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 چکيده
دالیل اعتیاد در کشور ما که خود معلول دگرگونی های اجتماعی و مشکالت اقتصادی و پیچیدگی های 

سیاسی است که بر همگان روشن است. بنابراین تا مسایل اصلی جامعه مانند مساله ی آموزش و پرورش، 

 ری هایی که ازاجتماعی حل نشود تب اعتیاد و بزهکا –دانشگاه ها، صنعت و کشاورزی و مشکالت فرهنگی 

آن سرچشمه می گیرد، همچنان ما را می سوزاند و فرونشاندن آن غیر ممکن و هرگونه مبارزه از فرهنگی 

ترین و انسانی ترین شکل آن گرفته تا خشونت بارترین آن که اعدام ها باشد به موفقیت کامل نخواهد رسید. 

ت و راه حل آن نیز باید با توجه به عوامل اعتیاد و بزهکاری های ناشی از آن یک مساله ی اجتماعی اس

اجتماعی مختلف جست و جو شود. لذا راهکار مناسب جهت پیشگیری از شیوع مصرف مواد مخدر در بین 

نوجوانان دادن بینش مناسب مذهبی و تربیت صحیح و ایجاد محیط مناسب تربیتی و برخورداری از مربیان 

ین نوجوانان اولین کسانی هستند که می توانند با درایت و آگاهی، دلسوز و ماهر بوده و خانواده ها و والد

 روی شخصیت عوامل گوناگونی بر نوجوانان را نسبت به مضرات و آثار شوم مواد مخدر آگاه نمایند. همچنین

خصیت ش می باشد که نهایتا سبب می شودتاثیر می گذارد که تاثیر آنها برهم تابع عوامل دیگری  نوجوانان

کارگیری لذا ب ،و زمینه ساز تلقی شود رباشد و تنها بستنرابطه با ارتکاب جرم  عامل منحصر بـه فـرد درتنها 

اقدامات خاص در برنامه های بازپروری جوانان بزهکار و ارائه خدمات مشاوره ای در راستای تغییر نظام ارزشی 

ینه ها، تبیین حرمت شرعی مواد مخدر ، ارتقاء سطح فرهنگ وآگاهی عمومی جامعه در تمام زمافراد بزهکار

ود وضعیت معیشتی و اقتصادی برای مردم از طرف علما و مراجع دینی، تالش و کوشش در راستای بهب

، برنامه ریزی جهت جلوگیری از مهاجرت های بی رویه به شهر های بزرگ، تالش مداوم و پیوسته جامعه

سراها و سفره خانه های سنتی، عدم معاشرت با دوستان  جهت محو بیکاری و فقر، جلوگیری از فعالیت قلیان

 ناباب، حذف تدریجی اعتیاد به سیگار در سطح جامعه اقدام پیشگیرانه موثری در این راستا خواهد بود.

 .اعتیاد، شخصیت، بزهکاری، نوجوانان اژگان کليدي:و

 

 

 

 

 

ل 
سا

ی )
ماع

جت
م ا

لو
ر ع

ی د
هش

ژو
ی پ

دها
کر

روی
ی 

علم
له 

مج
رم

چها
)

 

ره 
ما

ش
61  /

ان
ست

زم
  7

13
1

 
ص

 /
  41- 1

  

 2 فاطمه عراقي،  1 محسن توده رنجبر
 .کارشناس آسیب شناسی اجتماعی وکارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی 1
 .کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 محسن توده رنجبر

 بزهکاري نوجوانان برشخصيت در گرايش به موثر عوامل و اعتياد

http://www.rassjournal.ir/


 1 - 14  ، ص1317 زمستان، 16رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 مقدمه
اخیر نوجوانان به آن گرایش داشته و متاسفانه نسبت به سال های قبل  اعتیاد به مواد مخدر از چالش های مهمی است که در سال های

 نافزایش داشته است. بر اساس پژوهش های موجود، نوجوانانی که والدین آنها دچار اعتیاد به مواد مخدر بوده اند بیش از سایر افراد به ای

ردگی از عوامل مهم گرایش نوجوانان به اعتیاد و مواد مخدر است؛ جرایم روی می آوردند. خانواده، دوستان و آشنایان، بیکاری، فقر و افس

همچنین بزهکاران در زمینه ی مواد مخدر ارتباط مستقیم با محیط های تربیتی )خانواده و مدرسه( محیط های تفریحی و محیط های 

هیه ی آن به بزهکاری و انجام فعالیت غیر قانونی روی اجتمایی دارد. پس از اعتیاد، نوجوانان معتاد به دلیل گران بودن مواد مخدر و دشواری ت

د. رمی آورند. بنابراین در پیوند میان دو پدیده اعتیاد و بزهکاری مسأله، نیاز به تهیه ی مواد مخدر و امکان تأمین هزینه آن نقش مهمی دا

آنگاه که شرم و وجدان اجتماعی و دینی از بین رفت ارتکاب این نیاز نه تنها فرد را زبون و بی اراده می سازد، بلکه شرم را از وی می گیرد و 

 عوامل تابع برهم ها آن تاثیر که گذارد می       در بزهکار شدن تاثیر فرد روی شخصیت بر گوناگونی بزه آسان و عادی می گردد. عوامل

 و اشدب نمی جرم ارتکاب با در رابطه فرد به منحصر عامل تنها شخصیت اما ...و ها بیماری و مسکن تربیت، شغل، مانند باشد می دیگری نیز

 کند یسنگینی م ها آن بر بیرونی عوامل و محیط که شرایطی در هم کامالً نرمال انسانهای بسا چه. شود می     تلقی ساز زمینه و بسته تنها

 [.1بزنند] به ارتکاب جرم دست

هایی صورت گرفته است، اما به دالیل مختلف موفقیت های اندکی در پی در ایران برای نجات نسل نوجوان از این پدیده شوم کوشش 

داشته است. تردید نیست که مهمترین برنامه برای مبارزه با موادمخدر، پیشگیری است که خود مستلزم اجرای گوناگونی از قبیل آموزش، 

ارزه با علل گسترش مواد مخدر است. به نحوی که کاهش ایجاد اشتغال، برنامه های تفریحی و سرگرمی برای نوجوانان و مهمتر از همه مب

 تقاضای مواد مخدر به دنبال داشته باشد، زیرا هزینه ای که برای مبارزه و درمان صرف می شود بیشتر از پیشگیری است.

 . ضرورت انجام تحقيق 1-1
ادی، اجتماعی و فرهنگی است و برعکس فساد سالمت و شادابی نوجوانان یک جامعه یکی از شروط الزم جهت دستیابی به توسعه اقتص

و اعتیاد نوجوانان به مواد مخدر زمینه تباهی جامعه را فراهم می سازد که در این صورت اهداف رشد و توسعه در عرصه های مختلف حیات 

 که گوناگونی ی آنان و بررسی عواملآن جامعه مختل می شود. بنابراین ضرورت به مقوله اعتیاد نوجوانان به مواد مخدر و تاثیر آن بر بزهکار

و باعث گسترش و شیوع بزهکاری در جامعه می شود به عنوان مسأله و آسیب اجتماعی  گذارد می در بزهکار شدن تاثیر فرد روی شخصیت بر

 .مشهود است و مملوس به نظر می رسد

 . اهداف تحقيق2-1
 حقیقت این از نوجوانان به مواد مخدر و بزهکاری های مرتبط با آن و هدفهدف کلی این تحقیق بررسی و ریشه یابی دقیق علل ابتالی 

 هب منجر شرایطی تحت تواند می هم معمولی افراد شخصیت آیـا اینکـه و باشـد مـی شخصـیت بـه نسـبت روشـنی درك آوردن بدسـت

ام ارزشها  و در نهایت نجات نسل نوجوان جامعه شود و همچنین کنکاشی در جستجوی راهکار های مناسب جهت اصالح و تغییر نظ بزهکاری

 .می باشد

 . روش تحقيق 3-1
روش و شیوه کار در این پژوهش مراجعه مستقیم به منابع کتابخانه ای و استخراج مطالب مربوطه طی فیش های متعدد خواهد بود که 

 پس از تجزیه و تحلیل موضوعات، در نهایت با جمع بندی مطالب، نتیجه پژوهش در قالب یک نوشتار ارائه خواهد شد . 

 

 درمخ مواد به  نوجوانان اعتياد علل. 2
 هر هک است شده انجام محققین کلی طور بهجامعه شناسان و  و شناسان روان توسط زیادی تحقیقات تاکنون اعتیاد علل ی زمینه در

 بر وثرم)محیطی(  بیرونی علل توضیح و تبیین و)فردی(  درونی علل بررسی بهبخش  این در .اند پرداخته آن  مسایل از جنبه یک به کدام

 [.2]شد خواهد اشاره نوجوانان اعتیاد

 نوجوانان اعتياد بر موثر فردي علل. 1-2
 واملع از. هستند شخصیت تکوین ضروری و اساسی پایه که( روانی – جسمی) فردی ملاعو شود، نمی اعتیادباعث  عامل یک وقت هیچ

 . روند می شمار به اعتیاد ی کننده مستعد

 جسماني عوامل. 1-1-2
   گیرند قرار توجه مورد جنسیت و نژاد و ژن و ارث اثرات بایستی جسمی عوامل بررسی  در
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 . ارث1-1-1-2

 مادر یا پدر بدن رد مخدر مواد مصرف ی نتیجه در که سمی. دارد فرزندان به مستقیم ارثی اثر( دو هر یا مادر و پدر) والدین اعتیاد

 مودهن ثابت علمی های پژوهش. گردد می کودك ماندگی عقب مخصوصا روانی و جسمی قوای ضعیفت سبب و منتقل جنین به شود می ایجاد

 زیست دیدگاه پیروان نظر از. دارد اعتیاد آن به مادرکه  هستند ای ماده همان به معتاد تولد، از قبل مخدر، مواد بهمعتاد  مادران فرزندان که

 .دهد می افزایش را کجروی و جرم وقوع احتمال کروموزومی و ظاهری خصایص و ژنتیک خصایص برخی شناسی،

 . ژن2-1-1-2
 مواد مقدار و نوع حال هر در ولی. است نیامده عمل به ها پژوهش از قطعی نتایج هنوز گردد می منتقل ها ژن با اعتیاد که این مورد در

 . نماید می آینده در اعتیاد به مستعد را زمینه و گشته جنین طبیعی رشد مانع گردان روان داروهای یا و مخدر

 . نژاد3-1-1-2
 .شوند یم کشانده اعتیاد طرف به پوشان سیاه از بیش پوستان سفید و پوستان زرد. است متفاوت مختلف نژادهای در اعتیاد به گرایش

 . جنسيت4-1-1-2

 اقدامات و ها زندان سازمان کل اداره گزارش طبق گردند می مخدر مواد به معتاد مردان از کمتر زنان شده منتشر آمارهای براساس

 بوده زن صد در 22 و مرد صد در 22 اند شده زندانی مخدر مواد حمل و اعتیاد جرم به که افرادی 1931 سال در ایران در تربیتی و مینیأت

 .اند

 رواني علل. 2-1-2
 هب نوجوان نسل یشاگر برای را زمینه که هستند روانی وصفات حاالت برخی وجود ی دهنده نشان پژوهشگران تحقیقات و ها ررسیب

 [:9]کنیم می اشاره عوامل این از برخی بهامه اد در سازد می مساعد اعتیادآور مواد

 مذهبي و اخالقي اعتقادات بودن ضعيف. 1-2-1-2
 یدگاهد از. دارد می باز اجتماعی انحرافات و نادرست های اندیشه مسیر از را انسان مذهبی، و دینی مبانی با صحیح آشنایی تردید بدون

 صولا به پایبندی و گیرد می سرچشمه مذهبی اعتقادات فعض یا نبود از بشری انحرافات و ها رفتاری کج تمامی اسالمی تربیت و تعلیم

 .است اجتماعی انحرافات از بازدارنده عامل بزرگترین مذهبی،

 ذهني ماندگي عقب. 2-2-1-2
 ینتلق شخصیت دارای نبوده، خطرات درك به قادر هوشی کم و عقل نقص علت به ذهنی های مانده عقب شخصیت تکامل عدم علت به

 .شوند می کشانده اعتیاد طرف به دیگران تلقین تاثیر تحت و باشند می پذیر

 هويت بحران. 3-2-1-2
 .شود می متمایز افراد دیگر از آنها واسطه به فرد هر که است خاص های رفتار و تفکر طرز عقاید، شامل که است خودی یا نم هویت،

 ار او نهایت در و شود می منجر او انزوی و سرخوردگی به و مختل وی روانی تعادل نگیرد، شکل صحیح و تدریجی بطور جوان هویت اگر حال

 افرادی دهند، می تشکیل را ناجو معتادان بیشترین که هویت بحران دچار افراد کوهن، سیدنی عقیده به. کند می دچار هویت بحران به

 در مخدر مواد دارد، عقیده کوهنحل کنند.  خود دررا  نامالیمات و مشکالتند توان مینه  و دارند را زندگی از بردن لذت توان نه که هستند

 تادمع با و کند می جذب خود سوی به را آنان و جلوه آنان روانی خلع پرکننده و نارضایتی ی کننده رفع داروی عنوان به افرادی چنین نظر

 .گردند می ای تازه هویت دنبال شدن

 عصبي هاي بيماري. 4-2-1-2
 شده وارد صدمه آنان ارادی و عاطفی قوای به و بیمار روانی نظر از ولی هستند سالم هوشی قوای لحاظ از که وجودی با عصبی افراد

 خصیت،ش تکامل عدم علت به. باشند می تشویق و اضطراب دچار دائما ثبات بی نامتعادل، رفتارآنان و اخالق بوده احساساتی نتیجه در. است

 را معتاد افراد سوی به گرایش زمینه شخصیت نوع این. دانند می دیگران حمایت و اتکاء به نیازمند و کرده تصور کفایت بی را خود افراد این

 .کشاند خواهد اعتیاد سوی به و فراهم

 نوجوانان اعتياد بر موثر محيطي علل. 2-2
 و رشد در خاص، موقعیتهای بودن دارا نظر از محیطی هرولی  بوده فرد شخصیت تکوین ضروری و اساسی پایه ارثی عوامل که این با

 مربوط نآ فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، مختلف ابعاد در جامعه، ساخت به عللدیگر  سوی یک بنابراین. است موثر شخصیت تکامل

 [. 4]شوند می
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 اجتماعي عوامل. 1-2-2

 صورت به که است حاضر قرن های بیماری از یکی عنوان به اکنون که است اجتماعی های آسیب از یکی مخدر مواد به اعتیاد پدیده

 ادان،معت شمار افزون روز افزایش است، شده نوجوان نسل مخصوصا افراد از بسیاری گریبانگیر نیز ما ی جامعه در و آمده در جهانی معضل یک

 آمدن ایینپ کند می جلوه دهنده تکان بسیار و برانگیز توجه میان این در آنچه. است کرده تبدیل ملی بحرانی به کشور در را اعتیاد ی مساله

 ی جامعه آینده و است کرده گرفتار را ما ی جامعه سازان آینده امر، این. است مخدر مواد به نوجوانان گرایش افزایش و اعتیاد سن میانگین

 را اعتیاد مردم اکثر متاسفانه. است مخدرمتفاوت مواد به اعتیاد مورد در مردم اجتماعی واکنش معموال. سازد می مواجه جدی خطر با را ما

 و الهمس بیشتر مخدر مواد به اعتیاد و است صادق موضوع این عکس درحالیکه اجتماعی، نه دانند می     فردی و شخصی مساله یک بیشتر

 روش و نوع که شود می     گروهی وارد ناگزیر پذیرد نمی خود به را او دیگر جامعه، دید آنکه از پس معتاد فرد زیرا. است اجتماعی مشکل

 .گردد می گروه آن جذب آسانی به و دارد کامل شباهت او به زندگیشان

 خانوادگي عامل. 2-2-2
 مهمترین. بود خواهند آنها ی کننده کامل آنها فرزندان و آید می وجود به مردی و زن ازدواج از که اجتماعی واحد یک از عبارت خانواده

 به. تاس فرزندان با والدین برخورد طرز خصوص به یکدیگر، با خانواده افراد روابط چگونگی است توجه مورد خانوادگی زندگی در که مساله

 راکث اعتقاد به. دانند می انسان تکامل و رشد برای بستر مناسبترین را آن دارد افراد شخصیت ریزی پایه در خانواده که اهمیتی لحاظ

 ارزش به میزان چه خانواده که این. دارد قرار خانواده کوچک نظامدرون  در اجتماعی های وآسیب ها کجروی از بسیاری ریشه، کارشناسان

 به هازاند چه تا والدین و باشد چگونه خانواده اعضای بین روابط کند حاکم زندگی درفرایند را آنها و دهد اهمیت اخالقی دستورهای و های

 زمینه ای دکر بیمه مخدر مواد به اعتیاد جمله از انحرافات انواع برابر در را خانواده اعضای توان میباشند  واقف فرزندان تربیت در خویش نقص

 گیرد می خود به مختلف ابعاد خانواده، نهاد در اعتیاد و مخدر مواد به نوجوانان گرایش های مولفه. آورد فراهم انحراف مسیر در حرکت برای را

 [:2]کرد اشاره زیر موارد به توان می اجمالی طور به که

 نوجوانان اعتياد در والدين جسمي و شغلي سني، موقعيت تاثير. 1-2-2-2
 زدواجا همچنین و طرف یک از فرزندان تربیت در مادر و پدر کافی تجربه عدم و والدین هنگام زود ازدواجمطالعات نشان دادند  بیشترین

 طرف از هاآن رفتار بر مستمر نظارت و فرزندان تربیت در کافی حوصله و صبر نداشتن و مادر و پدر باالی سن دلیل به نیز والدین دیرهنگام

 لیشغ مشکالت. نماید می یلهتس و ها بزهکاری و اجتماعی انحرافات انواع برای را زمینه و ودهنب دواجزا مناسب سنی دوره این دوی هر دیگر،

 مستمر آمدیدر و پایدار و ثابت شغلی اشتغال، لحاظ از پدر اگر. باشد نوجوان اعتیاد بر گذار تاثیر دالیل از یکی تواند می نیز والدین جسمی و

 به اثیرت لذا. باشد داشته خود فرزندان به کافی توجه و مستمر نظارت تواند نمی باشد، ضعیف و بیمار جسمی لحاظ از اگر یا و باشد نداشته

 بیرون در را خودوقت  بیشتر و باشد شاغل مادر اگر همچنین. دارد اجتماعی های بزهکاری و انحرافات سوی به فرزندان گرایش در سزایی

 وندب و دآزا صورت به ها بچه و باشد نداشته را خانه در فرزندان داشتن نگه و تربیت حوصله و حال و باشد بیمار که این یا و کند سپری خانه

 را کجروی و انحراف زمینه خود این ود دار وجود آنان برای معتاد و ناباب افراد با برخورد و آشنایی احتمال. شوند محله و کوچه وارد نظارت

 و وجوانانن انحراف در سزایی به تاثیر والدین جسمی و شغلی و سنی موقعیت که گردد می گیری نتیجه و استنباط چنین لذا میکند فراهم

 .دارد را اعتیاد و مخدر مواد سوی به آنها گرایش

 خانواده در موجود هاي نابساماني و ناسازگاري. 2-2-2-2

 آن فرزندان از آسایش و آرامش باشد داشته وجود درگیری و اختالف والدین بین که صورتی در است آسایش و امنیت حریم خانواده

 رتباطا برای را زمینه امر این و نمایند سپری خانه از خارج در را خود وقت بیشترین کنند می سعی فرزندان بنابراین. شود میسلب  خانواده

 و پرخاش دائمی، گیری خرده و سرزنش و والدین اختالف. اعتیاد برای باشد ای مقدمه تواند می خود این که سازد می مهیا ناباب افراد با آنان

 طتوس خانواده محیط ترك حتی و قهر به منجر گاهی باشد می خانواده در موجود های نارسائی ونابسامانی ها  مبین  که آنها،ن بی اصطکاك

 و انکودک رویرب مستقیم تاثیر، باهم شوهر و زن ناسازگاری و خانوادگی فات اختال که شود می هظمالح اینربناب. شود می والدین از یکی

 اآنه غالباسازد و  می دور خانواده امن محیط از را آنان و شود می نوجوانان بر روانی فشار شدن و وارد امنیت عدم به منجر و گذاشته نوجوانان

 .دهد می سوق جرم ارتکاب نهایتا و اعتیاد سوی به را

 خانواده در معتاد والدين وجود. 3-2-2-2

 لحاظ هب اساسا. باشد راتاثیرگذ نوجوانان رفتار در غیرمستقیم یا مستقیم بطور تواند می موادمخدر به خانواده افراد از بعضی اعتیاد

 جوانانینو اعتیاد، های بچه. شد خواهد آنها آلودگی باعث و گذاشته اثر نیز سایرینبر  نسبی بطور دارد وجود خانواده اعضای بین که عالئقی

این بچه ها  در موادمخدر به گرایش عاملکه  دارند همزیستی خانواده معتاد اعضای از یکی یا مادریا  پدر اب خود خانواده محیط در که هستند
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 زا ناتوان او و شود می محبت و مهر از سرشار رفتاری دارای مواد، استعمال از بعد او سرپرست که یابد می در تجربه به نوجوان زیرامی باشد. 

 ورزی مهر و خوبی و مواد استعمال بین خود، ذهن در و دارد کاذب و موقت حالت نشئگی، شرایط در احساسات ابراز که مطلب این تشخیص

 ابراینبن. کند پیدا گرایش اعتیاد ویس به مادر و پدر چون نیزهم او که میرساند نتیجه این بها ر او و کند می برقرار مستقیم رابطه نوعی

 ردر مخد مواد مصرف شدن عادیو  است رفته بین از آنها برای شدن معتاد قبح و ترس کنند، می زندگی معتاد های خانواده در که فرزندانی

 و کنترل یکسو از آنان اعتیاد باشند، معتاد خانواده در مادر و پدر اگر. شود می مواد این مصرف به نوجوانان گرایش سهولت موجب خانواده،

 . شود می فرزندان به عادت این انتقال عامل دیگر سوی از و دهد می کاهش را فرزندان بر نظارت

 

 . تعريف شخصيت و بزهکاري3
 کارآش بطور را او که اکتسابی یا موروثی از اعم اخالقی و بدنی، ذهنی، عاطفی، اجتماعی خصائص کل از است عبارت فرد هر شخصیت

 آن در ار تحـولی هرگونـه و است گرفته آن روانی و جسمانی مفهوم بر را شخصیت تحقیقی،که مکتب دیدگاه از .سازد می متمایز دیگـران از

 یا و فـرد روانی و زیستی سـاختمان به شخصیت دیگر تعبیر به گردد می حاصل انسان روان و جسم در که داند می هایی دگرگونی به وابسته

 شود. می گفته داخلی و فردی عوامل مجموعه

 کننده از تخطی شخص که است حالتی یا وضع بزهکار .است شده کردن(گرفته )خطا معنای به delinquency التین واژه بزهکاراز

 هایی نیز متعاقبا با مجازات و شـده وی به مسئولیت اسناد و موجب جرم ارتکاب صورت این در. مواجه می یابد آن با را خود قانونی الزامات

 [.5شود] می رو روبه

 

  شخصيت بر موثر بيروني . عوامل4
. ندک انتخاب را درست راه تواند می عقل نیروی با گیرد قرار مسیری در هرگاه و است اختیار دارای که است آفرینش موجود تنها انسان

 جزء یزیگر که کند می وارد آنها بر فشاری چنان زندگی بیرونی شرایط زمانی که عـاقلی های انسان بسیارند نیست، اینگونه همیشه ولی

 ها نسانا تمام روی بر بیرونی عوامل تاثیر. «باشند بزهکار توانند می شرایطی در ها انسان همه»پیناتل ژان تعبیر به ندارند، را جرم ارتکاب

 موضوع نای کـه دهد می نشان خود از متفاوتی العملی عکس هرکدام ولی گیرند می قرار مشابه شرایط در که افرادی بسیارند نیست، یکسان

 مورد دچن ذکر به بیرونی شمار بی عوامل بین از. دارد...و فـردی هـای ویژگی محیط، تربیت، نوع هنجارها، و ها ارزش بـه پایبندی به بستگی

  :[1شود] می اکتفا

  اعتياد. 1-4
 دچار را افراد شدت بـه که هستند خطرناکی پارامترهای جمله از خاص طور به مواد به اعتیاد و عام طور به الکل و مخدر مواد مصرف

 و والدین عاطفی پیوندهای به رسیدن آسیب:  جزء نتایجی والدین اعتیاد حاصل. کند می نابهنجاری موجب نهایت در و نارسایی و مشکل

 عدم و وادهخان اعضای سایر به نسبت مسئولیت احساس تقلیل و خانواده نظـم در اخالل آنها، میان تشنج بروز و خـانوادگی پیونـدهای سستی

 ی،ضرور نیازهای تامین جهت خانواده عالی توان تضعیف نتیجه در و مخدر مواد تهیه برای خانواده درآمد صرف و وجمعی فردی تکـالیف انجام

 تنهای در که باشد نمی والدینی چنین توسط فرزنـدان کنترل ضعف همچنین و خود معتاد والدین به نسبت اطفال در حقارت حس ایجاد

 درصـد که دهد می نشان جوانان اعتیاد و بزهکاری مورد در شده انجام مطالعات. شود می آنها اعتیاد یا و بزهکاری و فرزندان انحراف باعث

 . [2]  اند بوده دایی و عمو برادر، خواهر، والدین، از اعم معتاد فامیـل دارای آنان از مهمی بسیار

 . الکلسيم2-4

 و تاس شده ثابت پیش ها مدت از تبهکاری و الکلسیم روابط. دارد جرایم ارتکاب در مهمی نقش امروزه که است شیمیایی ماده الکل،

 این یستن تردید و بحث جای ازجرایم بعضی با الکلسیم، روابط در. اند شناخته تبهکاری عامل را الکلسیم آراء، اتفاق به تقریبا پژوهشگران

 نیمی از شبی که جنسی جرایم است، الکلیک والدین به مربوط آنها اکثر که کودکان با رفتار سوء عمدی، جرح و ضرب و قتل: از عبارتند جرایم

 حوادث در احتیاطی بی از ناشی جراحات و مرگ به منجر تصـادفات عمدی، هـای سوزی آتش همچنین است الکل به مربوط آن موارد از

 [.2] کند، می آشـکار نحوی به جـرم بروز در را الکلسیم نقش که هستند مواردی از اینها. است مستی از ناشی رانندگی،

 مهاجرت. 3-4

شهری به شهر دیگر یا حتی از کشوری  مهاجرت به معنی کوچ کردن افراد از محیطی به محیطی دیگر،که می توان از روستا به شهر یا از

 بیشتر و...درآمد  بهتر، وضـعیت آب و هـوایی مسکن، هـای بهتـر شغلی، تدا کـردن موقعییطر پخامهاجران گاهی به  .به کشور دیگر باشد

به  نوجوانان ن وات.کودکسانان ان و نوجواکتراز کودشدر محیط جدید قابلیت انطباق بزرگترها خیلی بی. دیار خود کوچ می کنند از شهر و
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ی بیشتر خانواده هایی که در روستا و یا شهرهای کوچک زندگی م .از دست می دهنداغلب گوشه گیر می شوند خاطر آنکه دوستان خود را

ی م کوچکخانه های به  را خودجای  بزرگتر می شوند اغلب با تضاد فرهنگی روبه رو می شوند خانه بزرگ قدیمی شـهرهای وقتی وارد ،ندکن

نمی کنند و بیکار می شوند و آنگاه که از لحاظ مالی با مشکل روبه  شـغل مناسب خود را پیدا آیند،ی م ردنبال کاه اغلب کسانی که ب دهد،

 نه،زمی دارد، ولگردیبوی رو می آورند و چه بسا همین مشاغل که رنگ و  روزنامه فروشی و... سفید مانند گل فروشی، ه مشاغلرو می شوند ب

کودکان  از جملهدیگر افراد خانواده هم درگیر مسائل مالی شـوند ،و در نتیجه مشکالت مالی .را فراهم آورد جرم هایی مانند سرقت و... ارتکاب

ز ا مشکالت دو چندان می شود چرا که فرد باشد، وقتی مهاجرت از کشوری به کشور دیگری آسیب پذیرترین افراد خانواده اند.که نوجوانان  و

 دانی وسرگر مهاجران و فرزندانشان در شهرها گرفتار است کشور تابع خود از بسیار متفاوت پوشیدن لباس فرهنگ و حتی شیوه لحاظ زبان،

ابطه ر سرقت، بررسی ها نشان داده که انواع جرایم از قبیـل اجتماعی و به انواع انحرافات کشیده می شوند. ها و مقرراتبه نظام  اعتقـادی یب

 [.2] است از عوامل مهم آن تربیت صحیح وکافی م ویبیکاری و نبود تعل دیگران است و فقر، در میان مهاجران بیش از نامشروع و...

 خانواده. 4-4

یزی ر های اولیه شخصیت وی در آنجا پی مهمترین و سرنوشت سازترین مکانی است که فرد در آنجا رشد کرده و پایه خانواده اولین و

 بزهکار درصد اطفال 10ایران در موجود ارقام . طبقباشند تا آخر عمر با آنها باقی می ماند هرگونه رفتار و تربیتی که فرزندان داشته می شود.

اند  هبود اختالف دارای یا و پاشیده هم از و  متشنج خانوادگی های کانون به متعلق اخیر سال های در تربیت و الحاص کانون در شده نگهداری

د اضت عدم احساس امنیت نسبت به آینده، فزاینده، تورم این در حالی است که در سال های اخیر تحت تاثیر عوامل مختلف مانند بیکاری،

ده و ش دگی اجتماعینافراد کشور بویژه جوانان دچار تغییر نگرش نسبت به کانون خانواده و ز ،مزدگراییجمع گریزی و رشد پدیده  فرهنگی،

 [.2]به روشنی از باورهای گذشته فاصله گرفته اند

 مؤلفه اقتصادي. 5-4

آن حیاتی است فقر و ثروت ضروری و حداقل  دین برای تربیت فرزندانلتوان مالی و امکانات مادی در ایجاد تعادل خانواده و موفقیت وا

امکانات مالی یا فقدان آن بر روند پدیده بزهکاری و تاثیر  رابطه با اثر هر کدام به نحوی دارای تبعات منفی بر روی شخصیت فرد می شود.در

تماعی وت و نابرابری اجناعادالنه ثر تقسـیم مختلفی ارائه شده است برخی با اعتقاد به نوعی جبر اقتصادی، ر روی شخصیت افراد نظراتبآن 

دلیل اینان در رابطه با بزهکاری،تعلق اکثریت بزهکاران به طبقات محروم  .آن می دانند را موجب اختالالت رفتاری دانسته و بزهکاری را نتیجه

صادی را موجب ارتکاب اقت باال رفتن سطح زندگی و بهبود اوضاع ،جرم شناسان در مخالفت با این طرز فکر بعضی از .و فقیر جامعه می باشد

از دست عدالت می دانند.از دید آنها این فرار عدم وجود امکانات برای  جرم می دانند و علت باال بودن تعداد افراد فقیر در میان بزهکاران را

می شوند و  ی و...اخاذ اختالس، بسیار بزرگ مالی مانند رشوه خواری، هماهنگی ظاهری با قانون مرتکب جرایم  ثروتمندان هستند که ضمن

پذیرش بی چون و چرای هر یک از  .مراجع قضایی می گریزند راحتی بـا نفوذ و قدرت مالی از دست هنگفتی به چنگ می آورند و به منافع 

 افراد کمکرده اند و باال بـودن  بسیارند مردم فقیری که در زندگی خود شرافتمندانه زندگی .معقول و منطقی نیست افراد دو طرز تفکر، این

در رابطه با نظر گروه دوم باید اظهار داشت صرف باال بودن  درآمد در آمار بزهکاران علتی جز تشکیل اکثریت افراد جامعه توسط آنها ندارد

 بسیاری از زمینه های بزهکاری نمی شود،چرا که بسیاری از مواقع بهبود کمی و کیفی در اقتصاد یک مملکت سطح زندگی موجب افزایش

 .کاری را از میان برده و درصد جرایم تقلیل می یابدبزه

 (آموزش و سواد)مؤلفه فرهنگي  .6-4
برعکس باال بودن سطح سواد و  .مقایسه از عوامل فشرده ناسازگاری است یا بیسوادی در مقام سوادی و یا کم فقدان آموزش مناسب و

آمارها حاکی از آن  .شود دلیل وسعت بینش و آینده نگری مانع از بروز جرم میاز موارد از عوامل پیشگیری تلقی و به  تحصیالت در بسیاری

  .تحصیالت آموزشی افراد باالتر باشد بزهکاری روند نزولی دارد است که نرخ بزهکاری در میان افراد بیسواد بیشتر است و هرچه درصد

والدین تحصیل کرده توانایی بیشتری  .ل بسیار موثر استنقش سواد و تحصیالت والدین نیز در مراحل رشد شخصیتی و اجتماعی اطفا

فرزندان خود را در مسیر  تربیتی، یبا تسلیح به دانش روز از جمله روان شناس و خود داشته فرزنداننسبت به حل نیازهای روحی و معنوی 

 [.3]پذیری مساعدت خواهند نمود جامعه

 (شغل والدين)مولفه اجتماعي . 7-4
د از شرایطی که می توان .کننده ای داردن ابعاد مختلف مادی و معنوی بر روند تکوین شخصیت و زندگی فرد اثر تعییوجود والدین از 

به  یوالدین از لحاظ زمانشغل است اگر  انفعالیت آنان و فرایند اقتصادی آن و نوع کار ،در ایفاء نقش والدین به ویژه پدران بسیار موثر باشد

ند ارتباط با آنان خواه فرزندان اوقات کافی جهت تماس و، خانواده فراهم گردد اعضاء به فراغت الزم برای توجه بیشتر و گونه ای باشد که وقت

ضمن آنکه از لحاظ  یعنی حس محرومیت در فرزندان بوجود نیاید. داشت و این امر باعث می گردد که یکی از رایجترین رنجهای روحی

 آمد،صورت کفایت در در پذیر خواهد بود. از بعد اقتصادی،ناانکار فرزندانمراحل روحی تربیتی  گیری شکلوالدین در  اثر حضور ،برداریالگو

http://www.rassjournal.ir/


 1 - 14  ، ص1317 زمستان، 16رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
راد ممکن تر خواهد بود بسیاری اف فرزندانجسمی و روانی  تربیتی، مین نسبی نیازهای اعضاء خانواده بوده و در نتیجه تعادلأوالدین قادر به ت

 ی راچندپیشگ درآمد کسری جبران برای و یا داشته درآمد استغال ده اند که والدین آنها به کارهای بسیارکمخانواده هایی بو بزهکار عمدتا از

 [.1]کردند می اتخاذ

 (جنگ)مولفه اجتماعي . 8-4
 .دیگر کشور متصرفات تصرف و یا خودی قلمروا ی از اصول و دفاع امحاء طرف مقابل، دو یا چند کشور به منظورزاع بین ن جنگ به مثابه

زنان شوهر  کودکان پدر از دست داده، .آید می وجود نیز به واقتصادی و روانی های روحی نابسامانی فراملی سطح در باألخص بعد از هرجنگی

جرایمی  .باشد جنگ می از محصوالت واقع و... در پرخاشگری افسردگی، اقتصادی، تورم هـا، افزایش قیمت از پدر و مادر، دور به مرده، فرزندان

 بر البته اثر جنگ .روسپیگری به شدت افزایش می یابد گری، تکدی ولگردی، د.یاب سریعا روند روبه رشدی می کاال، قاچاق سرقت، مانند

ری ناشی از جنگ موجب تشدید آسیب پذی وع مادی و معنویتنو م دبلکه تبعات متعد بزهکاری و نابهنجاری مبین رابطه علت و معلولی نیست

 [.10]تقلیل آستانه مقاومت آنان خواهد شد اشخاص و

 

  عوامل فردي يا دروني موثر بر شخصيت. 5
 .گیرند بوده و از جسم و روان وی سرچشمه میفرد ها و یا خصوصیات  هستند که در ارتباط با ویژگی یعوامل فردی مجموعه ای از علل

ی بلکه در کنار عوامل دیگر، منجر به بزهکار فرد در ارتکاب بزهکاری نیستند، به ساز هستند و تنها عامل منحصر عوامل درونی تنها عامل زمینه

 [.1]شوند فرد می

 . عوامل جسماني1-5

 .پردازیم می کروموزومی واختالالت وراثت به از میان عوامل مختلف جسمی

 . وراثت1-1-5

ویژگیهای جسمی و حتی اخالقی  انسان را وارث تمامبوده است که براساس آن وراثت  نترین مفاهیم مورد توجه متفکری یکی از قدیمی

ر وراثت دیگ می گردد. دسته بعضی معتقدند که وراثت اثر مستقیم بر رفتارها داشته وباعث سازگاری و یا ناسازگاری فرد .خود می داند جدادا

می داننـد البته نمی توان انکار کرد که از  عدم تعادل جسمی یا روانی را عامل غیرمستقیم و موجب ایجاد زمینه و بستر مساعد برای بروز

نارسایی های جسمی و  ی از والدین به فرزندان منتقل می شود وبه همین جهت ممکن است بعضی ازنخصوصیات جسما از طریق ژن بسیاری

 .جسمی و یا روانی می شونددل ادارای فرزندان نامتع انتقال یابد مثالً والدین معتاد بـه الکل فرزندانروانی ذاتی و یا اکتسابی به 

 . اختالالت کروموزومي2-1-5
که  ردجفت کروموزوم وجود دا29زن  و جفت است.در هر عامل مرد29کروموزوم عنصر اصلی هر سلول است و تعداد آن در هر سلول 

ت بوده کـه بـه وزن و مرد متفا در 29جفت  .باشد که تعیین کننده منش روانی فرد است یا اتوزوم مـی مرد یکسان و جفت در زن و22از آن 

ایجاد شده که با کم و یا زیاد شدن بعضی از  آن گونوزوم گویند که تعیین کننده جنسیت در فرد است گاهی در ترکیب کروموزوم ها اختالل

اتوزوم  جود یکیعنی و 21جسمی و روانی خاصی بوجود می آید. اختالل در ترکیب کروموزوم  عوارض و اثرات19،12،21،29جفت ها مانند

مهمترین . ایجاد می گردد می شود و در چنین فردی عدم تعادل اخالقی و عقب ماندگی هوشی  (منگولسیم)موجب عارضه ای به نام  اضافه،

ممکن است عالوه بر کروموزم های موجود یک یا چند  زمان ترکیب کروموزوم ها رد. ه نمودظمالح29اختالل را باید در ترکیب جفـت 

اضافی هستند x وم نیز اضافه گردد مبتالیان یه این بیماری مرتکب جرایم دزدی،آدمکشی و جرایم جنسی شوند افرادی که دارای کروموز

جنسی دارای حالت خواجگی بوده و لگن خاصره آنها پهن تر  ساختار جسمی و مبتال به حالتی به نام سندروم کالین فیلتر بوده کـه از لحاظ

و آدم کشی و دزدی جلب  نسیج سایر اعضاء بدن بـوده ودر میان آنان مرتکبین بـه جرایم سینه، و موی کم در صورت، دارای از حد معمول و

 [.11]توجه می نمایند
 

 . راهکارهاي پيشگيري از مصرف مواد مخدر و اعتياد نوجوانان 6
از بهترین راه حل های جلوگیری از هر نوع انحراف و کجروی پیشگیری است. در مورد اعتیاد نیز پیشگیری و جلوگیری از آغاز هر نوع 

مصرف مواد مخدر حتی به صورت تفریحی، ضروری به نظر می رسد.در این نوع پیشگیری، دور نگهداشتن افراد از مواد، آموزش و اطالع رسانی 

ی مواد مخدر و خطرات آنها البته به دور از شعارگرایی، ایجاد نگرش شناختی منفی نسبت به مواد مخدر، غیرقانونی اعالم اساسی در باره 

 ینکردن هر نوع معامله مواد مخدر به طور جدی، ایجاد امکانات سالم برای گذراندن اوقات فراغت، باید مورد توجه قرار گیرد. در صورتی که ا

مطلوب نرسید، پیشگیری های نوع دوم و سوم در نظر گرفته     می شوند، که جلوگیری از دسترسی به مواد مخدر،  پیشگیری به نتیجه ی
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شدیدتر و جدی تر شده و در این مرحله بازسازی روابط اجتماعی و خانوادگی معتاد صورت می گیرد و امکانات حمایت اجتماعی و تأمین مواد 

 سیاست گذاران و حاکمان قرار گیرد.جایگزین کم ضرر، باید مورد توجه 

اعتیاد بیماری جسمی، روانی و اجتماعی است که طی فرایندی طوالنی مدت شکل می گیرد و قسمت اعظم آن پنهان از چشم خانواده، 

ش فواصل مدرسه، اجتماع و حتی خود فرد است. اعتیاد از گرایش کم به مصرف مواد مخدر در شرایط فشار شروع و به مصرف تفننی، کاه

مصرف، مصرف منظم )سوء مصرف( و سپس وابستگی به مصرف و در نهایت از دست دادن کارکردهای تحصیلی، شغلی، خانوادگی، اجتماعی 

 ،و نابودی  می انجامد. حال در مقابل این معضل چه باید کرد؟ نخستین و اصلی ترین پاسخ، کاهش عوامل خطر است. امروزه با پوستر، پالکارد

و طرح های آزمایشی که در اتاقهای بسته تهیه می شود، نمی توان مسئله اعتیاد را حل کرد. بایستی مستقیماً به سوی جمعیت در بروشور 

 [.12معرض خطر برویم برنامه هایی تهیه کنیم که افکار و احساس و رفتار مخاطبان را هدف قرار دهد]

ش،تأثیرگذارترین عامل پیشگیری است، پس باید موضوع آموزش همگانی وقتی نتیجه ی تحقیقات و تجربیات نشان می دهد که آموز

نوجوانان و دانش آموزان را جدی بگیریم. آموزش نوجوانان در شکل ها و روش های گوناگون و متفاوت قابل اجراست که در قالب مهمترین 

الزم به نظر می آید ، در دو بخش جداگانه به آن اشاره راهبردها و راهکارهایی که برای پیشگیری از مصرف و جلوگیری از اعتیاد ضروری و 

 خواهد شد.

 . اعمال اقدامات پيشگيرانه قبل از شروع به مصرف مواد مخدر 1-6
نظریه های جامعه شناسی و روان شناسی معموالً سعی در تبیین و علت یابی مسائل و نیز یافتن راه حل هایی برای مشارکت اجتماعی 

رف مواد مخدر نیز نظرات راهگشای فراوانی ارائه شده که در خیلی از موارد مثمر ثمر بوده و به نتیجه رسیده است. در دارند. در زمینه مص

کشور ما با توجه به مشکالت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی معضل مصرف مواد مخدر نه تنها امری مطلوب، بلکه الزم و ضروری به 

حل های متناسب با  شرایط زمانی و مکانی و فرهنگی و نیز با توجه به امکانات و پتانسیل های کشور و جامعه،  نظر می رسد که استفاده از راه

 در حل این معضل بسیار راهگشا خواهد بود.

 لدر پیشگیری اولیه، هدف از روی آوری به مصرف مواد مخدر این است که ما به سالمت خود و اجتماع بیندیشیم و اجازه ندهیم، عوام

 و زمینه های مصرف مواد مخدر موجود نباشد، به طور قطع اعتیاد حادث نخواهد شد. در این مرحله الزم است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد

 [.19تا جلوی شروع به مصرف هر نوع مواد مخدر مضر گرفته شود]

 . آگاه سازي و آموزش والدين1-1-6
است. لیکن در اغلب کشورها، والدین جوان به ندرت برای این نقش مهم آموزش می بینند. پدریا مادر بودن مسئولیت سخت و دشواری 

گذار این امر به ویژه زمانی مهم می شود که اغلب مطالعات به عمل آمده نشان     می دهند که والدین و خانواده ها، از جمله عوامل مهم تأثیر

اك نوجوانان )به ویژه در سال های کودکی که تأثیر و نفوذ والدین بیشتر از دوستان بر کاهش سوء مصرف مواد مخدر و سایر رفتارهای خطرن

 و هم کالسی هاست ( هستند.

آگاه سازی والدین، یکی از مهم ترین بخش های مؤثر در هر برنامه پیشگیری از مصرف مواد مخدر است. برخالف نوجوانان که اغلب 

کنند. بررسی ها و تحقیقات مختلف نشان می دهند که همواره میزان شیوع سوء مصرف مواد شیوع مصرف را بیش از حد واقعی آن فرض می 

مخدر را کمتر از میزان واقعی آن پیش بینی می کنند و در نتیجه خطر آن را نیز احساس نمی کنند. والدین اغلب باور ندارند که این مشکل 

دین باید از خطر اعتیاد آگاه شوند و در مورد پیشگیری از آن احساس مسئولیت کنند. برای فرزندان آنها نیز ممکن است پیش آید. در ابتدا وال

 این آگاه سازی باید به طور مکرر و از راه های مختلف مانند خواندن کتاب، روزنامه، شرکت در جلسه های مشاوره، سمینار، پیوستن به تشکل

 [.14اولیاء و مربیان این هدف را به شکل فعالتری دنبال کند]والدین انجام شود. تشکل والدین می تواند از طریق انجمن 

 . عدم دسترسي به مواد مخدر 2-1-6

مبارزه با عرضه ی قاچاق مواد اعتیادآور و مضر و عدم دسترسی به آنها از مقدمات پیشگیری از استفاده نابجای موادمخدر و روانگردان 

واد اعتیادزا و مضر، در دسترس نبودن آنهاست. اگراین مواد مخدر در دسترس باشد، است. توفیق قابل قبول در پیشگیری از سوء مصرف م

وسوسه های شیطانی و بسیاری عوامل خارجی، شخص آسیب پذیر را تحت تأثیر قرار می دهند. ما نباید اجازه دهیم که افراد سودجو، مقدمات 

ن را به مردم عرضه نمایند. بنابراین عدم دسترسی به مواد مخدر مضر، مهمترین قریبه حرام و منهی عنه را فراهم کرده، مواد مخدر و روان گردا

 شرط برای امکان پیشگیری اولیه از اعتیاد است. به طوری که می توان آن را به منزله واکسن بیماری های واگیر دانست.

ا و بخشنامه های متعددی از تأیید مراجع رسمی در ایران در اجرای سیاست منع دسترسی به مواد مخدر، تاکنون قوانین، تصویب نامه ه

گذشته است که همه ی این ها بر یک سیاست و یک نظریه استوار بوده و آن عدم دسترسی به مواد مخدر از طریق جرم انگاشتن کشت، 

رد دولت اقدامات مؤثرتری انجام مصرف، خرید و فروش، تولید و ساخت، حمل، توزیع و سایر افعال وابسته بوده است. در این راه و در تمام موا

داده، که در آخرین و مهمترین آن ها ایجاد ستاد مبارزه با مواد مخدر می باشد. که اجرای این سیاست با پیش بینی مجازات های سنگین 
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وده، از عوامل انسانی برای قاچاقچیان نظیر اعدام، حبس های طوالنی مدت، مصادره اموال و انزوای معتادان با هدف پاك سازی محیط های آل

مولد، توزیع و پخش مواد مخدر بوده است. باید گفت یکی از بدشانسی های اصلی جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با اعتیاد، همسایگی با 

انند این شود. م عوامل بزرگ تولید مواد مخدر یعنی کشور افغانستان است. بنابراین در وهله ی اول باید برای این مسأله تمهیداتی اندیشیده

کیلومتری ایران با افغانستان و پاکستان به طور کامل کنترل شود. مأموران مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر جهت مجهز باشند.  1325که مرز 

چیان قاچاقهمچنین مرز آبی در جنوب کشور کنترل گردد. به گونه ای که این کنترل شدید موجب شود که مسیر ترانزیت مواد مخدر از سوی 

تغییر کرده و از خاك ما صرف نظر کند. رفت آمد افغان ها تا سر حد امکان کنترل و محدود شود و تحت نظر باشند. از طریق این تمهیدات و 

 درصد از اعتیاد کشور کاسته خواهد شد. اگر چه دولت جمهوری اسالمی ایران با ایجاد موانع ساختگی مانند 30عمل درست به آن تا حدود 

 بستن تنگه ها و گذرگاه های ورودی کاروان قاچاقچیان احداث برجکهای دیده بانی در نوار مرزی شرق کشور ، اقدامات مفیدی انجام داده ولی

 باز کافی نمی باشد.

بط اعم در هرحال موفقیت کامل در امر مبارزه با مواد مخدر وعدم دسترسی به مواد مستلزم همکاری همه نهاد ها و سازمان های مرت

 [.15از داخلی و بین المللی و حتی خود مردم می باشد، تا بتوان نسل نوجوان کشور را نجات داد]

 . هوشياري والدين3-1-6

برای پیشگیری از عادات و رفتارهای منفی و غیر سالم نوجوانان و جوانان، هیچگاه نباید صبر کرد تا آنان با چنین مشکالتی درگیر شوند 

یافتن راه حل و شیوه مقابل با آن برآمد. از طرف دیگر، با ندیده گرفتن یا انکار واقعیات موجود، نه تنها نمی توان مشکلی را و آن گاه درصدد 

حل کرد، بلکه فرصت یافتن راه حل هم از دست می رود. بهای پیشگیری مؤثر از اعتیاد نوجوانان، همانا هوشیاری همیشگی والدین و اعضای 

. نتایج تحقیقات فراوانی نشان می دهند نوجوانانی که ارتباط صمیمانه و نزدیکی با اعضای خانواده شان دارند و از بودن در مؤثر خانواده است

جمع آن ها احساس رضایت و شادی می کنند، کمتر به دنبال رفتارهای ناسالم می روند. بنابراین والدین باید به منظور پیشگیری از اعتیاد 

مواد مخدر، معیارهای )خوب بودن( و )بد بودن( را به فرزندانشان یاد بدهند و ارزش های پسندیده ی اخالقی، رفتارهای نوجوانان به مصرف 

 مناسب اجتماعی، انتظارات جامعه از یک نوجوان مسئول را به آن ها بیاموزند.

نه، مدرسه و اجتماع جدی و مسئول وهوشیار باشند. والدین باید به نوجوانان یاد دهند که در برابر اجرای مقررات و قوانین حاکم بر خا

اهمیت دادن به نظم وانضباط و داشتن رفتارهای پسندیده و موجه را باید به آنان آموخت. پدر و مادر باید سعی کنند الگوی رفتاری خوبی 

زت نفس و خویشتن داری و اعتماد به نفس برای نوجوان خود باشند زیرا او همواره نظاره گر اعمال و رفتارهای والدین خویش است. باید ع

لدین افرزندان را تقویت نموده فرصت ها و و موقعیت هایی باید برای فرزند نوجوانتان پیش آورید تا او بتواند پیروزمندانه به اهدافش برسد. و

های او، حمایت از رفتارهای مثبت، موفق کسانی هستند که ارتباط مؤثر و صمیمانه ای با نوجوان برقرار می کنند. گوش دادن به صحبت 

 پسندیده و سالم، توجه کردن به احساسات وعواطف او و پذیرش بی قید و شرط نوجوانان به انان کمک می کند تا با با ایجاد رابطه ای نزدیک

 و صمیمانه با والدین خود در صدد مقابله با بحران های زندگی بر آیند.

سردگی، بی حوصلگی و انزواطلبی فرزند نوجوانشان هوشیار باشند. واقعیت های اجتماع را به آنها پدر و مادر باید نسبت به احساس اف

گوشزد کنند. گروهی از والدین تصور می کنند با مطرح نکردن مشکالت گوناگون جامعه و سرپوش گذاشتن بر حقایق تلخ زندگی، روشی 

که انان نیاز دارند اطالعات صحیحی درباره ی مسایل جامعه ای که در آن زندگی مناسب برای حمایت از فرزندشان انتخاب می کنند. در حالی

 می کنند داشته باشند. به طور خالصه آن چه والدین می توانند درباره ی مواد مخدر به نوجوانانشان بیاموزند، می تواند در زمینه ی آسیب

ز مصرف مواد مخدر مثل بزهکاری، فحشا و جنایت، یا حتی عواقب قانونی های بدنی ناشی از مصرف مواد مخدر، یا آسیب های رفتاری ناشی ا

 [.11دستگیر شدن همراه با مواد مخدر و مسایل قضایی متعاقب آن باشد]

 . اهميت و نقش مدرسه در پيشگيري 4-1-6
کسب نگرش دارد. اهمیت  مدرسه به عنوان گسترده ترین و در دسترس ترین محیط آموزشی نقش مهمی در انتقال دانش و مهارت ها و

مدرسه به عنوان تنها دنیای اکثر بچه ها و فعالیت های آن به عنوان فعالیتهای اصلی کودکان و نوجوانان، در شکل دهی ساختار روانی و 

ت، شخصیتی دانش آموزان اهمیت فراوان دارد. مدرسه محیطی است که دانش آموزان در آن احساس ارزشمندی، اعتماد به نفس، موفقی

شکست، محبوبیت و انزوا را تجربه می کنند. شروع مصرف مواد مخدر برای اغلب مصرف کنندگان به سالهای مدرسه باز می گردد. اینجاست 

که اهمیت نقش مدرسه به عنوان مهم ترین مکان برای اجرای برنامه ها پیشگیری از گرایش به مصرف مواد مخدر بیشتر نمایان می گردد. 

گستردگی جمعیت تحت پوشش که امروزه تقریباً همه افراد الزم التعلیم را در بر می گیرد و در دسترسی به اکثر جمعیت  مدرسه به خاطر

نوجوانان، جهت آموزش در زمان و مکان خاص و همچنین داشتن مربیان و معلمان که نیروهای مناسبی برای اجرای برنامه های آموزشی و 

 نقش محوری در پیشگیری از مصرف مواد مخدر و گسترش آن توسط نوجوانان داشته باشد. اطالع رسانی می باشند می تواند
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تحقیقات نشان می دهد آموزش هایی که افراد در سنین پایین تر می بینند، پایدارتر و تأثیرگذارتر است و آگاهی به نوجوانان برای 

به عهده دارد و در حقیقت مدرسه نقش بسیار مهمی در تکمیل نقش خانواده پیشگیری و مبارزه با اعتیاد و ساختن جامعه ی به دور از اعتیاد 

ت یبه دوش گرفته است. لذا والدین باید به ایجاد ارتباطی مستمر با مسئولین و مربیان محل تحصیل فرزندان خود و اطالع یافتن مداوم از وضع

االنی که فرزندانشان با آن ها در ارتباط مستقیم هستند و نیز با آگاه تحصیلی و طرز رفتار آنها در مدرسه و با شناختن گروه دوستان و همس

 نمودن فرزندان خود از نتایج کار، کمک شایانی به حفظ و سالمت روانی آنان نمایند.

نقش آموزش و پرورش در اطالع رسانی صحیح و آشنایی دانش آموزان با مضرات مواد مخدر، با توجه به مؤلفه هایی همچون توجه 

 نیشتر به نحوه برخورد با دانش آموزان، مراقبت همه جانبه مربیان آموزشی آنها، توجه معلمان به رفتارها و غیبت های دانش آموزان و داشتب

 [.12توقعات منطقی از دانش آموزان، به منظور احترام گذاشتن به خانواده و افراد جامعه و...، در پیشگیری از اعتیاد فوق العاده مؤثر است]

 . ايجاد نگرش منفي نسبت به تأثير سوء مصرف مواد مخدر5-1-6

معموالً افراد برای تسکین دردهای جسمانی مزمن، رفع آشفتگی های روانی و اضطراب، درمان بی خوابی، فراموشی و فرار از مشکالت 

، سرگرمی و تفریح، به استعمال مواد و شکست های اجتماعی، اقتصادی، شغلی و تحصیلی، ایجاد تغییرات روانی و تجربه های حسی خاص

مخدر می پردازند و همین موارد استفاده، باعث اعتیاد در آنها می شود. بنابراین سوء مصرف ممکن است به دلیل فقدان آگاهی کافی درباره 

وها نمی تواند ناراحتی های جسمی ی پیامدهای مضر مصرف مواد باشد. لذا باید آنها را متوجه این نکته نمود که مصرف مواد مخدر و انواع دار

 و و روانی آنها از جمله وابستگی که می تواند ضایعات شدید و گاهی جبران ناپذیری به جا گذارد را برطرف کند. اگر به افراد اطالعات کافی

اب کنند. چرا که دادن دقیق در خصوص خطر مصرف مواد داده شود، آنها ممکن است شیوه های منطقی تری در مواجهه با این موضوع انتخ

اطالعات کافی، موجب نگرش، و تغییر نگرش منجر به تغییر رفتار می شود. برای خنثی کردن تأثیر نگرش ها و فشارهای دوستان و همساالن 

مواد مخدر هر چه اطالعات بیشتری در مورد ماهیت مواد مخدر و پیامدهای زیانبار مصرف مواد بدهیم، می توانیم نگرش منفی تری در مورد 

 [.12ایجاد کنیم که نتیجه ی آن به تأخیر افتادن سن اولین مصرف یا کاهش یا اجتناب از مصرف مواد مخدر خواهد بود]

 .  غني کردن اوقات فراغت همراه با توسعه مراکز ورزشي و تفريحي6-1-6
اده از موادمخدر دارد. در واقع بخش عمده ای از چگونه گذراندن اوقات فراغت نقش مهمی در میزان گرایش جوانان و نوجوانان به استف

اثرات اوقات فراغت مربوط به احساسی است که در طول اوقات فراغت به نوجوانان دست می دهد )احساس رضایت  و احساس مثبت یا احساس 

حساس کسالت و بی حوصلگی داشته کسالت و بی حوصلگی(. معموالً افرادی که به موادمخدر معتاد شده اند درگذشته از اوقات فراغت خود ا

اند، در حالی که افراد عادی در چنین اوقاتی این احساس منفی را نداشته اند. در راهبردهای پیشگیری از مواد مخدر بایستی سعی شود با 

نان و نوجوانان به وجود فراهم نمودن امکانات مناسب برای استفاده بهتر از اوقات فراغت، نگرش مثبت و جذاب نسبت به اوقات فراغت در جوا

لکه بآورد، تا از اوقات فراغت در جهت تقویت روحیه خود استفاده کنند. اصوالً نباید به اوقات فراغت به عنوان بیکاری یا سرگردانی نگریست، 

نامه ت است. بایستی براین اوقات به عنوان بخشی اساسی از زندگی انسان ضروری والزم است. بنابراین پرکردن اوقات فراغت بسیار با اهمی

های مدون، مفید و متنوعی برای نوجوانان ایجاد کرد و مسئوالن سازمان های مرتبط مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد 

گی د با هماهناسالمی، سازمان تربیت بدنی، رسانه های جمعی به ویژه رادیو وتلویزیون، سینما تئاترها و حتی جامعه روحانیون و مساجد بای

برنامه هایی تنظیم کنند که تمام ساعات اوقات فراغت گروه های آسیب پذیر را آن چنان با سرگرمی های سالم و مفید پر کنند که هیچ فردی 

ش های را به زبان نیاورد. مدارس، ادارات آموزش و پرورش مناطق باید گرد« نمی دانم چه کار کنم و این ساعات را چگونه بگذرانم »جمله 

علمی ، تفریحی و مسافرت های گروهی دانش آموزی مناسب و اردوهای فصلی و همراه با حداقل هزینه برای دانش آموزان ترتیب تا خانواده 

ها توان پرداخت آن را داشته باشند. در کشور ما مراکز، وسایل و محیط های ورزشی به نسبت جمعیت، بسیار کم است. رشد شتابان جمعیت، 

از میزان افزایش ظرفیت مکان ورزشی جلوتر است. در هر صورت برای توسعه مکان های ورزشی و آماده کردن وسایل، باید تالش  همواره

بیشتری شود و مخصوصاً به بخش خصوصی که مایل به سرمایه گذاری در این زمینه باشد، وام های قرض الحسنه اعطاء و از آن ها حمایت 

دی که به ورزش روی می آورند. از مصرف مواد مخدر اجتناب می کنند.تعداد تفریحگاه ها و کتابخانه های عمومی شود، زیرا بدون تردید افرا

که از تنوع موضوعات برخوردار باشد به حدی کم است که نمی توان نسبت به جمعیت، برای آنها درصدی ذکر کرد. پس باید به برنامه ریزی 

خانه های عمومی پرداخت تا بیشتر زمینه جذب نوجوانان به این مکان ها فراهم و از گرایش آن ها به جامه جهت افزایش تفریحگاه ها و کتاب

 [.4سوی مواد مخدر جلوگیری به عمل آید]

 .  توسعه برنامه هاي فرهنگي و آموزشي 7-1-6

رافاتی را از خود دور کند ابتدا باید از فرهنگ سازی در زمینه انحرافات از اقدامات الزم و ضروری است. اگر جامعه ای بخواهد چنین انح

تباه، راه فرهنگی وارد شود، باید از یک سو اعتیاد به مواد مخدر در ذهن تمام جوانان و نوجوانان و به طور کلی حوزه ی عمومی جامعه، امری اش

پذیرد و از سوی دیگر فردی که به ورطه غلط و انحرافی پنداشته شود  و پیشگیری های الزم از سوی جامعه، خانواده و آموزش رسمی صورت 
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یطی حاین اشتباه افتاده و این کجروی را مرتکب شده نباید از جامعه طرد شود، بلکه با نورهای حمایتی جامعه و دولت مواجه شود و بتواند در م

برخی از راهکارهای فرهنگی الزم و ضروری  امن و آزاد ادامه زندگی دهد  و در اسرع وقت این اعتیاد را ترك نماید. به کارگیری و عملی نمودن

در حل مسأله اعتیاد مانند: آموزش، برچیده شدن فرهنگ برچسب زنی، حمایت از معتادان و نه طرد آنها، فروکش کردن فرهنگ منزلت ثروت، 

و خالقیت، ایجاد سیستم هماهنگی نظام فرهنگی با نظام اجتماعی واقتصادی و سیاسی، اصالح فرهنگ استبدادی و رواج آزادی و تالش 

آموزشی مطلوب و متعادل و هماهنگی آن با نیازهای جامعه می تواند تأثیر شگرفی در پیشگیری از مصرف مواد مخدر داشته باشد. در کنار 

 -هنری -همه این ها بعد تبلیغات و آموزش به هر نحو ممکن و ایجاد مراکزی در این خصوص هم چون کتابخانه، ورزشگاه، مراکز فرهنگی

 آموزشی می تواند در پیشگیری از مصرف مواد مخدور و کاستن از حجم اعتیاد نوجوانان، مفید واقع شود .

رسانه های جمعی تاثیرگذارترین عامل روی افکار عمومی جامعه هستند. اما قدرت اصلی رسانه ها، تقویت ارزش های موجود است 

رسانه ها در افکار عمومی تقویت شوند،که می توانند شامل ارزش های اجتماعی و تعهدات  ارزش هایی که بهتر است از طریق تمرکز و تایید

ملی و همچنین ارزش های فردی باشند. در فعالیتهای پیشگیرانه ی سوء مصرف مواد مخدر با ابزار رسانه ها، اولویت با تقویت ارزش ها و 

نقش ها فرد را به عنوان عاملی تاثیر گذار در شبکه جامعه مطرح می کند و او  تعهدات اجتماعی، ملی، فرهنگی و مذهبی است. به تقویت این

 را ملزوم به در نظر گرفتن عواقب اجتماعی رفتار های خود می کند و او را ملزم به در نظر گرفتن عواقب اجتماعی رفتار های خود می کند و

ه ها می توانند با نمایش الگو های افرادی که به باید های ملی، فرهنگی یا رعایت ضوابط را برای زندگی اجتماعی سالم، متذکر می شود. رسان

 [.12مذهبی خود احترام می گذارند و حمایت ضمنی از آنها روی این ارزش ها تاکید کنند]

 .  نقش عوامل مذهبي در پيشگيري از اعتياد 8-1-6

ر در اندیشه های نادرست و ابتالء به انحرافات اجتماعی بازمی دارد. بدون تردید آشنایی صحیح با مبانی دینی و مذهبی، انسان را از سی

از دیدگاه تعلیم و تربیت اسالمی تمامی کج رفتاری ها و انحرافات بشری از نبود یا ضعف اعتقادات مذهبی سرچشمه می گیرد و پایبندی به 

به حالل بودن مواد مخدر می تواند، یکی از عوامل گرایش به اعتیاد اصول مذهبی، بزرگترین عامل بازدارنده از انحرافات اجتماعی است. اعتقاد 

تلقی شود. مطالعات روان شناختی نشان داده است که هرچه ارتباط انسان با خداوند عمیقتر و پایدارتر باشد، احتمال گرایش به انحرافات 

، نوجوانان را برای ابتالء به مواد مخدر آسیب پذیرتر می اجتماعی از جمله اعتیاد به مواد مخدر کمتر خواهد بود. ضعف ارزش های مذهبی

کند. نقش مذهب در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به گونه ای است که حتی بسیاری از نظریه پردازان بزرگ جهان همچون : فروید، یونگ 

قی نموده اند، بطوری که از نظر فروید، مذهب ویلیام جیمز و ... ، مذهب را به عنوان عاملی مستحکم در مقابل های آسیب های اجتماعی تل

نیروی عظیمی است که قوی ترین احساسات بشری را در کنترل خود دارد. یکی از آیات قرآنی که تفسیر آن اشاره به همین موضوع اعتیاد و 

 کت گرفتار نکنید ((.سوره بقره است که خدای متعال می فرماید )) خود را با دستان خویش به هال 135نهی از آن دارد، آیه 

بنابراین زمان آن رسیده است که مواد مخدر به عنوان یک ضدارزش و عمل ناهنجار هم در عرف و هم در مذهب و اعتقادات ما محسوب 

واد ف مشود. تا با آشنایی هرچه بیشتر نوجوانان با مفاهیم مذهبی و دینی بتوان از آسیب ها و انحرافات و در نهایت از گرایش آنها به مصر

 [ .13مخدر جلوگیری به عمل آورد]

 .  ساير روش هاي پيش گيري9-1-6
 در کنار اقدامات فوق، ضروری است اقدامات پیشگیرانه ذیل مورد توجه قرار گیرد :

 حذف تدریجی اعتیاد به سیگار در سطح جامعه  -

 تبیین حرمت شرعی مواد مخدر برای مردم از طرف علما و مراجع دینی  -

 و پیوسته جهت محو بیکاری و فقر تالش مداوم -

 عدم معاشرت با دوستان ناباب -

 جلوگیری از فعالیت قلیان سراها و سفره خانه های سنتی -

 برنامه ریزی جهت جلوگیری از مهاجرت های بی رویه به شهر های بزرگ -

 تالش و کوشش در راستای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی جامعه  -

 ومی جامعه در تمام زمینه هاارتقاء سطح فرهنگ و آگاهی عم -

بکارگیری اقدامات خاص در برنامه های بازپروری جوانان بزهکار و ارائه خدمات مشاوره ای در راستای تغییر نظام ارزشی افراد   -

 بزهکار
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 . اعمال اقدامات پيشگيرانه جهت جلوگيري از مصرف مجدد مواد مخدر2-6

در این مرحله نیز، با اتخاذ تدابیر شایسته، می توان افراد مستعد اعتیاد را که در معرض خطر جدی اعتیاد قرار دارند، شناسایی نمود و 

با فراهم آوردن سرویس های خدماتی، مشاوره ای و درمانی، آموزش و حتی حضور مددکار اجتماعی در محل آنها را از موقعیت خطر زا، خارج 

 ز اعتیاد مجدد آنها شد. و مانع ا

در فعالیت های پیشگیری عالوه بر لزوم اقدام های اجتماعی در سطوح باالتر ، کودکان و نوجوانان در معرض خطر شناسایی می شوند، 

ولیت ا شناخت. به او مسپس از آن باید دید فرد معتاد چه توانایی هایی دارد و بر آنها تاکید و تکیه کرد. باید هنر، حرفه و یا مهارت فرد معتاد ر

داد و او او خواست که در میزان اختیارات و وظایفی که به او محول شده مسئول و پاسخگو باشد. تقویت و گسترش مشاوره های روانی و 

 جبران خالء های عاطفی در مورد افرادی که مشکل عاطفی خاص دارند و به طور کلی همان روش های پیشگیری که در مباحث قبل بیان

شد را می توان در این مرحله نیز، بکار برد. ولی مهمتر این است یک فرد را از تجزیه و استعمال ماده مورد مصرف کشف کرده و بشناسیم ، 

 آنگاه شیوه ی پیشگیری متناسب با آن را انتخاب کرده و اقدامات بعدی را مرحله به مرحله تا حصول نتیجه انجام داد. درست مانند پزشک که

 [.20ا باید علت و نوع بیماری را بشناسد و سپس به انتخاب دارو مبادرت نماید]ابتد
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 نتيجه گيري

دالیل اعتیاد در کشور ما که خود معلول دگرگونی های اجتماعی و مشکالت اقتصادی و پیچیدگی های سیاسی است بر همگان روشن 

 اجتماعی حل –است. بنابراین تا مسایل اصلی جامعه مانند مساله ی آموزش و پرورش، دانشگاه ها، صنعت و کشاورزی و مشکالت فرهنگی 

هایی که از آن سرچشمه می گیرد، همچنان ما را می سوزاند و فرونشاندن آن غیر ممکن و هرگونه مبارزه از نشود تب اعتیاد و بزهکاری 

فرهنگی ترین و انسانی ترین شکل آن گرفته تا خشونت بارترین آن که اعدام ها باشد به موفقیت کامل نخواهد رسید. لذا نتیجه ای که در 

ن است که اعتیاد و بزهکاری های ناشی از آن یک مساله ی اجتماعی است و راه حل آن نیز باید با ارتباط با موضوع تحقیق می توان گرفت ای

 توجه به عوامل اجتماعی مختلف جست و جو شود.

به نظر می رسد علل گرایش نوجوانان به مواد مخدر عبارت است از : الف : عدم بینش و آگاهی نوجوانان و تربیت ناصحیح آنان  ب :  

مناسب ج : عدم وجود مربیان دلسوز و الیق  د : عدم اراده جدی نوجوانان در مبارزه با مواد مخدر. چنین استنباط می شود که  محیط نا

عواملی مانند جهل و عدم آگاهی، و عدم برخورداری از رفاه نسبی و معاشرت با دوستان ناباب و همچنین داشتن خانواده نابسامان و از هم 

تاد ساختار شخصیتی نوجوانان را مستعد گرایش به سوی مواد مخدر می نماید ولی اگر نوجوان دارای اراده ای سست و گسیخته و خصوصا مع

 یناپایدار باشد و با دوستان ناباب نیز هم نشین شود و مواد مخدر نیز به آسانی در دسترس باشد خیلی زودتر به مواد مخدر و اعتیاد روی م

شگیری از شیوع مصرف موا مخدر در بین نوجوانان شامل: دادن بینش مناسب مذهبی و تربیت صحیح و ایجاد آورد. راهکار مناسب جهت پی

 محیط مناسب تربیتی و برخورداری از مربیان دلسوز و ماهر از شیوع مصرف مواد مخدر پیشگیری نمایند.

ایت و آگاهی، نوجوانان را نسبت به مضرات و آثار شوم مواد مسلما خانواده ها و والدین نوجوانان اولین کسانی هستند که می توانند با در

ی م مخدر آگاه نمایند و این خود نقش و جایگاه خانواده را در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و همچنین بزهکاری های ناشی از آن به اثبات

 رساند. 

با برنامه ریزی از بین برد تا نوجوانان در چنین موقعیت هایی  همچنین باید موقعیت هایی که زمینه گرایش به اعتیاد را فراهم می کند

قرار نگیرند و مضافا با تقویت نقش و جایگاه مدرسه و مربیان دلسوز و آگاه سازی و آموزش والدین در تربیت صحیح و ارتقای بینش مذهبی، 

ی منفی قرار گرفتند، بتوانند مقاومت کنند و با اراده جدی) نوجوانان از چنان شناخت و آگاهی برخوردار گردند که اگر در مقابل پیشنهاد ها

ر ظنه( بگویند. چنین جامعه ای چنان چه در مسیر ترافیک مواد مخدر قرار داشته و از نظر تاریخی با مواد اعتیاد آور نیز آشنا باشد و از ن

 در مورد خیل قابل توجهی به سرعت بالفعل می شود . مذهبی و فرهنگی بار منفی اعتیاد چشمگیر نباشد، طبعا استعداد بالقوه یاد شده

باالخره این که موضوع اعتیاد باید البه الی مجموعه ای از مسایل داخلی و خارجی، عاطفی و فرهنگی و خانوادگی و اجتماعی آن هم 

 ررسی شود .نه دور میزهای چای و شیرینی در سمینارهای تشریفاتی، بلکه در موسسات تحقیقاتی و مراکز پژوهشی ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rassjournal.ir/


 1 - 14  ، ص1317 زمستان، 16رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 مراجعمنابع و 
 ، تهران: سازمان پزشکی قانونی کشور13گرجیان، بهمن، موادمخدر و بزهکاری، مجله علمی پزشکی قانونی، شماره  [1]

 1923آقابخشی، حبیب، اعتیاد و آسیب شناسی خانواده، تهران: انتشارات دانش آفرین،  [2]

   1915کریم پور، صادق، روان شناسی اعتیاد، تهران: انتشارات امیرکبیر،  [9]

 1931اطالعات،  نشر.آن علل و موادمخدر به اعتیاد .فرحناز برجاس، [4]

  1942علومی، رضا، بزهکاری جوان، تهران: انتشارات امیرکبیر،  [5]

  1912انقالب اسالمی  برژه، ژان، اعتیاد و شخصیت، ترجمه توفان گرگانی، تهران: انتشارات آموزشی [1]

 1925سنجش،تهران،  و آموزشی نوجوانان و کودکان بزهکاری و توانا، علی، نابهنجاری نجفی [2]

 1925نیا، مهدی، تهران، مجد  کی:نظری، ترجمه شناسی گسن،ریمون، جرم [2]
[9] Matza. D. (1968). Delinquency and Theft. California: California University Press 

 1925 تهران ،چاپ پنجم، انتشارات آوای نور جامعـه شناسـی انحرافـات، ،هدایت اهلل ستوده، [10]

[11] Fox. V. (1985). Criminology, Newjersey: Prentic Hall. inc. 

 ا(، تهران: انجمن اولیا و مربیاناسعدی، سیدحسن، پیشگیری از اعتیاد)مواد مخدر، آسیب ها و راهبرده [12]

 1925کشور سازمان بهزیستی فرهنگی امور انتشارات :تهران. اعتیاد از هاولی پیشگیری آفرین، ، رحیمی [19]

 بهزیستی سازمان پیشگیری معاونت انتشارات تهران، اعتیاد، از پیشگیری برای عمومی محسن،آموزش دهقانی، [14]

  1922.کشور

 (1922).آن با برخورد راههای و ایران در اعتیاد پدیده بر اقلیما، مصطفی، نگرشی [15]
[16] Wheer;S(1967),Deviant Behavior In N.J.Smelser (ed). Sociology: An Introduction. 

New York: John Wiley and sons 

 .رمخد مواد بر نظارت کل اداره و اعتیاد با مبارزه هماهنگی مرکز ستاد ایران، در اعتیاد علل حسین، بررسی محمد فرجاد، [12]

 1953نشربدر، 

گسیختگی و انحرافات اجتماعی مقدمه ای بر جامعه شناسی رفتار انحرافی، تهران، انتشارات  قائم مقامی، فرهت، نظام [12]

 1955روشنفکر، 

 .1923 سپتا،: کرمانشاه مخدر، مواد مصرف از پیشگیری در دینی های آموزه نقش فرشید، وزیله، [13]

 1922. شناختی علوم های تازه ی مجله. مخدر مواد مصرف سو از پیشگیری نهاله، بیدختی، [20]

 

http://www.rassjournal.ir/

