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 آموزان دبیرستانی شهر رشت شیوع مصرف مواد در دانش
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 چکیده
 ایـن  : کـار  روشمـواد و     . شهر رشت انجـام شـده اسـت        آموزان دبیرستانی   تعیین شیوع مصرف مواد در دانش     این بررسی با هدف      :مقدمه

های شهر رشت بودند که در سـال تحصـیلی         آموز دبیرستان   دانش 1474های پژوهش    آزمودنی  و  مقطعی انجام شد   –پژوهش به روش توصیفی   
ز انجـام بررسـی راهنمـا بـرای         پس ا بود که    ای  نامه  پرسش ها  آوری داده   ابزار گرد . انتخاب شدند ای    گیری خوشه   ی نمونه   به شیوه  1382 -83

هـای آمـار    کمـک روش  های گردآوری شده به داده.  پاسخ داده شدند   صورت خودگزارش   ها به   نامه  پرسش. گردیدبررسی مصرف مواد تدوین     
 و %3/23مصرف یک مـاده بـا احتسـاب سـیگار     بار   یککم    دستطول عمر    شیوع   :ها  یافته .نددو تحلیل گردید    آزمون آماری خی  و  توصیفی  
. بود% 7/19و  % 2/6ترتیب     و بدون در نظر گرفتن سیگار به      % 32و  % 4/14ترتیب    به با احتساب سیگار      در دختران و پسران    و% 1/13بدون آن   

 ، %4/1، تریـاک    %6/12، الکـل    %3/18سـیگار    :بـه ایـن ترتیـب بـود       در طـول عمـر      مصرف هریک از مـواد      بار    کم یک   دستفراوانی نسبی   
بین مصرف مواد و    .  نخستین مصرف مواد، ارضای حس کنجکاوی بیان شد        ی  بیشترین انگیزه %. 3/0ین  یو هرو  %7/0زی  ااکست ،% 3/1حشیش  

شایع است  آموزان دبیرستانی شهر رشت      مصرف سیگار و الکل در دانش      :گیری  نتیجه. دار آماری وجود داشت    ها ارتباط معنی    جنس آزمودنی 
 .باشد ر میا در دانش آموزان پسر بیشتو شیوع آنه

 

 آموزان دبيرستاني، رشت دانشالكل، مصرف مواد، گيرشناسي،  همه: كليدواژه
 

 مقدمه
مصرف سیگار، الکل و سایر مواد در نوجوانان یک خطر          

مصرف این مـواد بـا افـزایش احتمـال          . رود  شمار می   مهم به 
ــاک در جــوانی و   خودکشــی، دیگرکشــی، حــوادث خطرن

هـای قلبـی و سـرطان در         نوجوانی و افزایش خطر بیمـاری     
، 1ها  گیری بیماری   مرکز کنترل و پیش   (بزرگسالی همراه است    

کـار    کـل و سـایر مـواد بـه        لنوجوانانی که سیگار، ا   ). 2003
کننـد،   آموزان ترک تحصـیل مـی     برند بیشتر از سایر دانش      می

شـوند و موفقیـت تحصـیلی کمتـری           کمتر وارد دانشگاه می   

 ).2004، 3 و مور2هوالر(دارند 
. سن شروع مصرف مواد در کشور ما پایین آمـده اسـت           

، طی  )خودمعرف(براساس آمار مراجعان به مراکز بازپروری       
 سـالگی   10پـیش از    که  سهم کسانی    1375-1377های    سال

اند از تقریباً صـفر در سـال          مصرف مواد مخدر را آغاز کرده     
کـه  سهم کسانی   .  رسیده است  1377در سال   % 2/1 به   1375

 سـالگی آغـاز     15-19 سالگی یا بـین      15ها پیش از    اعتیاد آن 
و از  % 3/3بـه   % 1ترتیـب از حـدود         سال به  2 تنها طی    ،شده
 در سـال    ،به بیـان دیگـر    . افزایش یافته است  % 2/22به  % 12
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به مراکز خودمعرف پـیش     کننده    افراد مراجعه % 13 تنها   1375
 ایـن رقـم در سـال     و سالگی گرفتار اعتیاد شده بودند  19از  

در ). 1380،  غرویدانا و     رئیس(رسیده است   % 5/25 به   1377
آموزان دبیرستانی شهر شیراز       نفر از دانش   200پژوهشی که با    

صورت گزارش فردی انجام شد، مصـرف در طـول عمـر              به
و %) 5/3( نفـر    7 بـرای الکـل      ،%)5/0( نفر   یکبرای تریاک   

برای هرویین، مورفین و حشیش صفر گزارش گردید و تنهـا           
  الکل بودند  ی  کننده  سی مصرف ردر زمان انجام بر   %) 1(فر   ن 2
در بررسی دیگری که دو سال بعد در        ). 1383 موقر،  رحیمی(

 دبیرستان در   آموزان مقطع   دانش% 2/30 ،همین شهر انجام شد   
  و بار مصرف یک ماده را یـادآور شـدند          کم یک   شیراز دست 

، حشـیش % 8/2،  تریـاک % 5/3الکل،  % 6/9آنها سیگار،   % 25
ـ مصـرف هـرویین را گـزارش نمود       % 2  و جوآنا  ماری% 1 د ن
 ).2003احمدی و حسنی، (

گیرشناسی مصرف مواد     این پژوهش با هدف بررسی همه     
امیدواریم نتایج  . آموزان شهر رشت انجام شده است       در دانش 

های مؤثر    این پژوهش بتواند مسئولین امر را در تدوین برنامه        
ضـعیت بهداشـت روانــی   گیـری از اعتیـاد و بهبــود و   پـیش 

انـدرکاران    نوجوانان و جوانان یاری نماید و ذهنیـت دسـت         
 .بهداشتی را در مورد این موضوع ارتقا دهد

 
 كار روشمواد و 

 1500 . است 1 مقطعی  و این پژوهش یک بررسی توصیفی    
 تصادفی انتخـاب    -ای  گیری خوشه   ی نمونه   شیوه  بهآموز    دانش

 1474نها توزیع شـد کـه       میان آ ها در     نامه   پرسش  و گردیدند
 .طور کامل پاسخ دادند ها را به نامه نفر پرسش

بـدون نـام    ی    نامـه   ابزار گردآوری اطالعات یـک پرسـش      
ی مصـرف مـواد       هایی درباره   شناختی و دارای پرسش       جمعیت

ی یادشـده را بـرای سـنجش          نامـه    پژوهشـگران پرسـش    .بود
ن، تریـاک، هـرویی   (و مصرف مـواد      یشناخت  متغیرهای جمعیت 

 در اختیـار    ،تـدوین نمـوده   ) حشیش، الکل، اکستازی و سیگار    
 ،پنج نفر از استادان روانپزشـک و روانشـناس بـالینی گذاشـته            

 ایــن .کردنــدنامــه اعمــال  در پرســشرا هــای ایشــان  نظریــه
دست    پرسش برای به   هفت  است؛  پرسش 13نامه دارای    پرسش

 خـانوادگی   ی  شـناختی و سـابقه      هـای جمعیـت     آوردن ویژگی 

آیـا تـاکنون    در مـورد ایـن کـه         پرسش   ششمصرف مواد و    
سیگار، حشیش، الکل، تریاک، هـرویین و اکسـتازی مصـرف           

پاسـخ در مـورد هـر       در صورت مثبت بـودن      . اند یا خیر    کرده
ی زمـان آغـاز       هـایی دربـاره     آموزان باید به پرسش      دانش ،ماده

دن ماده، چگـونگی    ردست آو   مصرف، مکان، انگیزه و روش به     
نامـه بـین    این پرسش. دادند و آخرین مصرف پاسخ می مصرف  

 پسـر و  65( کـالس در دو دبیرسـتان        چهارآموز از      دانش 120
 هفته اجرا شد و ضریب      دوفاصله    به  و در دو مرحله  )  دختر 55

سپس همکـاران اجرایـی طـرح       . دست آمد   به 66/0همبستگی  
بــه مــدارس ) و پزشــک عمـومی ی ینشـامل روانشــناس بـال  (

گروهـی   بـه اجـرای      ، در طـرح مراجعـه نمـوده       کننده  شرکت
فی و آزمـون  یکمک آمـار توصـ   بهها  داده. نامه پرداختند  پرسش

 1 .نددو تحلیل گردید آماری خی
 
 ها يافته

به که  نامه    پرسش 26 ،ه تکمیل شد  ی  نامه  پرسش 1500از  
کنار  ماده یا بیشتر پاسخ نداده بودند به دلیل ناکامل بودن            دو

 ،کننـده در طـرح   آموز شـرکت     دانش 1474از  . گذاشته شدند 
 392 نفر سال اول،     535.  نفر پسر بودند   751 نفر دختر و     723

آموز مقطع     نفر دانش  118 نفر سال سوم و      429نفر سال دوم،    
 14 سنی   ی  آموزان در فاصله    دانش% 95 .دانشگاهی بودند   پیش

 . سال قرار داشتند17تا 
%) 3/23( نفـر    344کننده در طرح      شرکت انآموز  از دانش 

با احتساب سیگار   در طول عمر    یک ماده را    کم    دستمصرف  
در طـول   یک مـاده را     کم    دستمصرف  %) 1/13( نفر   193و  

 .بدون احتساب سیگار گزارش کردندعمر 
در طـول   یک بار مصـرف مـواد       کم    دستفراوانی نسبی   

% 32و در پسـران     % 4/14با احتساب سیگار در دختران      عمر  
)0001/0p< ،60/62=2χ ( ــدون در نظــر گــرفتن ســیگار و ب
گـزارش  ) 0001/0p<  ،67/57=2χ(%  7/19و  % 2/6ترتیب   به

 .بودداری در پسران بیشتر   معنیطور هبشد که 
یـک از مـواد    یک بار مصرف هر کم    دستفراوانی نسبی   

 .شود  مشاهده می1، در جدول در طول عمر
_____________________________ 
1- cross- sectional  
 



 بار مصرف هـر  کم یک    فراوانی مطلق و نسبی دست     -1جدول
آموزان مورد بررسـی برحسـب جـنس          در دانش یک از مواد    

)1474=n( 

 جمع پسر دختر 
 (%)فراوانی (%)فراوانی (%)فراوانی مصرف ماده

 )3/18 (270 )1/24 (181 )3/12 (89 سیگار
 )6/12 (186 )7/19 (149 )3/5 (37 الکل

 )3/1 (20 )3/2 (17 )4/0 (3 حشیش
 )4/1 (21 )5/1 (12 )3/1 (9 تریاک
 )3/0 (4 )3/0 (2 )3/0 (2 هرویین
 )7/0 (9 )7/0 (5 )6/0 (4 اکستازی

 
مصرف مواد با احتساب سـیگار      طول عمر   فراوانی نسبی   

ــران دانــش ــوز  در دخت ــی هــای  دبیرســتانآم و % 6/13دولت
ـ  بود  % 1/26غیرانتفاعی   مـدارس  در  داری    طـور معنـی    هکه ب

ولـی   ،)05/0p<  ،49/4=2χ( شتغیرانتفاعی شیوع بیشتری دا   
آمـوز    فراوانی نسبی مصرف مواد و سیگار در پسـران دانـش          

 .داری نداشت مدارس دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معنی
فراوانی نسبی مصرف مـواد در پسـران از سـال اول تـا              

، >0001/0p( افـزایش داشـت   رو بـه    دانشـگاهی سـیر       پیش
21/37=2χ(،             ،ولی در دختـران بـا افـزایش سـال تحصـیلی

و البتـه   فراوانی نسبی مصرف مواد و سیگار کاهش یافته بود          
 .دار نبود این کاهش از نظر آماری معنی

ــران و % 3/12 ــیگار را  % 1/24دخت ــرف س ــران مص پس
ــب     ــه ترتی ــه ب ــد ک ــزارش کردن ــا، % 3/11و % 5/2گ آنه

 . سیگار بودندی  روزانهی کننده مصرف
، الکـل،   مصـرف سـیگار   نخسـتین    ی  نگیـزه تـرین ا   مهم

 کسـب   ، ارضای حس کنجکاوی   حشیش، اکستازی و تریاک   
 . از بین بردن ناراحتی گزارش شد ولذت، تشویق دوستان

 
 بحث

بـار    کم یک   دستطول عمر   فراوانی نسبی   در این بررسی    
، حشیش  %7/19، الکل   %1/24مصرف در پسران برای سیگار      

و در  % 7/0و اکسـتازی    % 3/0، هـرویین    %5/1، تریاک   3/2%

، %3/1تریــاک ، %3/5، الکــل %3/12دختــران بــرای ســیگار 
دست آمـد     به% 3/0هرویین  و  % 4/0حشیش  ،  %6/0اکستازی  
در شـهر دوربـان     ) 2003( تایلور و همکاران     یها  که با یافته  

های   چنین با یافته    هم. حدودی تفاوت دارد  آفریقای جنوبی تا    
، حشـیش و    لمصـرف الکـ    کـه ) 1999( 2زایموویکو   1گرا

بار در طـول عمـر توسـط     کم یک اکستازی را به میزان دست  
% 5/5و  % 1/27،  %5/76آمـوزان ایتالیـا بـه ترتیـب در            دانش

در بررسـی دیگـری     . سویی نـدارد    همبودند،    گزارش نموده 
جوآنـا،    خر آمریکایی مصرف مـاری    آآموزان سال     دانش% 40
% 32و  مـر   کـم یـک بـار در ع         را دسـت  مصرف الکل   % 85

و  3سـادوک (گساری مفرط را گـزارش کردنـد          های می   دوره
سـیگار  بـار     کم یک   دست در شیراز مصرف     ).2003سادوک،  

ــل 4/25% ــونی %6/9، الک ــواد افی ــیش %5/3، م ، %8/2، حش
 ،حسـنی  و   احمدی(گزارش شد   % 8/0و مورفین   % 2هرویین  

، %9/55یک بار سـیگار     کم    دستو در ترکیه مصرف     ) 2003
% 5/2و اکســتازی % 5/2، هــرویین %4، حشــیش %45الکــل 

 ).2004،  همکارانو 4اگل(گزارش گردید 
این بررسی بیشترین میـزان شـیوع مصـرف مـواد را در             

آموزان دبیرستانی رشت، در هر دو جـنس مربـوط بـه              دانش
 1  .سیگار و پس از آن الکل نشان داد

هـای انجـام شـده در         سایر بررسـی  در این بررسی مانند     
 و سایر کشورها فراوانـی مصـرف سـیگار و مـواد در              ایران

 ،5دمیچلی(آموز بود     بیشتر از دختران دانش   آموز    دانشپسران  
ــی ــنی،  2004، 6فرمیجن ــدی و حس ــایلور و 2003، احم ؛ ت
 ). 1999، 8لیک - و باند7اوگوند -؛ ادک2003همکاران، 

هــای  کمتــر گــزارش کــردن مصــرف مــواد در بررســی
د مسئله شـایعی اسـت، بنـابراین        گیرشناختی مصرف موا    همه
آمـوزان    رسد شیوع واقعی مصرف مـواد در دانـش          نظر می   به

دبیرستانی بیشتر از میزانی باشد که در بررسی حاضر گزارش          
جا که این پژوهش محدود به شـهر رشـت            از آن . شده است 

آموزان ایرانی تعمـیم      ی دانش   توان آن را به همه      باشد نمی   می
مصـرف سـیگار و مـواد در نوجوانـان و     دلیل اهمیت     به. داد

_____________________________ 
1- Gerra   2- Zaimovic 
3- Sadock  4- Ogel   
5- De Micheli  6- Formigoni  
7- Odek-Ogunde  8- Pande-Leak 



 مصرف در هر جامعه کـه متـأثر از باورهـا و             یتفاوت الگو 
ای  هــای دوره ســاختار فرهنگــی آن جامعــه اســت، بررســی

 .گیرشناسی این پدیده ضروری است  همهی درباره
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