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ABSTRACT 

 
Background & objectives: Substance abuse is one of the worst humanitarian issues in recent 
years which undermine the base and foundations of human society. Its prevention requires the 
application of multiple theories in various disciplines together with diverse methods and 
techniques. Several studies have been emphasized on the role of personal and familial 
variables as risk factors for substance use. However, this study was done in order to predict 
drug addiction attitude in adolescents according to the family training risk factors to prevent 
substance abuse and to design a model for the prevention of addiction. 
Methods: This study is a descriptive and survey research performed on a sample of 373 male 
and female students selected randomly among the five high school students in Ghaemshahr 
city. Then a questionnaire including parenting styles, attitude to addiction and social problem 
solving skill as well as a socioeconomic questionnaire distributed among the students. For 
data analysis, the statistical method of descriptive statistics and path analysis has been used. 
Results: Results of this study have shown that the component of parenting styles has a direct 
and positive impact on attitudes to drug addiction. In addition, there was a direct and positive 
non-significant relationship between the adaptive social problem solving skills and attitude to 
drug addiction and also direct and negative significant relationship between the non-adaptive 
social problem solving skills on this attitudes. A direct and negative significant relationship 
was also seen between parenting styles and attitude to drug addiction. 
Conclusions: Based on the results of present study, the components of parenting styles have a 
direct and negative impact on attitudes to drug addiction. Also there is a direct and significant 
relationship between the components of non-adaptive social problem solving skills and the 
variable of social attitude in adolescents. But the component of adaptive social problem 
solving skill has a direct and non-significant impact.  
Keywords: Attitude to Drug Addiction, Educational Risk Factor, Familial Risk Factor. 
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  مقدمه
ر یکی از مسائل مهم و جدی در مصرف مواد مخد

های مختلف المللی است که از جنبه سطح بین
های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فیزیولوژیکی نگاه

مصرف مواد . مختلفی را به خود معطوف نموده است

ای چندوجهی است که امروزه سالمت مخدر پدیده
دهد، لذا مبارزه با را تحت تأثیر قرار می روان جامعه
های موجود کارگیری همه ظرفیت به آن مستلزم

نتیجه یک مطالعه نشان داده است که مصرف  .است
مواد نه تنها پیامدهای منفی متعددی دارد، بلکه تحت 

  چکیده
امعه انسانی های جها و بنیانهای اخیر است که پایهیکی از بدترین معضالت بشری در سال مخدر مصرف مواد :هدفزمینه و 

ها و فنون متنوع  های علمی مختلف و روش های متعدد در رشتهکاربرد نظریه کند و پیشگیری از آن نیازمندرا تضعیف می
رساز مصرف مواد مخدر تاکید های متعددی بر نقش متغیرهای خانوادگی و فردی به عنوان عوامل خطپژوهش .است
بینی نگرش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان بر اساس عوامل خطرساز تربیتی یشپ با هدفاند، بنابراین این مطالعه  داشته

  .برای پیشگیری از اعتیاد طراحی شدخانوادگی به منظور سالمت روانی نوجوانان در جامعه 
 کلیه مقاطع(آموزان جامعه مورد مطالعه دانش ،بود توصیفی و همبستگی در این مطالعه که از نوع مطالعات :روش کار

سپس  .نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند 378تعداد . شهر بودندشهرستان قائم) تحصیلی
 مهارت حل مسئله اجتماعی ،)سوال 53(نگرش به اعتیاد  ،)سوال 33(های فرزندپروری بامریند ها که شامل سبکنامهپرسش

در این پژوهش از روش آماری تحلیل مسیر . عی بود در مورد آنان اجرا شدنامه سطح اقتصادی اجتماو پرسش) سوال 55(
  .استفاده شد

بینی  نگرش در پیش) 35/2= ضریب مسیر، =35/2t( اقتصادی خانواده با - در برآورد ضرایب تأثیر وضعیت اجتماعی :یافته ها
مهارت  در برآورد ضرایب تاثیر همچنین .ارددار وجود دمستقیم و مثبت و معنی رف مواد مخدر در نوجوانان رابطهبه مص

مستقیم و  هنگرش به مصرف مواد در نوجوانان رابطبینی  در پیش) 13/0= ، ضریب مسیرt = 62/1(حل مسئله سازگارانه 
به مصرف مواد در پیش بینی  نگرش  )27/0= ، ضریب مسیرt=39/3(دار و مهارت حل مسئله ناسازگارانه مثبت ولی غیر معنی

، - =2t /48(های فرزندپروری با  دار وجود دارد و در برآورد ضرایب تاثیر سبکمستقیم و منفی و معنی نوجوانان رابطهدر 
  .دار وجود داردمستقیم و منفی و معنی به مصرف مواد در نوجوانان رابطهبینی نگرش در پیش) - 19/0= ضریب مسیر
مهارت حل مسئله اجتماعی ناسازگارانه  های فرزندپروری، مولفه های سبکفهایج این مطالعه که مولبر اساس نت :نتیجه گیری

مولفه مهارت حل در مورد ولی  ،باشددار میای رابطه معناو مولفه نگرش به اعتیاد، بر نگرش به مصرف مواد مخدر دار
  . باشدمساله اجتماعی سازگارانه بر نگرش به مصرف مواد مخدر رابطه معنا دار نمی

 عوامل خطرساز خانوادگی؛عوامل خطرساز تربیتی؛نگرش به مصرف مواد مخدر :کلیدی های واژه
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های اجتماعی، تاثیر عوامل مختلفی چون گروه
و خانواده، دوستان، محیط مدرسه، محله سکونت 

 - پدیده زیستی. ]1[گیرد های فردی شکل میویژگی
اجتماعی مصرف و سوء مصرف مواد در  -روانی

ترین مسائل پیش روی جوامع نوجوانان یکی از بحرانی
امروزی است و مصرف مواد، الکل و تنباکو در 

سال، به خصوص در دوره  18الی  11نوجوانان مقطع 
کشورها  دبیرستان، هنوز مساله اساسی بسیاری از

در واقع انتقال از دوره ابتدایی . ]2[شود محسوب می
های باالتر تحصیلی یک برهه زمانی به دوره

بر  .]3[پذیر برای شروع مصرف مواد است  آسیب
آموزان پایه درصد از دانش 31مطالعۀ اخیر،  اساس
درصد سابقه  6/19مصرف الکل و سابقه  هشتم

تلف عملکرد مطالعات مخ. ]4[مصرف مواد داشتند 
ضعیف خانوادگی، سوء مصرف مواد در خانواده، 
نظارت ناکارآمد والدین، عدم انسجام خانوادگی، 

پروری، عدم وابستگی های نادرست فرزندشیوه
فرزندان به والدین، عدم حمایت والدین، تعارض بین 
والدین، مصرف مواد توسط والدین، محیط نامناسب 

متغیرهای  و رفرهنگی، دوستان پرخط -اجتماعی
زای فردی یعنی هیجان مربوط به عوامل آسیب

عدم  و طلبی، سرکشی، طغیان، خشونت، پرخاشگری
پیشرفت تحصیلی جزء عوامل خطرساز معرفی شده 

درمان اعتیاد و  2، کانت1بنا به نظر بتوین. ]5[است 
شکستن چرخه معیوب آن گران و دشوار است و 

مختلف دارو سیستم درمانی جامعه با رویکردهای 
در . ]6[ طلبددرمانی، روان درمانی و بازتوانی را می

چنین شرایطی پیشگیری به طور منطقی جایگزین 
هدف از پیشگیری به تاخیر انداختن . شوددرمان می

یا جلوگیری از شروع استفاده از مواد مخدر در 
به این ترتیب پیشگیری از ابتالی افراد . جامعه است

به معنای جلوگیری از تحمیل  جامعه به سوء مصرف
های سنگین به اجتماع، ابتالی افراد به ایدز و هزینه

                                                 
1  Betvin 
2  Kant  

های پرخطر دیگر، کاهش بازدهی در محیط  بیماری
کار، وقوع جرم و جنایت و در معرض خطر قرار 

های پیشگیرانه  یکی از روش. نگرفتن نسل بعدی است
سازی افراد در در برابر مصرف مواد مخدر، آگاه

خطرها و مضرات مواد مخدر، اصالح و تغییر مورد 
نگرش افراد از نگرش مثبت نسبت به نگرش منفی 
نسبت به اعتیاد، معتاد و مواد مخدر و در نهایت 

های برخورد صحیح و مهارت حل مسئله شیوه
  .]7[ باشداین مسئله میروبرو شدن با اجتماعی و  

های ها و نگرانیترین دغدغهیکی از مهم
اجتماعی جوامع امروزی،  -ذاران بهداشتیگ سیاست

شیوع روزافزون رفتارهای اعتیادی به سیگار و مواد 
گروه سنی نوجوانان است و دامنه آن از  مخدر در

درصد در رفتارهایی نظیر سرقت، مصرف   5حدود 
درصد در رفتارهایی نظیر  25تا  20تریاک تا حدود 

قات تحقی. کشیدن سیگار و مصرف الکل متفاوت است
نشان داده است عوامل خطرساز و محافظت کننده 
در نگرش به مصرف مواد به نوجوانان باید مورد 

در واقع تمرکز عوامل پیشگیرانه و . توجه قرار گیرد
کننده باید به تعادل نوجوان با  محافظت

هایی مانند خانواده، مدارس و همساالن میکروسیستم
وادگی و عوامل خانو همکاران  3میشل. ]8[باشد 

عوامل اجتماعی مانند مدرسه را در گرایش به 
مصرف مواد در نوجوانان مورد بررسی قرار دادند، 
آنان دریافتند که عملکرد خوب خانواده، حمایت 

و  های فرزندپروری درست اجتماعی والدین و شیوه
های درست حل مسئله  همچنین یادگیری شیوه

نوجوانان کننده موثرتری در گرایش اجتماعی تعیین
باشد و برخالف عوامل به مصرف مواد مخدر می

ساز و هم تواند هم مهمترین عامل خطراجتماعی می
کننده در گرایش منفی نوجوان به مصرف محافظت

همچنین آنان دریافتند که  ،مواد مخدر باشد
زای خانوادگی برخالف کوچکترین عوامل آسیب

اند توساز اجتماعی مانند مدرسه میعوامل خطر
                                                 
3 Michel 
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بیشترین عامل بر گرایش نوجوان به مواد مخدر 
 - تاثیر گذارنده عالیاین نتایج یک تعامل . باشد

کند که دهد و پیشنهاد مینگهدارنده را نشان می
مواد در نوجوانان باید به  برای بررسی سوء مصرف

و کنش متقابل نوجوان با عوامل خانوادگی  تعامل
شگیری از طبق گزارش دفتر پی. ]9[ توجه کرد

مصرف مواد و جرم سازمان ملل متحد در سال 
، کشور ایران دارای بیشترین تعداد سوء 2007

باشد  میدرصد بین افراد ایرانی  8/2مصرف مواد با 
های مختلفی به های اخیر پژوهش طی سال .]10[

های فرزندپروری و مهارت حل مسئله نقش شیوه
 اجتماعی در نگرش به مصرف مواد نوجوانان

های انجام شده تعامالت بر اساس یافته. اندپرداخته
ترین پیوند با خانواده قوی: اجتماعی نظیر

مصرف مواد مخدر در نوجوانان  کننده بینی  پیش
مستقیم از طریق باشد که به طور مستقیم و غیر می

های فردی و اجتماعی، مصرف مواد را توانمندی
  . ]11[کنند بینی میپیش

های نسبت به مصرف مواد در خانوادهنگرش منفی 
ناسازگاری که نوجوانان در آن مشکالت هیجانی و 

های ناسازگاری است بیشتر از خانواده ،رفتاری دارند
که در آن، نوجوانان از سالمت روانی بیشتری 

بر ارتباط بین  1عالوه بر این دواری. ]12[ برخوردارند
نان و طرد والدینی با اختالالت روانی در نوجوا

های روانی آنان تاکید پذیرش والدینی با هماهنگی
اساس اکثر مطالعات انجام شده،  بر. ]13[کرده است 

بین طرد والدینی و سوء مصرف مواد ارتباط 
همچنین بر اساس . ]14[ داری وجود دارد معنی

افرادی که در خانواده آنان  2مرز و کانسیدن مطالعه
د یا یکی از زمینه سوء مصرف مواد وجود دار

والدینشان مبتال است، در سنین نوجوانی گرایش 
  .]15[ بیشتری به سوء مصرف مواد دارند

                                                 
1 Dwairy  
2 Con Sedine 

بر نقش متغیرهای خانوادگی و  متعددیهای پژوهش
فردی به عنوان عوامل خطرساز مصرف مواد تاکید 

حال رابطه مستقیم و غیرمستقیم  با این. ]16[اند داشته
ری آن بر مصرف مواد این عوامل و نحوه تاثیرگذا

از این رو پژوهش حاضر بر آن . زیاد روشن نیست
بینی نگرش به مصرف مواد مخدر در است تا به پیش

میان نوجوانان بر اساس عوامل خطرساز و تربیتی با 
توجه به مهارت حل مسئله اجتماعی بپردازد و در 
 نهایت مدلی را برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر

ارائه  ت روانی نوجوانان در جامعهبه منظور سالم
  .دهد

  
  روش کار

آموزان مقطع مطالعه حاضر که بر روی دانش
تحصیلی متوسطه در شهرستان قائمشهر در سال 

انجام شد از نظر هدف جزء  1392-1393تحصیلی 
تحقیقات کاربردی و از نظر روش پژوهش یک 

  . همبستگی است -تحقیق توصیفی
نفر  26593امل جامعه آماری پژوهش حاضر ش

نوجوان دختر و پسر مقطع تحصیلی در شهرستان 
  378قائمشهر بودند که در راستای هدف پژوهش 

به صورت ) نفر دختر 185نفر پسر و  193(نفر 
گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول نمونه

ها در  دامنۀ سنی آزمودنی. کوکران انتخاب شدند
صد فراوانی در .سال بودند 16-19این پژوهش 

والدین در این پژوهش از نظر سطح درآمد و شغل 
 4ابزار پژوهش شامل  .مورد بررسی قرار گرفت

های مقیاس پرسشنامه بود که در آن پرسشنامه
باشد که سوال می 50شامل [ نگرش به اعتیاد

نگرش نسبت به اثرات ) 1 :های آن مولفه
 نگرش نسبت به اثرات) 2 ؛فیزیولوژیکی مواد مخدر

نگرش نسبت به اثرات ) 3  ؛روانی مواد مخدر
نگرش نسبت به خطرات ) 4 ؛اجتماعی مواد مخدر

نگرش نسبت به مصرف ) 5 ؛استفاده از مواد مخدر
، مقیاس ])عالقه به مصرف مواد مخدر(مواد مخدر 
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سوال در دو  25شامل [مهارت حل مسئله اجتماعی 
نگرش مثبت نسبت به حل مسئله، (بعد سازگارانه 

فی نسبت به نگرش من(و ناسازگارانه ) بک منطقیس
، ])دقتی، سبک اجتنابی بی/ حل مسئله، سبک تکانشی

 3سوال و  30شامل [های فرزندپروری مقیاس سبک
پروری مقتدرانه، سبک مولفه که شامل سبک فرزند

ی رفرزندپروری مستبدانه و سبک فرزندپرو
ی اقتصاد -، پرسشنامه وضعیت اجتماعی]گیرانه سهل

شامل سواالتی مربوط به مشخصات فردی، تحصیلی، [
شغلی، میزان درآمد ماهیانه، مشخصات مسکن، 

بین در  ]وسایل نقلیه و تعداد سفرهای ساالنه
به منظور بررسی و تدوین  .آموزان اجرا شد دانش

- مدل از روش آماری  مدل معادالت ساختاری و نرم

مدل  جهت بررسی کفایت. شد هافزار لیزرل استفاد
ص برازش های کای دو، شاخ نیز از شاخص

شده، شاخص برازش تطبیقی، شاخص نیکویی هنجار
برازش، ریشه مربعات خطای برآورد، شاخص نیکویی 
برازش تعدیل شده، شاخص برازندگی افزایشی و 

  .شاخص برازش هنجار نشده استفاده شده است
  

  یافته ها
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین نگرش به 

مولفه که شامل وضعیت  4مواد مخدر و  مصرف
اقتصادی خانواده، مهارت حل مسئله  -اجتماعی

های سازگارانه، مهارت حل مسئله ناسازگارانه و سبک
نتایج  1در جدول  .پردازدمیاست فرزندپروری 

و  tتحلیل مسیر و تعیین میزان ضریب مسیر، مقدار 
وضعیت  .شودمشاهده می هامؤلفه ضریب تعیین

، ضریب t=35/2[اقتصادی خانواده با  -تماعیاج
ف مواد در بینی نگرش به مصر در پیش ]15/0=مسیر

مستقیم و مثبت و  رابطه(نوجوانان تاثیر دارد 
، t=62/1[،  مهارت حل مسئله سازگارانه با )دار معنی

بینی نگرش به مصرف در پیش ]13/0=ضریب مسیر
تقیم و مثبت مس رابطه(مواد در نوجوانان تاثیر دارد 

، مهارت حل مسئله ناسازگارانه با )دارمعنیولی غیر
]39/3-=tبینی   در پیش ]-27/0=، ضریب مسیر

 رابطه(نگرش به مصرف مواد در نوجوانان تاثیر دارد 
های فرزندپروری  و سبک) دارمستقیم و منفی و معنی

در  -48/2برابر با  t، مقدار -19/0با ضریب مسیر 
در نوجوانان تاثیر  به مصرف موادبینی نگرش پیش

طور همان ).دارمستقیم و منفی و معنی رابطه(دارد 
های گردد بین مولفهمالحظه می 1که در شکل 

اقتصادی خانواده، مهارت حل  -وضعیت اجتماعی
غیر  های فرزندپروری بهمسئله ناسازگارانه و سبک

ر دا ت حل مسئله سازگارانه رابطه معنیاز مولفه مهار
  . وجود دارد

  
  نتایج تحلیل مسیر در هر یک از ابعاد مربوط به تبیین نگرش به مصرف مواد در نوجوانان. 1جدول 
  نتیجه t آماره ضریب مسیر ابعاد

 دارمعنی  35/2 15/0 اقتصادی خانواده -وضعیت اجتماعی

 دار نیستمعنی 62/1 13/0 مهارت حل مسئله سازگارانه

 دارمعنی -39/3 -27/0 ازگارانهمهارت حل مساله نا س

 دارمعنی -48/2 -19/0 های فرزند پروری سبک
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  نتایج تحلیل مسیر مدل نگرش به مصرف مواد مخدر در وضعیت ضرایب استاندارد. 1شکل 

  

شود مولفه مهارت حل طور که مالحظه می همان
های فرزندپروری منفی مساله ناسازگارانه  و سبک

اقتصادی  -وضعیت اجتماعی هایمولفهاست و 
مسئله سازگارانه مثبت و مولفه مهارت حل  خانواده
اگرچه رابطه اندکی بین مولفه مهارت حل . است

مسئله سازگارانه با نگرش به مصرف مواد مخدر 
در این  .باشدمشاهده شد ولی رابطه معنادار نمی
های نگرش به بخش به بررسی سهم هر یک از مولفه

با توجه  .شود پرداخته مینوجوانان مصرف مواد در 
نتایج تحلیل عاملی تاییدی، میزان همچنین  2 به جدول

های  نگرش مصرف مواد عاملی هر یک از مؤلفه بار
عاملی استاندارد  در بعد اثرات اجتماعی با بارمخدر 

بیشترین تاثیر و اثرات فیزیولوژی با بار ) 95/0(
ر در تبیین کمترین تاثی) 64/0(عاملی استاندارد 

  .نگرش به مصرف مخدر را دارند

  

  وضعیت متغیرهای تبیین کننده نگرش به مصرف مواد مخدر .2جدول 
  نتیجه R2ضریب تعیین  بار عاملی استاندارد )زیر مولفه(زیر بعد

 دارمعنی 41/0 64/0 نگرش نسبت به اثرات فیزیولوژیکی

 دارمعنی 51/0 72/0 نگرش نسبت به اثرات روانی

 دارمعنی 90/0 95/0 نگرش نسبت به اثرات اجتماعی

 دارمعنی 43/0 65/0 نگرش نسبت به خطرات

 دارمعنی 69/0 83/0 عالقه به مصرف مواد مخدر
  

  بحث
بینی نگرش به مصرف مواد  این پژوهش با هدف پیش

در میان نوجوانان بر اساس عوامل خطرساز تربیتی و 
طراحی یک مدل خانوادگی صورت گرفته است و به 

برای پیشگیری از اعتیاد به منظور سالمت روانی 
با توجه به نتایج  .نوجوانان در جامعه پرداخته است

 - توان نتیجه گرفت که وضعیت اقتصادیمی 1جدول 
کننده مستقیم و  بینی خانواده به عنوان پیشاجتماعی 

ش نوجوانان به مصرف مواد مخدر معنادار در نگر
این ). =33/2tو  15/0ستاندارد ضریب ا( باشد می

 -دهد که با افزایش سطح اجتماعیرابطه نشان می
ها نگرش منفی نسبت به مواد اقتصادی خانواده

های با یافته نتایجمخدر بهبود خواهد یافت و این 
و  16/0=ضریب استاندارد(حبیبی و همکاران 

33/2t=( ]5[،  شریفی و همکاران) ضریب
ریبی و ج، هزار]t(] 17=25/2و  19/0=استاندارد
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 t]= 30/2و  17/0=ضریب استاندارد( ]18[همکاران 
همچنین مشاهده شد که رابطه  .مطابقت دارد

بینی به مصرف مهارت حل مسئله سازگارانه در پیش
و  13/0ضریب استاندارد (مواد مخدر در نوجوانان 

62/1 t= (اگر چه رابطه مثبت است ولی معنادار نمی -

دهد که با افزایش بطه نشان میاین را. باشد
توان های حل مسئله سازگارانه اجتماعی می مهارت

نگرش نسبت به مواد مخدر را در نوجوانان بهبود 
، ]19[های گوردن و همکاران  داد و این یافته با یافته

، ]21[، میشل کالس و همکاران ]20[زهارا و همکاران 
طابقت حبیبی و همکاران م ،]22[ کدیور و همکاران

دهد که نشان می 1الوه بر این نتایج جدول ع .دارد
بینی به مصرف مهارت حل مسئله ناسازگارانه در پیش

وانان رابطه مستقیم، منفی و مواد مخدر در نوج
). =33/2tو  -15/0 ضریب استاندارد( دار دارد معنی

دهد با کاهش یادگیری این رابطه نشان می
توان های حل مسئله ناسازگارانه اجتماعی می مهارت

نگرش نسبت به مواد مخدر را در نوجوانان بهبود 
 ]5،12، 19-22[ نتایج سایر محققاناین یافته با . داد

  . مطابقت دارد
دهد که در نهایت اینکه نتایج مطالعه نشان می

پروری نیز در نگرش به مصرف های فرزند سبک
دار تقیم، منفی و معنیمواد در نوجوانان رابطه مس

ولی  ،)=t-48/2و  -19/0ضریب استاندارد (است 
کننده مثبت  بینیپروری مقتدرانه پیشسبک فرزند

 .در نگرش منفی نوجوانان نسبت به مواد مخدر است
های دهد که یادگیری شیوهاین رابطه نشان می

تواند نگرش نسبت به مواد صحیح فرزند پروری می
نتایج این یافته با . انان بهبود دهدمخدر را در نوجو
 و ]24[ و همکاران دیویس ،]22[ کدیور و همکاران
 ]23[ لزین و همکاران ،]5[ حبیبی و همکاران

نتایج نشان  2با توجه به جدول   .همخوانی دارد
کننده نگرش به مصرف  دهد در متغیرهای تبیین می

مواد مخدر، مولفه نگرش نسبت به اثرات اجتماعی 
کننده نگرش به مصرف مواد مخدر ترین تبیینقوی

این ). =90/0R2، 95/0ضریب استاندارد ( دباشمی
، ]19[ های گوردن و همکارانبا یافته نتایج
 و همکاراندیویس ، ]21[ کالس و همکاران میشل

شاید این باشد که این امر علت . همخوانی دارد ]24[
ها بیشتر در سن بلوغ بوده و گروه  آزمودنی

همساالن و دوستان بیشترین تاثیرگذار بر روی این 
  .دسته از افراد است

  
  نتیجه گیری

دهد که پدیده مصرف مواد مطالعات نشان می
مخدر سابقه طوالنی در میان کشورهای مختلف دارد 

به همین جهت نگرانی . و محدود به کشور ما نیست
. است ها ها و ملت از گسترش آن دغدغه همه دولت

میزان مصرف، از زمانی به زمانی دیگر و از شیوع و 
ای به جامعه دیگر متفاوت است ولی آنچه جامعه

مشخص است، روز به روز بر مصرف و تنوع آن 
 شود و هر چه به زمان حال نزدیکترافزوده می

یابد و نوجوانان و جوانان به شویم، سن کاهش می می
راحتی و با هزینه مقدار کم به آن دسترسی پیدا 

ای از عوامل در در اغلب موارد مجموعه. کنند می
ایجاد گرایش به مواد مخدر نقش دارند که عوامل 

اجتماعی و خانوادگی به عنوان  ،، محیطییفرد
نگرش مثبت و منفی به . شودمیمهمترین آنها یاد 

های  مصرف مواد مخدر به عنوان یکی از شاخص
ح بنابراین اصال. ندعوامل خطرساز و محافظ مطرح

نگرش افراد درباره اعتیاد از نگرش مثبت به نگرش 
های الزم برای حل مسئله در  منفی و آموزش مهارت

تواند از گرایش برابر مقابله با این معضل اجتماعی می
و ابتالی آنها به اعتیاد و مصرف مواد مخدر جلوگیری 

  . کند
  ها پیشنهادات و محدودیت

هارت حل آموزش م مدلالگو و  شودپیشنهاد می
مسئله اجتماعی هم در سطح خانواده و هم در سطح 

های سالمت روانی و بهداشتی مدارس و حوزه
ای مبذول گردد، چون طراحی گردد، توجه ویژه
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توجه به این امر عالوه بر شیوه درست تربیتی 
والدین با نوجوان باعث سالمت روانی نوجوان و در 

لف جامعه پی آن ارتقای سالمت روانی در سطوح مخت
های آموزشی با گردد محیطتوصیه می .شودمی

تلفیقی از رویکردهای پیشگیری مبتنی بر بافت 
خانوادگی، اجتماعی، بهداشتی و روانی در قالب 

ریزی و آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی به برنامه
صورت راهبردی و عملیاتی برای ارتقای سالمت 

خطر به  روانی و فیزیولوژیکی نوجوان در معرض
  .مصرف مواد مخدر به طور مستمر صورت گیرد

به طور کلی پژوهش پیرامون موضوعات علوم 
اجتماعی و انسانی از پیچیدگی خاصی برخوردار بوده 

محققین در انجام های بسیاری را برای و محدودیت

هایی که نامهبنابراین پرسش .کنند پژوهش، تحمیل می
ه سنجش در پژوهش حاضر بکار رفته، در حوز

گونه  متغیرهایی بود که افراد به هنگام استفاده این
هایی به عنوان جواب  ها، در بیشتر موارد، پاسخپرسش

پسند باشد و یا این گزیدند که جامعهخود برمی
میلی پاسخ داده دقتی و بیها را از روی بی نامهشپرس

نامه که خود به این استفاده از پرسش عالوه بر .بودند
های انسانی تلقی  ک محدودیت در پژوهشعنوان ی

نه واقعیت و شود بدین معنا است که نگرش افراد می
   .دهدمورد بر پژوهش را مورد بررسی قرار می

دانشجوی  1959این مقاله حاصل پایان نامه به شماره 
دکترای روان شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی 

  .باشد رودهن می
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