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 مقاله پژوهشی اصیل
 
 

 میزان بروز مصرف داروهای روان گردان در دانش آموزان پسر 

دبیرستان های تبریز
 

 
 

سوء مصرف مواد در نوجوانان با بسیاری از پیامدهای منفی تأثیرگذار بر سالمت آنان               :هدف
عیین هـدف مطالعـه حاضر برآورد بروز سوءمصرف مواد روان گردان و الکل و ت              . ارتـباط دارد  

 :روش. عـوامل مرتبط با آنها در دانش آموزان سال دوم دبیرستان های پسرانه شهر تبریز بود               
به روش سهمی خوشه ای     %) 7/13( دانـش آمـوز پـسر سـال دوم دبیرسـتان شـهر تبریـز                 1785

مورد بررسی  ) در دو پایه تحصیلی متوالی    (تـصادفی انتخاب شدند و دو بار به فاصله یک سال            
 سؤالی 48، دانش آموزان یک پرسشنامه خود ایفای )1383اسفند ( در شروع مطالعه .قرار گرفتند

 سؤالی دیگری به    10، پرسشنامه   )1384اسفند  (بعـد از یک سال      . پاسـخ گـزین را تکمـیل کـردند        
همان دانش آموزان که در سال سوم دبیرستان به تحصیل اشتغال داشتند، ارایه گردید تا میزان                

با استفاده از رگرسیون لجستیک،     . ان گردان و الکل در آنها تعیین گردد       بـروز مـصرف مـواد رو      
 طی یک ســـال،    :یافته ها . عـوامل مرتبط با بروز مصرف مواد روان گردان و الکل بررسی شد            

 درصد مصرف مواد روان گردان را تجربه کرده         2/2 درصـد دانش آموزان مصرف الکل و         1/10
ال در مراحل مصرف سیگار، داشتن رفتار خطرپذیر عمومی،       سـیگار آزمـوده بودن، انتق     . بـودند 

بـروز تجـربه مـصرف مـواد روان گـردان و نداشـتن بـرنامه ریـزی بـرای ورود به دانشگاه در                        
داشتن رفتار خطرپذیر عمومی و بروز      . دانـش آمـوزان بـا بروز تجربه مصرف الکل مربوط بود           
 این مطالعه   :نتیجه گیری . تباط داشت تجـربه مـصرف الکل با بروز تجربه مواد روان گردان ار           

شـیوع پایـین سوءمـصرف مـواد ولـی بـروز باالی آن را در نوجوانان و همچنین برخی عوامل                    
نـتایج ایـن مطالعـه از اشـاعه بـرنامه هایـی کـه هـدف شان تغییر همزمان                    . مـرتبط را نـشان داد     

 .رفتارهای پرخطر است، حمایت می کند

 
 وءمصرف مواد، میزان بروزدانش آموزان، س :  واژه هاکلید

 
 
 

 1اصغر محمدپور اصل
دانشكده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم 

 پزشكي تبريز

  فاطمه رستمی
 تبريزدانشگاه علوم پزشكي 

 علی فخاریدکتر 
 تبريزدانشگاه علوم پزشكي 

  
 
 
 
 

 1مقدمه

 
سـوء مـصرف مـواد و وابـستگی بـه آن یـک پدیده مزمن و                 

سیب های شدید جسمی، مالی، خانوادگی      عودکنـنده است که با آ     
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در حــال حاضــر بــین نوجــوانان سراســر . و اجتماعــی همــراه اســت
، 2کوو(جهـان شـیوع روزافـزون مـصرف مـواد به چشم می خورد               

 کشور  30بـرای ایـن منظور در       ). 2002،  5 و چـن   4، سـانگ  3یانـگ 
اروپایـی تحقیق همه گیرشناسی طولی و ملی مصرف این نوع مواد            

در این مطالعه .  شـکل گرفته است   1995 از سـال     ESPAD6بـا نـام     
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 ساله هر   15-16وضـعیت مـصرف مواد غیرمجاز در دانش آموزان          
 1999طبق گزارش سال      .چهـار سـال یـک بـار سـنجیده مـی شود            

مـصرف الکـل و مـواد غیرمجاز بین دانش آموزان نسبت به تحقیق              
ه طور  ب). 2000 و همکاران،    1هیبل( افـزایش یافته است      1995سـال   

 دفعه یا بیشتر    40 درصـد دانـش آمـوزان اروپایـی          50کلـی حـدود     
بعد از الکل شایع ترین ماده غیرمجاز       . سابقه مصرف الکل داشته اند    

مـورد مـصرف حـشیش بوده که حداقل مصرف یک ماهه آن در               
 2 تا   1با شیوع   (کـشورهای قبرس، سوئد، ایسلند، فنالند و رومانی         

ــر مــصرف آن در ) درصــد ــرلند،  و حداکث ــسه، ای کــشورهای فران
در . بوده است )  درصد 22با فراوانی   (انگلـستان و جمهـوری چک       

 روز، مـصرف مواد در پسران       30ایـن مطالعـه دیـده شـد کـه طـی             
مطالعه همه گیرشناسی طولی و     ). همان جا (بیـشتر از دختـران اسـت        

 ســاله 12-17 در  دانــش آمــوزان 1996ملــی دیگــری نیــز از ســال 
این مطالعه هر سه سال یک بار تکرار        . ز شده است  اسـترالیایی آغـا   

طـبق گـزارش آخـرین تحقـیق، شـایع تـرین ماده مورد           . مـی گـردد   
 درصد دانش آموزان    25مـصرف در این جمعیت حشیش بوده که         

 و 2وایــت(حــداقل یــک بــار مــصرف آن را تجــربه کــرده بــودند  
ــشاقی در   ). 2004، 3هــایمن ــواد استن ــار م مــصرف حــداقل یــک ب

.  درصد بوده است   12 و   26 ساله به ترتیب     17 و   12زان  دانـش آمـو   
 ابتدا افزایش و    1996-1999مـصرف مـواد غیـرمجاز بین سال های          

 ).همان جا(سپس کاهش داشته است 

میانگین ( درصد دانش آموزان تایلندی      50طبق گزارش حدود    
 درصد تجربه مصرف    3/3نیز تجربه مصرف الکل و      )  سال 14سـنی   

). 2005،  6 و یومنای  5، میورا 4واکـیا (ن را داشـته انـد       مـواد روان گـردا    
 ساله چینی نیز سابقه مصرف      12-18 درصـد دانش آموزان      5حـدود   

در ). 2006، چن و چن،     8، هو 7چو(داروهـای غیـرمجاز را داشـته اند         
کـشور ما به علت محدودیت های قانونی و شرعی، اطالعات جامعی   

ین نوجـوانان وجود    در مـورد مـصرف الکـل و مـواد روان گـردان بـ              
نتایج مطالعه ای که اخیراً در شهر شیراز صورت گرفته، نشان           . نـدارد 

 درصد دانش آموزان سال دوم دبیرستان های پسرانه         32مـی دهـد که      
 درصد آنها مصرف مواد روان گردان را تجربه 2/2مـصرف الکـل و    

در ). 1383آیــت الهــی، محمــد پوراصــل و رجایــی فــرد، (کــرده انــد 
 ساله شهر تهران صورت     15-18دیگری که در دانش آموزان      مطالعه  

_____________________________________________         

ــه    ــد ک ــشان داده ش ــرفت، ن ــر   9/6گ ــوزان از نظ ــش آم ــد دان  درص
متابولــیت هــای مورفــین و حــشیش دارای نتــیجه مثــبت هــستند       

در ) 1384(نجفــی و همکــاران ). 1384الــه وردی پــور و همکــاران، (
 عمر   طول شیوعبررسـی دانـش آمـوزان شـهر رشت، نشان دادند که             

 درصد 3/23دسـت کم یک بار مصرف یک ماده با احتساب سیگار            
 درصد و در دختران و پسران با احتساب سیگار به         1/13و بـدون آن     

 درصـد و بـدون در نظر گرفتن سیگار به          32 درصـد و     4/14تـرتیب   
فراوانی نسبی دست کم یک     .  درصد بود  7/19 درصد و    2/6تـرتیب   

سیـگار :  عمر به این ترتیب بود     بـار مصرف هر یک از مواد در طول        
 3/1 درصد، حشیش    4/1 درصد، تریاک    6/12 درصـد، الکـل      3/18

در این میان   .  درصـد  3/0 درصـد و هـروئین       7/0درصـد، اکـستازی     
بیـشترین انگیزه نخستین مصرف مواد، ارضای حس کنجکاوی بیان          

 درصــد 90پــژوهش هــا حاکــی از آن اســت کــه بــیش از      . شــد
نه مواد، مصرف خود را از نوجوانی آغاز        مـصرف کنـندگان این گو     

بنابــراین یکــی از مهــم تــرین راه هــای ). 1999، 9ســوادی(مــی کنــند 
کـاهش مـصرف مـواد در بزرگـسالی کنتـرل آن در دوره نوجوانی               

اهمـیت مطالعه بر روی مصرف الکل و        ). 2004،  10دونـووان (اسـت   
مـواد روان گـردان در نوجـوانان ایـن است که در وهله اول مصرف                
الکـل و مواد غیرمجاز، با همدیگر و نیز با رفتارهای خطرپذیر دیگر             

 و  11بست(مرتبط است   ) مـثل مـصرف سـیگار و رفـتارهای جنـسی          (
 و 13؛ کلــــبوک1985، 12؛ دونــــووان و جــــسور2000 همکــــاران،

).  1999، 18 و هــسی17، والــر16، الــتمان15؛ والــیوس2002، 14کــاکس
نوجوانان داشته،  دوم ایـن کـه مـصرف این مواد اثر سوء بر سالمتی              

پـیامدهای اجتماعـی شـومی مـثل تهـاجم فیزیکـی و تجاوز جنسی،               
تـصادفات، تـرک تحـصیل، غیـبت و فـرار از مدرسه و بیماری های                

؛ 2004،  21 و راین  20، ایونجر 19کوجـو (منـتقله از طـریق جنـسی دارد         
ــاس ــاران، 22باچانـ ــو2002 و همکـ ــاران، 23؛ بونومـ  ؛2001  و همکـ

_____________________________________________ 
1- Hibell   2- White 
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11- Best   12- Jessor 
13- Kulbok  14- Cox 
15- Valois   16- Oeltmann 
17- Waller   18- Hussey 
19- Kodjo   20- Auinger 
21- Ryan   22- Bachanas 
23- Bonomo                
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 7، بالو 6، لی لیس  5، موسکاتی 4؛ مروپول 1996،  3 و شاپ  2، والر 1النگ
از طرفــی شــروع زودهــنگام چنــین رفتارهایــی ). 1995، 8و جانــیک

خطـر مـصرف بیـشتر و مـستمر و استفاده از مواد مخدر خطرناک تر                
ــزایش مــی دهــد   ، 10، آدالف9؛ دویــت1999ســوادی، (بعــدی را اف

ــورد ــرن11افــ ــرنت2000، 12 و اگبــ ــون13؛ گــ ؛ 1997، 14 و داوســ
 ).2002، 19 و وآس18، جامانکا17، لونسون16، هرن15هینگسون

عــوامل مــتعددی بــا مــصرف الکــل و مــواد روان گــردان در 
نوجـوانان مـرتبط هـستند کـه مهــم تـرین آنهـا مـوافقت والــدین و        
دوستان و همساالن، الگوبرداری از دیگران و رفتارهای بزهکاری         

؛ 1384الـه ورد ی پـور و همکاران،         (نوجـوان در گذشـته مـی باشـد          
ــن ــالم20گفلمیـ ــراون21، کـ ــچوکیت1982 ،22 و بـ ؛  1998، 23؛ اسـ

ــاومن24فلولیــنگ ، 28، جــو27، هاوکینــز26؛ کوســترمن1990، 25 و ب
). 1998 و براون، 32، مایزر 31؛ استیک 2000،  30 و ابـوت   29کاتالونـو 

همچنـین مـصرف الکـل و مـواد روان گـردان بـا مصرف سیگار و                 
بــست و (مــربوط اســت ) مــثل خالکوبــی(رفــتارهای خــودآزاری 

 و  36، استفنز 35، وودرینگ 34،  ربیالرد  33؛ برایتویت 2000،  همکاران
 ).2001، 37آریاال

بـرای درک کـاهش خطر مصرف الکل و مواد غیرمجاز، فهم          
عوامل خطر زمینه ساز شروع مصرف این مواد اهمیت زیادی دارد و            
اولـین قـدم در این فرآیند نشان دادن وسعت مشکل، سرعت رخ داد             

هدف . آن در مـیان نوجـوانان اسـت       آن و تعیـین عـوامل مـرتبط بـا           
مطالعـه حاضـر تعیین میزان بروز مصرف مواد روان گردان و الکل و              
برخـی عـوامل مرتبط با آن در دانش آموزان سال دوم دبیرستان های              

 .پسرانه تبریز می باشد
 

 روش
 

در ایـن مطالعـه ابـتدا دبیرسـتان هـای پـسرانه شـهر تبریز در هر          
 دولتی، غیرانتفاعی، هنرستان    –به عادی   ناحـیه بر حسب نوع مدرسه       

 دبیرستان بر   30سپس  . فنـی، حـرفه ای و کاردانش طبقه بندی گردید         
حـسب نـوع مدرسـه بـه طـور تـصادفی انـتخاب و متناسـب بـا تعداد                    

 کالس به عنوان خوشه از دبیرستان ها        68دانـش آمـوزان هـر مدرسه،        
_____________________________________________                                                                       

. ب شدند بـه صـورت تـصادفی با در نظر گرفتن رشته تحصیلی انتخا            
 نفر بود که در روز تکمیل       1833کـل دانـش آمـوزان ایـن کالس ها           

نیز  )  درصد 3/0( نفر   6 غایب بودند،   )  درصد 3/2( نفر   42پرسـشنامه   
 7/0( نفــر 13 نــشدند و پرســشنامه حاضــربــرای شــرکت در مطالعــه 

از دانش آموزان ناقص و غیرقابل استفاده بود و به طور کلی            ) درصـد 
در شــروع مطالعــه، . در مطالعــه شــرکت کــردند دانــش آمــوز 1785

 سؤالی پاسخ گزین را   48دانـش آمـوزان یـک پرسـشنامه خود ایفای           
 سؤالی دیگری به همان     10 ماه، پرسشنامه    12بعد از   . تکمـیل کردند  

دانـش آمـوزان که در سال سوم دبیرستان به تحصیل اشتغال داشتند،             
روان گردان در آنها    ارایـه گردید تا میزان بروز مصرف الکل و مواد           

محدودشـدن شـرکت کنـنده ها به دانش آموزان کالس           . تعیـین شـود   
دوم بـه دلـیل امکـان و سهولت پیگیری آنها در مرحله بعدی مطالعه             

 .بود

ــه      ــبل از ارای ــوزان، ق ــش آم ــخ دان ــنان از پاس ــنظور اطمی ــه م ب
پرسـشنامه، بـه آنهـا اطمیـنان داده شـد کـه اطالعات اخذشده کامالً          

. واهد ماند و شرکت آنها در مطالعه کامالً اختیاری است        محـرمانه خ  
همچنـین از آنـان خواسته شد از نوشتن مشخصات شناسایی خود بر             

پیگیری دانش آموزان با استفاده از  . روی پرسـشنامه خـودداری کنند     
ــنها       ــود و ت ــرار داده ب ــا ق ــیار آنه ــشگر در اخت ــه پژوه ــی ک رمزهای

 37 .جام شددانش آموزان از آن باخبر بودند، ان

پرسش های پرسشنامه مرحله اول به منظور کسب اطالعات در          
مــورد مشخــصات جمعــیت شــناختی، تجــربه مــصرف الکــل و مــواد 
ــتار    ــتار مــصرف ســیگار و رف روان گــردان، تجــربه خــودآزاری، رف

_____________________________________________ 
1- Lang   2- Waller 
3- Shope   4- Meropol 
5- Moscati   6- Lillis 
7- Ballow   8- Janicke 
9- DeWit   10- Adlaf 
11- Offord   12- Ogborne 
13- Grant   14- Dawson 
15- Hingson  16- Heeren 
17- Levenson  18- Jamanka 
19- Voas   20- Fleming 
21- Kellam  22- Brown 
23- Schuckit  24- Flewelling 
25- Bauman  26- Kosterman 
27- Hawkins  28- Guo 
29- Catalano  30 – Abbott 
31- Stice   32- Myers 
33- Braithwaite  34- Robillard 
35- Woodring  36- Stephens 
37- Arriola 
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بعد از طراحی پرسشنامه ، برای آزمون       . خطرپذیـر طراحـی شده بود     
 این گروه سنی، پرسشنامه قابلـیت فهـم و روشـن بودن سؤاالت برای        

در نمـونۀ کوچکی از دانش آموزان پیش آزمایی و پس از تصحیح و    
بازنویسی از نظر آزمون پایایی اندازه گیری ها، دو بار با فاصلۀ زمانی             

ــرای نمــونه کوچکــی   از دانــش آمــوزان ارایــه و ) n=31(دو هفــته ب
نامه سؤاالت پرسش . همبـستگی درونـی انـدازه گیری ها تعیین گردید         

مـرحله دوم به منظور کسب اطالعات در مورد بروز مصرف الکل و     
 .مواد روان گردان بود

تجـربه مـصرف الکل و مواد روان گردان به صورت سؤال های         
 :زیر اندازه گیری گردید

آیـا تـا بـه حـال از مشروبات الکلی استفاده کرده  اید؟ پاسخ به                  -
 .بود» خیر«یا » بلی«صورت 

مـوادی مـثل حشیش، تریاک و دیگر مواد         آیـا تـا بـه حـال از           -
 .بود» خیر«یا » بلی«مخدر استفاده کرده اید؟ پاسخ به صورت 

آیا شما از   : رفـتار خطرپذیر عمومی به این صورت بررسی شد        
انجـام کارهایـی کـه کمـی خطـر داشـته باشد لذت می برید؟ پاسخ                  

 در تحلیل، این پاسخ ها. بـود » بـی نظـر  «یـا   » خیـر «،  »بلـی «بـه صـورت     
 .در نظر گرفته شد) بی نظر+ خیر (به صورت بلی یا خیر 

سه مرحله  . انـدازه گیـری خـودآزاری بـه صورت سؤال باز بود           
، 2اسپرینگلر-، ناپلز 1بـرای مـصرف سـیگار مطابـق بـا مطالعه کاپالن           

 :به صورت زیر در نظر گرفته شد) 2001 (4استیبل- و پرز3استوارت

حتی برای چند   نوجوانانـی که هرگز،     : 5غیرسـیگاری هـا    -1
 .پک سابقه استعمال سیگار نداشتند

نوجوانانی که سیگار را امتحان کرده،      : 6سیگارآزموده ها  -2
 نخ سیگار 100حتـی چـند پـک، ولـی در کـل کمتر از              

 .مصرف کرده بودند

نوجوانانـی کـه در کـل بدون        : 7سـیگاری هـای معمولـی      -3
 نخ و بیشتر سیگار مصرف      100تـوجه بـه مصرف فعلی،       

 .کرده بودند

 سؤالی اعتماد به نفس     10اعتماد به نفس نیز به وسیلۀ پرسشنامه        
. اندازه گیری شد  ) 1383بـه نقل از آیت الهی و همکاران،         (رزنبـرگ   

 طراحـی و در مطالعـات مـتعدد مورد    1965ایـن پرسـشنامه در سـال       
در ایـران نیز این پرسشنامه اخیراً توسط        . اسـتفاده قـرار گـرفته اسـت       

_____________________________________________        

هر . مورد استفاده قرار گرفته است    ) همان جا (ان  آیـت الهی و همکار    
 را بـه خـود اختصاص   4 تـا  1 سـؤال مذکـور نمـره ای از         10یـک از    
، »کامالً موافقم «گزینه های این پرسش به صورت پاسخ های         . می دهد 

 را  4 تا   1به ترتیب نمرات از     » کامالً مخالفم «و  » مخـالفم «،  »مـوافقم «
رسش نیمی از پرسش ها همسو و در این پ. به خود اختصاص می دهد    

نیمـی دیگـر ناهمـسو مـی باشند که هر کدام به شیوه خود نمره داده                 
 است که نمرات    40 تا   10دامـنۀ نمرات اعتماد به نفس از        . مـی شـود   

با استفاده از ضریب    . پایـین تـر، اعتماد به نفس باالتر را نشان می دهد           
وز با فاصلۀ    دانش آم  31همبـستگی پیرسـون نمـرات اعـتماد به نفس           

 و ضـریب آلفـای کـرونباخ آنهـا بـرای توافق       82/0زمانـی دو هفـته      
 –وضعیت اجتماعی   .  بـه دست آمد    89/0درونـی ایـن انـدازه گیـری         

اقتصادی شرکت کنندگان با استفاده از تحصیالت پدر، مادر و شغل           
بـا توجه به این که بین این سه متغیر همبستگی           . پـدر بـه دسـت آمـد       

، برای جلوگیری از بروز هم خطی در مدل با      شـدیدی وجـود داشت    
.  این متغیر نیز ساخته شد    8استفاده از روش تجزیه به مؤلفه های اصلی       

دانـش آمـوزان بـا اسـتفاده از ایـن متغیـر در یکی از سطوح وضعیت                  
 . اقتصادی باال، متوسط و پایین طبقه بندی شدند–اجتماعی 

ز سه سؤال زیر    در ایـن مطالعـه اعـتقادات مذهبـی بـا استفاده ا            
 :به طور غیرمستقیم اندازه گیری شد

 .در کارهای روزمره خود به خدا توکل می کنم -1

 .در انجام کارها رضای خدا را در نظر می گیرم -2

 .شکر نعمت های خدا را به جا می آورم -3

پاسـخ بـه ایـن سـؤاالت به صورت انتخاب یکی از گزینه های               
 5 تا   1به ترتیب نمره    همیـشه، اغلب، گاهی، بندرت و هرگز بود که          

را بـه خـود اختـصاص داده، به این ترتیب نمره اعتقادات مذهبی هر               
بنابراین در این   . فـرد از مجمـوع نمـره ایـن سـؤال ها به دست می آمد               

 .شیوه نمرات باال نشان دهنده اعتقاد کم است

برای مقایسه میانگین نمرات اعتماد به نفس، اعتقادات مذهبی،       
 اندازه خانواده در دو گروه دانش آموزان با بروز          معدل دانش آموز و   

مـصرف الکل و مواد روان گردان و بدون بروز مصرف الکل و مواد              
مستقل و برای مقایسه میزان      tروان گردان از آزمون وبل کاکسون و        

_____________________________________________ 
1- Kaplan   2- Napoles-Springler 
3- Stewart   4- Perez-Stable 
5- never smokers  6- experimenters 
7- regular smokers  8- principal component analysis 
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بـروز مـصرف الکل و مواد روان گردان در سطوح متغیرهای مستقل             
.  استفاده شد  SPSS-10م افزار   از آزمون مجذور کای با استفاده از نر       

 صورت گرفت و CIA1محاسبه حدود اطمینان با استفاده از نرم افزار    
تحلــیل چندمتغیــره عــوامل مــرتبط بــا بــروز مــصرف الکــل و مــواد  

 با  2روان گـردان بـا اسـتفاده از روش رگرسیون لجستیک چندمتغیره           
 . تجزیه و تحلیل گردیدEpi-info 2000استفاده از نرم افزار 

 
 یافته ها

 
میانگـین سـنی دانـش آمـوزان شـرکت کننده در مطالعه هنگام              

از میان  . بود) 15-19دامنه سنی   ( سال   28/16±87/0ورود بـه مطالعه     
:  درصد 95 درصد، حدود اطمینان     7/12( نفر   226 دانش آموز    1785

 درصد،  0/2( دانـش آموز     36تجـربه مـصرف الکـل و        ) 3/14-2/11
ــنان  ــای  ) 5/1-5/2:  درصــد95حــدود اطمی ــصرف داروه تجــربه م

 .روان گردان را داشتند

 3/27 ( درصد به دالیل مختلف    9/19 دانـش آمـوز،      355از کـل    
 درصد غیبت در روز تکمیل      32درصـد عـدم حـضور در دبیرستان،         

 درصد از دبیرستان    7 درصـد تـرک تحصیل کرده،        5/2پرسـشنامه،   
. خارج شدنداز پیگیری )  درصد با  علت نامعلوم 2/31اخـراج شـده،     

مقایـسه ایـن افـراد با دانش آموزان پیگیری شده نشان داد که بین این            
ــا مــصرف الکــل و مــواد        ــروه از نظــر متغیــرهای مــربوط ب دو گ

گرایش به مصرف سیگار، تجربۀ مصرف الکل، تجربۀ        (روان گردان   
مـصرف مـواد غیرمجاز، شرکت در گروه های سیگاری، وجود فرد            

ن دوسـتان نـزدیک سیگاری، بودن در        سـیگاری در خانـواده، داشـت      
 .ارتباطی وجود ندارد) مراحل پیشرفته مصرف سیگار

 دانش آموز فاقد تجربه مصرف الکل       1260 مـاه، از میان      12طـی   
مصرف ) 5/8-9/11:  درصد 95 درصد؛ فاصله اطمینان     1/10( نفـر    127

 دانش آموز دارای سابقه     1368الکـل را تجـربه کـرده بـودند و از میان             
 درصد؛  2/2( نفر   30 سیگار بدون تجربه مصرف روان گردان،        مـصرف 

ــنان  مــصرف مــواد روان گــردان را ) 5/1-1/3:  درصــد95فاصــله اطمی
، ) نفر 11(تجـربه کـرده بـودند کـه مـواد مـصرفی آنهـا شامل حشیش                 

 .بود)  نفر5(و سایر مواد )  نفر9(، اکستازی ) نفر5(تریاک 

روان گردان بر حسب    میـزان بـروز تجربه مصرف الکل و مواد          
.  نشان داده شده است    1سـطوح مختلف متغیرهای مستقل در جدول        

 نیـــز میانگـــین و انحـــراف معـــیار متغیـــرهای کمـــی در 2جـــدول 
دانـش آمـوزان بـا و بدون تجربه مصرف مواد روان گردان و الکل را        

 1 .همراه آماره معناداری مربوط نشان می دهد

زانـی کـه در شروع      میـزان بـروز مـصرف الکـل در دانـش آمو           
 درصد و در  25 مطالعـه تجـربه مـصرف مواد روان گردان را داشتند،            

دانـش آموزانی که در شروع مطالعه تجربه مصرف مواد روان گردان            
میزان بروز مصرف الکل    ). p=185/0( درصد بود    9/9را نداشـتند،    

مــواد ) یــک ســال (در دانــش آموزانــی کــه در طــول مطالعــه     
 درصد و در دانش آموزانی      61ه بودند،     روان گـردان مـصرف کرد     

 9کـه در طـول مطالعـه مـواد روان گـردان مـصرف نکـرده بودند،            
ــود   ــد ب ــواد    ).>001/0p(درص ــصرف م ــروز م ــزان ب ــین می  همچن

روان گـردان در دانـش آموزانـی که در شروع مطالعه تجربه مصرف              
 درصـد و در دانش آموزانی که در شروع مطالعه           9/8الکـل داشـتند     

میزان . )>001/0p( درصد بود    5/1مـصرف الکـل نداشـتند،       تجـربه   
بروز مصرف مواد روان گردان در دانش آموزانی که در طول مطالعه            

 درصـــد و در 2/9الکـــل مـــصرف کـــرده بـــودند، ) یـــک ســـال(
 6/0دانـش آموزانـی که در طول مطالعه الکل مصرف نکرده بودند،             

 .)>001/0p(درصد بود 

مل مــرتبط بــا بــروز تجــربه  تحلــیل چندمتغیــره عــوا3جــدول 
ــشان مــی دهــد   در تحلــیل . مــصرف الکــل و مــواد روان گــردان را ن

رگرسـیون لجـستیک گـام بـه گام برای تعیین عوامل مرتبط با بروز               
تجربه مصرف الکل، وضعیت مصرف سیگار، شرکت در گروه های          
دوسـتانه مـصرف کنـنده سـیگار، داشـتن رفـتار خطرپذیر عمومی و               

ری، گرایش مثبت به مصرف سیگار، تجربه   دوسـتان نـزدیک سـیگا     
خـودآزاری، بـروز مـصرف مـواد روان گردان، معدل ترم گذشته و               

همچنین . داشتن برنامه ریزی برای ورود به دانشگاه وارد مدل گردید    
در تحلـیل رگرسیون لجستیک گام به گام برای تعیین عوامل مرتبط       

وزان، وضعیت  با بروز تجربه مصرف مواد روان گردان، سن دانش آم         
مـصرف سـیگار، شـرکت در گـروه هـای دوسـتانه مـصرف سیگار،                
انـتقال در مـراحل مـصرف سـیگار، داشتن رفتار خطرپذیر عمومی،             
داشـتن دوسـتان نزدیک سیگاری، گرایش مثبت به مصرف سیگار،           

 همان طور . تجربه خودآزاری و بروز مصرف الکل وارد مدل گردید
 

_____________________________________________ 
1- Confidence Interval Analysis 
2- multivariate logistic regression 
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ردد، ســیگار آزمــوده بــودن، انــتقال در مــراحل کــه مــشاهده مــی گــ
مصرف سیگار، داشتن رفتار خطرپذیر عمومی، بروز تجربه مصرف         
مـواد روان گـردان و نداشـتن بـرنامه ریـزی بـرای ورود به دانشگاه با                  

داشتن . بـروز تجـربه مـصرف الکـل در دانـش آموزان مربوط بودند             
 بروز تجربه   رفـتار خطرپذیـر عمومـی و بروز تجربه مصرف الکل با           

 .مواد روان گردان ارتباط داشت
 

 بحث
 

ــواد        ــصرف م ــیوع م ــه، ش ــن مطالع ــتایج ای ــه ن ــوجه ب ــا ت ب
ــردان  ــصرف الکــل  % 2روان گـ ــیوع م ــود% 8/12و ش ــسه . ب مقای

یافـته هـای ایـن مطالعـه بـا پژوهـشی که اخیراً توسط آیت الهی و                  
بــین دانــش آمــوزان ســال دوم دبیرســتان هــای ) 1383(همکــاران 

ه شــهر شــیراز صــورت گــرفته، نـشان مــی دهــد کــه شــیوع  پـسران 
مصرف مواد روان گردان مشابه مطالعه اخیر،  ولی شیوع مصرف           

 )1383(آیت الهی و همکاران [الکـل پایـین تر از مطالعه اخیر است          
 درصــد گــزارش 32شــیوع مــصرف الکــل در دانــش آمــوزان را 

 15-18در مطالعـه دیگـری کـه در دانش آموزان           . ]کـرده بـودند   
 9/6سـاله شـهر تهـران صـورت گـرفت، نـشان داد کـه آزمایش                 

درصـد دانـش آمـوزان از نظـر متابولـیت هـای مورفـین و حشیش              
در دانش آموزان   ). 1384 اله وردی پور و همکاران،      (مثـبت اسـت     

شـهر رشـت نیز فراوانی نسبی دست کم یک بار مصـرف هر یک              
 درصد،  3/18ر  سیگــا: از مـواد در طـــول عمر به این ترتیب بود          

 درصد،  3/1 درصـد، حـشیش      4/1 درصـد، تـریاک      6/12الکـل   
نجفی و همکاران،   ( درصد   3/0 درصـد و هروئین      7/0اکـستازی   
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ــواد      ). 1384 ــصرف م ــیوع م ــشورها ش ــر ک ــا دیگ ــسه ب در مقای
ــه طــور قابــل توجهــی    روان گــردان و الکــل در مطالعــه حاضــر ب

 و 2وت، الی1؛ چـن، شت 2006چـو و همکـاران،   (پایـین تـر اسـت      
پایـین بـودن شـیوع مـصرف مـواد روان گردان و             ). 2004،  3ییگـر 

 :الکل در نوجوانان ایرانی را می توان با دالیل زیر توجیه کرد

ممنوعیت شرعی و قانونی مصرف الکل و نیز ممنوعیت          -1
 قانونی مصرف مواد روان گردان

مغایرت مصرف مواد روان گردان با ارزش های فرهنگی          -2
 )به ویژه در نوجوانان(ی خانواده های ایران

ــواد    -3 ــصرف مـ ــر مـ ــدین در برابـ ــدید والـ ــت شـ مخالفـ
 روان گردان و الکل بین نوجوانان

 درصد دانش آموزان مصرف الکل و       1/10در طـول یک سال      
 درصـد آنهـا مـصرف مواد روان گردان را برای اولین بار تجربه               2/2

با .  نشدمقایـسه ایـن یافـته ها به علت نبود مطالعه مشابه میسر          . کـردند 
ایـن حـال بـه نظـر مـی رســد کمـیت ایـن ارقـام در طـول یـک ســال           
قابل توجه باشد، که این مسأله بر لزوم به کارگیری مداخالت مناسب    

 .برای پیشگیری تأکید دارد

در برخی مطالعات نشان داده شده که سن نوجوانان با مصرف           
ان، آیت الهی و همکار   (مـواد روان گـردان و الکل ارتباط قوی دارد           

نــتایج مطالعــه حاضــر نــشان داد کــه ســن ). 2004؛ دونــووان، 1383
دانـش آمـوزان بـا مـصرف الکـل ارتباط داشته، ولی با مصرف مواد                

شـاید کم بودن تغییرات سنی      . روان گـردان ارتـباط معـناداری نـدارد        
، توجیه کننده این    )87/0=انحراف معیار (دانـش آموزان مورد مطالعه      

 .مورد باشد

تعددی نــشان داده انــد کــه تجــربه مــصرف مــواد  مطالعــات مــ
روان گـردان و الکـل هـم با مراحل مصرف سیگار و هم با انتقال در                 

؛ 1383آیت الهی و همکاران،     (مـراحل مصرف سیگار ارتباط دارند       
؛ 1998، 6 و ریچاردســون5، هــو4؛ فــالی2001کــاپالن و همکــاران، 

نیز نشان داده شد    در مطالعه حاضر    ). 2001،  9 و بارنز  8، ولت 7 هـافمن  
کـه مـصرف مـواد روان گـردان و الکـل بـا مـراحل مـصرف سیگار                   

ایـن اطالعـات نـشان مـی دهـد کـه مصرف سیگار با       . ارتـباط دارنـد   
رفـتارهای مـضر بـرای سـالمتی یـا عوامل اجتماعی دیگر مربوط به               

 .مصرف مواد اعتیادآور ارتباط دارد

_____________________________________________          

 موفقیت هـر چـند در ایـن مطالعـه عـوامل مـربوط به مدرسه و            
 10تیاس(تحصیلی در نوجوانان  با رفتارهای خطرپذیر ارتباط داشت          

ــون ــورولماز؛1998، 11و پدرسـ ــتوک12 یـ ــرن13، اکـ  و 14، داگ دویـ
، رشـته تحصیلی و معدل دانش آموزان با بروز          )2002،  15دالکیلـیک 

مـصرف مواد روان گردان در ارتباط نبود، ولی با بروز مصرف الکل             
بروز مصرف الکل در دانش آموزان  ارتـباط داشـت؛ بـه طـوری کـه           

ــسانی و    ــوم ان ــر و در رشــته هــای تحــصیلی عل ــین ت دارای معــدل پای
کـاردانش بیـشتر بـود، ولـی با این حال وجود این ارتباط در تحلیل                

یافته های این مطالعه همانند سایر مطالعات     . چندمتغیـره مـشاهده نشد    
ن داد که   نشا) 1998؛ اسچوکیت،   1384الـه وردی پـور و همکاران،        (

مــصرف مــواد روان گــردان و الکــل بــا مــصرف ســیگار در محافــل  
با این حال با استفاده از نتایج این        . دوستانه ارتباط قوی نزدیک دارد    

مطالعه نمی توان تعیین کرد که آیا داشتن دوستان نزدیک سیگاری،           
عامل خطری برای مصرف مواد روان گردان و الکل است یا این که             

که رفتارهای خطرپذیر دارند، بیشتر افراد سیگاری را        دانش آموزانی   
بـه عـنوان دوسـت انتخاب می کنند؟ از طرف دیگر نوجوانانی که با               
هم دوست می شوند، ممکن است ویژگی های مشترکی داشته باشند           

 .که با مصرف مواد اعتیادآور مربوط باشد

ــواد      ــصرف م ــیوع م ــه ش ــن مطالع ــتایج ای ــور خالصــه، ن ــه ط ب
 و الکل و برخی عوامل مربوط را بین دانش آموزان سال            روان گردان 

در مطالعه  . دوم دبیرسـتان هـای پـسرانه شـهر تبریـز مشخص می کند             
حاضـر با وجود بهره گیری از روش شناسی و شیوه نمونه گیری بسیار             
رضـایت بخـش، تعمـیم نـتایج بـه دانش آموزان سال دوم دبیرستان و         

مهم تر این که هر چند هنگام       نکته  . صـرفاً پـسران، محـدود مـی شود        
جمــع آوری داده هــا بــه دانــش آمــوزان اطمیــنان داده شــده بــود کــه 
اطالعـات مـربوط بـه آنهـا کـامالً محـرمانه مانـده، شرکت آنان در                 
مطالعــه کــامالً اختـــیاری بــوده، همچنـــین هــویت آنـــان از روی     
پرسـشنامه هـا قابـل شناسـایی نخواهد بود، ولی با این وجود به علت                

_____________________________________________      
1- Sheth   2- Elliott 
3- Yeager   4- Flay 
5- Hu   6- Richardson 
7- Haffman  8- Welte 
9- Barnes   10- Tyas 
11- Pederson  12-Yorulmaz 
13- Akturk   14- Dogdeviren 
15- Dalkilic 
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 بودن موضوع مصرف مواد روان گردان انتظار می رود درصد           حساس
ــد     ــر باش ــی کمت ــدار واقع ــده از مق ــزارش ش ــوارد گ ــریک(م  و 1پات

 ).1994همکاران، 

نتـیجه ایـن کـه مطالعه حاضر شیوع پایین سوءمصرف مواد را             
در بـین نوجوانان ایرانی نشان داده، همچنین برخی عوامل مربوط را            

لعه از برنامه هایی که هدف شان تغییر        نـتایج ایـن مطا    . مـشخص کـرد   
هر چند نتایج این    . همـزمان رفتارهای پرخطر است، حمایت می کند       

ــادی دارد،     ــیت زی ــی اهم ــسؤوالن بهداشــت عموم ــرای م ــه ب مطالع
 .مطالعات بیشتری برای تعمیم یافته های حاصل مورد نیاز است

 
 سپاسگزاری

 
ــای عــادل اســدالهی کارشــنا   ــسته اســت از زحمــت آق س شای

 آموزش و پرورش استان به علت کمک در هماهنگی اجرای طرح، 

از دانــشجویان فــرهاد وحــید، پــوریا تــاروردی زاده، وحــید پاکــپور، 
محمدرضـا شیری و سایر دانشجویان به علت کمک در جمع آوری            
داده هـا و آمـاده کـردن پرسشنامه ها و از خانم ها زهرا و الهام رستمی               

ــ   ــا ب ــردن داده ه ــرای واردک ــوزان   ب ــش آم ــه دان ــر و از هم ه کامپیوت
شـرکت  کنـنده در مطالعه و مسؤوالن و دبیران دبیرستان های انتخاب         

همچنین از تیم پژوهشی    . شـده شـهر تبریـز تـشکر و قدردانـی کنیم           
روانپزشـکی و علـوم رفـتاری دانـشگاه علـوم پزشکی تبریز به علت               

 .حمایت مالی از طرح صمیمانه قدردانی می کنیم
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