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چکیده
اعتیالالاد پدیالالدهای سیاسالالی ،اقتصالالادی ،اجتمالالاعی و فرهنرالالی اسالالت کالاله عامالاللهالالای مختلفالالی از جملالاله فالالردی،
خالالانوادگی ،محیطالالی و اجتمالالاعی در رشالالد و گسالالترش آن دخالالالت دارد .در وقالالوع اعتیالالاد بالالهعنالالوان یالالک
آسالالیب اجتمالالاعی عظالالیم ،نقالالش و اهمیالالت عامالاللهالالای اجتمالالاعی ،فقالالر ،مهالالاجرت ،رشالالد سالالری جمعیالالت،
جهل ،ناآگاهی ،بالیسالوادی و  ،...برجسالته تالر از سالایر علالل بالروز مالیکنالد .بررسالی ایالن مشالکالت بالا توجاله
بالاله افالالول جمعیالالت جالالوان و نیالالل هالالرم جمعیتالالی کشالالور بالاله میالالانسالالالی و پیالالری اهمیالالت دوچنالالدانی مالالییابالالد.
در ایالالن مقالالاله بالاله روش کتابخانالالهای بالاله بررسالالی زمینالالههالالا و آسالالیبهالالای اعتیالالاد در جامعالاله دانشالالجویی کشالالور
پرداختالاله شالالده اسالالت .یافتالالههالالا نشالالان مالالیدهالالد کالاله مجموعالالهای از عامالاللهالالای خطالالر ،قبالالل و حالالین تحصالالیل،
ضالالعفهالالای شخصالالیتی ،بالالیمعنالالایی در انجالالام کارهالالا ،نداشالالتن قالالدرت بالالدنی مناسالالب ،بیالالزاری فرهنرالالی ،از
خالالالودبیزاری ،بالالالاالرفتن سالالالن ازدواج ،فشالالالار درس و  ،...از عامالالاللهالالالای بالالالروز اعتیالالالاد در بالالالین دانشالالالجویان
هسالالتند .گسالالترش اعتیالالاد در بالالین دانشالالجویان باعالالث تضالالعیف نیروهالالای کالالار توانمنالالد ،هالالدر رفالالتن سالالرمایه،
بالالهخطالالالر افتالالالادن آینالالده کالالالاری بخالالالشهالالای تولیالالالد ،صالالالنعت و خالالدمات کشالالالور شالالالده و در کنالالالار آن،
ناهنجالالالاریهالالالایی ماننالالالد طالالالالق ،گسالالالترش فسالالالاد و خودفروشالالالی ،سالالالرقت ،زورگیالالالری ،پرخاشالالالرری و
آسیبهای روانی و اجتماعی گسترده را در پی دارد.
واژگان کلیدی :اعتیاد ،دانشجو ،آسیبشناسی ،جامعه ،دانشراههای ایران

 .2کارشناس ارشد و پژوهشرر در زمینه اعتیاد .پست الکترونیکalirezadorostkar311@gmail.com :
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بهای اعتیاد در جامعه دانشجویی کشور
نهها و آسی 
بررسی زمی 

بررسي زمينهها و آسيبهاي اعتياد در جامعه دانشجویي کشور

مقدمه

اعتیاد ،ابتالی اسارتآمیز فرد به ماده یا دارویی مخالدر اسالت کاله او را از نظالر جسالمی و
روانی وابسته ساخته و کلیاله رفتالار فالردی و اجتمالاعی او را تحالت تالأریر قالرار مالیدهالد و
(حاج حسینی و اخوان تفتالی .)2320 ،ایران بهدلیل هممرز بودن با بزرگترین مرکز تولید مالواد
مخالدر ناله تنهالا بالهعنالوان یکالی از مسالیرهای اصاللی ترانزیالت مالواد مخالدر مطالرح اسالت
(سیام ،)2325،بلکه خود نیزباله بالازاری مناسالب بالرای مصالر

مالواد مخالدر تولیالد شالده در

افغانستان تبدیل شده است.

کشالور ایالران بالهدلیالل جالوانبالودن جمعیالت ،مشالکالت عمالدهای در زمیناله اعتیالاد دارد
(گراوت2999 ،؛ عزیزی .)2322 ،این عارضه امروزه در میان افراد جوان شای تالر اسالت و سالن
ابتال به آن بهنحو قابل توجهی کاهش یافته است .بهنظالر مالیرسالد آمالار معتالادان بالهمراتالب
11

بیشتر از برآورد آماری ستاد مبارزه با مواد مخدر (حدود دومیلیون نفر) باشد.
بعضی از مناب غیررسمی ،جمعیت معتادان کشور را حتی تا ششمیلیون نفر تخمین میزننالد
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ولی متأسفانه بهلحاظ اینکه هیچیک از این آمارها بالهروش علمالی بالرآورد نشالدهانالد ،قابالل
استناد نیستند.
دلیل عدم موفقیت در برآورد تعداد واقعی معتادان شالاید باله دلیالل جالرم نبالودن اعتیالاد و یالا
وجود پارهای از عامل هالای فرهنرالی در ایالران باشالد (رئالوفی و رضالوی .)2372 ،سوءمصالر
مواد مخدر و اعتیاد یکی از مشکالت عمده کشورهای در حال توسعه است .از آنجایی که
این کشورها دارای جمعیت جوان هستند ،بیشتر نیز در معرض خطر واق میشالوند .جوانالان
به عنوان عمدهترین و مستعدترین گروه ،در معرض خطر بیشتری قرار دارند .دامنه تالأریرات
اعتیاد از آنرو حائز اهمیت است که عواقب وخیم آن تنها فالرد معتالاد را دربالر نمالیگیالرد،
بلکه معموال خانواده ،دوستان و همکالاران نیالز در معالرض آرالار ویرانرالر آن قالرار خواهنالد
گرفت (چیریلو .)2372 ،درمان سوءمصر

مواد ،پرهزینه ،دشوار و طاقتفرسا است (صالرامی

و همکاران .)2390 ،بنابراین پیشریری از سوءمصالر

مالواد مالیتوانالد از تحمیالل هزینالههالای

سنرین به اجتماع جلوگیری کند .یکی از شیوههالای مهالم پیشالریری از اعتیالاد آگالاهکالردن
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بهعنوان یکی از مهمترین آسیب اجتماعی ،انسانها را مالورد هجالوم خالود قالرار داده اسالت
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اقشار مختلف مردم از خطرات و مضرات سوءمصالر
نامطلوب مصر

مالواد اسالت .اگالر هالر فالرد از تالأریر

مواد بر سالمت جسمی ،روحی ،روانالی و اجتمالاعی خالود و خالانوادهاش

مطل باشد و آن را باور کند کمتر به اینکار دست میزند (طارمیان.)2322،
جمله فردی ،خانوادگی ،محیطی و اجتماعی در رشد و گسترش آن دخالت دارد .در وقوع
اعتیاد به عنوان یک آسالیب اجتمالاعی عظالیم ،نقالش و اهمیالت عامالل هالای اجتمالاعی ،فقالر،
مهاجرت ،رشد سری جمعیت ،جهل ،ناآگاهی ،بی سوادی و  ،...برجسالتهتالر از سالایر علالل
بروز میکند.
در حال حاضر مسئله مواد مخدر و اعتیاد بهشکلی پیچیالده ،گسالترش جهالانی یافتاله اسالت و
برخی ویژگیهای مهم از قبیل قرارگالرفتن کشالور مالا در جالوار هالالل طالیالی و جغرافیالای
سیاسی خاص منطقاله ،رشالد نالامتوازن اجتمالاعی ،نالابرابری اجتمالاعی ،بیکالاری ،مهالاجرت،
زمینه های تاریخی و فرهنری ،هریک به سهم خود در رشالد و گسالترش ایالن معضالل نقالش
دارند .براساس آمارهای موجود و مطالعات انجامشده ،یالکمیلیالون و  305هالزار معتالاد در
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کشور وجود دارد ،نتایج یک بررسی نشالان مالیدهالد در میالان دانشالجویان علالوم پزشالکی،

هزینههای اجتماعی و اقتصادی جامعه میافزاید (شبکه ایران.)2390 ،
هر معتاد در طول زندگی خود حدود ده نفر دیرر را به کام اعتیالاد مالیکشالاند .بالدیهی اسالت
آسیبهای اجتماعی و خسارتهای اقتصادی و عوارض بهداشتی ناشی از ایالن پدیالده نیالز رو
به افزایش است .تعداد طالقهای مختومه در سالطح دادگالاههالای عمالومی باله میالزان 222272
فقره بوده است (خلیلی و خیرخالواه رحالیمآبالاد)2392،؛ مطالعالات نشالان مالیدهالد بالهطالور میالانرین
 32درصد از طالقهای کشور ناشی از معضل مواد مخدر بوده است .همچنین براسالاس آمالار
ارائه شده توس ستاد مبالارزه بالا مالواد مخالدر در سالال  ،72از مجمالوع  252222نفالر زنالدانیان
کشور 9 ،درصد بهطورمستقیم در رابطه با مواد مخدر و  25تا  02درصالد بالهنالوعی باله واسالطه
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اعتیاد ،پدیدهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتمالاعی و فرهنرالی اسالت کاله عاماللهالای مختلفالی از

بررسي زمينهها و آسيبهاي اعتياد در جامعه دانشجویي کشور

مواد مخدر مرتکب سرقت ،قتل ،منکرات و  ...شده و درنهایت روانه زندان شدهاند.
از مجموع  029222نفر کسانی که در سال  72در رابطه با مواد مخدر روانالهی زنالدانهالای
کشور شدهاند 7 ،درصد دارای همسر بالوده و درکالل  353232فرزنالد داشالتهانالد .یعنالی در
آن شدهاند (خلیلی و خیرخواه رحیمآباد.)2392 ،

تهدید نرم مواد مخدر و روانگردانهالا باله صالورت زلزلاله خالاموش ،محالی هالای آموزشالی
(مدارس و دانشراهها) را نشانهروی کرده و با ارائه باورهای غلال (از جملاله مصالر

مالواد

برای آرامش ،خالقیت ،نشاط ،رهایی از استرس و اضطراب ،الغری ،تمرکز ،شببیالداری،
تفریح و )...بهدنبال جذب مشتری جدید است.
سیستم هوشمند ،فعال ،خالق و پویای مواد مخدر و روانگردانها ،با روش های نالو و ارائاله
بالالیش از  2222نالالوع از انالالواع مالالواد صالالنعتی و شالالیمیایی در عصالالر تنالالوع و کثالالرت بالالهدنبالالال
11

سودآوری و قتل عام نوجوانان و جوانان کشور است.
طالالی  3دهالاله گذشالالته در حالالوزه سالالختافالالزاری از جملالاله انسالالداد مالالرز و دسالالتریری افالالراد
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عرضهکننده مواد ،اقدامات قابل توجهی صورت پذیرفته ولی به دلیل عدم رویکالرد متالوازن
و توجه ناکافی به رویکالرد کالاهش تقاضالا و پیشالریری اولیاله از سوءمصالر

مالواد ،نتالایج

مطلوب بهدست نیامده است.
بر این اساس انتظار میرود مسالئوالن دانشالراههالا ،ضالمن مشالارکت جالدی در برنامالههالای
پیشریری از اعتیاد اقدامات مناسبی را با نررش سیستمی برای ضربهزدن به سیستم هوشالمند
مواد مخدر و روانگردانها فراهم سازند .از سال  2322تا  2329ستاد مبارزه با مواد مخالدر
کشور اعتباری بالال بالر دومیلیالارد و دویسالتمیلیالون تومالان باله وزارت علالوم ،تحقیقالات و
فنالالاوری بالالهمنظالالور انجالالام برنامالالههالالای پیشالالریری از اعتیالالاد شالالامل اطالالالعرسالالانی ،آمالالوزش
مهالالارتهالالای زنالالدگی ،ارائالالهی خالالدمات مشالالاوره بالاله دانشالالجویان و  ...اختصالالاص داده کالاله
فعالیتهای مناسبی از سوی مسئوالن مربوطه انجام شده ولی بهدلیل محالدودیت اعتبالارات،
نالالرخ سالالطح پوشالالش کالالافی نبالالوده اسالالت (خلیل الی و خیرخالالواه رح الیمآبالالاد )2392 ،از آنجالالا ک اله
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رابطه با مواد مخدر بال  722222نفر در طول سال  72دچار مشکل حبس و تبعات ناشی از
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سوءمصر

مواد مخدر تأریر منفی بر تمامی ارکان جامعه میگذارد ولی بالیش از هالر چیالز

آینالالده جوانالالان را تهدیالد مالالیکنالالد (تالالوکلی و دهکردیالالان ،)2390 ،بنالالابراین وجالالود برنامالالههالالای
پیشریری از سوءمصر

مواد مخدر و آگاهسازی جوانان بالهخصالوص دانشالجویان کاله در

ضروری بهنظر میرسد و الزم اسالت در پیشالریری از ایالن آفالت جامعاله هرچاله سالری تالر و
حسابشدهتر برنامهریزی و اقدام شود .بنابراین هد

اصلی این پژوهش ،بررسی زمینهها و

آسیبهای اعتیاد در جامعه دانشجویی کشور است.
مبانی نظری

درخصوص مسئله تحقیق و دالیالل گالرایش باله اعتیالاد و کالجرفتالار اجتمالاع مال تالوان باله
نظریات مختلف اشاره داشت .مثال دورکیم بر این باور است که هرگالاه وضالعیت هنجارهالای
اجتماعی نفوذ خود را بر رفتار فرد از دست بدهند ،در آن صورت کجرفتار اجتماع پدیالد
خواهد آمد (گیدنز .)2373 ،درواق و معتقد است که مجرم و جرم حاصل بیهنجالاری اسالت

19

و کجروی را به بیسازمانی اجتماعی مربوط میکند(صدیق سروستانی )2320،و یا رابرت مرتالون

اجتماعی میداند .از نظر و همچنانکه ساختارها یا نهادهالا مال تواننالد باله حفالظ بخالشهالا
دیرر نظام اجتماع کمک کنند ،م توانند برا آنها پیامالدها منفال نیالز داشالته باشالند و باله
نوع نابسامان را در جامعه بهوجود آورند (ریتالزر .)2322،او نابسالامانی را باله عالدم تعالادل بالین
اهدا

تأییدشده اجتماعی و وسایل مورد نیاز بالرای نیالل باله آنهالا نسالبت مالیدهالد (رابرتسالون،

 .)2370درواق این عدم تطابق زمان ظاهر م شود که تأکید ناموزون بر اهدا
شیوهها دستیاب به هد قرار گیرد .گاه تأکید بر اهدا

یا ابزار و یالا

در مقایسه با تأکید بر شیوههالا

نهاد شده دستیاب به آن بسیار قویتر است .مورد دیرر در میان افالراد دیالده مال شالود کاله
فعالیتهای که در راستا دسالتیاب باله هالد هسالتند باله خالود خالود معنالا پیالدا مال کننالد.
به طور که هد

اصل فراموش م شود و پیرو از شیوهها نهاد شده جنبه شعائر پیالدا
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با بس مفهوم آنومی دورکیم آنالرا بالرای تبیالین رفتالار انحرافالی بالهکالار مال بالرد .او نیالز ماننالد
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رأس هرم ارزشی جوانان قرار داشته و سکاندار هدایت آینده جامعه هسالتند ،بالیش از پالیش

بررسي زمينهها و آسيبهاي اعتياد در جامعه دانشجویي کشور

م کند (ممتاز .)2322،از دید مرتون علت جرم در درون افراد که اشتهای سیریناپذیرشان بایالد
بهوسیله کنترلهای قالوی هنجالاری محافظالت شالود ،وجالود نالدارد و بایالد آن را در تناقضالات
ساختار اجتماعی-فرهنری جستجو کرد (جهانریری و غالمزاده نطنزی.)2392 ،

تفاوت ارتباطات ایالن اسالت کاله در جامعالهای کاله دارای خالردهفرهنال

هالای گونالاگون و

متعددی است برخی محی های اجتماعی معموال مشوق فعالیتهای غیرقالانونی هسالتند ،در
صورتی که محی های دیرر چنالین نیسالتند ،افالراد از طریالق ارتبالاط بالا دیرالران کاله حامالل
هنجارهای تبهکارانه هستند بزهکار یالا تبهکالار مالیشالوند .باله نظالر سالاترلند اکثالر رفتارهالا
بزهکارانالاله درون گالالروههالالای نخسالالتین بالالهویالالژه گالالروه همسالالاالن فالالرا گرفتالاله مالالیشالالود
(ساترلند و کرسالی .)2955 ،ساترلند در سطح تعامل اجتمالاعی مالدعی شالد کاله افالراد باله همالان
شیوهای که یاد میگیرند از قوانین پیروی کنند به همان شیوه یاد مالیگیرنالد کاله کالجرفتالار
11

شوند (صدیق سروسالتانی .)2320 ،امالا رویکالرد کاله در اینجالا مالدنظر اسالت ،رویکالرد پیونالد
اجتمالالاع اسالالت .در رویک الرد پیونالالد ،بررس ال رابطالاله ب الین کنتالالرل اجتمالالاعی و گالالرایش بالاله
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سوءمصر

مواد مخدر در جوانان ،برخال

تبیینهای دیرر تمایلی برای یافتن انریزههالا و

علل کجرفتاری وجود ندارد و بیشتر به موقعیت توجه میشود که در آن افراد بالرای انجالام
اینگونه رفتارها آزادی بیشتری به دست میآورند .باله بیالان دیرالر ایالن نحالوه تبیالین ،وقالوع
کجروی را برحسب وجود ضعف در فرایند پیوند اجتماعی در جامعه و ناکارآمدی آن در
هر دو بعد درونی و بیرونی م داند.
اساس این نظریه بر حول این محور است که انسالان موجالودی دارای امیالال سالیریناپالذیر و
نامتن الاهی اسالالت و از ای الن منظالالر بالاله دی الدگاه دورکالالیم و هالالابز نزدیالالک اسالالت .از دی الدگاه
جامعهشناسان ،مردم از قوانین و هنجارها اجتماع پیرو م کنند مرر اینکه تحت تالأریر
معاشرت ،قرارگرفتن در محی نامناسب اجتماع  ،یا حت تحالت تالأریر نظالارت اجتمالاع ،
کجرفتار شوند .این دیدگاه بر این عقیده است که افراد اصوال دارا قابلیت بهنجاربودن یا
نابهنجاربودن هستند و نکته اصل این اسالت کاله جامعاله چاله رفتالار بالا فالرد داشالته باشالد؟
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بههمین دلیل ساترلند جرم را به آنچه تفاوت ارتباطات نامیده است مربوط میدانالد .مفهالوم

عليرضا درستکار

درواق رفتار بهنجار یا نابهنجار تنها در درون جامعه دارا معن است و هر جامعها سالع
م کند که هنجارها خود را بر فرد تحمیل کند .موضوع مورد نظر این نظریاله ایالن اسالت
که چه عاملهایی باعث محدودشدن رفتار میشود یا بهعبارت دیرر بهجالای اینکاله بپرسالیم
(ممتاز.)2322،

هرچه همبستر میان جوانان ،والدین ،بزرگساالن و همساالن بیشتر باشالد ،جوانالان بیشالتر
عالقهمند و درگیر مدرسه و دیرر فعالیتهالا مقبالول اجتمالاع مالیشالوند و هرچاله بیشالتر
اعتقادات و جهانبین مرسوم و مطلوب محی اجتماع را قبول کنند و به آن معتقد باشند،
کمتر ممکن است کجرو و مجرم شوند (هالکوی .)2359 ،

هیرشی بر این عقیده است که انحرا

زمانی حادث میشود که پیوند فرد با محی اطالرا

و جامعه ضعیف شده یا از هم گسیخته باشد .در نظریه هیرشی پیوند فرد با جامعه مهم تالرین
متغیر در همنوابودن یا همنوانبودن فرد است .بر این اساس گروهالی کاله اعضالای آن بالا هالم

10

انسجام و همبستری قویتری داشته باشند بهتر قادر به اعمال کنترل و نظالارت اجتمالاعی بالر

تضعیف اعتقادات و باورهای موجود در جامعه است و در این خصوص چهار عنصر زیر را
بهعنوان عناصر پیونددهنده افراد به یکدیرر و جامعه و به تعبیر دیرالر متغیالر کنتالرلکننالده
رفتار معرفی میکند:
 -1دلبستگی :این عنصر به نوع نشاندهنده میزان وابسالتری و دلبسالتری فالرد باله اشالخاص
دیرر در خانواده ،محی و نهادهای اجتماعی است .بهنظر هیرشالی کسالانی کاله باله دیرالران
عالقه و توجه دارندآسایش خاطر آنان را در نظر میگیرند و سعی میکنند انتظالارات آنالان
را برآورده سازند و اگر فردی نسبت به این تمایالت بیتفاوت باشد در این صالورت پیونالد
او با جامعه ضعیف بوده و خود را آزاد میبیند که مرتکب انحرا

شود.
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روی اعضا خواهند بود تا گروهی که بین آنها انسجام استواری وجود نداشته باشد .بالهزعالم
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چرا کجروی واق شده است باید سؤال کنیم که چالرا هماله مالردم هنجارشالکنی نمالیکننالد

بررسي زمينهها و آسيبهاي اعتياد در جامعه دانشجویي کشور

 -2تعهد :عنصر تعهد بیانرر میزان پذیرش اهدا

جامعه و همچنین احساس دینی است کاله

فرد نسالبت باله جامعاله احسالاس مالیکنالد .طبالق نظریاله هیرشالی کسالانی کاله در محالی هالای
تحصیل  ،شغل و خانه سرمایهگذاری کرده باشند دلیالل بیشالتری خواهنالد داشالت تالا بالرای
 -3مشارکت و درگیری :این عنصر به نوع بیانرر میزان درگیری و مشارکت در نقشها و
فعالیتهای اجتماعی اسالت .افالرادی کاله در زنالدگی روزمالره خالود بیشالتر درگیرنالد کمتالر
فرصتی برای انحرا

دارند ،برعکس کسانی که در فعالیتهای متعار

جامعاله مشالارکت

ندارند فرصت و آزادی عمل بیشتری برای ارتکاب اعمال انحرافی مییابند.
 -4باور و اعتقاد :این متغییر بیانرر میزان پایبندی و اعتقاد فرد به قواعد اخالقی ،ارزشهالا و
هنجارهای اجتماعی و وفاداری باله آنهاسالت .بنالابراین هرچاله اعتقالاد فالرد ضالعیفتالر باشالد
احتمال بیشتری وجود دارد که مرتکب اعمال انحرافی شود (ممتاز.)2322 ،
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هیرشی معتقد است که اجزاء تعلق و وابستری به جامعه شامل موارد زیر است:
• ارتباط با سایر افراد؛
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• پذیرش و مشارکت در نقشها و فعالیتهای اجتماعی که نتایجی برای آینده دارد؛
• اعتقاد به ارزشهای اخالقی ،هنجارهای فرهنری و امثال آن (محسنی.)2323 ،

هیرشی اررات وابستری به پدر و مادر ،مدرسه و همساالن را بر اعمال بزهکارانه تحلیل کالرده
است و معتقد است که صر

نظر از نژاد یا طبقه ،پسرانی که وابستری نزدیکتری باله پالدر و

مادر خود دارند احتمال کمتری وجود دارد که اعمال بزهکارانه ارتکابی را گزارش دهنالد تالا
آنهایی که وابستری کمتری دارند .او همچنین دریافت کاله جوانالان بزهکالار احتمالال بیشالتری
وجود دارد که در مدرسه نمرهای پایین بیاورند ،عالقه کمتری به عقاید معلمان داشالته باشالند،
از مدرسه متنفر باشند و اقتدار مدرسه را نپذیرند (ولد و سایرین.)2322 ،

همچنین جوانانی که کار میکنند ،عشقبازی میکنند ،وقت خود را باله تماشالای تلویزیالون
میگذرانند ،کتاب میخوانند یا بالازی مالیکننالد احتمالال بیشالتری هسالت کاله بزهکالاری را
گزارش دهند (همان)..
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حفظ دستاوردهای خود همنوا باشند.

عليرضا درستکار

روش تحقیق
(جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری)

بهمنظور دسترسی به پژوهشها در زمینه سوءمصر

مواد ،دانشراهها ،کتابخانه ستاد مبارزه

آماری این بررسی تمامی پژوهشهای مرتب با اعتیاد در جامعه دانشجویی که طالی  0دهاله
اخیر در ایران انجام شده است ،می باشد که به دلیل محدودبودن تعداد پالژوهشهالای انجالام
شده ،از همه آنها استفاده و تجزیهوتحلیل شدند.
عوارض اجتماعی اعتیاد

هزینه نرهداری مجرمان مواد مخدر و معتادان در زندانها ،هزینه باالیی است و دولت ایالن
هزینهها را باید در قسمتهای بهداشت ،تغذیه ،پوشاو ،کارکنان ،هزینه ساخت زنالدانهالا
و مراکز بازپروری و نیز هزینه انتظامی پرداخت کند .هزینههای مربوط به نیروی انتظامی از
قبیل :تأسیس یرانهای ویژه مبارزه با مواد مخدر ،خرید ساختمان و تجهیزات ،اسالتخدام و
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آموزش کارکنان و موارد تخصصی دیرر ،هزینههای بسالیار قابالل تالوجهی اسالت .دسالتمزد

به خطر میاندازد (هاشمی .)2323،از طرفی ،اعتیاد منشأ بسیاری از نابهنجالاریهالای اجتمالاعی
است و شخص را بهشدت به خود وابسته میکند .بیگمان این نوع اسالارت و وابسالتری ،از
محرمالات شالالرعی اسالالت و بالالا فلسالفه وجالالودی انسالالان تضالالاد دارد؛ زیالرا در نتیجالاله ایالالن نالالوع
وابستری ،بهتدریج هزینههای هنرفتی به معتادان تحمیل مالیشالود و زمیناله بالرای دزدیهالا،
غارتگریها ،ایجاد باندهای قاچاق و سرقتهای عظیم فراهم میشود و حتی گاه باله قتالل
و آدمکشی میانجامد (شریعتیسبزواری .)2325 ،همچنین با فاسدشدن بافتهای مغزی در ارالر
مصر

مواد مخدر ،شخص کنترل حرکتی خود را از دست داده و آماده آسیبرسالانی باله

خود و دیرران میشود (سالتوده  .)2329اعتیاد موجب افزایش تکدیگری ،کودکان خیابانی،
جنایت و فحشا میشود (هاشمی .)2323 ،آمارها نشالان مالیدهنالد کاله نزدیالک باله نیمالی از
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قضات و مخارج دادگاههای انقالب نیالز از ایالن جملالهانالد (اکبالری .)2325 ،همچنالین از نظالر
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با مواد مخدر و سایر بانکهای اطالعاتی مورد جستجو قرار گرفت .بر ایالن اسالاس ،جامعاله

بررسي زمينهها و آسيبهاي اعتياد در جامعه دانشجویي کشور

زندانیان به نوعی با مواد مخدر مرتب هستند .سرقت ناشی از فقر اقتصادی برای تهیاله مالواد
مخدر و فحشا در دختران جوان که قادر نیستند پول تهیه مواد مخالدر را از خالانوادههایشالان
یا با کار سالم تهیه کنند ،عاملهایی برای بازداشت و زندانیشدن آنهاست .البته ایالنگوناله
دریافت میکنند و بعد از اینکه اعتیاد پیدا کردند ،آن وقت باید باله هالر قیمتالی مالواد تهیاله
کنند که از همین جا فساد و فحشا ،خواسته یا ناخواسته شالروع مالیشالود .واضالح اسالت کاله
چون اینگونه رفتارها به دور از شأن افراد جامعه است ،میتواند زمینالهسالاز منالزویشالدن و
کنارهگیری بیشتر معتاد از اجتماع باشالد (اکبالری .)2325 ،از طرفالی دیرالر ،روابال اجتمالاعی
معتاد بسالیار سالطحی و تصالنعی اسالت و بالهنالدرت مالیتوانالد پیونالدهای مسالتحکم عالاطفی،
وفاداری و تعهد داشته باشد .بنابراین جامعه به افراد معتاد اعتماد ندارد و اگر معتالادی بالرای
کار مراجعه کند کسی به او شغل نمیدهد و این افراد از جامعه طرد میشوند .بههمین دلیل
14

معتادان برای تأمین زندگی و مواد مخدر خود متوسل به ارتکاب جرائم میشوند و باله ایالن
ترتیب اعتیالاد باله مالواد مخالدر زمیناله بسالیاری از انحرافالات در جامعاله مالیشالود کاله امنیالت
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اجتماعی را به خطر میاندازد (حقیقی .)2329 ،در مجموع ،معضل اعتیالاد باعالث مالیشالود تالا
فردِ معتاد ،شرافت ،ناموس ،رروت ،حیثیالت ،دیالن و هماله چیالز خالود را نالابود کنالد و بالرای
ارضای یک نیاز کاذب و مصنوعی دست به هر کار خالفی بزند (کاوه.)2392 ،
علل گرایش به اعتیاد در بین دانشجویان

مجموعهای از عاملهای خطر قبل از تحصیل یعنی محی خالانواده آشالفته ،نبالود سالازش بالین
والدین و فرزندان ،ضعف مهارتهای اجتماعی و عاملهالای خطالر هنرالام تحصالیل همچالون
نبود نظارت اجتماعی والدین ،استقالل افراطی ،افالزایش حجالم ارتباطالات بالا دوسالتان جدیالد،
فشالالار گالالروه همسالالاالن ،بالالروز مشالالکالت عالالاطفی و اخالالتالالت روانالالی ،یکنالالواختی زنالالدگی
خوابراهی و بیبرنامری دانشجویان ،افت تحصیلی و عدم عالقه به رشته تحصیلی و دشالواری
سازگاری با محی جدید زمینه گرایش آنان را به رفتارهای پرخطر فراهم میکند.
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دختران در بسیاری از موارد در ابتدای کار ،مواد را بهصورت رایران از عامالن مواد مخدر

عليرضا درستکار

به اعتقاد بسیاری از پژوهشرران ،شخصیت مهمترین عامل زیرساز در ابتال به اعتیاد اسالت و
این تصور وجود دارد که ضعفهای شخصیتی سوءمصر کنندگان مواد ،آنها را در برابالر
مصر

داروها و اعتیاد به آنها آسالیبپالذیر مالیسالازد .پرخاشالرری یکالی از ویژگالیهالای

به مصر

مواد مخدر بسیار مهم است (دوستیان و همکاران.)2390 ،

در خوابراههای دانشجویی باید عاملهایی از قبیل :بیپولی ،تنهالایی ،افسالردگی و دوری از
خانواده را که باعث بروز اعتیاد میشوند از بین برد ،زیرا تا زمانی که ایالن عاماللهالا وجالود
داشته باشند اعتیاد هم وجود دارد (تقویراد.)2390 ،
تبلیغات کاذب بهمنظور جذب جوانان باله مصالر

مالواد مخالدر ،از قبیالل الغالری ،افالزایش

تمرکز ،کاهش استرس امتحان و دهها مورد دیرر ،از جمله دالیل گالرایش برخالی از افالراد
به مصر

مواد روانگردان و محروها شده است (ستاد مبارزه با مواد مخدر.)2392 ،

باالرفتن سن ازدواج و فشار درس را میتوان از عمده دالیل گالرایش دختالران دانشالجو باله
مواد مخدر دانست؛ افراد نه برای آنکه معتاد شوند؛ بلکه فقال از سالر کنجکالاوی و بالا ایالن
استدالل که با یکبار مصر

مواد مخدر ،معتاد نمیشوند دست به مصر

مواد مالیزننالد،

ایجاد محی آرام و خالی از اسالترس ،اسالتفاده از اوقالات فراغالت باله روش مناسالب ،فالراهم
کردن محی مذهبی و ایجاد امکانات ورزشی و تفریحی را میتوان برای مقابلاله بالا معضالل
اعتیاد درخوابراهها ضروری دانست.
برخی عاملهای مخاطرهآمیز ،فردی است .وقتی این عاملهای فردی مطرح میشالود قطعالا
بالالا سالالاختار شخص الیتی معتالالاد در ارتبالالاط اسالالت .فالالرد و خصوص الیات شخص الیتی او یکالالی از
عاملهای مهم و تعیینکننده درگرایش به مواد مخدر است (کاوه.)2392 ،
از عاملهای غیر فردی که موجب بروز اعتیالاد در بالین دانشالجویان مالیشالود ،مالیتالوان باله
خانواده و وجالود الرالوی نامناسالب درخالانواده ،دوسالتان ،خوابرالاههالای دانشالجویی ،نبالود
حمایت ،فشارهای روحی و محل سکونت اشاره کرد.
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غافل از اینکه پس از یکبار مصر

11
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شخصیتی است که در آسیبپذیرترشدن افراد در ارتکاب به تجارب پرخطر ،ماننالد تمایالل

بررسي زمينهها و آسيبهاي اعتياد در جامعه دانشجویي کشور

برنامهریزی مناسب برای گذرانالدن اوقالات فراغالت دانشالجویان ،امالری مالؤرر بالرای کنتالرل
معضل اعتیاد درخوابراههای دانشجویی است.
فالراهمکالردن فضالای سیاسالی در دانشالراه ،دوری دانشالجو از اعتیالاد را بالهدنبالال دارد .اگالر
درباره قداستبخشی و آگاهسازی به یک نوع اشباع رسیدهایم ،بهنحوی که دچار پسزدگالی
از سوی نسل جوان شدهایم .بنالابراین بایالد روشهالای خالود را در تعمیالق ایالن ارزشهالا تغییالر
دهیم .یکی از راهکارهای عملی در تشکیل این نوع جلسات جداکردن عاماللهالای بیرونالی از
عاملهای درونی دانشراه برای تخصصیکردن بحثهالا اسالت .بالیمعنالایی در انجالام کارهالا،
نداشتن قدرت بدنی مناسب ،بیزاری فرهنری ،از خود بیزاری و بحث خردهفرهنال

هالا نیالز از

جمله عاملهای مؤرر در کنترل این مسئله است (روزنامه کیهان.)2322 ،
بهکارگیری اهرمهای پیشریری اولیه از اعتیاد همچالون تالرویج برنامالههالای اطالالعرسالانی و
11

آگاهسازی درخصوص پیامدها و عوارض مصر

مواد ،باالخص مواد توهمزا و محالرو،
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آموزش مهارت و سبک زندگی سالم بهمنظالور توانمنالدی در مواجهاله بالا مشالکالت دوران
دانشجویی ،تقویت باورهای دینی ،توسعه فعالیتهای جایرزین (هنری و ورزشی بهمنظالور
غنالالیسالالازی اوقالالات فراغالالت) ،توسالالعه خالالدمات مشالالاورهای ،ارضالالای نیازهالالای عالالاطفی و
پاسخرویی به موق به نیازهای روانی دانشجویان به منظور افزایش آستانه تحمل و عدم بروز
رفتارهالالای تکانشالالی و نیالالز مشالالارکت فعاالنالاله در برنامالالههالالای پیشالالریری اجتمالالاعمحالالور در
دانشراهها ،میتواند موجب مصونسازی دانشجویان در برابالر هجالوم انالواع مالواد را فالراهم
سازد (سیام.)2325 ،
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دانشراهها سیاسی شوند ،دانشجویان از اعتیاد دور خواهند شد.

عليرضا درستکار
جدول  :1عاملهای بازدارنده بروز آسیبهای اجتماعی

عامل بازدارنده
 برقالالراری ارتباطالالات مناسالالب و صالالمیمانهتالالر بالالین والالالدین و فرزنالالدان (نظیالالر درو بالالیشتالالر
 آموزش مهارتهای زندگی اجتماعی به والدین (کالسهالای آمالوزش خالانواده ،آمالوزش
روشهای صحیح و علمی تربیت فرزند و )...
 توجه به تربیت دینی و افزایش ایمان و دینباوری در نوجوانان
 باال بردن عزت نفس در نوجوانان
 آموزش مهارتهای زندگی اجتماعی به نوجوانان (آموزش مهارتهای زندگی ،آمالوزش
رفتارهای پرخطر و عواقب آن)
 همرامشدن والدین و فرزندان با تغییرات اجتماعی و فناوراناله کاله از ایجالاد شالکا بالین دو نسالل
جلوگیری میکند.
 داشتن دوستان سالم و قرارگرفتن در گروههای سالم اجتماعی
 برناماله ریالزی بالرای پرکالالردن صالحیح اوقالات فراغالت نوجوانالالان و تشالویق آنالان باله داشالالتن
فعالیتهای سالم و خالق و ورزش کردن
 استفاده از مشاوران آگاه و با تجربه (بهعبارتی ،توجه بیشتر به امر مشاوره در مدارس)
 افزایش آگاهی اولیای مدرسه از ویژگیهای دوران نوجوانی و برخورد صالحیح و اصالولی

11

با دانشآموزان

 تعیین عاملهای زمینهساز فرهنری در رابطه با بالروز آسالیبهالای اجتمالاعی در نوجوانالان و
جوانان
 ایجاد شبکه حمایتهای اجتماعی (نظیر مناب یاریرسالان ،حمایالت از زنالدانیان آزادشالده،
ایجاد فضاهای سالم تفریحی و سرگرمکننده و مقابله با فقر و بیکاری)
 مقابله با عادیبودن رفتارهای غل و پرخطر نظیر مصر

مواد مخالدر ،بالدحجابی ،داشالتن

ارتباط با جنس مخالف و ...
 کنترل و نظارت بر وسایل ارتباط جمعی
 جلوگیری از تبلیغات گسترده مؤسسات تولیدکننده انواع لباسهای نامناسب ،سیرار و ...
 طالالرح موضالالوعات تحقیقالالی در زمینالاله رفتارهالالای پرخطالالر و عالالوارض و عواقالالب آن بالاله
دانشآموزان و دادن جایزه به بهترین طرحها
منب  :طباطبایی و آتشنفس2392 ،
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 کنترل و نظارت اجتماعی (نظیر کنترل مکانهای تفریحی و اجرای طرحهای ضربتی بالرای
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فرزندان ،احترام گذاشتن به شخصیت و عقاید آنان و دادن آزادی منطقی به آنها)

بررسي زمينهها و آسيبهاي اعتياد در جامعه دانشجویي کشور

روشهای پیشگیری از مصرف مواد در دانشگاهها

با توجه به دو رویکرد فعلی به پیشریری یعنی دیدگاه عامالل هالای خطالر و دیالدگاه اصالالح
هنجارها و آموزش مهارتها ،مهمترین روشهای پیشریری از مصر

مواد در محی هالای

 -1روشهای آموزش مستقیم:

الف ال برگزاری جلسات آموزش گروهی با موضوع «آشنایی با انواع مواد مخدر ،عالوارض
و پیامدها» برای کلیه جوانان بهویژه جوانان سال اول؛
ب -برگزاری جلسات نمایش فیلم یا نمایشنامه با موضوع های متفاوت و مرتب با مصر
مواد مخدر و بررسی و نقد آنها با حضور کارشناسان؛
پ -برگزاری همایش ها و سمینارهای علمی دانشجویی یا غیردانشجویی با موضوع اعتیالاد،
عوارض و علل؛
11

ت -برگزاری دوره های آمالوزش مهالارت هالای زنالدگی (بالا تأکیالد بالر مهالارت هالای ویالژه
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پیشریری از مصر

مواد مخدر) بالا هالد

آمالوزش مهالارت هالای مالورد نیالاز جوانالان چاله

بهلحاظ افزایش سطح بهداشت روانالی و چاله از نظالر آمالوزش مقاومالت در برابالر تعالار
پیشنهاد مصر

و

مواد توس دوستان و همچنین اصالح هنجارهای ذهنی؛

ث -آموزشهالای گروهالی کارکنالان دانشالراهی دربالاره آشالنایی بالا مالواد مخالدر ،علالل و
عوارض و پیامدهای جسمی و روانی و نحوه برخورد با جوانان مصر کننده مواد.
 -2روشهای آموزش غیرمستقیم:

الف -تهیه بروشورها و جزوات آموزشی کوتاه درباره معرفالی انالواع مالواد مخالدر ،علالل و
عاملهای خطر و حفاظتکننده و توزی آنان در بین جوانان و کارکنان دانشراه؛
ب -تهیه و نصب پوسترهای آموزشی (اطالعرسانی) در گروه هالای آموزشالی و واحالدهای
مختلف اداری و خوابراهها؛
پ -تشویق جوانان و اساتید دانشراهها به ارائه طرحهای تحقیقاتی و پایاننامالههالا در زمیناله
مشکالت ناشی از اعتیاد و عوارض آن؛
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دانشجویی بهشرح زیر هستند (یونسی:)2329 ،

عليرضا درستکار

ت -تشکیل گروه های ضداعتیاد دانشجویی در هر دانشراه به منظور ارائه و انتشار اطالعات
مناسب در زمینه مصر

مواد مخدر و تقویت نررش منفی به اعتیاد در بین جوانان؛

ال حمایت و ترغیب جوانان و مسئوالن دانشراهی به تدارو فعالیتهای فوقِ برنامه با موضوع اعتیاد.
مجسمهسازی ،انتشار خبرنامهها و ویژهنامههای دانشجویی و اردوهای تفریحی است؛
 -3روشهایی نیز وجود دارند که میتوانند در حکم اقدامات زیربنایی و ساختاری ،بخالش
قابل توجهی از عاملهای خطر مطرحشده را تحت پوشش خود قرار دهند:
الف -ارائه حداقل دو واحالد درسالی در بیشالتر رشالتههالای دانشالراهی بالا موضالوع اعتیالاد و
آموزش مهارت های زندگی؛ ب -راه اندازی خ تلفن بحران به منظور ارائه راهنمالاییهالا و
اطالعات الزم به جوانان و کارکنان درخصوص مسائل روانی و سازشی آنالان بالا تأکیالد بالر
مشاوره اعتیالاد؛ پ -تقویالت مراکالز مشالاوره دانشالجویی و تربیالت یالا بالازآموزی نیروهالای
متخصص در زمینه مشالاوره اعتیالاد و درمالان سوءمصالر
دستورالعمل مقابله با موارد سوءمصر

مالواد مخالدر؛ ت -تهیاله و تنظالیم

(شالامل :خریالدوفروش  ،نرهالداری  ،حمالل مالواد و

19

تبعات قانونی آن) و نحوه برخورد با جوانالان خالاطی؛ ث -برنامالهریالزی و پرکالردن اوقالات
فراغت جوانان در روزهای آخر هفته (پنج شنبه و جمعه) بهویژه جوانان ساکن خوابراه.

مناسب شهر.
نتیجهگیری

نتایج این پژوهش ،بهطورکلی نشان داد دانشجویانی که در قبالل و یالا حالین تحصالیل دچالار
مشکالتی از قبیل :ضعفهای شخصیتی ،بیمعنایی در انجام کارهالا ،نداشالتن قالدرت بالدنی
مناسالالب ،بیالزاری فرهنرالی ،از خالالود بیالزاری ،بالالاالرفتن سالالن ازدواج ،فشالالار درس و محالالی
خالالانواده آشالالفته ،نبالالود سالالازش بالالین والالالدین و فرزنالالدان ،ضالالعف مهالالارتهالالای اجتمالالاعی و
عاملهای خطر هنرام تحصیل شالامل :عالدم نظالارت اجتمالاعی والالدین ،اسالتقالل افراطالی،
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ج -تغییر فیزیکی خوابراهها بهلحاظ ساختاری و نیز انتقال آنها از محالی هالای آلالوده و بالا
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فعالیتهای فوِق برنامه شامل :برگزاری مسابقات ورزشی ،مقالالهنویسالی ،عکاسالی ،داسالتاننویسالی،

بررسي زمينهها و آسيبهاي اعتياد در جامعه دانشجویي کشور

افزایش حجم ارتباطات با دوستان جدید ،فشار گروه همساالن ،بالروز مشالکالت عالاطفی و
اختالالت روانی ،یکنواختی زنالدگی خوابرالاهی و بعضالا بالیبرنالامری دانشالجویان ،افالت
تحصیلی و عدم عالقه به رشته تحصیلی و دشواری سازگاری با محی جدید هستند ،بیشالتر
خصیصهها شدت یابند ،زمینهساز برخی رفتارهای پرخطر از قبیالل مصالر

مالواد مخالدر در

دانشجویان خواهد بود .گسترش اعتیاد در بالین دانشالجویان باعالث تضالعیف نیروهالای کالار
توانمند شده و با هدررفت سرمایه ،آیندهکاری بخشهای تولید ،صنعت و خالدمات کشالور
را به مخاطره انداخته و در کنار ناهنجاریهایی مانند طالالق ،گسالترش فسالاد ،خودفروشالی،
سرقت ،زورگیری ،پرخاشرری و  ،...آسیبهای روانی -اجتماعی گستردهای در پی دارد.
بنابراین باید والدین و مسئوالن دانشراههالا نظالارت بیشالتری در زمیناله حالل مشالکالت روانالی،
عاطفی ،اجتماعی جوانان مبذول دارند .همچنین سایر مسئوالن ذیصالح با برنامالهریالزیهالای
11

مناسب جهت ایجاد مراکز تفریحالی و تشالکیل کالالسهالای ورزشالی و هنالری در رشالتههالای
مختلف برای پرکردن اوقات فراغت دانشجویان و برگزاری سمینارها و کنفرانسها باله منظالور
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ارتقای سطح آگاهی دانشجویان از مضرات جسمی ،روانی و اجتماعی مواد مخالدر گالامهالای
مؤرری در پیشریری از تشکیل این عادت خطرنالاو بردارنالد .همچنالین رسالانه هالای گروهالی
بهخصوص صدا وسیما در این زمینه میتواند بسیار مؤرر باشد .بنابراین بهکارگیری اهالرمهالای
پیشریری اولیه از اعتیاد همچون ترویج برنامههالای اطالالعرسالانی و آگالاهسالازی درخصالوص
پیامدها و عوارض مصر

مواد مخدر ،بهویژه مالواد تالوهمزا و محالرو ،آمالوزش مهالارت و

سبک زندگی سالم بهمنظور توانمنالدی در مواجهاله بالا مشالکالت دوران دانشالجویی ،تقویالت
باورهای دینی ،توسعه فعالیتهای جایرزین (هنالری و ورزشالی بالهمنظالور غنالیسالازی اوقالات
فراغت) ،توسعه خدمات مشاورهای ،ارضای نیازهای عاطفی و پاسخرویی بهموق به نیازهالای
روانی دانشالجویان باله منظالور افالزایش آسالتانه تحمالل و عالدم بالروز رفتارهالای تکانشالی و نیالز
مشارکت فعاالنه در برنامالههالای پیشالریری اجتمالاعمحالور در دانشالراههالا ،مالیتوانالد موجالب
مصونیت دانشجویان در برابر هجوم انواع مواد مخدر شود.
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به سمت مصر

مالواد مخالدر گالرایش پیالدا مالیکننالد و چنانچاله محالی باعالث شالود ایالن

عليرضا درستکار

فهرست منابع
 -اکبری ،بهمن .)2325( .بررسی راهبردهای مقابله با استرس و وضعیت سالمت روانی خانوادههای معتـادین

سرپایی واحدهای خودمعرف و خصوصی استان گیالن .طرح تحقیقاتی .موسسه داریوش مرکز تحقیقالات
 بینام .)2322( .بررسی و تحلیل معضل اعتیاد درخوابگاههای دانشجویی :بالی خانمان سوز .روزنامه کیهان.شماره .29520
 تقویراد ،مهدیه .)2390( .اعتیاد در خوابگاههای دانشجویی .روزنامه تهران امروز .شماره .2029 -توکلی ،محمدعلی و دهکردی ،پریسا .)2390( .پیش بینی اعتیادپذیری دانشجویان بر اساس متغیرهـای جمعیـت

شناختی ،اهمالکاری تحصیلی و متغیرهای بی نفردی .فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصر مواد ،شماره .02
 -جهانریری ،پرویز و غالمزاده نطنزی ،امیرحسین .)2392( .بررسى رابطه بین کنترل اجتماعی و گـرایش

به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان  .فصلنامه مطالعات امنیت اجتماع  ،دوره جدید ،شماره .09
 چیریلو ،استفانو .)2372( .اعتیاد به مواد مخدر در آینه روابط خانوادگی .ترجمه سعید پیر مرادی ،نشر همام. -حاج حسینی ،منصوره ،.اخوان تفتی ،مهناز .)2320( .مقایسه سبک اسناد (مدل درماندگی آموختـه شـده)

در جوانان معتاد و غیر معتاد شهر یزد .اعتیاد پژوهی .شماره .3
 -خلیلی ،سعیده ،.خیرخواه رحیم آباد ،کاوه .)2392( .ارزیابی معضـل اعتیـاد در میـان دانشـجویان کشـور

(روشها و نگرشها) .اصالح و تربیت.شماره .229
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 -دوستیان ،یونس .بهمنی ،بهمن .اعظمی ،یوسف .گودینی ،علی اکبالر .)2390( .بررسى رابطة پرخاشگری و

تکانشگرى با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان پسر .توانبخشی .شماره .57

 رئوفی ،مریم و رضوی ،ماریا .)2372( .راهنمای پیشگیری از اعتیاد .انتشارات مولفین. -ستاد مبارزه با مواد مخدر .)2392( .عملکرد ستاد مبارزه بـا مـواد مخـدر طـی دوره 1311-09و سـه ماهـه

 .1301دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهریور ،قابل دسترس در:
Available at: http://79.175.164.138/v11/images/AMALKARD/amalkarddchq.pdf

 ستوده ،هدایت ا .)2373( . ...آسیبشناسی اجتماعی ،تهران ،آوای نور ،چاپ دوم. سلیم  ،علی و داور  ،محمد .)2322( .جامعه شناسى کجروى ،ج  ،2قم ،پژوهشکده حوزه ودانشراه. -سیام ،شهره .)2325( .بررسی شیوع سوء مصرف مواد اعتیاد آور بین دانشجویان پسر دانشگاههـای مختلـف

شهر رشت در سال  .1314طبیب شرق .شماره .0
 -شبکه ایران .)2390( .آمارتکان دهنده اعتیاد در بین دانشجویان پزشکی /زنجیره درمـان اعتیـاد در کشـور

کامل نیست .شماره خبر ،222029 :قابل دسترس در:
http://inn.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=188206&Rate=0
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 -ریتزر ،جرج .)2322( .نظریه هاى جامعه شناسى در دوران معاصر ،ترجمه محسن رالر  ،تهران ،انتشارات علم .
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 -رابرتسون ،یان .)2370( .درآمدی بر جامعه ،ترجمه حسن بهروان ،تهران ،انتشارات آستان قدس رضوی.
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سوء مصر

و وابستری به مواد دانشراه علوم بهزیستی و توانبخشی.

بررسي زمينهها و آسيبهاي اعتياد در جامعه دانشجویي کشور

 -شریعتی سبزواری ،محمدباقر .)2325( .نگرشی بر احکام اسالم و مواد مخـدرر .معالار

اسالالمی .دوره .05

شماره .99
 صدیق سروستانی ،رحمت ا .)2320( . ...آسیب شناسی اجتماعی «،جامعـه شناسـی انحرافـات اجتمـاعی».تهران ،نشر آن.
مواد در بین دانشجویان دانشگاههای ایران ،فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصر

مواد ،شماره .07

 عبدی ،عباس .)2372( .آسیب شناسی اجتماعی ،تاثیر زندان بر زندانی .موسسه انتشاراتی نور. عزیزی ،عبدالرضا .)2322( .پیشگیری و درمان اعتیاد .انتشارات چهارم. -طارمیان ،فرهالاد .)2322( .بررسی مقدماتی اثر بخشی برنامه آموزش مهارتهای زندگی به منظور پیشگیری

از سوء مصرف مواد مخدر در دانش آموزان سال اول راهنمـایی .دفتالر پیشالریری از سالوء مصالر

مالواد

مخدر آموزش و پرورش.
 -طباطبایی ،سیدموسی .آتالشنفالس ،الهاله .)2392( .دو نیمـه آسـیبهـا (بررسـی عوامـل مسـتعد کننـده و

بازدارندهی بروز آسیبهای اجتماعی در دانش آموزان) .فصاللنامه آموزشالی ،تحلیلالی و اطالالع رسالانی،
مشاور مدرسه .شماره .0
 -کاوه ،محمد .)2392( .آسیب شناسی بیماریهای اجتماعی ،تهران :جامعه شناسان ،چاپ اول.
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 گیدنز ،آنتونی .)2370( .جامعه شناسی ،ترجمه منوچهر صبوری ،تهران ،نشر نی. -محسنی تبریزی ،علیرضا .)2323( .وندالیسم ،تهران ،انتشارات آن.
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 محمدی ،عطاا .)2379( . ...کاربرد روان شناسی در زندان .مرکز آموزش و پژوهش سازمان زندانها. مرتون ،رابرت کین  .)2379( .مشکالت اجتماعی و نظریه جامعه شناسی ،ترجمه نوین توالیی ،تهران ،امیرکبیر. ممتاز ،فریده .)2322( .انحرافات اجتماعی (نظریه ها و دیدگاه ها) ،تهران ،شرکت سهامی انتشار. -مهریار ،امیرهوشن

 .جزایری ،مجتبی .)2377( .اعتیاد ،پیشگیری و درمان .انتشارات روان پور.

 ولد ،جرج ،برنارد ،توماس  ،اسالنیهس ،جفالری .)2322( .جـرم شناسـی نظـری ،ترجماله علالی شالجاعی ،انتشارات سمت.
 هاشمی ،علی .)2323( .نگاه نو ،اقدام نو در مبارزه با مواد مخدر ،ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با مواد مخدر. هالکوی  ،فرهاد .)2359( .جامعه امروز،ج ،2چ  ،2تبریز ،انتشارات فروزش. یونسی ،ابوالفضل .)2329( .پژوهشی درباره اعتیاد درجامعه آماری دانشجویان ،اعتیاد وعلل گرایش به آن.سایت یاران سبز .گروه علوم اجتماعی و روانشناسی شهرضا .قابل دسترس در:
http://www.yaranesabz.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=494
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 -صرامی ،حمید ،قربانی ،مجید ،تقوی ،منصور .)2390( .بررسی دو دهه تحقیقـات شـیوع شناسـی مصـرف

