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 7947تیر  سوم ی /هفته974 ی /شمارهمو شش  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 11/4/1931: چاپتاریخ  03/9/1931تاریخ پذیرش:  02/1/1931تاریخ دریافت: 

  
 اصفهان به مواد اعتیادآور و ارتباط آن  استانآموزان دبیرستانی  بررسی نگرش دانش

 ثر بر سالمتؤمبا عوامل اجتماعی 

 
 6یکُشکتوحید جعفری  ،1ینیام زهرا ،5یدیام هیراض ،4یدریکمال ح ،3یرانیالد یصُبح ،2زادگان فرج بایز ،1یانصار هیحور

 
 

چکیده

ی حاضر، وضعیت نگرش  ی زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد. در مطالعه تواند عالوه بر سنین نوجوانی، بقیه مصرف مواد مخدر در دوران نوجوانی می مقدمه:

 .عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت در این گرایش مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتآموزان دبیرستانی به مصرف مواد و همچنین، اثر برخی از  دانش

ی  نامه وارد مطالعه شدند. اطالعات مورد نیاز با استفاده از پرسش 1934آموز دبیرستانی ساکن استان اصفهان در سال  دانش 9009در این بررسی، تعداد  ها: روش

 .دیگردآوری  جمع ی شهری و روستایی استان اصفهان آموزان مقطع دبیرستان منطقه دانش بررسی دانش، نگرش و عملکردی  ساخته -محقق

ترین عوامل گرایش به  طلبی، از مهم ای و افسردگی از آثار پس از مصرف مواد بودند. دو عامل طالق پدر و مادر و لذت آموزان، سرخوشی لحظه از دید دانش ها: یافته

های بعدی قرار داشتند.  عوامل، از دید دختران از اهمیت باالتری برخوردار بودند. کنجکاوی، تعارف دوستان و اختالفات خانوادگی در رتبهاعتیاد بودند. هر چند این 
وقت آزاد و نبود  داشتنهمچنین، دختران، ناتوانی در حل مسایل روزمره را از عوامل مؤثر در گرایش به مواد عنوان کردند، اما از دید پسران، نقش عواملی همچون 

داری بر تعدادی از عوامل  ی محل سکونت، تأثیر معنی تر بود. از بین عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، تحصیالت والدین، شغل پدر و منطقه امکانات تفریحی پررنگ
 .گرایش به اعتیاد نشان دادند

مسؤولین و به ویژه والدین، بایستی افزایش عزت نفس و قدرت خود مدیریتی فرزندان را مد نظر گیرانه،  های آگاهی دهنده و پیش در کنار اتخاذ سیاست گیری: نتیجه

 .قرار دهند و محیطی مطلوب برای نوجوانان در خانه و خانواده فراهم سازند

 ، عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، نگرشها دبیرستان ،آموزان مواد، دانشمصرف  واژگان کلیدی:

 
آموزان دبیرستانی  بررسی نگرش دانش .ی توحیدکُشکجعفری  ،زهرا ینیام ه،یراض یدیام ،کمال یدریح ،یصُبح یرانیالد با،یزادگان ز فرج ه،یحور یانصار ارجاع:

 434-121(: 413) 96؛ 1931مجله دانشکده پزشکی اصفهان . ثر بر سالمتؤاصفهان به مواد اعتیادآور و ارتباط آن با عوامل اجتماعی م استان

 

 مقدمه

تواند اثررات مرربری    سوء مصرف مواد به صورت مزمن یا ادواری، می

تروان بره افرزای      بر روی سالمتی فرد داشته باشد که از آن جمله، می

خطر آسیب و مرگ ناشی از خشونت درون فردی، تصادفات ترافیکی 

. اعتیراد در دوران  (1)ب به خودکشری اشرارن نمرود    و همچنین، ارتکا

تواند به کاه  بازدهی در تحصریالت، کراه  نمررات،     نوجوانی، می

. سریر  (1-2)ج از مدرسه و بزهکاری منجر شود غیبت از مدرسه، اخرا

صعودی مصرف مواد مردر در کشرورهای ییشررفته در لراا کراه      

است، اما سوءمصرف مواد در میان جوانران در ایرران رونرد افزایشری     

، 1532-11هرای   دارد. بررسی روند شیوع اعتیراد در ایرران برین سراا    

دارای روند  1536-66های  دهد که سوء مصرف مواد در ساا نشان می

ن است، اما یس از آن افزای  یافته است؛ به طوری که میزان نزولی بود

 مقاله پژوهشی
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  سراا  12 هرر  یعنر ی)درصرد   1رشد بروز سوء مصرف مرواد سراهنه   

ی مصررف تزرییری    ، رشد ساهنهنیهمچن. است شدن گزارش( برابر 2

. در یک مطالعه در شهر تهرران، شریوع   (5)درصد بودن است  55مواد، 

آموزان دبیرسرتانی بره    سیگار و سوء مصرف مواد در بین دان  مصرف

ی دیگرر،   . در یرک مطالعره  (4)درصد برآورد شرد   9/6و  9/16ترتیب 

درصد  0/2و  7/12شیوع مصرف الکل و مواد در شهر تبریز به ترتیب 

 .(1)گزارش گردید 

آمروزان   درصد از دانر   2/50همچنین، در یک مطالعه در شیراز، 

ی  . در مطالعرره(3)ی مصرررف مررواد در طرروا زنرردگی داشررتند  سررابیه

میطع راهنمایی شهر تهرران،   آموزان بر روی دان  همکاران و یریجزا

درصرد بررآورد    3و  23گرای  و مصرف مواد مردر به ترتیب لدود 

آمروزان   . به طور کلی، شیوع مصرف مواد مردر در بین دانر  (6)شد 

 .(7)درصد برآورد شدن است  7/6ایرانی لدود 

روع و سرالگی شر   12-15مصرف مواد در بیشتر نوجوانان در سنین 

. مصرف، سروء مصررف و وابگرتگی    (7)شود  با سرعت باهیی منتشر می

ی مرتلر  در دوران نوجروانی نریرر    ها سالی با مواجهه به مواد در بزرگ

کنند،  مصرف الکل، مصرف سیگار و داشتن دوستانی که مواد مصرف می

، کگرب آرامر ، رفرع خگرتگی،     . عالون بر ایرن (1)ارتباط مگتییم دارد 

کراری، دوری از خرانوادن، افگرردگی، معاشررت برا افرراد        سرگرمی، بری 

نامناسب، لس کنجکراوی، در دسرترو و ارزان برودن، کگرب لر ت و      

اعالم استیالا، از سایر علل عنوان شدن از سوی جوانران و نوجوانران در   

. انترررارات و (7، 9)باشررند  گرررای  برره سرریگار و مررواد مررردر مرری   

تررین   عنروان اساسری   ی مواد مردر، بره  های یک نوجوان دربارن برداشت

 .(6)اند  گیری باورها و گرای  به مصرف مواد مطرح شدن دهیل شکل

عوامررل اجتمرراعی ماننررد سررط، تحصرریالت، طبیرره و لمایررت   

گیرری در سرالمت دارنرد. ایرن      اجتماعی، شغل و م هب نی  چشرم 

های مرتل  سالمت جگمی و روانی افراد تأثیر دارنرد   عوامل بر جنبه

ها بر روی عواملی همچون خشونت، خشونت علیه زنران و   و نی  آن

. (10-15)سالمت اجتماعی سالمندان، مورد ارزیابی قرار گرفته اسرت  

همچنین، سالمت نوجوانان به شدت تحت تأثیر عوامرل اجتمراعی در   

 .(14)لی است سط، فردی، خانوادگی، اجتماعی و م

هرای شرصری و اجتمراعی     گیری و تکامرل مهرارت   به دلیل شکل

افررراد در دوران نوجرروانی، مصرررف مررواد در ایررن مرللرره از زنرردگی 

شدت تحت ی زندگی فرد را به  تواند عالون بر سنین نوجوانی، بییه می

آموزان نوجروان نگربت بره     . ارزیابی نگرش دان (14)تأثیر قرار دهد 

توانرد   این یدیدن و همچنین، شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، می

هرا   وی مگؤولین و خرانوادن در اتراذ راهکارها و اقدامات مناسب از س

گیری از گرای  آنان به مصرف مواد مفید باشد. از این رو،  جهت یی 

آمروزان   ی لاضرر، برا هردف بررسری وضرعیت نگررش دانر         مطالعه

دبیرستانی به موضوع اعتیاد به مواد و همچنین، تعیین عوامل اجتماعی 

 .مؤثر بر آن مورد انجام شد

 

 ها روش

آموزان دبیرستانی ساکن اسرتان اصرفهان    دان ی لاضر بر روی  مطالعه

در مدارو دولتی و غیر انتفاعی مشغوا به تحصریل   1594که در ساا 

ای  ای چنرد مرللره   گیرری بره صرورت خوشره     بودند، انجام شد. نمونه

(Multistage cluster sampling صورت گرفت. در مرللره )  ،ی اوا

آمروزان هرر    دانر   ها در هر شهرستان متناسب با جمعیت تعداد خوشه

هرا بره تناسرب جمعیرت      شهرستان مشرص شد. در گام بعدی، خوشه

آموزان در مناطق روستایی و شهری تیگیم شدند و در نهایت، بر  دان 

اساو نگبت جنگیت، سهم هر مدرسه مشرص شد. در هرر مدرسره،   

ها به صورت تصرادفی سرادن انترراب و از هرر کرالو، تعرداد        کالو

گیرری سیگرتماتیک مشررص     با اسرتفادن از نمونره  ی تعیین شدن  نمونه

گیری در راستای لر ف اثرر محرل زنردگی و      شدند. این روش نمونه

مدرسه و همچنین، افزای  قابلیت تعمیم نتایج مطالعه به مناطق مرتلر   

آمروزی متفراوتی دارنرد، اترراذ گردیرد.       استان که ترکیب جمعیت دان 

بررسری   ی سراخته  -محیرق ی  نامره  اطالعات مورد نیاز از طریق یرسر  

ی شرهری و   آموزان میطع دبیرستان منطیه دان ، نگرش و عملکرد دان 

 آوری شد. جمع 1595-94تحصیلی   روستایی استان اصفهان در ساا

 ایفررررا  -نامرررره کرررره برررره صررررورت خررررود ایررررن یرسرررر 

(Self-administration  تکمیررل گردیررد، عررالون بررر نگرررش کلرری )

آمرروزان برره مررواد اعتیررادآور و مررردر، نگرررش آنرران برره آثررار   دانرر 

فیزیولوژیکی، روانی و اجتماعی مواد مردر را نیرز مرورد ارزیرابی قررار     

. (13)دهد که اعتبار و روایی آن در مطالعات ییشین تأیید شدن اسرت   می

هرای تحصریالت والردین،     ی مؤثر بر سالمت، مؤلفهاز بین عوامل اجتماع

 ی محل سکونت مورد بررسی قرار گرفت. شغل والدین و منطیه

 و نگرررش ی،)آگرراه متفرراوت ی طررهیل چنررد یدارا نامرره یرسرر 

 یابیر ارز. دارد یمتفراوت  یدهر  نمرن ی ونیش ،بر  هر که بود( عملکرد

 مرواد  مصررف  به  یگرا بر ثرؤم عوامل به نگبت آموزان دان  نگرش

 1از  ییترا  3 کررت یل  یر طدهری در   برا نمررن   ااؤس 21 از استفادن با

 یابیر ارز یبررا  ،نیهمچنر . گرفت صورت (تییراهم) 3 تا (تیاهم کم)

 3 از ،مرواد  مصررف  یروان و یجگم اثرات به نگبت آموزان دان  نرر

. شرد  اسرتفادن  «مررالفم  و نردارم  ینررر  ،مروافیم » یهرا  یاسخ با ااؤس

 برا  مرواد  از یبرخر  یادآوریر اعت بره  تبنگر  آموزان دان  نرر ،نیهمچن

 .دیگرد یابیارز «ریخی و بل» یها یاسخ با اهتؤس از استفادن

ی مورد نیاز، اعتیاد به مصررف الکرل برا     جهت تعیین لجم نمونه

درصرد   93درصد در سط، اطمینان  2درصد و دقت برآورد  57شیوع 

 . (13)در نرر گرفته شد 
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 (n=  3223آموزان ) . تعداد )درصد( سطح تحصیالت والدین به تفکیک جنسیت دانش1جدول 

 التیتحص سطح
  مادر  پدر

  پسر  دختر  پسر  دختر

 χ2=  59/33 77( 1/5) 77( 3/4) سواد یب

9  =df 

771/7 > P 

(9/5 )96 (3/5 )07 91/37  =χ2 

9  =df 

771/7 > P 

 73( 9/4) 42( 6/2) 44( 9/2) 37( 3/2) نوشتن و خواندن

 276( 4/10) 332( 6/27) 177( 0/11) 252( 6/15) ییابتدا

 239( 9/15) 322( 9/19) 314( 9/27) 379( 5/23) ییراهنما

 177( 7/6) 170( 7/6) 170( 2/7) 117( 2/7) رستانیدب

 392( 1/26) 446( 6/27) 399( 5/26) 463( 7/20) پلمید

 173( 9/6) 01( 7/5) 44( 9/2) 30( 4/2) یکاردان

 107( 7/12) 149( 2/9) 247( 7/16) 102( 3/11)  یکارشناس

 57( 0/3) 39( 4/2) 96( 4/6) 71( 4/4) باالتر و ارشد یکارشناس

 

ی مورد نیاز برای ایرن مطالعره،    بر این اساو، لداقل تعداد نمونه

نفر برآورد شد. با این وجود، بررای یوشر  تغییررات در سرایر      2260

نفرر   5225متغیرها و دستیابی بره دقرت براهتر، اطالعرات مربروط بره       

 آوری گردید. جمع

  20ی  نگررره SPSSافررزار  هررا بررا اسررتفادن از نرررم   تحلیررل دادن

(version 20, IBM Corporation, Armonk, NY صررورت )

)درصرد( بررای متغیرهرای     گرفت. آمار توصریفی بره صرورت تعرداد    

انحراف معیار برای متغیرهرای ییوسرته محاسربه     ±ای و میانگین  رسته

های بین دو گررون   برای انجام میایگه Independent tشد و از آزمون 

ای اسرتفادن گردیرد.    برای ارزیابی برین دو متغیرر دسرته    2χ و از آزمون

آموزان، برا   ارتباط بین عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت و نگرش دان 

 .چندگانه ارزیابی شد Regressionاستفادن از 

 

 ها افتهی

درصرد(   6/16آموز از مناطق شهری ) دان  5225ی نهایی شامل  نمونه

شهرستان بود کره شهرسرتان    22از درصد( منترب  4/15و روستایی )

ی نهایی را به خود اختصاص داد. در ایرن   درصد از نمونه 32اصفهان 

آمرروزان، دخترر بودنررد. میرانگین سررنی    درصررد از دانر   7/31نمونره،  

ساا برای دختران  59/16 ± 13/0ساا ) 57/16 ± 93/0آموزان،  دان 

ساا برای یگران( بود. اطالعات مربروط بره سرط،     59/16 ± 04/1و 

 آمدن است.   1آموزان در جدوا  تحصیالت دان 

آمروزان دخترر و یگرر     سط، تحصریالت یردران و مرادران در دانر     

(. برره طررور کلرری، سررط، تحصرریالت والرردین P < 001/0متفرراوت بررود )

 ختر بود.آموزان د آموزان یگر باهتر از سط، تحصیالت والدین دان  دان 

نمرای  دادن شردن    2آموزان در جدوا  فراونی شغل والدین دان 

2است که بر اساو نتایج آزمون 
χ  توزیع شغل والدین بین دخترران و ،

 یگران متفاوت نبود.

آموران دختر مصرف گاهگران مرواد و همچنرین، اسرتفادن از      دان 

آمروزان   دانگتند. در میابل، دانر   موادی مانند لشی  را اعتیادآور نمی

 (.5)جدوا  ددانگتن ی مواد را چندان خطرآفرین نمی یگر، تجربه

نیر  عوامرل مرتلرر  در گررای  بره مصرررف مرواد از دیرردگان      

مدن اسرت. بره طرور مرتصرر، از دیرد کرل       آ 4 جدواآموزان در  دان 

های دختران و یگران، دو عامرل   آموزان و همچنین، در زیر گرون دان 

ترین عوامل گررای  بره اعتیراد     طلبی، از مهم طالق یدر و مادر و ل ت

با این لاا، این دو عامل از دید دخترران نگربت بره یگرران از      بودند.

 (.P < 030/0اهمیت باهتری برخوردار بودند )

 

 (n=  3223) آموزان دانش تیجنس کیتفک به نیوالد شغل)درصد(  تعداد. 2 جدول

 شغل
  مادر  پدر

  پسران دختران  پسران دختران

 χ2=  33/14 412( 6/27) 392( 6/24) کارمند

4  =df 

745/7 > P 

(7/9 )146 (0/9 )140 94/2  =χ2 

5  =df 

777/7  =P 

 61( 1/4) 59( 7/3) 036( 1/56) 935( 7/50) آزاد

 19( 3/1) 15( 9/7) 54( 6/3) 91( 7/5) کار یب

 17( 1/1) 24( 5/1) 175( 7/11) 157( 9/9) بازنشسته

 1257( 6/03) 1369( 0/04) - - دار خانه

 2( 1/7) 1( 1/7) 14( 7/1) 10( 2/1) ریسا
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 آموزان در خصوص اعتیادآوری مواد به صورت تعداد )درصد( . نظر دانش3جدول 

 پسران دختران 
 Pمقدار 

 ریخ یبل ریخ یبل 

 < 771/7 1190( 7/04) 217( 3/15) 1411( 7/97) 144( 3/9) مانند حشیش مواد از یبعض نبودن ادآوریاعت

 < 771/7 209( 1/27) 1152( 9/79) 233( 6/14) 1359( 4/05) بار مصرف مواد کی با یحت شدن معتاد امکان

 < 771/7 1107( 1/04) 225( 9/15) 1475( 2/97) 153( 0/9) گاهی مواد اشکالی ندارد گاه مصرف

 

آمروزان بره ترتیرب عبرارت از      سایر عوامل گرای  از دید دانر  

اختالفرات خرانوادگی، در دسرترو برودن     کنجکاوی، تعارف دوسرتان،  

مواد، اعتماد به نفس یایین، بیماری رولی، وجرود فررد معتراد در محرل     

بت بره  زندگی و تحصیل، وجود فرد معتاد در خرانوادن، نررر متبرت نگر    

مصرررف مررواد، نبررودن امکانررات تفریحرری، عرردم آگرراهی از عرروار  و 

 گیری والدین بودند. سرت

با این وجود، از دیدگان دختران و یگرران، ترأثیر ایرن عوامرل در     

ی این عوامل بره   گرای  به مواد متفاوت بود. دختران، میزان تأثیر همه

دانگتند. آنان همچنین، ناتوانی در لرل   جز تعارف دوستان را باهتر می

مگایل روزمرن را نیز از عوامل مؤثر در گرای  به مواد عنروان کردنرد.   

در میابل، از دید یگران نی  عواملی همچون داشتن وقت آزاد، نبرود  

 (.P < 010/0امکانات تفریحی و بیماری جگمی یررنگ تر بود )

دار در خصروص   یهرای معنر   ، نتایج مربوط به میایگه3 جدوادر 

آمروزان   ارزیابی تأثیر عوامل مؤثر بر گرای  به اعتیاد از دیردگان دانر   

آمروزان   اند. میرانگین امتیراز دانر     شهری و روستایی نمای  دادن شدن

نگربت بره    3ی عوامرل ذکرر شردن در جردوا      مناطق روستایی به همه

 ،6 جردوا داری باهتر بود. در  آموزان مناطق شهری به طور معنی دان 

مربرروط برره متغیرهررای نگرررش کرره بررین  Regressionنتررایج تحلیررل 

های جنگیتی و مناطق، بیشترین اختالف را داشتند و همچنین، برا   گرون

 داری داشتند، آمدن است. لداقل یکی از عوامل اجتماعی ارتباط معنی

 

 آموزان به تفکیک جنسیت اعتیاد از دید دانش. نقش عوامل مختلف در گرایش به 4جدول 

 P مقدار دختران پسران نمونه کل 

 770/7 59/3 ± 32/1 45/3 ± 46/1 53/3 ± 30/1 یکنجکاو

 < 771/7 44/2 ± 33/1 12/2 ± 27/1 29/2 ± 32/1 یجسم یماریب

 772/7 16/3 ± 45/1 90/2 ± 45/1 70/3 ± 45/1 عوارض از یآگاه عدم

 < 771/7 37/3 ± 36/1 14/3 ± 47/1 26/3 ± 30/1 یینپا نفس به اعتماد

 < 771/7 02/3 ± 37/1 61/3 ± 39/1 72/3± 34/1 مادر و پدر طالق

 157/7 95/1 ± 25/1 00/1 ± 24/1 92/1 ± 24/1 ی پرجمعیت خانواده

 737/7 47/3 ± 20/1 42/3 ± 33/1 41/3 ± 37/1 دوستان تعارف

 < 771/7 57/3 ± 26/1 23/3 ± 32/1 41/3 ± 37/1 یخانوادگ اختالفات

 772/7 75/2 ± 52/1 64/2 ± 51/1 77/2 ± 51/1 مواد بودن ارزان

 773/7 23/3 ± 37/1 76/3 ± 42/1 15/3 ± 39/1 خانواده در معتاد فرد وجود

 977/7 10/2 ± 33/1 10/2 ± 34/1 10/2 ± 33/1 مشاوره مراکز به یدسترس عدم

 719/7 60/3 ± 33/1 56/3 ± 36/1 63/3 ± 35/1 طلبی لذت

 < 771/7 44/3 ± 32/1 73/3 ± 43/1 25/3 ± 34/1  یروح یماریب

 779/7 10/3 ± 40/1 73/3 ± 46/1 11/3 ± 47/1 مواد مصرف به نسبت مثبت نظر

 713/7 72/2 ± 30/1 50/2 ± 39/1 65/2 ± 30/1 رویی کم بردن نیب از

 < 771/7 75/3 ± 47/1 03/2 ± 37/1 95/2 ± 39/1 یل روزمرهمسا حل در یناتوان

 < 771/7 29/3 ± 36/1 02/2 ± 47/1 77/3 ± 47/1 گیری والدین سخت

 < 771/7 35/3 ± 43/1 17/3 ± 49/1 23/3 ± 46/1 لیتحص و یزندگ محل در معتاد فرد وجود

 367/7 35/3 ± 42/1 37/3 ± 42/1 33/3 ± 42/1 مواد بودن دسترس در

 < 771/7 40/2 ± 43/1 37/3 ± 46/1 63/2 ± 45/1 آزاد وقت داشتن

 774/7 72/3 ± 53/1 19/3 ± 52/1 17/3 ± 53/1 یحیتفر امکانات نبودن
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 ی محل زندگی آموزان به تفکیک منطقه . نقش عوامل مختلف در گرایش به اعتیاد از دید دانش5جدول 

 P مقدار روستا شهر 
 771/7 94/3 ± 31/1 60/3 ± 35/1 مادر و پدر طالق

 772/7 15/2 ± 34/1 09/1 ± 22/1 ی پرجمعیت خانواده

 712/7 09/2 ± 61/1 60/2 ± 49/1 مواد بودن ارزان

 772/7 29/3 ± 41/1 73/3 ± 39/1 گیری والدین سخت

 

هرا کارمنرد یرا دارای شرغل آزاد      آموزانی که یردران آن  دان  از دیدگان

بودند یا تحصیالت باهتری داشرتند، داشرتن نررر متبرت نگربت بره مرواد        

آمروزانی کره مرادران     تواند یکی از علل گرای  به مواد باشد، امرا دانر    می

 دانگتند.   ها تحصیالت باهتری داشتند، تأثیر تعارف دوستان را بیشتر می آن

 

 . ارتباط بین نگرش به مصرف مواد و عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت6جدول 

 متغیر
 

طالق 
 والدین

ی  خانواده
 پرجمعیت

تعارف 
 دوستان

وجود فرد معتاد 
در محل زندگی 

 و تحصیل

عدم 
دسترسی به 
 مرکز مشاوره

نظر مثبت 
 به مواد

تحصیالت  تحصیالت
 پدر

 Regression 775/7 779/7- 779/7- 727/7 712/7- 757/7 بیضر
 727/7 727/7 727/7 719/7 710/7 727/7 خطای معیار

 P 797/7 637/7 647/7 167/7 557/7 721/7مقدار 
 التیتحص

 مادر
 -Regression 727/7 712/7 742/7- 717/7- 721/7- 727/7ضریب 

 727/7 727/7 727/7 719/7 719/7 727/7 خطای معیار
 P 277/7 517/7 729/7 397/7 297/7 277/7مقدار 

 Regression 70/7 24/7 71/7 76/7- 70/7 71/7ضریب  ی محل سکونت منطقه
 79/7 70/7 79/7 70/7 70/7 27/7 خطای معیار

 P 710/7 773/7 067/7 517/7 337/7 097/7مقدار 
 Regression 147/7 797/7- 327/7 774/7- 743/7 357/7ضریب  کارمند شغل پدر

 157/7 147/7 157/7 147/7 137/7 147/7 خطای معیار
 P 327/7 497/7 721/7 977/7 777/7 727/7مقدار 

 Regression 23/7 16/7- 23/7 13/7 75/7 37/7ضریب  آزاد
 14/7 13/7 13/7 12/7 12/7 13/7 خطای معیار

 P 707/7 197/7 767/7 347/7 697/7 736/7مقدار 
 Regression 19/7 15/7- 15/7 75/7 72/7- 29/7ضریب  بازنشسته

 17/7 16/7 16/7 15/7 14/7 15/7 خطای معیار
 P 217/7 207/7 327/7 757/7 977/7 707/7مقدار 

 Regression 55/7 13/7- 42/7 24/7 74/7 17/7ضریب  ریسا
 33/7 37/7 31/7 29/7 20/7 37/7 خطای معیار

 P 777/7 647/7 127/7 447/7 097/7 677/7مقدار 
 -Regression 74/7 19/7- 36/7 57/7 30/7 11/7ضریب  کارمند شغل مادر

 33/7 31/7 32/7 37/7 20/7 37/7 خطای معیار
 P 007/7 497/7 237/7 117/7 217/7 727/7مقدار 

 Regression 27/7 72/7- 12/7 23/7 47/7  34/7ضریب  آزاد
 34/7 32/7 33/7 31/7 29/7 31/7 خطای معیار

 P 517/7 937/7 697/7 407/7 217/7 327/7مقدار 
 Regression 197/7 774/7- 79/7- 747/1 917/7 577/7ضریب  بازنشسته

 417/7 307/7 397/7 377/7 357/7 307/7 خطای معیار
 P 677/7 997/7 077/7 770/7 710/7 167/7مقدار 

 Regression 17/7 74/7- 12/7 57/7 51/7 17/7ضریب  دار خانه
 31/7 29/7 37/7 20/7 26/7 30/7 خطای معیار

 P 547/7 067/7 657/7 756/7 777/7 747/7مقدار 
 -Regression 66/1 95/7- 76/7- 91/7- 33/1 50/7ضریب  ریسا

 79/1 99/7 73/1 97/7 92/7 77/1 خطای معیار
 P 797/7 377/7 947/7 377/7 167/7 597/7مقدار 

 آموزان شهری هگتند.  ی مرجع برای منطیه، دان  کار و رسته ی مرجع برای شغل، افراد بی رسته
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آموران مناطق روستایی معتید بودند که تعداد فرزند بیشتر و  دان 

آموزان به مواد اعتیادآور  مؤثر بر گرای  دان طالق والدین، از عوامل 

است. فرزندان افراد بازنشگته، تأثیر عواملی همچون وجود فرد معتراد  

در محل زندگی و تحصیل و عدم دسترسی به مرکز مشاورن را مرؤثرتر  

 از سایر عوامل قلمداد کردند.

 

 بحث

برر  ی لاضر، نگرش و نی  برخی از عوامل اجتماعی مؤثر  در مطالعه

سررالمت در گرررای  برره مررواد اعتیررادآور در جمعیررت بزرگرری از     

آموزان دبیرستانی بررسی گردید. مصرف مواد عرالون برر آن کره     دان 

شود، عامل مهمی  یاسری به شکگت و عدم کارایی اجتماعی تلیی می

. مصررف  (16)رود  های سالمتی نیز بره شرمار مری    در تشدید نابرابری

ی وسریعی از عوامرل    سیگار، الکل و مواد مردر تحت تأثیر مجموعره 

اجتماعی است و با فیر اقتصادی و اجتماعی مرتبط اسرت؛ بره طروری    

ی اقتصادی و اجتماعی، مصرف الکل، نیکروتین  که با افزای  کمبودها

هرای کرالن در راسرتای     . سیاسرت (16)یابد  و مواد مردر نیز افزای  می

گیرانره،   هرای یری    و لمایت از افراد معتاد و همچنرین، آمروزش   درمان

 .(16)بدون شناسایی و تغییر عوامل اجتماعی مرتبط، میگر نرواهد بود 

طلبری بره    ی لاضر، طالق یدر و مادر و همچنین، ل ت در مطالعه

ترین عوامل اجتماعی در گرای  به مرواد مرردر گرزارش     عنوان عمدن

های آنان در قبراا فرزنرد    شد. طالق یدر و مادر، باعث کاه  لمایت

ها، به ویژن لمایت دریافتی از سوی یردر،   شود. کاه  این لمایت می

 . (17)تواند شانس مصرف انواع مواد را در نوجوانان افزای  دهد  می

و رفتارهررای  ، نگرررشهمکرراران وبیرامرری  یجبرراری  مطالعررهدر 

. در (11)ی مگرتییمی داشرت    مطلوب با تعداد اعضای خانوادن رابطره 

آموزان، تعرداد فرزنردان خرانوادن را در گررای  بره       این مطالعه، دان 

ه توزیع موقعیت مصررف  اعتیاد، مؤثر ندانگتند. با این وجود، با توجه ب

های مطالعات ییشین مبنی بر کاه  نررارت والردین    و همچنین، یافته

تررر و تررأثیر آن در گرررای  برره اعتیرراد، والرردین  بررر فرزنرردان کوچررک

گیرانره نریرر توجره     های یرجمعیت بایگتی انجام اقدامات یی  خانوادن

 . (7)تر را مد نرر قرار دهند  کافی به فرزندان کوچک

هرایی   نتایج مطالعات قبلی، نشران دادن اسرت کره افرزای  مؤلفره     

تواند به  ابط، میهمچون عزت نفس، توان خود مدیریتی و مدیریت رو

هرای   . توجه والدین بره آمروزش شریون   (19)کاه  اعتیاد منجر گردد 

صحی، انتراب دوست و تیویت عزت و اعتماد به نفس در مواجهه با 

 ی اعتیاد بکاهد. آموزان به تجربه تواند از تمایل دان  میاصرار دوستان 

دهد که دختران و یگران نیازهای متفراوتی   بررسی نتایج نشان می

دارند که عدم توجه به این نیازها، ممکرن اسرت خطررات بیشرتری را     

آمروزان   رسرد در خصروص دانر     متوجه هر گرون نماید. به نررر مری  

های برخورد با مشکالت و لرل یرا    دختر، هزم است بر آموزش شیون

ها تأکید شود. در لالی که اوقات فراغرت زیراد بررای     کنار آمدن با آن

ساز مصرف مواد باشد و از این رو، بایگرتی   یگران، ممکن است زمینه

 ها یی  برود. سازی این زمان گ اری در راستای لداقل سیاست

ر برر سرالمت   در این مطالعه، تأثیر تعدادی از عوامل اجتماعی مؤث

ی محل سکونت )اعرم از شرهری یرا روسرتایی(، شرغل و       نریر منطیه

آموزان به موضوع گرای  بره مرواد    تحصیالت والدین بر نگرش دان 

هرایی از نگررش    مردر ارزیابی شد. هر یک از این عوامرل، برر لیطره   

آموزان روستایی  رسد ادراک دان  آموزان تأثیر داشتند. به نرر می دان 

آمروزان شرهری    علل گرای  به اعتیاد، متفراوت از دانر   در خصوص 

 است و بیشتر بر تأثیر مشکالت درون خانوادن تمرکز دارد.

ی انجام شدن بر روی گروهی از دانشجویان، نشران دادن اسرت    مطالعه

توانرد برر    های زندگی، می های مرتبط با آموزش مهارت که برگزاری کارگان

. (20)نگرش و میرزان آگراهی و جلروگیری از مصررف مرواد مفیرد باشرد        

هرای آموزشری و یرا     شود در مطالعات آتی، اثرر برگرزاری دورن   ییشنهاد می

 قرار گیرد. آموزان نیز مورد بررسی ها بر تغییر نگرش دان  کارگان

ی گر ار از   سنین نوجوانی و بلوغ، دورن گیری نهایی این که نتیجه

سالی است که در آن، تغییرات جگمی و روانی زیادی  کودکی به بزرگ

دهد و افراد نوسانات اجتمراعی و شرصریتی قابرل تروجهی را      رخ می

کنند. در این دوران، ممکن است افراد برای اعالم استیالا و  تجربه می

کاری برای دستیابی بره آن، از والردین و محریط خرانوادن      عنوان ران به

گر رانی برا دوسرتان تمایرل بیشرتری       گریزان شوند و به تجمع و وقت

گیرری شرصریت    نشان دهند. از این رو، دوستان نی  مهمی در شکل

ی یرایین،   ی شناختی و تجربره  فرد دارند. با این وجود، عدم تکامل قون

در انتراب دوست مناسب دچار مشکل کنرد و زمینره   تواند آنان را  می

را برای تمایل به مصرف سیگار و مواد مردر مهیا نمایرد. از ایرن رو،   

گیرانه، مگؤولین امر و  های آگاهی دهندن و یی  در کنار اتراذ سیاست

به ویژن والدین، بایگتی افزای  عزت نفس و قدرت خود مردیریتی را  

 لروبی را بررای نوجوانران در خانره و    مد نرر قرار دهنرد و محریط مط  

 .سازند فراهم خانوادن

 

 تشکر و قدردانی

های مالی  آموزان و مگؤوهن مدارو و همچنین، از لمایت از دان 

 111169ی  شررمارن طرررح دانشررگان علرروم یزشررکی اصررفهان در   

 .گردد سپاسگزاری می
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Abstract 

Background: Substance abuse in adolescence could affect this period of life, as well as individual rest life. In 

this research, we studied the attitude of high-school student towards drug abuse, and the effect of some social 

determinants of heath associated with it.  

Methods: 3223 high-school students residing Isfahan Province, Iran, in 2015 were included in the study. Data 

were collected using the researcher-made questionnaire of assessment of knowledge, attitude, and action of 

urban and rural high-school students in Isfahan Province. 

Findings: In students’ opinion, momentary tipsiness and depression were the side-effects of drug abuse. Divorce 

of parents, and seeking pleasure were the most important factors associated with inclination to drugs albeit 

scored higher by girls. Moreover, girls expressed inability in dealing with daily difficulties as a factor in 

tendency to drug abuse. Whereas, boys claimed that factors such as too free time, and inadequate recreational 

facilities were more important. Among social determinants of health, education level of parents, father’s job, and 

residential area had significant effects on tendency to drug abuse. 

Conclusion: Besides preventive and educational policies, policy makers and parents should pay attention to 

improving their children’s self-esteem and self-management abilities, and provide homes as favorable and 

welcome places for them. 
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