
 

 

 رمخد مواد با مرتبط عوامل و نگرش دانش، ارزیابی و مخدر مواد سوءمصرف شیوع میزان بررسی 

 یاسوج شهر دبیرستانی آموزاندانش در

 3کرمانی یاوری مریمدکتر  ،2موحدزاده بهرامدکتر  ،1دهنوی موحدی فاطمه

 (.مسئول نویسنده) ایران تهران،، دانشگاه پیام نور، تربیتی روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجوی .1

 .یران، اتهران، نور پیام دانشگاه روانشناسی گروه استادیار .2

 .یران، اتهران، نور پیام دانشگاه روانشناسی گروه استادیار .3

 179-211، صفحات 1011 پنجم، سالو  پنجاه، شماره ششمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 22/12/1311تاریخ پذیرش:                           21/11/1311تاریخ وصول: 

 چکیده

ان آموزبررسی میزان شیوع مصرف مواد مخدر و ارزیابی دانش، نگرش و عوامل مرتبط با مواد مخدر در دانش باهدفپژوهش حاضر 

ها یک پژوهش کمی است که داده از حیثمقطعی و  -توصیفی نوع از مطالعه انجام شد. این 8931دبیرستانی شهر یاسوج در سال 

 دختر دبیرستانی آموزدانش 968 پژوهش کنندگانآموز و شرکتدانش 3۷۵9آماری شامل  جامعه باشد.بر تکنیک پیمایش استوار می

آموزان ارزیابی نگرش و عملکرد دانش از پرسشنامه شدند. ای انتخابخوشه تصادفی گیرینمونه شیوه به که بود یاسوج شهر پسر و

گزارش کردند  موردمطالعهآموزان د از دانشدرص ۵/9۷ .شد استفاده هاداده آوریجمع ( برای8911نسبت به مصرف مواد گرامیان )

به اند. میزان مصرف انواع مواد سبک درصد مصرف دائمی داشته 2/23بار و درصد حداقل یک ۷/6اند که مصرف مواد مخدر داشته

، کوکایین، ه تریاکشیرجوانا، تریاک، هروئین، ناس، اکستازی، شیشه، شیوع  قلیان، مشروبات الکلی، سیگار و مواد سنگین ماری ترتیب

آموزان دبیرستانی یاسوج از مواد سبک، قلیان، مشروبات الکلی و سیگار و از مواد دست آمد. در بین دانشال.اس.دی و کراک به

 ه الگویب زیادی مطالعات قبلی داخلی شباهت برخالفحاضر  یمطالعه در مصرف جوانا شیوع بیشتری دارند و الگویسنگین ماری

 اروپایی، آمریکایی و آفریقایی دارد. ورهایکش مصرفی

 .آموزان، دانشمواد مخدر، سوءمصرفنگرش، دانش،  کلیدواژه:

 
 1011 سال، پنجم پنجاه و، شماره ششمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقاله پژوهشی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             1 / 14

http://ijndibs.com/article-1-579-fa.html


 و همکاراندهنوی  موحدی                                                                                       ......نگرش دانش، ارزیابی و مخدر مواد سوءمصرف شیوع میزان بررسی

  

 

 891                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  رفتاری،مجله پیشرفت های نوین در علوم 

 قدمهم

 و اجتماعی لئاسم از یکی عنوانبهمواد مخدر است که  سوءمصرفآموزان، های اساسی در ارتباط با سالمت دانشیکی از موضوع

 و نوجوانان انیم در ممنوعه داروهای مصرف 8932 سال از(. 2۱8۵و همکاران،  8وبرسل) باشدمی حاضر قرن روانی بهداشتی

 بر تمامیوءمصرف مواد مخدر تأثیر منفی (. هرچند که س8932 نجفی، علوی، خزایی،) است یافته افزایش آموزاندانش بخصوص

ترین و مستعدترین گروه در معرض خطر هستند که عمده ؛در این میان بیش از هر چیز آینده نوجوانان لیگذارد وارکان جامعه می

 دوره نوجوانی. باشدمی شخص هر زندگی در هاسال ترینحساس و ترینمهم از ینوجوان دورهد. از طرفی، کنمی بیشتر تهدیدرا 

)صرامی،  شد خواهد روروبه متفاوتی هایبحران و هاتعارض ،مشکالت با دوره این در فرد که است سالیبزرگ هب یکودک از لانتقا

سه دگرگونی عمده در سه دهه اخیر در این حوزه  ،های موجودهای رسمی و پژوهشاذعان گزارش بنا بردر کشور ما نیز (. 8939

اتفاق افتاده است: تغییر سن شروع مصرف مواد، شیوع اعتیاد در کودکان و نوجوانان و تغییر سریع الگوی مصرف از مواد سنتی به 

 کنندهنگران هایاز چالش هک مؤنثدر بین جنس  گردانرواناعتیاد به مواد  مخصوصاًمواد اعتیادآور صناعی و نیز گسترش شیوع اعتیاد 

موجود در آمار  یهاها و تناقضتفاوت باوجودهرچند  روازاین(. 8932 ،های بشری است )صرامی، قربانی و تقویپیش روی نظام

کشور  در دهیپد نیرشد ا ی رو بهو روندها ادیاعتمرتبط با  یهاکه در پژوهش یو مهم تأملقابل مسئله ران،یمردان و زنان در ا ادیاعت

رصه است که ع نیاز ا یحاک اتیواقع نیبنابرا ؛است ریاخ یهاسال یدر زنان نسبت به مردان، ط ادینرخ رشد اعت شیوجود دارد، افزا

 شیر، پمعاص طیشدن در شرا دوجنسیتیبه سمت  یبودن سنت (مردانه) تک جنسیتی تیو سوءمصرف مواد مخدر، از وضع ادیاعت

است، اما در  بررسیقابلو  یجد یمسئلهجامعه  یتیجمع یهاتمام گروه دربه مصرف مواد مخدر  شیگراو  ادیاعت هرچند. رودیم

و  تیآنان در خانواده و اجتماع، اهم ریو نقش خط گاهیاعتبار جا بهآموز، اقشار جوان دانشجو و دانش انیدر م همآنزنان،  تیجمع

 نوجوانی مآموزان دبیرستانی، در دوران پرتالطکه دانش مسئله(. پس این 891۵ پور،ساواالن و  د)قاضی نژا دابییمضاعف م یدگیچیپ

نیز  را آنان یروان و یجسم سالمت کهبرند؛ رفتارهای پرخطری مثل اعتیاد به مواد مخدر به سر می معرض درو بلوغ و به دنبال آن 

 اشد.بمی موردتوجهو  مهم، بسیار کندیم دیتهد

اند داختهپرو خارج از کشور  آموزان کشوردر بین دانش مخدر مواد سوءمصرف حدودی به بررسی میزان شیوع تحقیقات قبلی هم تا

مربوط به  فرا تحلیلی ( در یک مطالعه8911شود: رحیمی موقر و سهیمی ایزدیان، )ها اشاره میکه در زیر به برخی از آن

تریاک و حشیش  ازآنپساند که الکل و آورده " کشورآموزان انشوضعیت مصرف مواد در د"با عنوان  8919تا  89۵3هایسال

توان آموزان معتاد به مواد اپیوئیدی در کشور را میچنین تعداد دانشدهند. همآموزان را تشکیل میترین مواد مصرف در دانششایع

ی توصیفی و مقطعی با عنوان مطالعه( در یک 891۵ده هزار تخمین زد. حمدیه، مطلبی، عاشری و بروجردی، ) هزارتابین شش 

و  8919ساله شهر تهران در سال  8۷-9۷در نوجوانان و جوانان  گردانروانبررسی شیوع مصرف مواد محرک، الکل و داروهای "

درصد بوده است. میانگین نسبی  ۵/2۷درصد و الکل  2/۵درصد، مواد محرک  1/9 گردانرواناند که شیوع مصرف بیان نموده 8911

                                                           
1. Breslau  
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 899                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  رفتاری،مجله پیشرفت های نوین در علوم 

 ر،کدیو خرایم، عالییطور معناداری در جنس مذکر بیشتر بود. ها بهو توزیع جنسی در آن موردمطالعهها مشابه جمعیت همه گروه

 رد یالکل مشروبات و مخدر مواد قلیان، سیگار، مصرف شیوع میزان بررسی″ عنوان بادر پژوهشی ( 893۱) ،یصرام ،یمحمدخان

 حداقل که ندنمود گزارش ،موردمطالعه آموزاندانـش از درصد ۷۵ کهاند آورده″ کرج شهر پسر و ردخت دبیرستانی آمـوزاندانش انیم

 دموا انواع مصرف میزان و اندکرده متحانا را مواد سایر و یالکل مشروبات قلیان، سیگار، شامل ماده نوع یک عمر طول در باریک

 ،ریـاکت حشـیش، ، یاکستاز یهاقـرص شــامل سـنگین مـواد و یالکل مشروبات گار،یس قلیان، شامل شیوع ترتیب به سبک

 رفمـص مـورد مـواد تـرینشـایع یالکل مشروبات و سیگار قلیان، شامل سبک مواد و آمـد دسـت بـه هـروئین و کـراک شیشـه،

 میزان شیوع مصرف مواد مخدر دربررسی  "ای با عنوان ( در مطالعه8931شیخ و کاشی، ) .است یدبیرستان آموزاندانش بـین در

مطرح نمودند که شیوع مصرف مواد مخدر  " موادهای جمعیت شناختی مرتبط با الگوی مصرف این آموزان ایرانی و ویژگیدانش

 66/3درصد بود و شیوع مصرف سیگار در این تحقیق ۵۷/9آموز ایرانی درصد و در بین دختران دانش 2۷/۷در بین پسران ایرانی 

نیز بیشترین  گردانرواندرصد و در گروه مواد  ۷/2بوده است و بعد از سیگار و تنباکو بیشترین ماده مخدر مصرفی تریاک درصد 

است. نریمانی، رجب پور، احمدی، یاقوتی زرگر و رستم اوغلی،  شدهگزارشاکستازی و کوکائین  بعدازآنماده مصرفی شیشه و 

 ″آموزان متوسطه شهر سمنانیزان شیوع و عوامل مرتبط با سوءمصرف مواد در بین دانشبررسی م″( در پژوهشی تحت عنوان 893۷)

نفر  26اند که از این تعداد بار تجربه مصرف مواد مخـدر را داشـتهآموزان حداقل یکدرصد از دانش ۵/1نفر 98 گزارش کردند که

شیوع و الگوی "با عنوان  شدهانجامدر تحقیقی که در کشور نیجریه  (2۱81) ،8آینی ادگوک، االسوپو، نفر دختر بودند. ۷پسر و 

 آبادان شهرکالنمدرسه  2۱آموز پسر از دانش 38۵اند که از آورده " شهرآبادانکالنآموزان نوجوان پسر درسوءمصرف مواد در دانش

اند و مشروبات الکلی با سال را داشته 8۷تا 8۱در سنین  سیگار کشیدندرصد پسران تجربه  1۱سال،  2۱تا  82ی سنی در محدوده

درصد شیوع در  9/3درصد و هروئین و کدئین هم با  1/89، سیگار با بعدازآن یدر رتبهدرصد شیوع در صدر فهرست مواد و  9/29

 2وسیتباشند. میآموزان چهارم و پنجم مصرف مواد توسط دانش هایرتبهبه ترتیب در  جواناماریرتبه سوم قرار دارند. آمفتامین و 

در  جوانا، حشیش(جمعیتی و اجتماعی تنباکو، الکل و کانابیس )ماری ارتباطات"گزارش پژوهشی با عنوان  ( در2۱81)و همکاران 

ساله و  86تا  8۷آموز دانش 9813بر روی  (ESPAD): نتایج مطالعه مقطعی ایشان " آلبانیساله در  86تا  8۷ان آموزمیان دانش

ها نشان داده که مذکر بودن و داشتن دسترسی آسان به سیگار، تنها عوامل جهانی هست که داده چندمتغیرهتعدیل  وتحلیلتجزیه

و  شدتبهشیدن کسیگار  که ذکرشدهمصرف سیگار از تنباکو، الکل و یا کانابیس بیشتر بوده است. در این تحقیق  تاکنون احتماالً

( در پژوهشی تحت عنوان 2۱81، )9و کرسنو . جانسون، سالس، ریوارتباط است در مخدرالکل و مواد با مصرف  توجهیقابلطور به

آموز شرکت کننده دانش ۷8۷اند که از آورده " تگزاسآموزان دبیرستانی الگوهای مصرف مواد و رفتارهای پرخطر سالمتی در دانش"

(، الکل ۱/۷1جوانا )درصد ایشان به ترتیب از ماری 1۱اند و مواد نداشته مصرف حالتابهاند که درصد عنوان نموده 16در مطالعه، 

                                                           
1. Adegoke, Olasupo & Ayeni 
2. Toci 
3. Johnson, Sales, Rew & Crosnoe 
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 022                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  رفتاری،مجله پیشرفت های نوین در علوم 

، 8اند. مسس، آگوستا و راهاماسنگینی مثل هروئین و مواد مخدر دیگر استفاده کرده از مواددرصد هم  81( و ۱/16( و تنباکو )۱/16)

 ریهنیجآموزان نوجوان سوءمصرف مواد و عملکرد تحصیلی: مطالعه تنوع جنسیت در میان دانش"ای تحت عنوان ( در مطالعه2۱81)

 818دختر(،  819نفر پسر و  22۵، )91/86کننده در پژوهش با میانگین سنی آموز شرکتنفر دانش 9۵۱دهد که از ها نشان مییافته "

در گزارشی  (2۱83و همکاران ) 2کنندگان مواد مخدر فعلی شناخته شدند. وازکوئزعنوان سوءمصرفموز بهآدرصد( دانش 8/91) نفر

 که استفاده شناسیجمعیت هایویژگیدر نوجوانان در یک نمونه ملی از جوانان مکزیک:  مخدر مواد زودهنگاممصرف "تحت عنوان 

است  6و  ۷های آموز در پایهشدان ۷28۵8های پژوهش شامل دادهاند که آورده " کندمی بینیپیشرا  مواد از الکل، دخانیات و سایر

مخدر به  در مکزیک شرکت کردند. میزان مصرف مواد( ENCODE)آموزان که در نظرسنجی ملی مصرف مواد مخدر در بین دانش

و  ران پسجواننوها حاکی از آن است که یافته و است مخدر بوده جوانا و استنشاق سایر مواددخانیات، ماری الکل،ترتیب شیوع 

 ند.اهاستنشاق سایر مواد مصرفی بود وجوانا ماریالکل، تنباکو،  ویژهبه مصرف مواد مخدر در معرض خطربیشتر  ؛غیرمذهبی

عف طلبی، ض، لذت طلبیتنوعهای متفاوتی همانند ها و چالشبا توجه به روبرو شدن نوجوانان در عصر حاضر با پدیده  روازاین

 های نادرستهای ارتباطی، بروز مشکالت و اختالالت روحی و روانی، ایجاد فریب فرهنگی با ارائه اطالعات غلط و نگرشمهارت

جذاب و فریبنده و  هایبانامها نوع مواد مخدر ، تغییر الگوی مصرف و ارائه دهگردانروانمثبت مواد مخدر و  تأثیراتمبنی بر 

ی ی علمی پیرامون حوزهکه تاکنون مطالعه مسئله به این با عنایتو همچنین  انواع مواد مخدر کنندگانمصرفافزایش آمار معتادین و 

 کمتر تحقیقبین مطالعات خارجی و داخلی،  با توجه به این موضوع که در است و نشدهانجامآموزی در شهر یاسوج اعتیاد دانش

ها یک یا تعداد بلکه بیشتر پژوهش-پرداخته باشد  آموزیدانش یجامعه بر مخدر ماده 86 همزمان سنجش شود که بهی یافت میعلم

بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان شیوع سوءمصرف مواد مخدر و ارزیابی دانش،  -اندکمی ماده مخدر را بررسی نموده

است تا ضمن توجه دادن مسئولین  8931آموزان دبیرستانی شهر یاسوج در سال در در دانشنگرش و عوامل مرتبط با مواد مخ

ا اجرای بد تا هقرار د اختیار ایشاناطالعات مفید علمی در بتواند ، آموزاندانش اعتیاد پیش رو و مشکالتبه عمق مسائل  مربوطه

های ایهسرم عنوانبهآموزان اد از بسط این آسیب در بین دانشی جدید، شناسایی، کنترل و درمان مصرف موهای پیشگیرانهبرنامه

است که آیا بین متغیرهای آشکار  سؤالحاضر به دنبال پاسخگویی به این  طور مطالعههمین نمایند.مادی و معنوی جامعه جلوگیری 

ر کارگیری ابزامواد مخدر رابطه وجود دارد؟ و درنهایت آیا نتایج این مطالعه، اعتبار و به سوءمصرفگیری و پنهان مقیاس اندازه

 نماید؟و تصدیق می تائیدمواد را  سوءمصرفگیری اندازه

 پژوهش روش

امعه ج باشد.ها یک پژوهش کمی است که بر تکنیک پیمایش استوار میداده از حیثمقطعی و  -مطالعه حاضر از نوع توصیفی

باشد. معیارهای ورود های اول، دوم و سوم متوسطه شهر یاسوج میآموز دختر و پسر دبیرستانی سالدانش 3۷۵9شامل  موردمطالعه

به پژوهش عبارت بودند از: تمایل به همکاری و رضایت کامل شرکت کننده، سکونت در شهر یاسوج و حومه در حین مطالعه و 

                                                           
1. Moses, Augustina & Rahama  
2. Vázquez 
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دختر( مقطع متوسطه دوم شهر یاسوج که -آموزان )پسرعبارت بود از: کلیه دانش وردمطالعهمتحصیل در مقطع متوسطه دوم. جامعه 

 صورتبهنمونه در ابتدا  9۵9مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری از طریق جدول مورگان محاسبه و  8931-33در سال تحصیلی 

ی تصادفی ساده انتخاب شدند. به این صورت که ابتدا کلیه صورتبهکل جامعه آماری و در پایان  تناسببه ایچندمرحلهای خوشه

ی شهری، شش مدرسه ی شهری تقسیم شد. در مرحله بعد از بین مدارس ناحیهی شهری و حومههای یاسوج به دو ناحیهدبیرستان

 ی شمالی شهر نیز یکاز حومهو هنرستان انتخاب گردید.  غیرانتفاعیهای دولتی، پسرانه(، از هرکدام از دبیرستان 9دخترانه و  9)

ی جنوبی شهر هم یک دبیرستان پسرانه انتخاب شد. پس از توجیه مدیران و مشاوران واحدهای آموزشی دبیرستان دخترانه و از حومه

ساسیت ح آموزان توزیع شد. با توجه بهها بین دانشبودند، پرسشنامه شدهانتخابتصادفی  طوربههایی که منتخب، با مراجعه به کالس

ها، پس از موضوع مصرف مواد و لزوم جلب رضایت و اعتماد آنان برای همکاری صادقانه با پژوهش، قبل از تکمیل پرسشنامه

یحاتی ها توضنام و محرمانه بودن آنها و نیز تأکید بر بیآموزان در خصوص هدف و ماهیت پرسشنامهبرقراری ارتباط مؤثر با دانش

 8931-33ی اول سال تحصیلی پرسشنامه خود گزارشی در نیمه 9۵9آوری اطالعات از طریق تکمیل شد. جمعآموزان داده به دانش

 افزارنرمپسر، در  8۵۵دختر و  811پرسشنامه،  968 درنهایتپرسشنامه به دلیل نقص اطالعات کنار گذاشته شد و  82انجام شد. 

 گیری اعتیاد استفادهمقیاس اندازه وتحلیلتجزیهبرای   LISREL 8.80افزارنرمدر سطح توصیفی و از  SPSS  22یافزارنرمبسته 

 .گردید

 ابزار

 باگرامیان  پزشکروان توسط پرسشنامه این آموزان نسبت به مصرف مواد:پرسشنامه ارزیابی دانش، نگرش و عملکرد دانش

 که کندمی فراهم را امکان این که است ابزاری آزمون این. است شدهتهیه 8911ل سا در متخصصان و محققان از تیمی گیریهبهر

 مواد از یک ره برای آزمون این از حاصل تنمرا. قرار گیرند مطالعه و پرسش مورد طبقه 86 در و تفکیک به اعتیادآور رایج مواد

 هماد ندچ نزماهم سنجش امکان و است شده وابسته یاداشته  بارمصرفیک فاًصر فرد که کندمیمشخص  طور جداگانهبه اختصاصی

ه از دو پرسشنام این .کندمی بیانتفکیک  نیز به را در مادهف مصر الگوی همچنین .پذیر استامکان اجرا باریک در فرد یک برای

مقیاس دانش، نگرش و عمل است. مقیاس دانش  9است؛ که بخش اول شامل اطالعات عمومی و بخش دوم  شدهتشکیلبخش 

ها و نیز اطالعات ی مواد مخدر، عوارض سوءمصرف مواد مخدر و محرکدرباره آموزاناطالعات دانش موردسنجششامل سؤال در 

ی علل گرایش به سوءمصرف مواد، آموزان دربارهوم نگرش دانشدمقیاس در . باشدمیدر جامعه  دسترسقابلمربوط به انواع مخدر 

ی سوءمصرف مواد، نوع، شکل و علت آموزان دربارهگیرد و در مقیاس سوم سؤاالتی در رابطه با عملکرد دانشقرار می موردبررسی

 ابلیتق و اعتبار روایی دارای ابزار این است. شدهطرحاعتیاد به مواد و سن ابتال به سوءمصرف مواد، زمان و محل مصرف مواد مخدر 

متخصص  ۷که روایی محتوایی و صوری این پرسشنامه توسط  دارد را مناسب آزمون یک موردنیاز هایویژگی و است کاربرد

است. پایایی  شدهمحاسبه ۱۵/۱ی برش و نقطه ۵۵/۱گردیده است و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ  تائیداعتیاد  یدرزمینه

  به دست آمد. 16/۱این پرسشنامه در مطالعه حاضر بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 
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 هایافته

 آموزان شرکت کننده در مطالعه. اطالعات کلی جمعیت شناختی دانش1

 

 نیس میانگینگرافیک و حسابداری در این ، کامپیوتر، طراحی دوخت، معماری، ساختمان، مکانیک، ادبیات، تجربیریاضی، 

( درصد 1/63) با دبیرستان مدرسه و( درصد ۱/۷8) با دختران ترتیب به باشد کهمی 81/86 آموزان شرکت کننده در مطالعه،دانش

 دوم پایه و باشدمی( درصد 2/۷8) اول پایه به مربوط تحصیلی پایه و درصد فروانی بیشترین. اندبوده کنندگانشرکت درصد بیشترین

 ند.قرار گرفت موردبررسیپژوهش های باشند. همچنین گروهمی بعد هایرتبه در ترتیب به( درصد 8/88) سوم پایه و( درصد ۵/9۵)

 ی مواد مخدردربارهآموزان . دانش و اطالعات دانش2

 

 توزیع فراوانی و درصد  مدرسه، سن و پایه تحصیلی به تفکیک جنسیت. 1جدول

  دختر پسر  دختر پسر  دختر پسر

         

 مدرسه  فراوانی درصد فراوانی درصد سن فراوانی درصد فراوانی درصد پایه فراوانی درصد فراوانی درصد

 اول 898 2/96 ۷1 ۱/8۷
6/6 21 2/81 66 8۷ 

 دبیرستان  898 2/96 828 ۷/99
6/83 ۵8 6/28 ۵1 86 

 دوم 96 ۱/8۱ 8۱۱ ۵/2۵
9/83 ۵۱ ۷/۵ 2۵ 8۵ 

 هنرستان  91 ۷/3 99 2/3
2/9 88 ۷/2 3 81 

 سوم 8۵ 1/1 29 9/6
9/۱ 8 9/۱ 8 83 

 غیرانتفاعی  83 9/۷ 29 9/6
۱/۱ ۱ 3/۱ 9 2۱ 

۱/13 8۵۵ ۱/۷8 811  ۱/13 8۵۵ ۱/۷8 811 
 میانگین

 کل 811 ۱/۷8 8۵۵ ۱/13
1/86 

 گردانروانکنندگان درباره اعتیاد یا عدم اعتیاد مواد مخدر و دانش شرکت .2جدول

 خیر بله ماده مخدر خیر بله ماده مخدر خیر بله ماده مخدر خیر بله ماده مخدر

 ۵/1۱ 9/۷3 جواناماری ۷/۷8 ۷/11 مشروب ۷/۷8 ۷/11 قلیان ۱/99 ۱/6۵ سیگار

 ۵/۵1 9/28 ال.اس.دی ۵/1۱ 9/۷3 شیشه ۵/۵8 9/21 ناس 8/28 3/۵1 تریاک

 ۷/16 ۷/۷9 شیره تریاک 9/11 ۵/۷۷ کوکائین 8/۵۷ 3/21 اکستازی 6/98 1/61 هروئین

 3/62 8/9۵ اعصابداروهای 3/6۱ 8/93 خوابقرص 8/93 3/6۱ کراک 6/91 1/6۷ حشیش

    9/63 ۵/9۱ مسکن 8/۷۷ 3/11 مرفین 9/۵۵ ۵/22 آمفتامین
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اند که جزئیات آن در ی مصرف مواد مخدر دریافت کردهاند؛ اطالعاتی دربارهکنندگان عنوان نمودهاز شرکت 8/۵1حاضر پژوهشدر 

 شدهمعرفیدرصد  1/61هروئین با  ازآنپسی رتبه و دردرصد اعتیادآورترین ماده  3/۵1ایشان تریاک با  ازنظراست.  شدهارائه 2جدول 

 ی اعتیاد قرار دارد.ترین درجهدرصد در پایین 9/28است و ال.اس.دی با 

کی، شناسید نام ببرید؟ عناوینی مانند سیگار الکترونیدر پرسشنامه می ذکرشدهموارد  غیرازبه: اگر ماده مخدر دیگری سؤالدر پاسخ به 

، (BT) تیبی نبات، چسب، کت، کروکدیل، ماشروم، ترامادول، متادون، دستمال، تخته بنگ، چلیم، توت فرنگی، کلم پلو،کیت

 شدهعرفیمشود( ای که از ترکیب صمغ درخت بنه و تریاک ساخته میکتامین، قرص کلونازپام، بریزه ملوچ )یک مخدر محلی مداخله

اند. درصد کمترین درصد را آورده 9/1درصد بیشترین و یبوست با  1/63بود. از عوارض جانبی داروهای اعتیادآور،آسیب مغزی با 

 8/81زیادی از دیگر موارد، بیشترین و بدبینی با  بافاصلهدرصد  ۵/6۱مصرف مواد مخدر، خنده و شنگولیسوء مدتکوتاهاز عوارض 

مدت سوءمصرف مواد مخدر، وابستگی به مواد از عوارض طوالنی طورهمیناند. ود اختصاص دادهدرصد کمترین درصد را به خ

 کنندگانشرکتدرصد از  ۷/63اند. درصد کمترین درصد را آورده 3/9درصد بیشترین و تقویت حافظه و افزایش یادگیری با  ۱/۵۵با

نوشیدن مایع با  بعدازآنبیشترین درصد و  2/۵8با  دودکردنیل راحتی در دسترس است که اشکااند که مواد مخدر بهمطرح نموده

 .اندشدهعنواندرصد در رتبه دوم  9/13

 آموزان نسبت به مواد مخدر. نگرش دانش3

 کنندگانشرکت ازنظرمرتبط با مخدر  و عواملدرصد اهمیت  .3جدول 

 درصد تمایل به مصرف موادعامل  درصد عامل تمایل به مصرف مواد درصد عامل تمایل به مصرف مواد

 ۷/91 والدین سختگیر داشتن ۵/3 خانواده پرجمعیت 1/8۵ عدم دسترسی به مراکز مشاوره

 3/92 داشتن وقت آزاد و بیکاری 1/89 ارائه پیشنهادات خانوادگی 1/1۱ ناتوانی در حل مشکالت روزمره

 8/1۵ دسترسی به مواد مخدر ۵/۷۷ اختالفات خانوادگی 9/93 حضور یک فرد معتاد در خانواده

 9/29 ارزان بودن ماده مخدر ۵/22 کمبود امکانات رفاهی 6/۷۱ حضور یک معتاد در محل تحصیل

درصد، حضور یک معتاد در محل تحصیل یا  ۵/۷۷از بین عوامل مرتبط با تمایل به مصرف مواد مخدر، اختالفات خانوادگی با 

کننده در مطالعه اهمیت بیشتری آموزان شرکتدانش ازنظردرصد به ترتیب  8/1۵درصد و دسترسی به مواد مخدر با  6/۷۱زندگی با 

درصد و سرخوشی  6/62دهد؟ افسردگی با رات جسمی و روانی پس از مصرف مواد مخدر رخ می: چه تغییسؤالاند. در جواب داشته

اند. درصد به ترتیب و با اختالف زیادی نسبت به دیگر موارد، بیشترین درصد را به خود اختصاص داده ۵/6۱و شنگولی موقت هم با 

درصد هم عنوان  ۷/11اند و آور ندانستهدر پژوهش، برخی از داروها مانند حشیش را اعتیاد کنندگانشرکتدرصد از  ۱/89همچنین

گاه بهاند که با مصرف گاهدرصد هم مطرح کرده ۱/3۱بار استفاده از مواد مخدر، امکان معتادشدن وجود دارد و اند که با یکنموده

 است. پذیرامکانمواد مخدر، احتمال وابستگی به آن 
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 گردانروانآموزان نسبت به مواد مخدر و . عملکرد دانش4

 

 

 

 

 

درصد از  ۷/6اند که اند؛ مصرف مواد مخدر داشتهدرصد( بیان نموده ۵/9۷نفر ) 823آموزان شرکت کننده در پژوهش از میان دانش

مواد مخدر را گزارش  بارمصرفیکدرصد( از گروه پسران حداقل  ۵/2نفر ) 8۱درصد( از گروه دختران و  1/9نفر ) 81ایشان 

درصد( هم در زمان انجام مطالعه و  2/23نفر ) 8۱۷اند. گونه مصرفی نداشتهش و ماه قبل از آن هیچاند ولی در زمان انجام پژوهداده

درصد(  ۷/8۵) نفر 69درصد( از گروه دختران و  ۵/88نفر ) 12اند،که هم در طول عمر مصرف مواد در حد وابستگی و دائمی داشته

ی عنوان اولین مادهبه ترتیب به 6/1درصد و مشروبات الکلی با  6/89سیگار با درصد،  9/29همچنین قلیان با  اند.پسران بوده گروه از

سالگی را برای اولین بار استفاده از  81درصد( سن  1/98نفر ) 99دائمی مواد مخدر  کنندهمصرف نفر 8۱۷. از اندشدهعنوانمصرفی 

 89درصد( سن  3/2۱نفر ) 22سالگی،  8۷( سن درصد 2۵/ ۱نفر ) 23باشد و اند که بیشترین درصد میمواد مخدر معرفی کرده

 اند.سالگی را به ترتیب اولین بار سن مصرف معرفی نموده 86درصد(  سن  3/89نفر ) 81سالگی و 

 گردان در طول عمر به تفکیک جنسیتروان آموزان نسبت به مصرف مواد مخدر وتوزیع فراوانی و درصد دانش. 5جدول 

 

 ماده مخدر

  کل پسر دختر

 درصد* کنندهمصرف درصد کل فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 9/86 3/92 ۷3 6/22 1۱ 9/8۱ 83 سیگار

 ۵/21 ۷/13 13 1/21 ۷8 ۵/2۱ 91 قلیان

 1/22 ۷/1۷ 18 ۷/9۱ ۷1 ۵/81 2۵ بات الکلیومشر

 1/8 1/2 ۷ 1/2 ۷ ۱/۱ ۱ شیشه کریستال

 2/2 1/1 1 1/2 ۷ 6/8 9 تریاک

 3/8 3/9 ۵ 1/9 6 ۷/۱ 8 هروئین

 9/۷ ۵/8۱ 83 ۷/1 8۷ 2/2 1 جواناماری

 1/8 1/2 ۷ 6/۱ 8 2/2 1 اکستازی

 6/۱ 8/8 2 6/۱ 8 ۷/۱ 8 کراک

 8/8 2/2 1 8/8 2 8/8 2 شیره تریاک

 1/۱ ۵/8 9 ۵/8 9 ۱/۱ ۱ ال.اس.دی

 ۵/8 1/9 6 9/2 1 8/8 2 ناس

 8/8 9/2 1 9/2 1 ۱/۱ ۱ کوکائین

 6/۱ ۱/8 2 ۷/۱ 8 ۷/۱ 8 حشیش

 باشد.می 8۱۱نفر( ضربدر  968کنندگان در مطالعه )کنندگان مواد بر کل شرکت* حاصل تقسیم فراوانی کل مصرف

 کنندگان مواد مخدر. توزیع فراوانی و درصد مصرف1جدول

 کل دائمی() عمر طولمصرف  مواد بارمصرفیکحداقل   مواد مصرفوضعیت 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی جنسیت 

 کنندگان موادمصرف

 مخدر

 ۷/8۷ ۷6 ۵/88 12 1/9 81 دختر

 2/2۱ ۵9 ۷/8۵ 69 ۵/2 8۱ پسر

 ۵/9۷ 823 2/23 8۱۷ ۷/6 21  کل 
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آموزان ملوچ از طرف دانشنام بریزه و یک مخدر محلی به (BT) تیی ترامادول و بیمواد مخدری که در پرسشنامه آمده؛ دو ماده جزبه

درصد( چند  ۱/93) نفر 18کنندگان در مطالعه  به ترتیب؛ است. میزان مصرف مواد مخدر از طرف مصرف مورد استفاده قرار گرفته

بار در درصد( بیش از یک ۷/3) نفر 8۱بار در هفته و درصد( یک 8/8۵نفر ) 81بار در هفته، درصد( یک 2/9۷نفر ) 9۵بار درهفته، 

نفر  ۷۵کنند و اند فقط در جمع دوستان از مواد مخدر استفاده میدرصد( عنوان کرده ۵/1۷نفر ) 11است. همچنین  شدهبیانروز 

موارد  ه ترتیبدر خانه، در خیابان یا پارک، قبل از امتحانات و قبل از انجام ورزش، ب هایگزینهجمع دوستان،  غیرازبهدرصد(  9/۷1)

کنندگان مواد در پژوهش به طرف مصرف مخدر ازمصرف مواد اند. از عوامل مهمی که برای سوءاستفاده از مواد مخدر گزارش کرده

( حضور یک فرد معتاد در محل درصد 1/12نفر ) 1۷نوجوانان،  کنجکاوی( درصد 6/66) نفر ۵۱؛شدهعنوانترتیب درصد اهمیت 

نفر  21درصد( داشتن وقت آزاد و بیکاری،  ۷/21نفر ) 9۱درصد( شادی و شنگولی،  8/96) نفر 91نی، تحصیل یا منطقه مسکو

 ۱/1۱نفر ) 11( از طریق دود کردن مثل سیگار، درصد 9/32نفر ) 3۵است. همچنین  مخدر بودهدرصد( دسترسی به مواد  6/26)

 اند.نمودهیق، مواد را مصرف درصد( از طریق انفیه و تزر ۵/۷نفر ) 6درصد( از طریق خوردن و 

 ءمصرف مواد مخدر رابطه وجود دارد؟گیری سوبین متغیرهای آشکار و پنهان مقیاس اندازه: سؤال

ه توان رابطه یک عامل با چند گویجوییم. در این مدل آزمون میبرای آزمون این فرضیه از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول بهره می 

دانش، نگرش و  هایبانامعامل )متغیر پنهان(  9قدرت رابطه  8. مطابق نمودار قرارداد موردبررسییه را یا چند عامل با چند گو

ک شود و مقدار آن بین صفر و یقرار گرفته است که به آن بار عاملی گفته می موردبررسیها )متغیرهای آشکار( عملکرد با گویه

گویه از متغیر نگرش  9 اینجاشود که در می نظرصرفدر نظر گرفته و از آن  باشد رابطه ضعیف 9/۱است. اگر بار عاملی کمتر از 

سازه  2های عاملی بار که ؛باشد خیلی مطلوب است 6/۱از  تربزرگاست و اگر  قبولقابل 6/۱تا  9/۱حذف شدند. بار عاملی بین 

ن بین . همچنی(پرسشنامه سازه روایی تائید. )است قبولقابل نگرش سازه عاملی بارهای باشد ودانش و عملکرد خیلی مطلوب می

های دانش و نگرش با عملکرد ارتباط ضعیف است و این خود دوسازه دانش و نگرش ارتباط مطلوبی برقرار است ولی بین سازه

 ین معادلهباشد در ادلیل محکمی است بر پذیرش این اصل که باال بودن دانش و نگرش در رابطه با موضوعی دلیلی بر عملکرد نمی

/. 3۷با  ۱8۷/۱و خطای تقریب  ۱۱۱/۱، سطح معناداری 8۱۷با درجه آزادی  12/2۷9( اسکوئر کای) دو خی آماره مقدار ساختاری

 شود.سطح اطمینان فرض صفر رد و فرض تحقیق یا خالف پذیرفته می
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 مخدر مواد سوءمصرف گیریاندازه مقیاس اول مرتبه تأییدی عاملی تحلیل. 1 نمودار

 گیریبحث و نتیجه

تعیین میزان شیوع سوءمصرف مواد مخدر و ارزیابی دانش، نگرش و عوامل مرتبط با مواد مخدر در  منظوربهپژوهش حاضر 

گزارش  موردمطالعهآموزان درصد دانش ۵/9۷، حدود درمجموعانجام شد.  8931آموزان دبیرستانی شهر یاسوج در سال دانش

اند که بیشتر از درصد هم اعالم نموده 8/23 و ؛اندبار در طول عمر خود یکی از انواع مواد را مصرف کردهنمودند که حداقل یک

؛ 893۱کنند که نسبت به پژوهش )عالئی خرایم و همکاران، روزانه یا هفتگی از مواد مخدر استفاده می صورتبهبار و یک

؛ شیخ و 893۷نریمانی و همکاران، )های ( شیوع کمتر و از نتایج پژوهش2۱81مسس و همکاران،  ؛2۱81جانسون و همکاران، 

 شیوع قلیان، مشروبات به ترتیب( شیوع بیشتری دارد. میزان مصرف انواع مواد سبک 891۵؛ حمدیه و همکاران، 8931کاشی، 

، کوکایین، ال.اس.دی و کراک شیره تریاکزی، شیشه، جوانا، تریاک، هروئین، ناس، اکستاالکلی، سیگار و مواد سنگین ماری

( و مکزیک )وازکوئزو 2۱81توسی و همکاران، ) درآلبانی شدهانجامها با نتایج برخی از مطالعات است. این یافته آمدهدستبه

ان آلبانی ابتدا تنباکو، آموزی دانش( هماهنگ است. البته در مطالعه2۱81ادگوک و همکاران، )نیجریه  آبادان( و 2۱83همکاران، 

از مشتقات ماریجوانا و حشیش( و در تحقیق مکزیک به ترتیب الکل، تنباکو ، ماریجوانا و استنشاق )سپس الکل و بعد هم کانابیس 

ر کم با مطالعه حاضنیجریه درصد شیوع الکل و سیگار و ماریجوانا با اختالف خیلی آبادانمواد مخدر شیوع دارند و در پژوهش 

قیقات خارجی در تح روازایننیجریه بیشتر است.  آبادانباشند و هروئین ، کدئین و آمفتامین درصد شیوعش در یک نسبت می به

؛ شیخ و کاشی، 893۱؛ عالئی خرایم و همکاران، 891۵؛ حمدیه و همکاران، 8911و داخلی )رحیمی موقر و سهیمی ایزدیان، 

سیگار یا قلیان( و مشروبات الکلی در چندسال اخیر جایگاه اول و دوم را داشته اند. ) تنباکو( 893۷؛ نریمانی و همکاران، 8931

درصد و اختالف زیادی نسبت به  ۵/8۱جوانا با ؛ ماریگردانروانکه از بین  است این حاضریکی از دستاوردهای مهم مطالعه 

، اکستازی گرداننروادهند که از بین گزارش می شدهاشارهنتایج تحقیقات ایرانی  کهدرصورتیشیوع بیشتری داشته است  مواد دیگر

 گویال با زیادی شباهت حاضر یمطالعه در مصرف الگوی بنابراین ؛اندآموزان ایرانی سیر صعودی داشتهو شیشه میان دانش

 ؛2۱83 همکاران، ز ووازکوئ مکزیک ؛2۱81 همکاران، آلبانی توسی و)اروپایی، آمریکایی و آفریقایی مانند:  کشورهای مصرفی
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ای دارد و این خود زنگ خطری برای مسئولین مربوطه کشور است که توجه ویژه (2۱81 آینی، ادگوک، االسپو و نیجریه آبادان

های این تحقیق نشان داد که مصرف مواد مخدر آموزان کشور داشته باشند. همچنین یافتهبه موضوع تهاجم فرهنگی در بین دانش

در آموز به میزان بیشتری از مواد مخآموزان پسر نسبت به دختران دانشبا متغیر جنس در ارتباط است؛ در کل دانش گردانروانو 

ه ماده در این پژوهش مصرف س طورهمینهای اکستازی در بین دختران شیوع بیشتری از پسران دارد، کنند؛ ولی قرصاستفاده می

آموز صفر بوده است. از علل احتمالی این تفاوت شیوع در کشور ما، شاید دانشکوکائین، شیشه و ال.اس.دی در بین دختران 

ر که دی آخر ایننکته و ؛ها اشاره کردامکانات بیشتر خانوادگی و اجتماعی پسران در خانواده وها بتوان به برخورداری آزادی

کل  و دراز اعتبار باالیی برخوردار است  شدهگردآوریهای های تحلیل عاملی مرتبه اول نشان داد که دادهی حاضر یافتهمطالعه

(، در این جمعیت 8911مواد گرامیان و همکاران ) سوءمصرفابزار تحلیل عامل شده بررسی  کارگیریبهنتایج این مطالعه، اعتبار و 

 و تصدیق نمود. تائیدرا 

ج که طبق نتایاست؛ اول این موردبررسیی اخیر از دو سو آموزی در دههاعتیاد دانش های تحقیقات حوزهی یافتهمطالعه درنتیجه

ت توان جنسیآموز است، پس میآموزان  دختر کمتر از پسران دانشتحقیقات خارجی و داخل ایران، شیوع مواد مخدر در بین دانش

شد ولی از به پسران باامکانات پیشگیری باید بیشتر معطوف  درنتیجهرا یک عامل خطرساز در گرایش به مصرف مواد تلقی کرد 

دهد که را گزارش می گردانروانسوی دیگر پژوهش حاضر و مطالعات دیگر روند صعودی گرایش دختران به مواد مخدر و 

سازی ایشان از عوارض های آگاهاهمیت وجود برنامه -عنوان مادران آینده جامعهبه-پیامدهای منفی و فراوان اعتیاد دختران  هرحالبه

در این  طورهمینرسد. می نظر بهمهم و ضروری  ازپیشبیشهای پیشگیری از این آفت جامعه مواد مخدر و برنامهسوءمصرف 

اند پس قرار داشتن در این دامنه سنی سالگی را سن شروع مصرف گزارش کرده 81تا  89کنندگان مطالعه درصد بیشتر مصرف

ی سنی نوجوانان رسد که چون در این محدودهمی نظر بهدهد و افزایش می آموزاناحتمال گرایش به مصرف مواد را در بین دانش

کنند؛ بنابراین ممکن است، استفاده از مواد راهی آن استرس و آشفتگی روانی زیادی را تجربه می دنبال بهو  یابیهویتدر مرحله 

عنوان یک دغدغه و اولویت مهم م پیشگیری، بههای الزالزم است که آموزش روازاینها تلقی شود. برای کاهش تنش در بین آن

ی سنی در نظر گرفته شود. همچنین از عوامل ، مدارس و مسئولین بهداشت روانی مدرسه، نزدیک به این محدودهوپرورشآموزش

 ر محلکنندگان مطالعه؛ به ترتیب اهمیت،کنجکاوی نوجوانان، حضور یک فرد معتاد دمهم اعتیاد به مواد مخدر از طرف مصرف

رد نکات اند و این مواشدهگزارشتحصیل یا منطقه مسکونی، شادی و شنگولی، داشتن وقت آزاد و بیکاری و دسترسی به مواد مخدر 

 مسئوالن و مدیران کشور قرار گیرد. مدنظرهای پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر، باید مهمی است که در تدوین برنامه

ز توان با استفاده ازیرا در این نوع تحقیقات تنها می ؛اعضای گروه نمونه تحقیق بود آزمایی راستیمحدودیت مهم این مطالعه، 

تواند کننده میهیچ فشاری میزان شیوع را سنجید؛ بنابراین صحت پاسخ افراد شرکت بدون وپرسشنامه بدون نام و محرمانه، داوطلبانه 

کنندگان مواد مخدر ممکن برخی از مصرف چراکهباشد چون این موضوع ممکن است باعث کاهش میزان شیوع شود،  موردتردید

های را به جامعه هایافتهتعمیمآموزان شهر یاسوج و حومه، محدود بودن پژوهش به دانش طورهمینبود در تحقیق حضور نیابند. 

که مطالعات مشابهی در نواحی مختلف کشور برحسب متغیرهای جنسیت، سن،  شودبنابراین، پیشنهاد می ؛کنددیگر محدود می
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 رنظی دیگر هایروش از آتی تحقیقات در محققان گرددمی های قومی مختلف انجام شود. همچنین توصیهتحصیالت و فرهنگ

  .کنند استفاده هاداده آوریجمع برای غیره و همساالن دوستان، والدین، مثل دیگر خبردهنده هایدیدگاه از و مشاهده مصاحبه،

 تشکر و قدردانی

 آموزان مدارس منتخب تشکر فراوان دارند.پژوهشگران از همکاری مدیران و دانش 

 منابع

 ،علوم دانشگاه دانشجویان در آن با مرتبط عوامل و مواد سوءمصرف شیوع(. 8932) عاطفه فر، علوی ؛فرید نجفی،اهلل؛ یبحب خزایی 

 magiran.com/p1136054بازیابی از:  .2۱۷-83۵ ،(9) 8۵ کرمانشاه، پزشکی علوم مجله ،893۱ سال در کرمانشاه پزشکی

 بررسی شیوع مصرف مواد محرک، الکل و داروهای (891۵) حمدیه مصطفی، مطلبی نبی، عاشری حسین، بروجردی اشرف .

http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article :URL-1-558-. بازیابی از: 983-98۷ ،(1) 92، . پژوهش در پزشکیگردانروان

fa.html 

 9۱-3 (:83) ۷ ،آموزان کشور. رفاه اجتماعیوضعیت مصرف مواد در دانش(. 8911)الهه.  ،سهیمی ایزدیان ؛موقر، آفرینرحیمی .
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