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چکیده
سوءمصرف و وابستگي به مواد مخدر ،يکي از معضلات و نگرانيهای عمده جهان امروز و عامل بازدارنده رشد و شکوفايي جامعه
است .پژوهش حاضر باهدف بررسي و مرور جامع عوامل مخاطرهآمیز فردی ،بین فردی ،محیطي و اجتماعي مرتبط با گرايش به
سوءمصرف مواد مخدر طبق تحقیقات انجام شد .بر همین اساس اطلاعات اين مطالعه به روش تحلیلي-کتابخانه ای جمع آوری
گرديد .نتايج اين مطالعه نشان داد که عوامل فردی ،بین فردی ،اجتماعي و محیطي مورد توافق اکثر مطالعات در گرايش به اعتیاد
بوده است .لذا پیشنهاد مي گردد که هر برنامه پیشگیرانه از اعتیاد در کشور ضمن اينکه بايد بر مبنای فرهنگ و ظرفیت های مناطق
مختلف کشور تدوين گردد ،بايد چندجانبه و براساس کاهش عوامل خطر و تقويت عوامل محافظ باشد.
کلیدواژهها :اعتیاد ،عوامل مخاطرهآمیز ،عوامل فردی ،بین فردی ،عوامل محیطي ،عوامل اجتماعي
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مقدمه
اعتیاد يک بیماری جسمي ،رواني ،اجتماعي و روحاني (گالانتر )4002 ،است که در شکلگیری آن زمینههای پیش اعتیادی متعددی
نقش اساسي ايفا ميکنند .مطالعات متعدد نشان دادهاند ،اعتیاد در مصرفکنندگان نیکوتین ،الکل ،ترياک تنها در بخش کوچکي از
جمعیت که به مصرف مزمن مواد ميپردازند ،روی ميدهد .مصرف مواد يک پديده رشدی است که بهصورت خطي از اوايل نوجواني
تا اوايل جواني افزايش مييابد (يانگ و همکاران .)4004 ،ممکن است تجلي استعداد اعتیاد در طي زندگي ،اوايل نوجواني تا جواني
باشد (زينالي .)3131 ،موضوع مواد مخدر يکي از مهمترين مسائل اجتماعي اغلب کشورهاست و در سالهای اخیر ابعاد مسئله هم
در سطح کشور ما و هم در سطح جهاني به حد نگرانکنندهای رسیده است .در اين میان ،آسیبپذيرترين گروه ،جوانان هستند که
به دلیل بحران هويت ،بحرانهای رواني ناشي از مشکلات اجتماعي ،ماجراجويي ،لذتجويي و تنوعطلبي ،بیش از ساير گروههای
اجتماعي در معرض استفاده از مواد مخدر قرار ميگیرند .اعتیاد در کشور ما طي سالهای اخیر روند رو به افزايش داشته و مطابق
آمارها حدود  31درصد جمعیت معتاد کشور زير  20سال (حقدادی ،جهانگیری ،غلامي )3133 ،و میانگین سني  13سال است
(معاونت امور فرهنگي و پیشگیری سازمان بهزيستي کشور .)3133 ،وجود  4/3میلیون معتاد رسمي و حدود  2میلیون معتاد تفنني
که نهايتاً آنان نیز ممکن است ک معتاد دائم شوند ،لزوم توجه به اين پديده ناخوشايند را بیشتر و رهايي از اين مسمومیت را مسلمتر
ميکند .در طول دهه گذشته چند عامل خطرساز برای سوءمصرف مواد بین افراد شناساييشده است که عبارتاند از میزان بالای
تعارض خانوادگي ،مشکلات تحصیلي ،بروز همزمان اختلالات رواني نظیر اختلال سلوک و افسردگي ،مصرف مواد از سوی همسالان
و والدين ،تکانش گری و شروع زودرس مصرف سیگار .هر چه تعداد عوامل خطرساز در يک فرد بیشتر باشد ،احتمال مصرف مواد
نیز افزايش مييابد (رفیعي و رضايي .)3131 ،اعتیاد و سو مصرف مواد مخدر بهمثابه يک مسئله اجتماعي ،پديدهای است که همراه
با آن توانايي جامعه در سازمانيابي و حفظ نظم موجود از بین ميرود و باعث دگرگونيهای ساختاری در نظام اقتصادی ،اجتماعي،
سیاسي و فرهنگي در يک جامعه ميشود .سازمان بهداشت جهاني مسئله مواد مخدر ،اعم از تولید ،انتقال ،توزيع و مصرف را در
کنار سه مسئله جهاني ديگر يعني تولید و انباشت سلاحهای کشتارجمعي ،آلودگي محیطزيست ،فقر و شکاف طبقاتي ،ازجمله مسائل
اساسي شمرده است که حیات بشری را در ابعاد اجتماعي ،اقتصادی ،فرهنگي و سیاسي در عرصه جهاني مورد تهديد و چالش جدی
قرار ميدهد (باقری ،نبوی ،ملتفت ،نقي پور.)3113 ،
اغلب پژوهشهای انجامشده در حوزه اعتیاد روی عوامل تأثیرگذار در گرايش به اعتیاد و اعتیاد پذيری افراد و همچنین رويکردها
و روشهای ترک اعتیاد تأکید کردهاند .تعدادی از پژوهشها روی پايه نوروبیولوژيکي تأکید کردهاند که تفاوتهای فردی را در
آسیبپذيری و گرايش به وابستگي به مواد توضیح ميدهد .همانطور که اسمیت ( )3334و جارويک ( )3330گزارش کردهاند که
وابستگي به مواد احتمالاً بهوسیله اختلال ژنتیکي گیرنده  D2تحت تأثیر قرار ميگیرد (کوب .)3334 ،تعداد قابلتوجهي از پژوهشها
درباره عوامل زيستشناختي ،روانشناختي و اجتماعي ايجادکننده سوءمصرف اعتیاد انجامشده است .علاوه بر اين ،نظريهها و
الگوهای متفاوتي برای تبیین شروع سوءمصرف و ايجاد وابستگي به مواد با توجه به عوامل زيستشناختي ،اجتماعي و محیطي
پیشنهادشده است .اساساً اعتقاد براين است که عوامل اجتماعي و محیطي نقش مهمي را در تجربه اول مصرف ايفا ميکنند درحاليکه
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عوامل فردی و زيستشناختي در اختلالات اعتیاد نقش مهمتری دارند (وست .)4003 ،فیض الهي عوامل اجتماعي مرتبط با اعتیاد
را در بین جوانان استان ايلام را موردبررسي و مطالعه قرار داده است .در اين پژوهش يافتهها حاکي از آن است که آسیبهای
خانوادگي نظیر نابساماني خانوادگي ،وجود زمینه خانوادگي ،مديريت ناهمخوان والدين و پیوستگي اندک به خانواده از سويي و
تأثیر مخرب میزان فرصتهای کنترل نشده فرد و ويژگيهای منفي گروه دوستان بزهکار و محیط نامناسب آموزشي در گرايش فرد
به اعتیاد تأثیر مثبت دارد (فیض الهي .)3113 ،همچنین در پژوهشي ديگر با عنوان بررسي تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعي بر اعتیاد
معتادان مرکز بازپروری کرمان نشان ميدهد که بین وضعیت شغلي ،سابقه جرم والدين ،سواد پدر و وضعیت اقتصادی اجتماعي
خانواده با اعتیاد رابطه معنيداری وجود دارد (سعید.)3133 ،
عوامل مخاطره آمیز فردی
 نوجواني
مخاطرهآمیزترين دوران زندگي ازنظر شروع مصرف مواد ،دوره نوجواني است .نوجواني دوره انتقال از کودکي به بزرگسالي و
کسب هويت فردی و اجتماعي است .در اين دوره میل به استقلال و مخالفت با والدين به اوج خود ميرسد و نوجوان برای اثبات
بلوغ و فرديت خود ارزشهای خانواده را زير سؤال ميبرد و سعي در ايجاد و تحمیل ارزشهای خود دارد .مجموعه اين عوامل
همراه با حس کنجکاوی و نیاز به تحرک ،تنوع و هیجان فرد را مستعد مصرف مواد مينمايد.
 استعداد ارثی
شواهد مختلف دال بر استعداد ارثي اعتیاد به الکل و مواد وجود دارد .تأثیر مستقیم عوامل ژنتیکي عمدتاً از طريق اثرات فارماکوکیتیک
مواد در بدن هست که تعیینکننده تأثیر ماده بر فرد است .برخي از عوامل مخاطرهآمیز ديگر نیز تحت نفوذ عوامل ژنتیکي هستند
مانند برخي اختلالات شخصیتي و رواني و عملکرد نامناسب تحصیلي ناشي از اختلالات يادگیری.
 صفات شخصیتی
عوامل مختلف صفات شخصیتي با مصرف مواد ارتباط دارند .از اين میان ،برخي از صفات ،بیشتر از بقیه پیشبیني کننده احتمال
اعتیاد هستند و بهطور کل فردی را تصوير ميکنند باارزشها يا ساختارهای اجتماعي مانند خانواده ،مدرسه و مذهب پیوند ندارد و
يا از عهده انطباق ،کنترل يا ابراز احساسات دردناکي مانند احساس گناه ،خشم و اضطراب برنميآيد .اين صفات عبارتاند از :عدم
پذيرش ارزشهای سنتي و رايج ،مقاومت در مقابل منابع قدرت و نیاز شديد به استقلال ،صفات ضداجتماعي مانند پرخاشگری
شديد ،احساس فقدان کنترل بر زندگي خود ،اعتمادبهنفس پايین ،فقدان مهارت مقاومت در برابر پیشنهادهای خلاف ديگران ،فقدان
مهارتهای اجتماع و انطباقي .ازآنجاکه اولین مصرف مواد ،معمولاً از محیطهای اجتماعي شروع ميشود ،هر قدر فرد قدرت تصمیم
گیری و مهارت ارتباطي بیشتری داشته باشد ،بهتر مي تواند در مقابل فشار همسالان مقاومت کند.
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 اختلالات روانی
در حدود  30درصد موارد ،اعتیاد با اختلالات روانپزشکي همراه است .شايعترين تشخیصها عبارتاند از :افسردگي اساسي ،اختلال
شخصیت ضداجتماعي ،ترس بیمارگونه ،ديس تايمي يا کجخلقي ،اختلال وسواسي-جبری ،اختلال پانیک ،مانیا ،اسکیزوفرنیا.
 نگرش مثبت به مواد
افرادی که نگرشها و باورهای مثبت و يا خنثي به مواد مخدر دارند ،احتمال مصرف و اعتیادشان بیش از کساني است که نگرشهای
منفي دارند .اين نگرشهای مثبت معمولاً عبارتاند از :کسب بزرگي و تشخیص ،رفع دردهای جسمي و خستگي ،کسب آرامش
رواني ،توانايي مصرف بدون ابتلا به اعتیاد.
 موقعیتهای مخاطرهآمیز فردی
بعضي از نوجوانان و جوانان در موقعیتها يا شرايطي قرار دارند که آنان را در معرض خطر مصرف مواد قرار ميدهد .مهمترين اين
موقعیتها عبارتاند از :در معرض خشونت قرار گرفتن در دوران کودکي و نوجواني ،در معرض توجه بیشازحد والدين قرار
گرفتن ،ترک تحصیل ،بيسرپرستي يا بيخانماني ،فرار از خانه ،معلولیت جسمي ،ابتلا به بیماریها يا دردهای مزمن .حوادثي مانند
از دست دادن نزديکان يا بلايای طبیعي ناگهاني نیز ممکن است منجر به واکنشهای حاد رواني شوند .در اين حالت فرد برای کاهش
درد و رنج و انطباق با آن از مواد استفاده ميکند.
 تأثیر مواد بر فرد
اين متغیر وقتي وارد عمل ميشود که ماده حداقل يکبارمصرف شده باشد .چگونگي تأثیر يک ماده بر فرد ،تابع خواص ذاتي ماده
مصرفي و تعامل آن با فرد و موقعیت مصرفکننده است .تأثیر مواد بر مصرفکننده ،به میزان قابلتوجهي به مشخصات او بستگي
دارد .اين مشخصات عبارتاند از :شرايط جسمي فرد ،انتظار فرد از مواد ،تجربیات قبلي تأثیر مواد و مواد ديگری که همزمان
مصرفشدهاند .مواد مختلف نیز تأثیر متفاوتي بر وضعیت فیزيولوژيک و رواني فرد دارند؛ مثلاً هروئین و کوکائین سرخوشي شديد،
الکل آرامش و نیکوتین ،کمي هشیاری و آرامش ايجاد ميکند.
عوامل مخاطرهآمیز بین فردی و محیطی
 خانواده
خانواده اولین مکان رشد شخصیت ،تشکیل باورها و الگوهای رفتاری فرد است .خانواده همانطور که ممکن است محل حفظ و
رشد افراد و کمک به حل استرس و آسیب باشد ،ميتواند منبعي برای تنش ،مشکل و اختلال باشد .ناآگاهي والدين ،ارتباط ضعیف
والد و کودک ،توجه زياد به کودک و ناتوان بازآوردن او ،فقدان انضباط در خانواده ،خانواده متشنج يا آشفته و ازهمگسیخته ،احتمال
ارتکاب به انواع بزهکاری مانند سو مصرف مواد را افزايش ميدهد .همچنین والديني که مصرفکننده مواد هستند ،باعث ميشوند
فرزندان با الگوبرداری از رفتار آنان ،مصرف مواد را يک رفتار بهنجار تلقي و رفتار مشابهي پیشه کنند.
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 دوستان
تقريباً در  20درصد مواد ،اولین مصرف مواد به دنبال تعارف دوستان رخ ميدهد .ارتباط و دوستي با همسالان مبتلابه سو مصرف
مواد ،عامل مستعد کننده قوی برای ابتلای نوجوانان به اعتیاد است .مصرفکنندگان مواد ،برای گرفتن تائید دوستان ،سعي ميکنند
آنان را وادار به همراهي با خودنمايند .گروه همسالان بهخصوص ،در شروع مصرف سیگار و حشیش بسیار مؤثر هستند.
بعضي از دوستيها ،صرفاً حول محور مصرف مواد شکل ميگیرد .نوجوانان نیازمند تعلق به گروه هستند و اغلب پیوستن به گروههايي
که مواد مصرف ميکنند ،بسیار آسان است .هر چه پیوند فرد با خانواده ،مدرسه و اجتماعات سالم کمتر باشد ،احتمال پیوند او با
اين قبیل گروهها بیشتر ميشود.
 مدرسه
ازآنجاکه مدرسه بعد از خانواده ،مهمترين نهاد آموزشي و تربیتي است ،ميتواند از محیطهای زمینهساز مصرف مواد در نوجوانان
باشد .بيتوجه ي به مصرف مواد و عدم وجود محدوديت يا فقدان مقررات منع مصرف در مدرسه ،استرسهای شديد تحصیلي و
محیطي ،فقدان حمايت معلمان و مسئولان و طرد شدن از طرف آنان از عوامل مؤثر اعتیاد است.
 محل سکونت
وجود عوامل متعدد در محیط مسکوني ميتواند موجب گرايش افراد به مصرف مواد شود .فقدان ارزشهای مذهبي و اخلاقي ،شیوع
خشونت و اعمال خلاف ،وفور مشاغل کاذب ،آشفتگي و ضعف همبستگي بین افراد محل و حاشیهنشیني ازجمله اين عوامل.
عوامل مخاطرهآمیز اجتماعی
مشخصات فردی و عوامل محیطي بخشي از علل اعتیاد هستند و بخش ديگر را بازارهای بینالمللي مواد و عوامل اجتماعي-اقتصادی
حاکم بر جامعه تشکیل ميدهند .اين عوامل عبارتاند از:
 قوانین
فقدان قوانین جدی منع تولید ،خريدوفروش ،حمل مصرف مواد ،موجب وفور و ارزاني آن ميشود.
 بازار مواد
میزان مصرف مواد ،باقیمت آن نسبت معکوس دارد .هر چه قیمت مواد کاهش يابد ،تعداد افرادی که بتوانند آن را تهیه کنند ،افزايش
مييابد .همچنین دسترسي آسان به مواد بر تعداد مصرفکنندگان ميافزايد.
 مصرف مواد بهعنوان هنجار اجتماعی
در جوامعي که مصرف مواد نهتنها ضد ارزش تلقي نميشود ،بلکه جز ی از آداب و سنن جامعه و يا نشانگان تمدن و تشخص و
وسیله احترام و پذيرايي است ،مقاومتي برای مصرف مواد وجود ندارد و سو مصرف مواد و اعتیاد شیوع بیشتری دارد.
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 کمبود امکانات فرهنگی ،ورزشی و تفریحی
کمبود امکانات برای پاسخ به نیازهای طبیعي رواني و اجتماعي نوجوانان و جوانان از قبیل کنجکاوی ،تنوعطلبي ،هیجان ،ماجراجويي،
مورد تائید و پذيرش قرار گرفتن و کسب موفقیت بین همسالان ،موجب گرايش آنان به کسب لذت و تفنن از طريق مصرف مواد و
عضويت در گروههای غیرسالم ميشود.
 عدم دسترسی به دستگاههای خدماتی ،حمایتی ،مشاورهای و درمانی
در زندگي افراد ،موقعیتها و مشکلاتي پیش ميآيد که آنان را از جهات مختلف در معرض خطر قرار ميدهد .فقدان امکانات لازم
يا عدم دسترسي به خدماتي که در اين موقع بتواند فرد را ازنظر رواني ،مالي ،شغلي ،بهداشتي و اجتماعي حمايت نمايد ،فرد را تنها
و بيپناه و بدون وجود سطح مقاومت اجتماعي رها ميکند.
 توسعه صنعتی جامعه ،مهاجرت ،کمبود فرصتهای شغلی و محرومیت اقتصادی -اجتماعی
توسعه صنعتي ،جوامع را به سمت شهری شدن و مهاجرت افراد از روستاها به شهرها سوق ميدهد .مهاجرت باعث ميشود تا فرد
برای اولین بار با موانع جديدی برخورد نمايد .جدايي از خانواده ،ارزشهای سنتي و ساختار حمايتي بهتنهايي ،انزوا و ناامیدی فرد
ميانجامد .کمسوادی ،فقدان مهارتهای شغلي ،عدم دسترسي به مشاغل مناسب و به دنبال آن محدوديت در تأمین نیازهای حیاتي
و اساسي زندگي و تلاش برای بقا ،فرد را به مشاغل کاذب يا خريدوفروش مواد ميکشاند .در اين مواقع فرد برای انطباق بازندگي
سخت روزمره و شیوه جديد زندگي به استفاده از شیوههای مصنوعي مانند مصرف مواد کشیده ميشود.
راهبردهای پیشگیری در حوزه اعتیاد
برنامههای پیشگیری از اعتیاد بهطورکلي بر دو راهبرد کاهش عرضه و کاهش تقاضا متمرکز است .کاهش عرضه عمدتاً شامل
فعالیتهای انتظامي ،قضايي و قانونگذاری است و هدف آن کاهش عرضه مواد به سطح جامعه است؛ کاهش تقاضا شامل همه
فعالیتهايي است که میزان مصرف مواد را در سطح جامعه کاهش دهد .عرصه کاهش تقاضا خود شامل سه رويکرد پیشگیری،
درمان و کاهش آسیب است .در اين برنامهها سعي ميشود بروز موارد جديد سوءمصرف مواد کاهش يابد و به شیوهها و اشکال
مختلف اجرا ميشوند .مطالعات نشان دادهاند تنها آن دسته از اقدامات پیشگیرانه مؤثرند که جامع ،چندبخشي و مداوم باشند .در
میان اقدامات درماني نیز تنها دستهای مؤثرند که به اعتیاد به چشم يک بیماری مزمن عودکننده بنگرند .همچنین به دلیل آماده نبودن
بسیاری از معتادان برای پذيرش درمان و گسترش بیماریهای مهلکي همچون ايدز و هپاتیت که از طريق استفاده مشترک از وسايل
تزريق انتقال مييابند ،اتخاذ روشهای کاهش آسیب که مبتني بر بهکارگیری اصول بهداشتي بدون الزام به ترک است از ديگر
برنامههای کاهش تقاضا محسوب ميشود .البته حوزه کاهش تقاضا تقسیمبندیها ،مراحل متعدد و تعاريف گوناگون صورت داشته
است .اکثر متخصصان ،حوزه کاهش تقاضا را بر اساس جامعه هدف و مصرف مواد به سه مرحله پیشگیری اولیه ،ثانويه و ثالث
تقسیم کردهاند (میری آشتیاني.)3113 ،
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نتیجهگیری
اعتیاد به مواد مخدر يکي از مهمترين آسیبهای اجتماعي است و از مصاديق عمدهی انحرافات محسوب ميشود .انحرافي که
ميتواند پايه و اساس بسیاری از آسیبها و معضلات اجتماعي در سطح جامعه باشد .درواقع شیوع اعتیاد به مواد مخدر در مورد
افراد جامعه تباهي ،آشفتگي و فروپاشي بنیادهای آن جامعه خواهد شد .اگر بتوان با اقدامات و برنامههايي از گرايش مردم و
بهخصوص جوانان به مصرف مواد کاست ،قدم بزرگي در جهت کاهش تقاضا و سلامت جامعه برداشتهشده است .باوجوداينکه
برنامههای زيادی تحت اين عنوان در کشورها اجراشده است ،اما در بسیاری از موارد کاهشي در بروز سوءمصرف مواد رخ نداده
است .به همین خاطر بحثهای زيادی در مورد هزينه ،کارايي و حتي خطرات برنامههای پیشگیرانه وجود دارد .خصوص ًا اين پرسش
مطرح ميگردد که چرا عليرغم بهکارگیری برنامههای پیشگیرانه ،مصرف مواد در نوجوانان امروزی در حال افزايش است .محدوديتي
که به چشم ميآيد ،شايد تعداد کم مطالعات مداخلهای يا برنامههای پیشگیری منسجم است بر همین اساس نیاز به انجام مطالعاتي
ازايندست را در آينده روشن ميسازد .علاوه بر اين توجه به اين نکته لازم است که اين عوامل محافظ و خطر در برابر سو مصرف
مواد در دوران کودکي و نوجواني متفاوت است ،بهطوریکه عوامل خطر و محافظ در سنین کودکي بیشتر در درون خانواده است
اما در نوجواني بیشتر به محیط بیرون و تأثیر همسالان برميگردد .مهمترين عوامل محافظ در پیشگیری از اعتیاد در خانواده وجود
پیوند قوی کودک با والدين ،حمايت والدين از نیازهای مالي و هیجاني و اجتماعي کودکان ،وجود ارزشهای محکم و الگوی صحیح
رفتاری در خانواده و داشتن انضباط پايدار و مقررات واضح در محیط خانواده ميباشد .از طرفي برعکس اين حالات ميتواند عامل
خطر مهمي برای گرايش نوجوان باشد ،مثلاً خانواده آشفته ،نداشتن نظارت در سرپرستي ،دادن آزادی بیشازحد به کودک و نوجوان
و والدين معتاد در خانواده از فاکتورهای مهم خطر گرايش به مصرف مواد هستند .بديهي است که پیشگیری در سطح اولیه در
مهمترين مرکز رشد کودک يعني خانواده تا حدود زيادی امکانپذير است .عوامل اجتماعي و عوامل خطر بیرون از خانواده در
صورت همراه شدن با عوامل درون خانواده شخص را مستعد سو مصرف مواد خواهد کرد .ازجمله اين عوامل ميتواند در دسترس
بودن محیط زندگي ،کمبود امکانات حمايتي و مشاورهای و درماني ،انتخاب گروه همسال نامناسب و  ...ميباشد .همچنین برخي
خصوصیات فردی در نوجوان مانند شکست تحصیلي ،نداشتن مهارتهای مقابلهای قوی ،پذيرفتن مصرف مواد بهعنوان هنجار،
پرخاشگری و قانونشکني در مدرسه ،ميتواند از عوامل خطر بیرون از خانواده باشد .با توجه به توضیحات فوق ،آگاهسازی و
آموزش والدين در جهت داشتن الگوی رفتاری سالم در خانواده ،به دست آوردن اطلاعات لازم درباره انواع مواد مخدر و محرکها،
افزايش مهارتهای ارتباطي جهت تحکیم پیوندهای خانوادگي مخصوصاً ارتباط با همسر و روابط صمیمي با فرزندان ،بالا بردن
اعتمادبهنفس کودک و نوجوان ،اجتناب از تحقیر و دادن مسئولیت متناسب با توانايي آنان و ايجاد سیستم ارزشي قوی در خانواده
گام مؤثری در پیشگیری از گرايش نوجوان به مصرف مواد ميباشد .همچنین آموزش مقاومت در برابر گروه همسال به نوجوان و
دادن اطلاعات لازم درباره مضرات مصرف مواد در اين راستا مؤثر خواهد بود .در اين دوره سني توجه به مسائل ظاهری ،سلامت
فردی و ارزشهای معنوی و اجتماعي اهمیت خاصي دارد که از آن ميتوان برای عدم گرايش به مصرف مواد استفاده کرد .همچنین
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آموزش مديريت استرس برای انطباق با شرايط خاص دوره نوجواني برای پیشگیری از خوددرماني به پیشنهاد همسالان و بروز اعتیاد
کمککننده خواهد بود.
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