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ری بررسی عوامل گرایش افراد به مواد مخدر؛پیشگی
و درمان

:دانشجو
:شماره دانشجویی

:استاد
با معتاداندرس مشاوره 

چکیده
امروزه بیشتر جوامع در معرض آثار سوء مصرف مواد قرار دارند که بر جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی

صرف کننده دامنه تاثیر مواد مخدر به قدری گسترده و عمیق می باشد که نه تنها خود فرد م.وسیاسی جامعه تاثیر گذار است
جام  هدف از ان. بلکه تمام شبکه های اجتماعی از خانواده تا دوستان تا محیط های تحصیلی و شغلی را در بر می گیرد

ه جمع با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی ب. تحقیق، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد در جامعه باشد
حقیق نشان یافته های ت. آوری داده های تحقیق پرداخته شده است تا تبیینی مناسب در رابطه با موضوع مورد نظر ارائه شود

، محرومیت نسبی، می دهد که عواملی نظیر بیکاری، بی هنجاری ، انزواطلبی، شکاف نسلی، تحصیالت پایین، پایگاه اقتصادی
نسیت همچنین میان ج. افسردگی براعتیاد در جامعه موثر هستند و بین عوامل یادشده با اعتیاد، رابطه معناداری وجود دارد

تال و در نتیجه با سیاست گذاری های جامع و مناسب می توان از اب. و تاهل یا تجرد هم با اعتیاد رابطه معناداری وجود دارد
.پیشرفت این مسئله اجتماعی در جامعه جلوگیری کرد و یا آن را به حداقل رساند

اجتماعی، بی هنجاری-اعتیاد، بیکاری، شکاف نسلی، وضعیت اقتصادی: کلمات کلیدی

2

مقدمه

با .شدکمترپدیده ای را می توان یافت که همانند اعتیاد، جوامع بشری را مورد تهدید قرار داده با
د و وجود خطرات و عوارض ناشی از اعتیاد، هرروزه برشمار قربانیان این دام مرگ بار افزوده میشو
ر مشاهده ی صحنه های هولناک ان اکنون نتوانسته به عنوان هشداری جدی برای اجتناب سای

ئله یکی از مهمترین معضالت اجتماعی جهان امروز، مس.افراد به ویژه قشر جوان جامعه تلقی شود
مصرف مواد مخدر در ایران. ی اعتیاد به مواد مخدر و نفوذ روز افزون آن در میان نسل جوان است

بومی سابقه ای طوالنی  داشته و گیاهانی که مواد مخدر سنتی از آنها بدست می آید، از گیاهان
.ایران بوده اند

3

اد پس اعتی. اعتیاد در میان دانش آموزان و دانشجویان از مسائل روز و مورد توجه در جامعه است
ط به مواد مخدر از مسائل و معضالت عصر حاضر، به خصوص در کشورهایی مانند ایران با شرای

فرد معتاد به علت اینکه پا را فراتر از .اجتماعی جوان و شرایط جغرافیایی خاص خود است
.هنجارها و ارزش های اجتماعی گذاشته،منحرف تلقی می شود

مسیر وی بیماری است که معلول شرایط اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی است و منحرفی است که
تکه اعتیاد بحرانی اجتماعی برای ایران اس. انحرافی اش او را به دیگر انحراف ها نیز سوق میدهد

ده ای اگر به آن رسیدگی نشود انواع و اقسام انحرافات، بیماری ها و مشکالت اجتماعی را در آین
.نزدیک به دنبال خواهد داشت
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اعتیاد

ب عوامل متعددی در سب. اعتیاد یک بیماری زیست شناختی، روانشناختی و اجتماعی است
یاد می شناسی اعتیاد موثر هستند که در تعامل با یکدیگر منجر به شروع مصرف و سپس اعت

عوامل موثر بر فرد، عوامل محیطی و عوامل اجتماعی به عنوان عوامل زمینه ای موجب می. شوند
شنایی با آ. شوند تا روند پیشگیری،شناسایی، درمان و پیگیری به طور هدفمند طرح ریزی شود

، از عوامل زمینه ساز  و مستعدکننده ی بروز اعتیاد و نیز عوامل محافظت کننده در مقابل آن
:دوجهت  ضرورت داد

سبب شناسی افراد در معرض خطر اعتیاد و انجام اقدامات پیشگیرانه ی الزم( الف

انتخاب نوع درمان و اقدام های خدماتی، حمایتی و مشاوره ای الزم برای معتادان( ب

5

عوامل مخاطره آمیز فردی

.شواهدی از استعداد ارثی اعتیاد به الکل و مواد مخدر وجود دارد: استعداد ارثی

.خطرناک ترین سن برای شروع به اعتیاد است: دوره نوجوانی

داجتماعیبر مصرف مواد تاثیر دارد؛ مانند افسردگی اساسی و اختالل شخصیت ض: اختالل روانی

، افرادی که نگرش ها و باور های مثبت یا خنثی به مواد مخدر دارند: نگرش مثبت به مواد
رش های این نگ. احتمال مصرف  و اعتیادشان بیشتر از کسانی است که نگرش های منفی دارند

مش کسب بزرگی، رفع درد های جسمی و خستگی، کسب آرا: مثبت به طور معمول عبارتند از
روانی، توانایی مصرف مواد بدون احتمال ابتال به اعتیاد و  آرامش روانی
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عوامل محیطی

:عوامل مربوط به خانواده.1
حل خانواده عالوه بر این که م. خانواده اولین مکان رشد شخصیت با الگوهای رفتاری فرد است

و اختالل رشد افراد و کمک به حل استرس و اسیب شناسی است،منبعی برای شکل گیری تنش
ه ی ناآگاهی والدین و ارتباط ضعیف والدین با کودک، فقدان انضباط در خانواده، خانواد. است

رف مواد متشنج یا آشفته و از هم گسیخته که امادگی ارتکاب به انواع بزهکاری ها مانند سوء مص
رفتار در انها بیشتر است، باعث می شوند فرزندان با الگو برداری از رفتارآنها مصرف مواد را یک

.بهنجار تلقی کنند و رفتار مشابهی پیشه کنند
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:  تاثیر دوستان.2

ی درصد نمونه های اولین مصرف مواد، در پی تعارف دوستان رخ می دهد، ارتباط دوست60تقریبا 
یاد با همساالن مبتال به مواد مخدر، عامل متعادل کننده ی قوی برای ابتالی نوجوانان به اعت

ها را وادار مصرف کنندگان مواد، برای گرفتن تایید رفتار خود از دوستان، سعی می کنند آن. است
هرچه پیوند فرد با خانواده، مدرسه و اجتماعات سالم کمتر باشد،. به همراهی با خود نمایند

.احتمال پیوند او با این قبیل گروه ها بیشتر است
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:عوامل مربوط به مدرسه.3

هی به مدرسه بعد  از خانواده مهمترین نهاد اموزشی و تربیتی است و می تواند از راه های بی توج
مصرف مواد و فقدان محدودیت یا مقررات جدی، منع مصرف در مدرسه، استرس های شدید 
ه تحصیلی و محیطی، فقدان معلمان و مشاوران و مسئوالن در زمان نیاز های عاطفی و روانی ب

.خصوص به هنگام بروز مشکالت و طرد شدن از طرف آنان زمینه ساز مصرف مواد باشد
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:عوامل مربوط به محله ی سکونت.4

و نبود ارزش های مذهبی و اخالقی،شیوع خشونت و اعمال خالف، وجود مشاغل کاذب، آشفتگی
است ضعف همبستگی میان افراد محل و حاشیه نشینی، از جمله عوامل مربوط به محل سکونت

.که می تواند موجب گرایش فرد به مواد شود
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عوامل مخاطره آمیز اجتماعی

و فقدان قوانین جدی منع تولید، خرید و فروش، حمل و مصرف مواد، موجب فراوانی: قوانین.1
.ارزانی ان می شود

هرچه قیمت مواد کاهش .میزان مصرف مواد با قیمت ان رابطه ی معکوس دارد: بازار مواد.2
.  ش می یابدیابدف  تعداد افرادی که بتوانند ان را تهیه کنندافزایش می یابد و مصرف ان نیز افزای

.همچنین سهل الوصول بودن مواد به تعداد مصرف  کنندگان ان می افزاید
در جوامعی که مصرف مواد نه تنها ضدارزش تلقی:مصرف مواد به عنوان هنجار اجتماعی.3

نمی شود، بلکه جزئی از اداب و رسوم جامعه و یا نشان تمدن و تشخص و وسیله ی احترام 
.پذیرایی است، مقاومتی برای مصرف آن وجود ندارد و سوء مصرف مواد شیوع بیشتری دارد

11

:کمبود امکانات فرهنگی، ورزشی و تفریحی.4

نجکاوی، کمبود امکانات الزم برای ارضای نیاز های طبیعی و روانی و اجتماعی نوجوانان از قبیل ک
تنوع طلبی، هیجان، ماجراجویی مورد تایید و پذیرش قرار گرفتن و کسب موفقیت میان

همساالن،موجب گرایش آنان به کسب لذت و تفنن از راه مصرف مواد  و عضویت در گروه های
.غیرسالم می شود
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:عدم دسترسی به سیستم های خدماتی،حمایتی، مشاوره ای و درمانی

در زندگی افراد موقعیت ها و مشکالتی پیش می آید که آنان را در معرض خطر قرار می 
نطر فقدان امکانات الزم یا عدم دسترسی به خدماتی که در چنین مواقعی بتواند فرد را از.دهد

د سطح روانی،مالی ، شغلی، بهداشتی و اجتماعی حمایت نماید، فرد را تنها و بی پناه و بدون وجو
.مقاومت اجتماعی رها می کند

مصرف موادمخدر در بین نوجوانان جهان رو به فزونی است، به نحوی که یکی از شایعترین
داشت گزارش سازمان به. اختالل روانپزشکی را در رده ی سنی نوجوانی و جوانی تشکیل می دهد

میلیون معتاد به انواع مواد مخدر وجود دارد که 200جهانی نشان می دهد که در دنیا حدود 
درصد در ایران است و همین امر لزوم انجام تحقیقات مختلف 2.8بیشترین شیوع اعتیاد با 

.پیرامون عوامل موثر براعتیاد را آشکار می سازد
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:هدف از پیشگیری 

در رابطه با سوء استفاده از داروها و مواد یا موضوع اعتیاد، هدف از پیشگیری این است که 
جمعیت هدف به هیچ وجه از داروهای اعتیادآور استفاده نکند و خود را در معرض خطرارت ناشی

. دداز اعتیاد و آسیب های ناشی از آن قرار نداده و مانع از بروز آسیب های اجتماعی پیامد آن گر
.شدبه عالوه هدف دیگر پیشگیری می تواند کنترل عوارض وحشتناک مربوط به اعتیاد با
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:پیشگیری از اعتیاد 

ی را بر آن موفقیت الگوی پیشگیری از بیماریهای عفونی بسیاری از دانشمندان علوم رفتاری و اجتماع
هر چند که. روانی را بررسی کنند–داشت که امکان استفاده از الگوی باال در معضالت اجتماعی 

.پیچیدگی موضوع در اینگونه معضالت بیشتر است
رد با بر اساس این الگو تنها برخو. روانی موجود، مربوط به مواد مخدر است–یکی از معضالت اجتماعی 

اعتیاد افراد در معرض)کافی نیست و الزم است که میزبان ( تولید و توزیع مواد مخدر ) عامل بیماری زا 
ای تغییر نیز به گونه( اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی )نیز واکسینه شده و شرایط محیطی ( 

یماری زا، هر چند که برنامه ریزی برای هدفهای سه گانه، عامل ب. یافته تا امکان بروز اعتیاد منتفی گردد
.میزبان و محیط در اعتیاد بسیار پیچیده تر از الگوی پزشکی است

تیاد، روانی کنترل اعتیاد عوامل گسترده ای شامل وضعیت قوانین مربوط به اع–در الگوی اجتماعی 
ی و منابع تولید مواد، میزبان دسترسی، هزینه مواد، میزبان پذیرش مصرف مواد در جامعه، عادات سنت
ورت بومی، عوامل اقتصادی و فرهنگی و موارد دیگری نقش دارند و از طرفی میزبان با فرد بیمار به ص

.فعاالنه اقدام به دریافت مواد می نماید
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نظریه پیوند افتراقی

اشند، تاثیر زیادی نظریه پیوند افتراقی براین نکته تاکید دارد که نزدیکان و همساالنی که بزهکار ب
.بر تشکیل و تقویت نگرش بزهکاری می گذارند وفرد را به سوی بزهکاری سوق میدهد

ه کج روی از راه یک جریان ارتباطات اجتماعی حاصل می شود که در واقع اصطالح یارِبد را زند
.میکند

بت به کسب انگیزه ها و میل به ابراز کشش های درونی آموختنی است و جامعه نظر مطلوبی نس
ا بخش اعظم آموزش رفتار بزهکارانه در گروه های نزدیک که ب. رعایت هنجارهای حقوقی ندارند

.فرد روابط صمیمانه دارند انجام میگیرد
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ن قاعده زمانی فرد به به عمل بزهکارانه دست می زند که آمیزش او با کسانی که موافق شکست.
.  اند، بیشتر باشد

ارتباطی به عبارت دیگر براساس این نظریه، روابط فرد با دیگران هنگامی که به مسئله ی جرم
.ندارد و تا زمانی که با کار جرم امیز پیوستگی نکند، اثری در ایجاد رفتار مجرمانه ندارد

ن و بویزه براساس این دیدگاه تحقیقات مختلفی انجام شده است،که معاشرت اب نزدیکان، همکارا
ر دوستان معتاد و منحرف،معاشرت در محیط های ناسالم از عوامل اصلی اعتیاد به مواد مخدر ذک

.شده است
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نظریه کنترل اجتماعی

طرفداران این نظریه، خانواده و سپس مدرسه را بیش از همه عامل نظارت بشمار می آورند و 
ه بتدریج ک.معتقدند که در روند اجتماعی کردن جوانان، خانواده و همساالن اهمیت خاصی دارند

رونی جوانان مستقل می شوند، از تاثیر گروه همساالن و خانواده کاسته می شود و ویژگی های د
.اهمیت بیشتری پیدا میکند

درصد از افرادی که معتاد شده اند،علت اعتیاد خود را 75نتایج تحقیقات نشان می دهد که حدود 
و اگرچه فرد معتاد با دخالت خانواده، جامعه و. معاشرت با دوستان ناباب و معتاد دانسته اند

، مصرف مسئوالن به مرکز بازپروری برای ترک اعتیاد می رود، اما با اولین پیشنهاد از دوست خود
.دوباره را شروع میکند
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عتیاد بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد نشان میدهد که میان معاشرت با دوستان معتاد و ا
.در خانواده با شدت اعتیاد فرد رابطه مثبت معنادار وجود دارد

، علت مصرف مواد در افراد، مصرف دوستان، فامیل و خانواده، بیکاریف عدم  امکانات تفریح
.مشکالت خانواده است

دورن فردی سوء مصرف مواد مخدر در دوستان و سوء مصرف مواد -در میان عوامل اجتماعی
دید و اعضای خوانده درگیری ش. مخدر در خانواده همبستگی مثبت با گرایش فرد  به اعتیاد دارد

.نزدیکی با جنبه های اعتیاد دارند

19

ه در زمینه ی ارتباط آشفتگی خانواده و مصرف مواد مخدر نیز مشخص شد که کسانی که ب
.  ه بودندمصرف زیاد الکل و مواد مخدر می پرداختند، بیشتر دارای خانواده هایی با زمینه ی آشفت

ارض و مصرف کنندگان مواد مخدر، اغلب بیان می کنند که دارای تجارب سخت ناسازگاری و تع
ابطه ی همچنین تعارض کمتر در محیط خانواده و ر.بین والدین و فقدان انسجام خانوادگی هستند

.فرزندی با مصرف کمتر مواد مخدر توسط نوجوانان مرتبط است-مناسب والد
رزندان طبق یافته ها؛ خالء عاطفی در رابطه ی فرزندان با والدین بخصوص پدر،از عوامل گرایش ف

.به اعتیاد است

مان، واکنش خانواده در مقابل اعتیاد و همچنین درقبال فرد معتاد، نقش زیادی در اعتیاد، در
.مراقبت بعد از درمان، بهبودی و یا بازگشت ناگهانی دارد

20

روشهای رواندرمانی برای غلبه بـر مشکل اعتیاد

ین افراد ا. معتادین نیز دارای تنوع های بسیاری هستند. همانگونه که انسانها، مختلف و گوناگون می باشند-1
وان نیازهای متفاوتی داشته و به همین علت نه تنها یک روش منحصر به فرد برای درمان همه معتادین نمی ت

به . هدیافت بلکه اکتفا به روش خاصی نیز نمی تواند در طوالنی مدت به همه نیازهای یک فرد معتاد پاسخ د
.همین منظور دیدگاه و رویکردهای متفاوتی مورد نیازاست تا تأثیر رواندرمانی را توسعه بخشد

رسیدن به رواندرمانی معتادین نیاز به صبر و مقاومت داشته و به منظور. اعتیاد یک بیماری صعب العالج است-2
ه ای معنا گذشته از همة مسائل، یک نیاز اساسی وجود دارد که رابط. یک بهبودی پایدار محتاج امید و فداکاریست

یت به یک اگر کمکهای روانشناختی حتی برای بهبود این وضع. بخش بین معتاد و اعتیاد خانواده اش برقرار شود
کوتاه مدت اقدامات. بشود( هر دو ) تالش طوالنی تبدیل نشود، بعید است که موفقیتی نصیب معتاد و درمانگر 

.می بایست واجد شیوه های دم دستی باشد تا جهت گیریهای تازه ای را ایجاد نماید
که ادعا آن است. در مطالعات کنترل شده هیچ یک از اشکال رواندرمانی کامالً مورد تأیید قرار نگرفته اند-3

مانی صحه می تجربیات بالینی بیش از آزمایشهای کنترل شده بالینی بر تأثیر طوالنی مدت روشهای مختلف در
واهد بود گذارد، بنابراین می توان ادعا کرد که هیچ شیوه ای در بلند مدت برای همه گروه های معتادین کارساز نخ

فته و انگیزه بلکه هر کدام، بسته به موقعیت موجود، شخصیت درمانگر، رابطه درمانگر و معتاد، نوع روش به کار گر
.تغییر در معتاد می تواند مؤثر واقع شود

21

تجزیه و تحلیل

واد مخدر و میزان تحصیالت افراد، تاثیری در گرایش این افراد به مصرف م: نتایج نشان میدهد که
دگی دوستان معتاد، والدین و خانواده ی معتاد، نداشتن ایمان، عدم شناخت، محل زن. اعتیاد ندارد

ه مصرف بیشترین تاثیر را در گرایش افراد ب... آلوده، بیکاری، عدم اعتماد به نفس، کنجکاوی و
ان به در تبیین این یافته ها و تاثیر خانواده ها، محیط و اجتماع می تو. مواد مخدر و اعتیاد دارند

هکار را نظریه ی پیوند افتراقی اشاره کرد که محتوای  اجتماعی بزهکاری را در نظر دارد و فرد بز
.در جایگاه اجتماعی او از حیث  رابطه اش با خانواده، محله، رفقا و مصاحبان در نظر میگیرد

22

در اصل به .دسابقه اعتیاد در خانواده می تواند به طور مستقیم بر رفتار جوانان و نوجوانان موثر باش
یاد به لحاظ آمیزش و عالیقی که  بین اعضای خانواده وجود دارد، چنانچه بعضی از آنها سابقه اعت

ا توجه به به عبارت دیگر ب. مواد مخدر داشته باشند،بطور نسبی در سایر افراد خانواده تاثیر دارد
نقش خانواده در انتقال هنجارها، ارزش ها و الگوپذیری کودکان و نوجوانان از اعضای خانواده، 

درصورت اعتیاد والدین عالوه بر اثرات مخرب مصرف مواد توسط اولیا، این کودکان احتمال 
.بیشتری دادر که به مصرف مواد مخدر روی آورند

23

ی مانند هوش هیجانی یعنی توانایی های.در تبیین عوامل فردی میتوان به هوش هیجانی اشاره کرد
انش خود را ایکنه فرد بتواند انگیزه های خود را حفظ کرده و در مقابل نامالیمات پایداری کند، تک

داده ها نشان می دهد که هوش هیجانی میتواند به اندازه ی  هوش بهر و گاهی ... حفظ کند و
اد دارد اجتماعی افر-هوش هیجانی نقش حیاتی در سالمت روانی. بیشتر از ان قدرت داشته باشد

ردی و کمبود هوش هیجانی میتواند زمینه را برای انواع مشکالت،مسائل و اختالالت رفتاری و ف
زایش به عنوان مثال پایین بودن هوش هیجانی بعث ضعف در فعالیت های عقالنی، اف.مهیا کند

.تمایل به استفاده از دخانیات و الکل و میل به انحراف جنسی میشود

24
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در مراکز از آنجا که هوش هیجانی برخالف هوش، خصیصه ای ثابت و تغییر ناپذیر نیست، میتوان
یش بی شک با افزا. بازپروری و درمان معتادین اقدام به بازپروری هوش هیجانی این افراد نمود

اسات، هوش هیجانی افراد معتاد و یا به تعبیری دیگر با افزایش خودآگاهی، قدرت تنظیم احس
روانی برانگیختن خود، همدلی و حفظ ارتباط های موثر  با دیگران می تواند این افراد را از لحاظ

s.برای ترک مواد تجهیز کرد

25

پیشنهاد

.  اشندبا توجه به نقش دوستان، محیط و مدرسه، دوستان و رفقای کودک، تحت نظارت والدین ب
کودکان به .رفت و آمدها و روابط میان کودکان باید زیر نظر والدین باشد تا عوارضی پدید نیاید

ی نحوی باهم دادوستد دارند؛ اخالق و رفتار و نیز اطالعات مفید ومضر را با همدیگر مبادله م
ند برای مدرسه و معلم نیز از نظر برنامه، روش، ارزیابی و جنبه های انضباطی حاکم، میتوان.کنند

برای پس انتخاب مدرسه برای فرزندان، همانند انتخاب نام مناسب.کودک سرنوشت ساز باشند
.کودک، از جمله وظایف والدین و نیازمند دقت میباشد

26

ه هایی برنام. پیشنهاد دیگر، انواع برنامه های پیشگیری و درمان و جلوگیری از بازگشت است
زایش مقابله با عرضه کنندگان مواد مخدر توسط دولت، نقش مهم رسانه های گروهی در اف: مانند

ا شناخت افراد از معضالت اعتیاد؛ نقش مهم والدین در تعامالتشان با همدیگر و همچنین ب
.فرزندان؛ آموزش افراد برای مهارت نه گفتن؛ آموزش مقاومت در برابر فشار همساالن

همچنین پیشنهاد می شود برای آشناسازی افرادجامعه و عوارض آنها در اجتماع، کارگاه های 
و دست اندرکاران جامعه، برنامه ی مدون. همپنین مسئوالن، متخصصان . آموزشی برگزار شود

جامعی را برای کاهش مصرف مواد در جامعه تدوین کنند و از تجربه های موفق سایر جوامع 
.استفاده کنند

27

گی،فرهنمشکالتدلیلبهکهاستبیماریانسانحقیقتدرمعتادفردیکخالصه،بطور
دراربسیمخدر،مادهمصرفبهناگهانیوشدیدنیازاحساسنیزومتعدداجتماعیواقتصادی

اهنگیکدرکشورزندانیهایومعتادجمعیت.داردقرارزیانبارومخربرفتارهایانجاممعرض
تقالانوابتالءبرایمناسبیکانونهایخارجی،وداخلیمتعددآمارهاساساسبروبینانهواقع

بااسیکارشنوایریشهبرخوردوهستندهپاتیتوایدزچونخطرناکیومهمعفونیبیماریهای
ایهبرنامهرأسدربایدکشورزندانیهایبهداشتیوضعبهعاجلرسیدگیواعتیادموضوع

.گیردقرارمربوطهاندرکاراندستوسیاستگزاران

28

نتیجه گیری

تیاد با داشتن اگاهی میتوان براساس روش های مشاوره ای، میزان مشکالت افراد در آستانه ی اع
این به آن معناست که در کارگاه های مشاوره ای به افراد . و خطر افزایش اعتیاد را کاهش داد

ایج عالوه همچنین این نت. آموزش دهیم که چشم بسته در دام تبلیغات منفی اعتیاد قرار نگیرند
و محققان بر کاربردی بودن در پیشگیری از اعتیاد، برای مشاوران خانواده، درمانگران، روانپزشکان

د اهمیت بنابراین درمان گران و مسئوالن نبای. برای برخورد دقیق با اعتیاد قابل استفاده است
اده و توجه به این مسئله را در جامعه از نظر دور بدارند و راه کارهای تقاضا به این مواد را کاهش د

.ریشه کن کنند

29
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