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 انين جوانان و دانشجوياد در بيوع مصرف مواد مخدر و اعتيعوامل ش يبررس

  3ييث رضاي، حد1ينيمال سادات حسكد ي، س1يزمان يعل
 

 

 

 دهكيچ

اد قشر جروا     ياعت. است افزايش به ر  دانشجويا    جوانا  بين در مواد مخدر ه مارفكد د مي نشا  شوركموجود در  ي اافتهي

وع يعوامرل شر   يمطالعه حاضرر برا  ردف بررسر    . است يجد ينده ساز جامعه، بحرانيمولد   ي ير يا  به عنوا  نيبخاوص دانشجو

ا  ير سرالم در م  يزندر كتوسعه سب يار اكمعضالت   راه ين بررسيشور    مچنكا  يجوانا    دانشجون يمارف مواد مخدر در ب

ن ير انجام شده در ا يپژ  ش ي ا  طرح يشناسات جامعهي  با استفاده از نظر يلين مطالعه به ر ش تحليا. استن قشر، انجام شدهيا

ر ا   ي را يژرر ي،  يط خرانوادر يط، شررا ياز جمله محر  يي اارتباط مؤلفهج مطالعه حاضر نشا  د نده ينتا .استنگارش شده نهيزم

ا  يك جود افراد معتاد در نزد ،مخدر مواد به يسا  دسترسي بيكاري، رسترشرر ه د ستا ،  ي، فشار از سويالت مالك، مشيشناخت

   يمطالعره حاضرر، اعمرال مرداخالت جرد     ج يبا توجه به نترا . اد استيا  به اعتيش جوانا    دانشجوي، با ررايجسم ي ايماري  ب

ج مطالعره حاضرر،   ينترا . اسرت  يا  به مارف مواد مخدر ضر ريش جوانا    دانشجوياز ررا يريرشيمناسم، جهت پ ياستگذاريس

ا قات فراغت جوانرا ،   يسازنهيق توجه به نقش  رزش در بهيقشر جوا    مولد جامعه از طر ي  ر ح يژه به سالمت جسميتوجه  

 . دينمايشنهاد ميرا پ ي  مذ ب يت عوامل اجتماعيجوانا    رشد   تقو يازد اج   اشتغال برا ي انهيد زمجايا

 اديان، اعتي، جوانان، دانشجويزندگ كسب: كليدي واژگان
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