،عوامل اقتصادی ،عوامل
آموزشی و عوامل خانوادگی) برای مقابله با افزایش گرایش به اعتیاد در دانش آموزان بیشتر از متوسط است.
جدول  ،3اولویتبندی (رتبهبندی) عوامل پیشنهادی برای مقابله با افزایش گرایش به اعتیاد در دانش آموزان را نشان می دهد.
جدول  :3مقایسه میانگین رتبهای عوامل مقابله با افزایش گرایش به اعتیاد در دانش آموزان
میانگین رتبهای

2

عوامل
تاب آوری

4/26

1

عوامل اجتماعی

3/45

4

عوامل فرهنگی

2/82

عوامل اقتصادی

3/47

3

عوامل آموزشی

3/10

5

عوامل خانوادگی

3/90

2

149/61

درجه آزادی

5

سطح معناداری

0/000

رتبه

6

جدول  ،3نشان داد تفاوت آماری معنیداری بین میانگین رتبهای عوامل پیشنهادی برای مقابله با افزایش گرایش به اعتیاد در
دانش آموزان وجود دارد ،زیرا مقدار سطح معناداری ( )Sig.=0/000از مقدار خطای پیشبینی شده ( ) =0/05كوچکتر است .لذا
با اطمینان  95درصد میتوان ادعا نمود از لحاظ آماری رتبهبندی راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با افزایش گرایش به اعتیاد در
دانش آموزان به ترتیب اولویت به صورت  )1تاب آوری؛  )2عوامل خانوادگی؛  )3عوامل اقتصادی؛  )4عوامل اجتماعی؛  )5عوامل
آموزشی و  )6عوامل فرهنگی ،است.
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بحث و نتیجهگیری
یافته های پژوهش حاضر نشان داد راهکارهای پیشنهادی تاب آوری ،عوامل اجتماعی ،عوامل فرهنگی ،عوامل اقتصادی،
عوامل آموزشی و عوامل خانوادگی بر مقابله با افزایش گرایش به اعتیاد در دانش آموزان تاثیرگذار می باشند .بهطوری كه رتبهبندی
این راهکارهای پیشنهادی به ترتیب اولویت به صورت تاب آوری ،عوامل خانوادگی ،عوامل اقتصادی ،عوامل اجتماعی ،عوامل
آموزشی و عوامل فرهنگی ،است .نتیجه به دست آمده با نتایج پژوهشهای احمدی و همکاران ( ،)1399حاتمیان و همکاران
( ،)1395محمدی جاللی فراهانی و همکاران ( ،)1393امانی ( )1392و شمسعلی نیا و همکاران ( )1392همسو است .بنابراین ،پایین
آمدن سن وقوع جرم در كشور نیازمند توجه ویژه به قشر نوجوان جامعه است و آموزش نوجوانان در پیشگیری و مبارزه با اعتیاد،
باید از موضوعات مهم آموزش و پرورش در مدارس باشد .یک آموزش استاندارد و هدفمند در زمینه پیشگیری از اعتیاد باید از
مقاطع قبل از متوسطه آغاز شود به گونهای كه مربیان مربوطه بحث پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر را به دانش آموزان
آموزش بدهند و آن ها را با خطرات احتمالی كه در كمین آنهاست ،آشنا كنند .باید در نظر داشت در درجه نخست ،تغییر نگرش
های دانش آموزان نسبت به مواد مخدر و عوارض آن به تثبیت یک دیدگاه روشن و مثبت ،تقویت باورهای دینی و ارزش های
مذهبی ،آموزش مهارت های مقابله ای ،آگاهی دادن و اطالع رسانی به دانش آموزان در مورد عوارض مواد مخدر ،تقویت عزت
نفس ،اعتماد به نفس ،خود كنترلی و جرات ورزی ،هویت بخشی نوجوانان و جلوگیری از احساس بیگانگی و طردشدگی از جمله
عوامل مهم در مقابله با افزایش به گرایش دانش آموزان به مواد مخدر محسوب می شوند .عالوه بر این ،آموزش مهارتهای
زندگی باید مورد توجه مربیان آموزشی قرار گیرد .در واقع ،اگر این آموزشها همزمان با هم صورت بگیرد ،میتوان به میزان قابل
توجهی دانشآموزان را در برابر اعتیاد واكسینه كرد .از سویی ،از آن جا كه ارتباط با دوستان و تأثیرپذیری از آن ها در الگوگیری و
روی آوردن به مصرف مواد دخانی و مخدر معموال در بین نوجوانان و جوانان وجود دارد و از آن جا كه نمیتوان منکر اختالالت
روانی و افسردگی بعضی از نوجوانان شد كه به این دلیل به مواد مخدر پناه میبرند ،توجه همه جانبه و عزم جدی خانواده ها در
كنترل و نظارت دوستانه اما دقیق به معاشرت فرزندان با دوستان شان و در صورت وجود هر گونه نشانه های اختالل در سالمت
روانی و روحی با مراجعه به مشاوران و مراكز روان درمانی و روان پزشکی را می طلبد .بخش دیگر وابستگی ،به چگونگی فضای
درون خانه است و اگر موادمخدر در خانواده در دسترس باشد به طور طبیعی در چنین شرایطی احتمال گرایش فرزندان به مصرف
آنها افزایش مییابد كه نیازمند توجه جدی خانواده ها است .داشتن مهارت گفت وگو درون خانواده میتواند از بروز هر نوع آسیب
اجتماعی جلوگیری كند ،عالوه بر این موارد دانستن مهارتهای ارتباطی و زندگی برای خانواده ضروری است .بنابراین ضروری
است كه پدر و مادر روان شناسی نوجوان خود و دوستان او را بشناسند .در مجموع ،توصیه می گردد آشنا كردن دانشآموزان با
مضرات و خطرهای انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی و به روز بودن اطالعات والدین (دسترسی آسان به مواد مخدر و قیمت ارزان
مخدرهای صنعتی و آگاه نبودن خانواده به مخدرهای جدید صنعتی متأسفانه از علل اصلی ترویج اعتیاد در مدارس است) مورد توجه
و اهتمام همه جانبه خانواده ها و مسئوالن قرار گیرد .آموزش مهارتهای خود مراقبتی (تقویت اعتمادبهنفس و تقویت توانایی
تصمیمگیری و قدرت "نه گفتن" در دانش آموزان ،آموزش زیانهای مواد مخدر ،آموزش زیانهای مصرف ناصحیح برخی داروها،
صبور بودن در برابر مشکالت زندگی از قبیل مرگ عزیزان و غیره ،آموزش این كه مواد مخدر تنها گل ،هروئین و تریاک نیست
بلکه مواد محرک مثل شیشه و روانگردانها و داروهای انرژیزا و غیره هم اعتیادآور هستند و سالمت آنها را تهدید میكند ،دادن
مسئولیتهای زندگی به دانش آموزان ،احترام به احساسات و عواطف نوجوان ،ثبتنام در كالسهای ورزشی و هنری و غیره ،عدم
شركت در مهمانیها و مجالسی كه در آنها از افراد بیبندوبار دعوتشده اند ،تقویت معنویات و ایمان به خدا ،هماهنگی مسئوالن
مدرسه با اولیای دانشآموزان در زمان مشکالت ،شناسایی دانشآموزان در معرض خطر و دادن مشاوره به آنها ،صمیمیت با دانش
آموزان و فراهم كردن محیطی بانشاط در خانه و مدرسه و توجه به روند تحصیلی فرزندان در خانه و مدرسه و بررسی علل شکست

راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با افزایش گرایش به اعتیاد در دانش آموزان 115/

تحصیلی و كمک به پیشرفت در آنها ،نیز مورد توجه جدی و اهتمام خاص و ویژه خانواده ها ،معلمان و مدیران مدارس ،مسئوالن
آموزش و پرورش و سایر نهادها و ادارات و ارگان های مرتبط از جمله بهزیستی ،تبلیغات اسالمی و هالل احمر و غیره قرار گیرند.
هم چنین ،پیشنهاد میشود برای افزایش تعمیمپذیری یافتهها ،این تحقیق در مقطع تحصیلی متوسطه دوم ،سایر شهرها ،شهرستان
ها و سطح استانی و حتی كشوری انجام شود .از آن جایی كه در تحقیق حاضر از روش نمونهگیری غیر تصادفی در دسترس
استفاده شد ،پیشنهاد میشود كه در پژوهشهای آینده از سایر شیوههای نمونهگیری تصادفی (ساده ،سیستماتیک ،طبقه ای و
خوشه ای) و یا غیر تصادفی برای انتخاب اعضاء نمونه ،استفاده شود .در این تحقیق به منظور جمع آوری دادهها از پرسشنامه بسته
پاسخ محقق ساخته استفاده گردید ،لذا ،پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی در كنار پرسشنامه های استاندارد (پیش ساخته) از سایر
روشهای جمع آوری دادهها و اطالعات مانند مصاحبه هم استفاده شود .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی از طرحهای تحقیق
كیفی نیز استفاده گردد .هم چنین  ،به سبب اهمیت دوران نوجوانی و نقش های متعددی كه نوجوان در آینده كشور بر عهده خواهند
داشت ،پیشنهاد می گردد مخصوصا از دوران متوسطه اول نسبت به جذب مشاوران متخصص در مدارس برای اطالع رسانی و
آگاهی رساندن به دانش آموزان اقدام جدی صورت گیرد .درپایان پیشنهاد میشود عالوه بر راهکارهای اكتشافی در این پژوهش،
سایر راهکارها برای پیشگیری و مقابله با این پدیده نوظهور اتخاذ شود و سیستم آموزشی مدارس را آنچنان توانمند ساخت كه
بستری برای رشد و سالمسازی دانشآموزان فراهم شود.
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