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   روانگردان يل و داروهاك ال،كوع مصرف مواد محري شيبررس
  هران ساله شهر ت15-35جوانان  و در نوجوانان

  4ياشرف بروجرد، 2ين عاشريتر حسكد ،2يطلبمنبي  ترك د،*1هي حمديتر مصطفكد
  
  يد بهشتي شهيكدانشگاه علوم پزشبيمارستان طالقاني، ، يكبخش روانپزش1
   تهرانيكعلوم پزشدانشگاه  ،يجهاد دانشگاه واحد2
   و مطالعات فرهنگييپژوهشگاه علوم انسان3

  چكيده
 تا 15 افراد روانگردان در يل و داروهاك ال،محركوع مصرف مواد ياز ش  جامعيري به تصويابيبا هدف دست حاضر يبررس :هدف سابقه و

  . صورت گرفته است83- 84 شهر بزرگ تهران در سال ي مناطق شهرداري ساله تمام35
ن ي ا.ن در شهر تهران استكساساله 15 تا 35 ني افراد بي شامل تمامي بوده و جامعه آماري مقطع توصيفي ونوع مطالعه :روش بررسي

 مشتمل بر يا له پرسشنامهيوسه  اطالعات ب. گانه شهر تهران صورت گرفت22 در سطح مناطق 1384  و بهار1383 مطالعه در زمستان
 يها  و تعداد نمونهيا  خوشه،يگير نمونهروش .  شديآور  جمع)فايخودا (يتبكو به روش پرسشنامه  كيدموگراف و ياصل يرهايمتغ

  . تجزيه و تحليل شدندSPSS افزار له نرميوسه ب  و شده ثبتي اطالعاتكها در بان  داده،يگير نمونه پس از . نفر بوده است8175 ،خذشدها
 تيمعجها مشابه  ه همه گروين نسبيانگي م. بود%7/25 ،لك و ال؛%2/7 ،كواد محر؛ م%8/3 روانگردان، يوع مصرف داروهايش :ها يافته

 ، دارد، ورزشيم مصرف همراهكوع يه با شك ي از عوامل.بودشتر ير بكجنس مذ  دري در آنها به طور معناداريع جنسيوزمورد مطالعه و ت
  .ش آن داشته استيدر جهت افزا وع مصرف وين ارتباط را با شيشترين بيتشنج والدم روابط . و حضور پدر و مادر در خانواده استتأهل

 و ك مصرف مواد محر، پس از آنرد ودا يي درصد باال،ن نوجوانان و جوانانيب ل دركوع مصرف اليه شك رسد به نظر مي :گيري نتيجه
وع ي با شيتشنج خانواده ارتباط معنادارم روابط نيهمچن .استرشد داشته % 8/3و % 2/7 وعيب شي روانگردان به ترتيسپس داروها

  .مصرف باال دارد
  .گردان رواني داروها،لك ال،كمحر مواد ،وعي ش: كليديگانواژ
  

   مقدمه
خـصوص در چنـد سـال       ه  ه ب ك و معضالت مهم     مسايل از   يكي

 موضوع  ،ران بروز نموده است   ي در جامعه ا   ير به صورت جد   ياخ
اســتفاده از  ل و ســوءكــ و الك و مــصرف مــواد محــريوابــستگ
ان جوانــان و يــژه در ميــوه  بــك روانگــردان و محــريداروهــا

ده مصرف مـواد  يش پديداي در پ  يعوامل متعدد . نوجوانان است 
 بـه   ياز طرفـ  . ل دخالـت دارد   كگردان و ال  ن روا ي داروها ،كمحر

                                                 
ي حمديه؛ تهران، اوين، خيابان يمن، خيابان پروانه، بيمارستان         دكتر مصطف : نويسندة مسئول مكاتبات  *

ــاني  ــشتي   (طالق ــهيد به ــكي ش ــوم پزش ــشگاه عل ــكي؛ )دان ــش روانپزش ــك ، بخ ــست الكتروني  : پ
mostafa_hamdieh@yahoo.com  

  13/4/1387: تاريخ دريافت مقاله
  11/1387 /5: تاريخ پذيرش مقاله

ن يـ  در مـورد ا    يرشناسـ يگ  همـه  يهـا  علت عدم انجام پژوهش   
ن مواد  يوع مصرف ا  ي از ش  يقي آمار و ارقام دق    ،ساز لكده مش يپد

 ياركـ گر به علت عـدم هم يشور وجود نداشته و از طرف د   كدر  
 مصرف مواد در    در مورد نه افراد جامعه در دادن اطالعات       صادقا

ــكان، مــشيــخــود و خــانواده و اطراف  در ســر راه يالت مختلف
گونه  ني ا ي و اجرا  يه طراح كنه وجود دارد    ين زم يپژوهش در ا  

 بـا   .ندك  ي روبرو م  يالت خاص كها و مش   يدگيچيمطالعات را با پ   
ت يق وضـع  يـ ان دق كـ االم ي و حت  ي علم ين وجود، لزوم بررس   يا

ن مطالعـه   يـ شور روشن اسـت و ا     ك مصرف مواد در سطح      يفعل
  . و اجرا شدين راستا و در شهر تهران طراحيز در اين

 
  پژوهشيپژوهشيمقاله مقاله 
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 لك، الكوع مصرف مواد محري شيبررسكي                                                                                            مجله پژوهش در پزش/ 316

 سوءمصرف مـواد    يشور ما الگو  كش در   ي پ يه تا چند  كاز آنجا   
قـات و بـه تبـع آن        ي شامل مصرف مواد مخدر بوده، تحق      عموماً

ن يبنـابرا . ن جهـت بـوده اسـت      يز در ا  ياقدامات صورت گرفته ن   
رد كـ اد  يـ نه  يشيـ ن پ  بـه عنـوا    نه بتوان از آ   ك يمطالعات داخل 

تر مطالعات مشابه در     عين خود لزوم انجام سر    ي و ا  شتندا وجود
  .سازد يگر شهرها را روشن ميد

وع يمورد ش  در   1383  سال  در يرشناسيگ  پژوهش همه  يكدر  
گـزارش  شـت،    شـهر ر   يرستانيان دب آموز  دانشمصرف مواد در    

 شـهر   يرستاني دب آموزان   مصرف سيگار و الكل در دانش      شد كه 
. دباشـ   مـي شتر  يان پسر ب  آموز  دانشوع آن در    يو ش  عيرشت شا 

، % 6/12ل  كـ ، ال % 4/18گار  ي مصرف س  يفراواناين گزارش،   در  
% 3/0ن  يو هـروئ  % 7/0 يستازكـ ، ا %3/1ش  يشح،  %4/1 كايتر

ن يـ  در ا  ي خـارج  يها  پژوهش  رابطه با  در .)1(  است اعالم شده 
  :ردكر اشاره ي به موارد زتوان مينه يزم

 نوجوان  249ن  ي در ب  ،ا ايالت اوهايوي امريك    پژوهش در  يكدر  
% 3/80 ؛جوانا ي مار ،% 6/89 ،ك مواد محر  كننده  مصرفو جوان   
در  .)2( ردندك  ي مصرف م  كوكايين و   كراك% 3/76  و ؛كوكايين

ل در سـال    يـ گ برز ر شـهر بـز    107 پـژوهش گـسترده در       يك
مـصرف    ساله از نظر سـوء  12-65 شهروند   8589 تعداد   ،2001

% 7/68 نشان داد نتايج  .  قرار گرفتند  يابيداروها و مواد مورد ارز    
 به مصرف   يكه نزد ك كردند  افراد مورد بررسي، الكل مصرف مي     

  دخانيات مصرف. بود%) 81( و امريكا   %) 8/70 (يليل در ش  كال
مـصرف  . است% 5/70ا  يكمتر از مصرف در امر    كه  كبود  % 1/41

 و  ؛%2/34 ،ايكدر امر ؛  %4/5 ،ايلمبكه در   كبود  % 9/6جوانا   يمار
ه در  كـ بود  % 3/2 كوكايينمصرف  . دباش  مي% 25 ،در انگلستان 

ه كـ بود  % 8/5  استنشاقي، مصرف مواد  سوء. است% 2/11ا  يكامر
.  اســتيت عمــوميــجمع% 2 ،سيو در انگلــ% 4/1 ،ايــلمبكدر 
% 8/5ا  يكه در امر  كبود  % 3/3ن  يازپي بنزود يمصرف داروها  سوء
ا يكـ ه در امر  ي كـ  بود در حـال   % 4/0ن فقط   يمصرف هروئ . است

تحقيـق ديگـر در      يـك در   .)3 (اسـت % 5/1ا  يلمبكو در   % 2/1
مصرف داروها و مواد در      سوء ر مورد د ، و نروژ  يي اروپا يشورهاك
 :)4 (دمآ تسد هبر يج زينتا 18-25ن جوانان يب
% 3وع آن   يه شـ  كـ ش بـود    يحـش   مـصرف  ،ن ماده مورد  يشتريب

ن در  ين و آمفتـام   يياكـ وك،   اپيوييدي مصرف مواد   سوء .دباش  مي
 در  .بـود   درصد 9 تا   3ن  يپا و نروژ ب   ه ارو ي عضو اتحاد  يشورهاك

  .مصرف مواد و داروها شيوع بيشتري داشت وء س،مردان
شده در مورد تزريق كوكايين و كراك در          در يك پژوهش انجام   

 كـه بـه     1999 تـا    1997هـاي     بين جوانان آمريكايي در سـال     
 انجـام   2005وسيله اسكات سنتي بـانيز و همكـاران در سـال            

سابقه تزريـق كـراك و      %) 15 (2198فر از    ن 329ت،  گرفته اس 
 ) .5(اند  كوكايين داشته

شده در مورد مصرف مواد محرك در بين          در يك پژوهش انجام   
نوجوانان سن دبيرستان در برزيل كه بوسـيله خـوزه لـوئلين و             

، تنبـاكو   % 9/68، مصرف الكـل     )3(همكاران انجام گرفته است     
، % 8/3بنــزو ديــازپين ، داروهــاي %6/6، مــاري جوآنــا % 7/22

% 1كولينرژيك    و داروهاي آنتي  % 6/1، كوكايين   %6/2آمفتامين  
  . گزارش شده است

ـ  ي، جنـس  يع سـن  يـ  به توز  يابيه دست عمطالن  ي ا هدف  ي، فراوان
 مـواد   كننده  مصرف افراد   يا  منطقه -ي جنس يفراوان و   يا منطقه
ن ين در ا  يهمچن.  در نوجوانان و جوانان شهر تهران بود       كمحر
، تأهـل ت ي بـر حـسب وضـع     كننده  مصرف افراد   ي فراوان ،العهمط

 روابـط متـشنج خـانوادگي و انجـام ورزش         الت، اشتغال،   يتحص
  .ن شدييتع
  

  ها مواد و روش
 نوجوانان و جوانـان     ، و جامعه مورد مطالعه    ي مقطع ،نوع مطالعه 

بـه   ورود   يهـا اريمع .ن شهر تهـران بودنـد     ك ساله سا  35 تا   15
 ياركـ ننده و هم  ك تكامل شر كت  يرضا: زعبارت بودند ا  مطالعه  

 كين مطالعه و حداقل     يونت در تهران در ح    ك، س يداوطلبانه و 
 سـال،  35 تـا  15 يسال قبل از آن، قرارداشتن در محدوده سن  

 كز تركا مرايها  يها، بازپرور ها، بازداشتگاه عدم اقامت در زندان
  .  در زمان مطالعهيياد سرپاياعت

 و نيمـه اول سـال       1385دوم سـال    مـه   ي ن ،مطالعهزمان انجام   
 گانـه شـهر تهـران       22 منـاطق    ،مطالعـه ان انجام   كو م  ،1386

هـا،   ، مدارس، آموزشـگاه   يز آموزش عال  كها و مرا   شامل دانشگاه 
ز كـ ز بهداشت و درمان، مرا    ك، مرا ين فرهنگ ك، اما ين مذهب كاما
، ير دولتـ يـ اال و خـدمات غ كه يز ارا كمرا ،ي، ادارات دولت  ييقضا
ز كـ ، و مرا  ين ورزش ك، اما يحين تفر ك، اما ه و سرو غذا   ينهز  كمرا

سـاخته مـشتمل    له پرسشنامه محقق  يوسه   ب ها  داده . بود ياقامت
 يتبك و به روش پرسشنامه ي و اختصاصكيت دموگرافسؤاالبر 

ــاياخود( ــع) ف ــ.  شــديآور جم ــشجويپرســشگران همگ  ي دان
 متفـاوت در سـطح شـهر        يهـا   مختلف و از دانـشگاه     يها رشته

وه ارتبـاط بـا     يروزه شـ   كيـ ارگـاه   ك كيـ  يه ط كران بودند   ته
ردن پرسـشنامه بـه آنـان       كـ  پر ينوجوانان و جوانـان و چگـونگ      

  .م پژوهشگر آموزش داده شديتوسط ت
ل متناسـب بـا حجـم       كه بـه شـ    كـ  نفر بود    8175 ،ها تعداد نمونه 

)proportional to size (وانـان هـر منطقـه    از تعداد نوجوانان و ج
 ي به روش تصادف،سپس در داخل هر منطقه شده،   تهران محاسبه 
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 317/ و همكارانه ي حمديمصطف                                            دكتر                                              87 زمستان •4  شماره• 32 دوره

.  شـد يگيـر  نمونـه اقدام به ) Clustered randomized (يا خوشه
، 13 نـسخه  SPSSافـزار   آمده، با استفاده از نـرم    به دست اطالعات  

  .تجزيه و تحليل شد
  

  ها يافته
ر ي سال متغ  35 تا   15 از   ،ر شد كه ذ كشوندگان همانطور    سن پرسش 

 .باشـد  ي مـ 7/4ار يـ  سـال بـا انحـراف مع     21 آنهـا    ن سن يانگيم. بود
 و ، در مطالعــه را مــردانكننــده شــركتافــراد )  نفــر%4444 (4/54
ت ياز نظـر وضـع    . دادند يل م يكآنان را زنان تش   )  نفر 3731 (6/45%

ننـدگان  ك تكشـر ) نفر 1461 (%9/17 در زمان انجام مطالعه      ،تأهل
ه كـ متار)  نفـر  99( %2/1مجرد بودند و    )  نفر 6547 (%1/80،  تأهلم
 ؤالسن يز به اين)  نفر68 (%8/0. ا همسرشان فوت شده بوديو  ردهك

)  نفـر  549 (%7/6الت،  يت تحـص  ياز نظـر وضـع    . پاسخ نداده بودنـد   
 %4/0پلم،  يـ متوسـطه و د   )  نفـر  5466 (%9/66تر،   نيي و پا  ييراهنما

الت يتحـص )  نفـر  2096( درصد   6/25 و   يالت حوزو يتحص) نفر29(
. ه بودند ت پاسخ نداد  سؤاالن  يبه ا )  نفر 35 (%4/0ته و  داش يدانشگاه

، يه نظـام  يـ ارمند بوده و بق   ك ) نفر 1043 ( %5/34از نظر نوع شغل،     
از نظـر   . ر مشاغل بودند  ي سا يا دارا يار و   كيدار، ب  اسب، خانه كارگر،  ك

نندگان خود را سالم    ك تكاز شر )  نفر 7601 (%93 ،يت سالمت يوضع
ز ين)  نفر 18 (%2/0 و ردندك يابيمار ارز يبخود را   )  نفر 566 (%8/6و  

 %3/73،  ي عـصب  يت سـالمت  ياز نظر وضع  .  پاسخ ندادند  سؤالن  يبه ا 
 1/26 و يل عـصب كنندگان خود را بدون مشك تكاز شر)  نفر 5992(

.  بودند ردهك يابي ارز يل عصب ك مش يخود را دارا  )  نفر 2135(درصد  
  .ه بودند پاسخ ندادسؤالن يبه ا)  نفر48 (6/0%

جوانـا،   ي، مـار  شيحـش  گار،يسـ ي چون   كاز نظر مصرف مواد محر    
در زمـان انجـام مطالعـه،        شهيا ش ي ،يستازك، ا يگراس، ال اس د   

ــر7314 (5/89% ــخ )  نف ــر"پاس ــر569 (%7 و "خي ــخ )  نف پاس
بـه  )  نفر 292( درصد   6/3 را در پرسشنامه عالمت زده و        "مثبت"
   .بودند پاسخ نداده سؤالن يا

ل، كـ ، ال ك مواد محر  كننده  مصرف افراد   يع سن ي توز ،1مطابق جدول   
ه افراد جامعـه تفـاوت      يبا بق  ر و گيدكي روانگردان با    يگار و داروها  يس

بـودن   نيي پـا  ،ن جـدول  يـ تـه قابـل توجـه در ا       كتنها ن .  ندارد يچندان
 روانگردان نـسبت بـه   يل و داروها  كنندگان ال ك  مصرف ين سن يانگيم
   .تر است نييل هم پاكن ينگايه از مكباشد  ي مكگار و مواد محريس

  يفرصم هدام عون بسح رب يسررب درومسن افراد ) 1جدول 
  انحراف معيار  ميانگين سني  ماده مصرفي

  4/4  20  داروهاي روانگردان
  2/4  21  مواد محرك

  2/4  20  الكل
  6/4  21  سيگار

  6/4  21  همه موارد

  سنج كيكفت هب يفرصم هدام عون بسح رب يسررب دروم دارفا عيزوت) 2جدول 
ماده   زن  مرد

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  مصرفي
 Pمقدار 

داروهاي 
  روانگردان

229  74  84  26  05/0< 

  >05/0  13  74  87  495  مواد محرك
  >05/0  14  292  86  1796  الكل
  >05/0  14  226  86  1385  سيگار

  
  لهأت كيكفت هب يفرصم هدام عون بسح رب يسررب دروم دارفا عيزوت )3جدول 

ماده   جمع  متأهل  مجرد
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  مصرفي

مقدار 
P  

 >05/0  100  297  1/14  42  9/85  255  روانگردان

مواد 
  محرك

486  1/87  72  9/12  558  100  05/0< 

 >05/0  100  2060  15  308  85  1752  الكل

  >05/0  100  1584  4/82  279  6/17  1305  سيگار

  
مـصرف،   د در انـواع سـوء     شـو   مـي  مشاهده   2ه در جدول    كهمانگونه  

 يدار يه معنك ضمن آن2با توجه به جدول . شتر استيتعداد مردان ب
 ثابت شده، نسبت مرد به زن در        ي آمار يها  آزمونن تفاوت توسط    يا

 ي، امـا در گـروه داروهـا       1 بـه    6گار  يل و سـ   كـ ، ال كگروه مواد محر  
 يشتر داروهـا يـ نده استفاده بده ه نشان كد  باش  مي1 به   3 ،روانگردان

  .ل استك و الكروانگردان در زنان نسبت به مواد محر
زان يـ م  در يدار  معنـي شـده، تفـاوت       انجـام  ي آمار يها  آزمونطبق  

 روانگـردان در افـراد    يل و داروها  ك، ال كمصرف مواد محر   وع سوء يش
وع يهـا شـ    ه گـروه  يـ لكن وجود دارد و در      يتأهلسه با م  يمجرد در مقا  

ان يـ متر است، هر چنـد بـا توجـه بـه ضـرورت حفـظ بن               كن  يتأهلم
  تأمـل زان هم در خور توجـه و ين مي از آفات آن هميخانواده و دور 

گار در  يشتر س يوع مصرف ب  ي در مورد ش   دار  معنين تفاوت   يهم. است
 ؛وس وجـود دارد كـ ن البتـه در جهـت مع     ين نسبت به مجـرد    يتأهلم
  . شتر استين بيتأهلها در م يگاري درصد سيعني

   يفرصم هدام عون بسح رب يسررب دروم دارفا عيزوت )4دول ج
  لماوع كيكفت ه بو

  ها گروه
  يماده مصرف

ل ك
  افراد

اران كورزش  نيتأهلم
  اي غيرحرفه

حضور 
  نيوالد

خانواده 
  متشنج

  %5/23  %3  %3  %9/2  %8/3   روانگردانيداروها
  %29  %5/6  %5  %9/4  %2/7  كمواد محر

  %53  %25  %5/24  %8/21  %7/25  لكال
  %5/43  %5/18  %5/12  %3/19  %8/19  گاريس

 مـده آبـه وجـود     ن گـزارش    يـ  ا يا سهيق جداول مقا  ي از تلف  4جدول  
مـصرف در چنـد حالـت و         سوءوع  يدهنده ش   نشان ،جدولاين  . است
ج جالـب و    يه نتـا  كـ دست آمـده اسـت      ه   ب يلكزان  ين با م  سه آ يمقا
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 انـواع   وعيد شـ  شـو   مـي ه مالحظه   كهمانطور  . دهد ينشان م  يديمف
 جـزء   ،ا ورزش يـ  اسـت    تأهـل ه فـرد م   كـ  يهـا در حـاالت     مصرف سوء
 ،ا پدر و مادر هـر دو در خـانواده حـضور دارنـد             ي ، بوده يحات و يتفر
ـ  ي است و در ا    يلكزان  يمتر از م  ك ن يشتريـ بـودن بـا ب     تأهـل ن م ين ب
اهش در سه گروه    كزان  يالبته م . وع همراه است  يزان ش ياهش در م  ك

امـا در  . اهش داردكـ % 25ثر كو حـدا رسـد   ي به نصف هـم نمـ   يحت
وع چنـد برابـر     يزان شـ  يـ  م ،ني مثل روابط متشنج والد    يحضور عامل 
ـ  يل و سـ   كـ  ال موردش در   ياما افزا . شده است  دو % ( 200ش از   يگار ب

و در مـورد    ) چهار برابر % ( 400ش از   ي ب ك، در مورد مواد محر    )برابر
  . باشد يم) شش برابر% (600 رونگردان حدود يداروها

  
  بحث

اند كـه    اظهار داشته )  نفر 7314 (%5/89از نظر مصرف مواد محرك      
بـه مـصرف ايـن مـواد اشـاره      )  نفر569% (7كنند،  مواد مصرف نمي 

در . انـد   پاسخ نـداده به اين سؤال)  نفر292% (6/3اند و    مثبت داشته 
مقايسه با مطالعه نجفي و همكاران در شهر رشت كه شيوع مـصرف             

ست شيوع بيشتري را در كـالن شـهر تهـران          بوده ا % 2مواد محرك   
 امريكـا    اوهـايوي  چـوان ونـك در ايالـت       كنـد ولـي چـين      مطرح مي 

  ).2( كنندگان مواد محرك را بيشتر از شهر تهران مطرح كرد مصرف
ه بـه   كـ  ي نفـر  8589ل در نمونه    يارلوس در برز  كدر پژوهش خوزه    

ش گـزار % 2/9 ك است مصرف مواد محر    كيار در تهران نزد   كنمونه  
 را در  يشتريـ وع ب يسه بـا پـژوهش حاضـر شـ        يه در مقا  كشده است   

  .دهد ي شهر نشان م107ل در يشور برزك
ــوزه  ــژوهش خ ــ در پ ــارلوس و همك ــاران ك ــك ــان يه در ب ن نوجوان

% 8/10 كل انجام شده است، مصرف مـواد محـر        ي برز يها رستانيدب
 در  كوع مـصرف مـواد محـر      يشتر از شـ   يـ ه همچنـان ب   كبوده است   

  .ر استپژوهش حاض
ـ       كن پرسش   يدر پاسخ به ا     در مـصرف    يه نوجوانـان و جوانـان تهران

ـ  يهـا  افتهيدارند،  قرار   يتيچه وضع در   كمواد محر  دسـت آمـده     ه ب
سه بـا   يـ  در مقا   در شهر تهران   كه مصرف مواد محر   كدهد   ينشان م 

 در كسه با مصرف مـواد محـر  ي برابر و در مقا5/3ع وي ش ،شهر رشت 
انگر يـ ه ب ك 2با توجه به جدول      .رم دارد يك چها ، شيوع   ليشور برز ك

 كننـده  مـصرف  مختلـف  يهـا   افراد در گروه   ي جنس يا سهيع مقا يتوز
بـه طـور     مـردان    درصـد هـا    مـصرف  مواد و داروهاست، در انواع سوء     

 مـواد  گانننـد ك مـصرف   دردر ضمن. شتر استياز زنان بداري    معني
ـ ،  1 بـه    6،  مـردان بـه زنـان     نـسبت   گار  يل و س  ك و ال  كمحر  در  يول
 نـشان   تـاً يه نها كـ د  باشـ   مـي  1 به   3 روانگردان   يمصرف داروها  سوء

 روانگـردان نـسبت بـه مـواد         يمصرف داروهـا   ،ن زنان يدهد در ب   يم
  .شتر استيل بك و الكمحر

گار و  يوع مـصرف سـ    يه شـ  كني ضمن ا  ،ارانك و هم  يدر پژوهش نجف  
شتر يـ ان شـهر رشـت ب     آمـوز   دانشن  يب ر مواد در  يل نسبت به سا   كال

ـ    آموز  دانشوع در   ين ش ي ا ،استبوده    يدار  معنـي صـورت   ه  ان پـسر ب
  . ان دختر بوده استآموز دانششتر از يب

 يشورهاكــاران در كــم و همهــيرن ي در پــژوهش جــورگنينــچهم
 كر مواد محر  يشتر از سا  يش ب يه مصرف حش  كه اروپا ضمن آن   ياتحاد

 داشته يشتريوع بيمصرف مواد و داروها ش  در مردان سوء؛بوده است
  .تاس
 حـضور    و  ورزش ،تأهل دشو  ميمشخص   4 جدول شماره    دقت در با  

وع ياهش شـ  كـ ه در   كـ ه  كـ  هـستند    يهر دو والد در خانواده عـوامل      
 روانگـردان نقـش     يگار و داروهـا   ي سـ  ،لكـ  ال ،كمصرف مـواد محـر    

 .رها پرداخته نشده استتوكن فاي به ايقبلقات يه در تحق كاند   داشته
مـصرف   ش سـوء  يده در افـزا   تشنج در خـانوا   م يوجود فضا ن  يهمچن

اران تنها ك و هميه در پژوهش نجفك مؤثر بوده است يلكمواد بطور 
مصرف توجـه    شتر سوء يوع ب ي در ش  ياوكنجك حس   يتور ارضا كبه فا 

  .و اشاره شده است
ار كـ ه  كـ  يا ت عمـده  يمحدود: هاشنهادي پژوهش و پ   يها تيمحدود

ز و  كـ مرال مواجه ساخت در درجـه اول ورود بـه           كپژوهش را با مش   
ا يـ ار  كـ  مـشغول بـه      يه نوجوانان و جوانـان بـه نحـو        ك بود   ينكاما

ق مـساعدت  يـ از طرار كـ ن يـ ه اكـ ح بودند  يا سرگرم تفر  يل و   يتحص
. ديــسر گرديــشور مكــ وزارت ي معاونــت اجتمــاع وقــتنيولؤمــس

ل از  كـ  اطالعات در مورد مـصرف مـواد و ال         ديگر، در اخذ   تيمحدود
ت را پاسخ   سؤاال از   ي افراد بعض  ،يه گا هك يبود؛ به طور  افراد جامعه   

ت پاسـخ داده نـشده      سـؤاال ه تعداد   ك ييها  لذا پرسشنامه  ؛دادند ينم
د شـو   مـي شنهاد  يـ پ. نار گذاشته شد  كق  ي عدد بود از تحق    3ش از   يب

 يريـ گيشور پ كـ  ي در تمـام   ي طرح مل  كيپژوهش حاضر به صورت     
ت  بهداشـ  نيولؤ مـس  يزيـ ر  برنامه ي راهگشا ن آ ييجه نها يشود تا نت  

  .  گردد موادمصرف  از گسترش سوءيريشگي پي برايروان
  

  تشكر و قدرداني
ه در  كـ  تهران   يك علوم پزش  ياران جهاد دانشگاه  كپژوهشگران از هم  

ـ    يت آمار يري پروژه و مد   ييار اجرا ك  .انـد   داشـته  ييسـزا  ه آن نقش ب
ه كـ شور  كـ  وقـت وزارت     ي و شـوراها   ي از معاونت اجتمـاع    نيهمچن

  .ر فراوان دارندكتش ،اند ه را بر عهده داشته پروژيت ماليريمد
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