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ویژگی هاي و  یایران دانش آموزانررسی میزان شیوع مصرف مواد مخدر در ب

  الگوي مصرف این موادبا جمعیت شناختی مرتبط 

  

   1محمود شیخ
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 ٢٧/١٠/١٣٩۴: تاریخ دریافت مقالھ

  ١١/١٣٩۴/ ٣:مقالھ تاریخ پذیرش                                                                                 

  

ایرانی و دانش آموزان بررسی شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان در بین  ،هدف از تحقیق حاضر

جامعه آماري این تحقیق  .ی مرتبط با مصرف این مواد در بین آنها بودویژگی هاي جمعیت شناختشناسایی 

  نمونه گیري استفاده از روش با  آنها از بین بودند کهدانش آموزان ایرانی   تمامی ،پیمایشی -توصیفی

مشغول به تحصیل در دانش آموزان میان در  و محقق ساخته پرسشنامه خودگزارش دهی 2400خوشه اي 

توسط  وجمع آوري  توزیع،) تهران، قم، خوزستان، مازندران و کرمانشاه(پنج استان در 1392-1391سال 

شیوع مصرف مواد مخدر در  بین پسران  ها نشان داد کهیافته  .گردیدتجزیه و تحلیل  SPSSنرم افزار 

نتایج  این تحلیل .بود درصد 75/3ایرانی   دانش آموزو در بین دختران   درصد 25/5 ایرانی دانش آموز

شامل مصرف سیگار،  تعداد فرزندان مهمترین متغیرهاي اثر گذار در مصرف این مواد که  حاکی از آن بود

وان گردان،  هاي ورزشی،  نمره آگاهی کلی از وضعیت مصرف مواد مخدر و ر خانواده، داشتن فعالیت

شغل پدر، میزان ساعات بیکاري فرد، مصرف مواد نیروزا توسط دانش آموز و میزان میزان تحصیالت مادر، 

مصرف مواد مخدر و روان گردان در بین   آن کهنتیجه . می باشدشناخت نام مواد مخدر و روان گردان 

با توجه به کنترل  و تدوین برنامه هاي پیشگیري استباالیی شیوع موزان ایرانی داراي نرخ دانش آ

  .  ضروري می باشد متغیرهایی اثر گذار در مصرف این مواد 

  دانش آموزان دبیرستانی و شیوع ، مواد مخدر: کلیديگان واژ
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  دمهمق

مخدر، روان گردان، مکمل ها و ممنوعه همچون مواد مصرف مواد مختلف  ،تحقیقات متعددس براسا

یک مشکل بزرگ در سراسر دنیا محسوب می شود و عالقه به مصرف این  داروهاي بدون تجویز پزشک

 .بوده و توجه به این نکته می تواند هشدار دهنده باشدهمچنان در حال افزایش  یمواد در سطح بین الملل

و  ٤؛ دوناوان2001، همکارانو  ٣گونزالس ؛2003، همکارانو  ٢؛ توکیش2008، همکارانو  ١دورارد(

  )2003، همکاران

سراسر تاریخ مملو از افرادي است  ،در واقع. مسئله تازه اي نیست  ،پدیده مصرف دارو ها و مواد ممنوعه

که در پی یافتن یک معجون جادویی براي بهبود عملکرد، افزایش قدرت، سرخوشی و کسب حالت هاي 

در سال هاي اخیر هنگامی که منافع مادي ) 1996، ٥موترامدیوید و ( .بوده اندلذت آور جسمانی و روانی 

آن را در تمام جهان گسترش داده و از ، سوداگران فرصت طلب قد علم کرده، آن در تجارت آشکار گردید

دهقان و (. ه اندآن به عنوان سالحی مهلک براي از بین بردن نیروي فکري و جسمی انسان ها استفاده کرد

دامنه تاثیرات اعتیاد به مواد مخدر از آن رو حائز اهمیت است که عواقب وخیم آن تنها فرد  )2001قهرمانلو، 

نیز در آثار  همکارانبلکه معموال همسر، فرزندان، خانواده، دایره دوستان و  ،معتاد را در بر نمی گیرد

   )2002احمدي و غالمی، ( .ویرانگر آن قرار خواهند گرفت

اول این که سن اعتیاد در اکثر . جدید در این حوزه به دو نتیجه جالب توجه دست یافته اندمطالعات 

روع مصرف سیگار بین نتایج این تحقیقات نشان می دهند که میانگین سن ش. به کاهش است کشورها رو

منوعه بوده و مصرف اکثر مواد م) 1999، همکارانو  ٧؛ یانگ2008، همکارانو  ٦کورهونن(سالگی  11-12

، همکارانو  ٩؛ تاو2006، همکارانو  ٨؛ دي آمیکو2009، همکارانیانگ و (. وجوانی شروع می شوددر ن

زمان (مصرف این مواد  ،البته برخی تحقیقات )2008، ١١؛ مکس ویل2005، ١٠؛ باوومیستر و تاسمن2008

و  12؛ استرك2008مکس ویل، (. و ابتداي جوانی گزارش نموده اند را در پایان نوجوانی) اوج مصرف
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نتایج تحقیقات متعدد انجام شده در این گروه سنی نشان می  )2007، همکارانو  1؛ بریچ2007، همکاران

، 2پاولوویک و جاکوولویک(از مواد روان گردان  نوجوانان ایرانیاز  درصد 33الی  درصد2/14دهند که 

پاولوویک و جاکوولویک، (جوانا از ماري  درصد 36تا   درصد 5، ) 1997، 3؛ توماس و چووینک2008

؛ هنري و 2005، همکاران؛ پیترز و 2008، 4؛ هنري کوییز و کاروالو1997؛ توماس و چووینک، 2008

و  5؛ جانستون2008کاروالو، دهنري کوییز و (از الکل  درصد 5/80تا  درصد 2/37؛  )2007، همکاران

تا  درصد 7/6  ،)2008، همکارانتاو و (کانابیس  از درصد 47تا  درصد 5  ؛ )2006، 6؛ فادن2001، همکاران

و  8؛ پریماك2008، همکارانو  7؛ گراتوت2008کاروالو، دهنري کوییز و (از تنباکو و یا سیگار  درصد 7/42

؛ توماس 2008پاولوویک و جاکوولویک، (از مواد استنشاقی  درصد 9/4تا  درصد 4/4؛ )2008، همکارانو 

از حشیش  درصد 19  ،)2008پاولوویک و جاکوولویک، (از آمفتامین  درصد 1/4، )1997و چووینک، 

؛ پریماك و 2008پاولوویک و جاکوولویک، (از کوکائین  درصد  7/3تا  درصد 4/2، )2001، 9بولهاري(

از آن ها نیز از هروئین   درصد 3/2تا  درصد 7/0و )  2008، همکارانو  10؛ عباسیوبونگ2008، همکاران

  . استفاده کرده بودند )2008، همکارانبونگ و  و ؛ عباسی2008ولویک، پاولوویک و جاکو(

به تدریج گرایش مردم از مصرف مواد مخدر طبیعی به سمت . تغییر مواد مصرفی است ،مسئله مهم دیگر

درصد افراد . افزایش پیدا کرد... هرویین، ماري جوانا، اکستاسی و  :مصرف مواد مخدر مصنوعی همچون

از جمله مهم ترین  )2015کاشی و سرلک، (.مواد افزایش یافت و سن اعتیاد نیز کاهش پیدا کرد معتاد به این

   یا  11مواد مصرفی که توسط جوانان و نوجوانان درکل دنیا به سرعت شیوع پیدا کرد، مواد روان گردان

اك مصرف کنندگان را مواد توهم زا شامل گروه بزرگی از مواد شیمیایی هستند که قادرند ادر. بود 12توهم زا

این مواد در گذشته از برخی گیاهان و قارچ ها گرفته می شدند و به نام . نسبت به پیرامونشان تغییر دهند

انسان ها قادر به  نوینهاي  فناورياما در سال هاي اخیر با کمک  ؛داروهاي روان گردان معروف بودند

از انواع طبیعی  ،متاسفانه وه قوي تر از مواد قبلی ند که اساخت مواد شیمیایی توهم زاي جدید مصنوعی شد

که  هستنداین مواد داراي عوارض بسیار شدید جسمانی، روانی و رفتاري . آن بسیار خطرناك تر می باشند
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 1؛ بوچارد2000؛ وورکن، 1996موترام، (.دارندبا توجه به نوع دارو و میزان مصرف در افراد مختلف تفاوت 

  )2015اشی و سرلک، ؛ ک2009، همکارانو 

 بیشتر. قرار دارندمیلیون نفر  3/9 باسوء مصرف کنندگان تریاك و مشتقات آن در قاره آسیا  شماربیشترین 

. مصرف کنندگان آسیایی در کشورهایی هستند که در مسیر ترانزیت مواد مخدر تولیدي افغانستان قرار دارند

در این منطقه، . نزدیک و جنوب غرب آسیا قرار دارندن در خاورمیانه، خاور امیلیون نفر از معتاد 3/2

هزار معتاد و میزان  920درصدي، افغانستان با  8/2میلیون نفر و میزان شیوع  2/1جمهوري اسالمی ایران با 

درصدي داراي بیشترین تعداد معتادان  7/0هزار معتاد و میزان شیوع  630درصدي و پاکستان با  4/1شیوع 

 64تا  15در گروه سنی  ما الزم به ذکر است که میزان شیوع مصرف مواد مخدر در کشور. در منطقه هستند

را در  آنالبته برخی مقاالت میزان شیوع بیشتري را گزارش نموده و  -درصد می باشد 4/2سال برابر با 

رها نشان شاید در نگاه اول این آما )2005، همکارانمکري و ( .تخمین زده اند نفرمیلیون  4الی  2حدود 

اما براي قضاوت بهتر در این  ،دهنده شیوع بسیار باالي این مواد در کشورمان نسبت به سایر کشور ها باشد

ساله در آمریکا را  35که شیوع مصرف مواد در افراد ) 2004( 2همکارانآلیسیا و نتایج تحقیق  بایدزمینه 

زنان  درصد 24مردان و  درصد 26ان داد که تقریبا نتایج این تحقیق نش. بررسی کرده اند نیز مد نظر قرار داد

 12زنان مصرف زیاد الکل را اخیرا،  درصد 13مردان و   درصد 32روز گذشته ،  30سیگار کشیدن را در 

زنان  درصد 3مردان و  درصد 6روز گذشته،  30زنان مصرف ماري جوآنا را در  درصد 7مردان و  درصد

زنان مصرف داروهاي بدون تجویز  درصد 8مردان و  درصد 7و  ماه گذشته 12مصرف کوکائین را در 

  . ماه گذشته گزارش کرده بودند 12 پزشک را در

بر   2006در یک بررسی ملی دیگر توسط سازمان سوء مصرف داروها و خدمات سالمت روانی در سال 

میلیون نفر  PCP ،3/2میلیون نفر مصرف  LSD  ،6/6میلیون نفر مصرف  23سال به باال ،  12روي افراد 

زنان  ،ساله 17- 12بین جوانان در . گزارش شده است DMTمیلیون نفر مصرف  7/0مصرف کتامین و 

 ،در یک سال گذشته. نسبت به مردان داشتند) درصد 1در برابر  درصد4/1( يبیشتراکستاسی مصرف 

و اکستاسی مصرف کرده   LSD ،سال به باال 26 و جوانان ها ساله 17-12ساله بیشتر از  25-18نان اجو

  )2008، 3اداره تحقیقات کاربردي، سوئ مصرف مواد و خدمات سالمت ذهنی(.بودند
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حدود بیست متغیر به عنوان دالیل متعدد انجام شده بر روي این مواد نشان می دهد که تحقیقات نتایج 

روانی  شار هاي روحی وف :اصلی و یا عوامل خطرزاي مصرف مواد روان گردان و یا مخدر شناخته شده اند

، همکاران؛ تو و 2008، همکاران؛ کورهونن و 2008، همکاراندورارد و (و حاالت انگیزشی و هیجانی

؛ تمایل براي افزایش شور و هیجان و افزایش )2008، 2؛ مارتینز رودریگز2008، همکارانو  1؛ لمسترا2008

، همکارانو  4؛ سامنال2008، همکارانو  3ارك؛ پ2008مارتینز رودریگز، (ارتباط اجتماعی و خوش مشربی 

، همکاران؛ تاو و 2008، همکارانکورهونن و (اجتماعی و عمدتا درآمد کم  –؛ وضعیت اقتصادي )2008

؛ )2008فرگوسن و بودن، (؛ نداشتن شغل )2003،  همکارانو  6؛ کانویل2008، 5فرگوسن و بودن؛ 2008

 7؛ ین2006؛ دي امیکو و مک کارتی، 2008، همکارانونن و کوره(صرف مواد توسط دوستان و همساالن م

؛ مصرف مواد توسط والدین )2008، همکارانو  9؛ کراپسی2006، همکارانو  8؛ شفیق2007، همکارانو 

و  10سوتیل- ؛ سالومونسن2007، همکاران؛ ین و 2003، همکاران؛ کانویل و 2008، همکارانکورهونن و (

؛ فرگوسن 2008، همکارانکورهونن و (لدین و یا مشکالت درون خانواده ؛ بی توجهی وا)2008، همکاران

، همکارانسوتل و  -؛ سالومونسن2008، همکاران؛ کراپسی و 2003، همکاران؛ کانول و 2008و بودن، 

؛ عملکرد تحصیلی ضعیف و یا شکست تحصیلی )2008مارتینز و رودریگوز، (؛ کنترل کم خانواده )2008

فرگوسن و (عدم آموزش فرد   ؛)2006، همکاران؛ شفیق و 2007، همکارانهنري و ؛ 2008، همکارانتاو و (

ین (؛ داشتن نگرش مثبت به این مواد )2003، همکارانکانول و (؛  ضعف آموزش خانواده )2008، 11بودن

ن کورهون(؛ داشتن استرس زیاد )2008، همکارانو  12؛ پاسکر2007، همکاران؛ مارتینز و 2007، همکارانو 

؛ کنجکاوي و )2006، همکارانو  13وو(؛ رفتارهاي بزهکارانه )2006، همکاران؛ شفیق و 2008، همکارانو 

تاو و (؛ مصرف الکل )2006، همکاران؛ شفیق و 2008، همکارانسامنال و (کسب حاالت غیر هوشیارانه 

؛ کراپسی و 2008، رانهمکاتاو و (؛ مصرف تنباکو و کانابیس )2008، همکاران؛ کراپسی و 2008، همکاران

با کنترل این موارد می توان  که) 2008، همکارانسامنال و (و انگیزه افزایش قواي جنسی ) 2008، همکاران

ي نظیر در دسترس بودن دیگر عوامل ،به عالوه.  گامی مهم را در جهت کاهش مصرف این مواد برداشت
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تعداد  در افزایش ،است همکارانمورد پذیرش مواد، قاچاق مواد و این باور که به طور کلی مصرف مواد 

  )2002طارمیان، (.، موثر استمواد مخدر می کننداقدام به مصرف نوجوانانی که 

بلکه ارزش ها و هنجارهاي  ،سوء مصرف مواد اعتیاد آور  نه تنها زندگی شخصی افراد را از هم می پاشد

توسط سازمان ملل متحد انجام  1989ه در سال نتایج پژوهشی ک. می دهدجامعه را نیز در معرض خطر قرار 

درصد از  50درصد از درگیري هاي منجر به قتل،  68  درصد از قتل ها، 49شده است، نشان می دهد که 

درصد از خودکشی ها،  35تا  20صد از تجاوزهاي جنسی، در 52اي ناشی از سوانح رانندگی، مرگ و میر ه

درصد از کودك آزاري ها مربوط  38درصد از همسر آزاري ها و  50درصد از نزاع ها و درگیري ها،  62

   )2002، همکاراناحمدي و . (به مصرف این مواد بوده است

از طریق  اثرات یاد شده براي به حداقل رساندنراهکارهایی  تخاذاین گونه مسائل نشان دهنده ضرورت ا

 استنوجوانان و جوانان  جامعه به ویژه آحاد بهداروهاي ممنوعه و عوارض جانبی مصرف آنها  شناساندن

از هزینه گزافی که بر دولت د، خطرات جدي که سالمت جوانان را تهدید می کندامنه از  عالوه بر کاستنتا 

  .به عمل آیدجلوگیري  ،می شود تحمیلده و خانواده ها جهت بهبود  افراد آسیب دی

 خدر، آگاهی از عوارض مصرف این مواد واد ممیزان شناخت از مو به دنبال بررسی ،پژوهش حاضر 

تا پس از مشخص شدن  می باشد کشوردختر و پسر  آموزان دانشمصرف این مواد در  شیوعوضعیت 

شناخت مهم  موزان ایرانی، باآدانش  میان صرف انواع مختلف مواد مخدر و روان گردان درمشیوع  میزان 

       عف و قوتض قاطن دانشی بیشتران گردان با ترین دالیل گرایش آنها  به مصرف مواد مخدر و رو

  . گرددجهت بهبود و رفع مشکالت ارائه علمی  یو راهکارهای هاموجود را شناسایی و پیشنهاد برنامه هاي

  شناسی پژوهشروش 

که در دامنه سنی  ادنددختر و پسر کشور تشکیل می د نوجوانان ایرانی تمامیرا  1این تحقیق جامعه آماري

طبق اطالعات ذکر شده در پایگاه آمار ایران این جمعیت در آخرین سرشماري (. شتندسال قرار دا 20تا  14

) از جمعیت کشور را شامل می شود درصد 8/8و  ندنفر بود 6607043برابر با  1390صورت گرفته در سال 

استان  5ش آموزان از بین دان ،با استفاده از روش نمونه گیري خوشه اي چند مرحله اي ،در این مطالعه

در مناطق جغرافیایی نفر   384 حداقلدر حال تحصیل بوده اند،  1391- 1392که در سال تحصیلی  کشور

ضریب   ،در نمونه گیري این تحقیق .گرفتندمورد بررسی قرار  -بر اساس جدول مورگان - هر استان مختلف

  :ها اجرا شد به نمایندگی از سایر استاناستان زیر  5این تحقیق در  .خطاي نمونه گیري دو نیز اعمال شد

                                                 
 . انجام شده است 1392-1391این تحقیق به سفارش صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوري ایران در سال   1
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  ؛به عنوان نماد بزرگترین استان کشور که در برگیرنده مردمی از تمام نقاط کشور است: استان تهران) الف

پیشینه این موضوع ( ي کشوراستان هابه عنوان نماد یکی از مذهبی ترین و کم آسیب ترین : استان قم) ب

  ؛)را نشان داده است

  ؛وزستان به عنوان نماد یک استان مرزي که محل مصرف انواع متنوعی از مواد مختلف استاستان خ) ج

استان مازندران به عنوان یک استان توریستی که محل گذر مسافران متعدد و  به دور از مسیرهاي اصلی ) د

  ؛ترانزیت مواد مخدر است

اد و مردمی با زندگی قومی و قبیله اي و استان کرمانشاه به عنوان یک استان اصلی در مسیر ترانزیت مو) ه

  .همچنین پر مصرف ترین استان کشور به لحاظ مصرف مواد مخدر و روانگردان

بدین صورت که از  ؛بودخوشه اي چند مرحله اي طبقه اي و سپس ابتدا  ،شیوه نمونه گیري در این تحقیق

ستند که هدف از انتخاب آنها در باال طبقات اصلی در این تحقیق ه(استان  5استان هاي کشور  تمامیبین 

بر اساس  شهر بزرگ مثل مرکز استان، شهر متوسط و شهر کوچک(در هر استان سه شهرستان، )بیان شد

یک دبیرستان دخترانه و یک ( به صورت تصادفی و در هر شهرستان نیز دو دبیرستان) تراکم جمعیت

نفر از هر جنس  15ک کالس با میانگین تعداد نفرات یدر هر پایه تحصیلی . شدندانتخاب ) دبیرستان پسرانه

لذا حجم نمونه این تحقیق با . گردیدو اطالعات مورد نیاز از آنها استخراج  شدانتخاب به صورت تصادفی 

با توجه به . دانش آموز شد 2400 ، کالس 120دبیرستان و  30شهرستان و  15استان و  5اندازه گیري در 

به دست آمده  ناکه در تحقیقات مشابه محققبراي در نظر گرفتن افت آزمودنی  ،درصد 86نرخ پاسخگویی 

تا در نهایت پس از جمع آوري تمامی  شدگروه نمونه توزیع  يپرسشنامه در بین اعضا 2800تعداد  ،است

پرسشنامه  1200موزان پسر و آپرسشنامه دانش  1200(پرسشنامه  2400 ،پرسشنامه هاي کامل تکمیل شده

و  شداز پرسشنامه استفاده   ،گروه نمونه يبراي کسب اطالعات از اعضا. گرددتحلیل ) آموزان دختر دانش

در زمان توزیع که  کل دانش آموزان هر کالس یا مدرسهبه ( .بود گروهی ،جمع آوري اطالعاتشیوه 

 کهطمینان داده شد اپرسشنامه بدون نام داده و به آنها  ،گرد هم جمع شده بودند کانپرسشنامه ها در یک م

   .)فاش نمی گردد اطالعات شان

 "این پرسشنامه قبال.  ي متغیرهاي مورد نظر از روش پرسشنامه استفاده شدردر این تحقیق جهت اندازه گی

در یک طرح تحقیق گسترده استانی در استان لرستان زیر نظر پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور توسط کاشی 

قرار مورد استفاده ) استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران(ر صدیق سروستانی و سرلک و با نظارت دکت
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دانش آموزان و دانش با جامعه  نادر تحقیق پیشین محققسواالت طرح شده در این پرسشنامه . ه بودگرفت

   )2009کاشی و سرلک، (. ی یافته بودهمخوان جویان

مخدر و روان گردان، آگاهی از مصرف این مواد،  شناخت مصرف مواد اندازه گیري با هدفاین سواالت 

شیوع مصرف سیگار، مواد مخدر و مواد روان گردان و همچنین شناسایی بیشترین متغیرهاي جمعیت 

پایایی درونی این سواالت توسط آماره آزمون آلفاي  . شناختی مرتبط با مصرف این مواد طراحی شده بودند

فرد متخصص مورد تایید قرار  5بود و روایی آن نیز توسط  74/0برابربا  لفاآکرونباخ سنجیده شده که مقدار 

 .هاي تحقیق بود تحلیل عوامل نشان دهنده صحت دسته بندي سواالت در خرده مقیاس ،همچنین. گرفت

   )2009کاشی و سرلک، (

از  ،یفیدر سطح توص. تجزیه و تحلیل داده هاي این تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت

در بخش . شاخص هایی نظیر میانگین، انحراف معیار، جداول متقاطع و نمودار توزیع فراوانی استفاده شد

از آنالیز رگرسیون جهت تشخیص مهمترین عوامل مؤثر بر شیوع مواد مخدر و روان گردان  ،آمار استنباطی

ونباخ، جهت تشخیص دسته هاي براي تعیین پایایی درونی سؤاالت از ضریب آلفاي کر. شدبهره گرفته 

واریانس  تحلیل سؤاالت از تحلیل عوامل و براي مقایسه میانگین ها در متغیرهاي گروه بندي شده نیز از

جهت بررسی رابطه برخی از متغیر ها نیز از ضریب همبستگی . پارامتریک و ناپارامتریک استفاده گردید

  .هاي جمع آوري شده استفاده شدپیرسون و اسپیرمن و ضریب خی دو به تناسب داده 

  

  یافته هاي پژوهش

 ±014/2نتایج این تحقیق نشان داد که دختران دانش آموز با  :شناخت نام مواد مخدر و روان گردان

مواد نام با  563/2 ±071/2دانش آموزان ایرانی با  ،به صورت میانگینو  730/2 ±114/2پسران با ، 398/2

 بیان ،این دانش آموزان اسم مواد مخدر یا روان گردانی را که می شناختند( .ندآشنا بود مخدر و روان گردان

   )اي هر نام، یک نمره کسب می نمودندمی کردند و به از

در  گانشرکت کننداز  )درصد 2/38(نفر  918 :آگاهی از وضعیت مصرف مواد در دانش آموزان ایرانی

 753 ،روان گردان اطالعات علمی کسب نمایند مخدر و داین تحقیق گفتند که سعی کرده اند تا درباره موا

کسب اطالعات علمی کافی  در بقیهاند و شده  موردموفق به کسب اطالعات الزم در این  )درصد 4/31(نفر 

در دسترس عالقه مندان به گفتند که منابع علمی کافی  )درصد 1/53(عضو گروه نمونه 1275.  بودندموفق ن
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) درصد 5/65(گان در این تحقیق شرکت کنند نفر از 1572 .روان گردان نیستخدر و ممواد  بارهدرمطالعه 

. روان گردان کافی نیست مخدر و  نشان دادن پیامدهاي مصرف مواد براياظهار داشتند که فعالیت رسانه ها 

. اندگفتند که از نزدیک شاهد مصرف مواد مخدر و روان گردان بوده  )درصد 5/20(عضو گروه نمونه  493

گفتند که در بین دوستان و آشنایان خود کسی را می شناسند که از  )درصد 3/20(عضو گروه نمونه  488

نیز اظهار داشتند که در  )درصد 1/3(عضو گروه نمونه   74. مواد مخدر و یا روان گردان استفاده می کند

که گفتند )  درصد 9/1(نفر  45 ،از این تعداد. شان فرد مصرف کننده مواد مخدر وجود داردخودخانواده 

گفتند که به صورت دائمی ) درصد 8/0( نفر 19تفریحی و فردي از خانواده آنها از این مواد به صورت 

در خانواده شان از دانش آموزان عضو گروه نمونه تحقیق گفتند که  )درصد 9( نفر 216 . استفاده می کند

گفتند افراد خانواده شان این ) درصد 1/4(نفر 98ین تعداد از ا  که فرد مصرف کننده مواد مخدر وجود دارد

نیز گفتند در خانواده شان افرادي ) درصد 7/4(نفر  112مواد را به صورت تفریحی استفاده می کنند و 

 افراداز این )  درصد 2/20(نفر  484در ادامه  .هستند که به صورت دائمی از این مواد استفاده می کنند

. روان گردان را داشته باشند، تهیه این مواد برایشان ممکن استمخدرو د مصرف مواد گفتند که اگر قص

 نفر   440روان گردان به آنها پیشنهاد شده است و مخدر و گفتند که مصرف مواد ) درصد 9/14( نفر  357

  . ده اندکرروان گردان استفاده مخدر و یا از مواد در حضور آنها نیز گفتند که دوستشان ) درصد 3/18(

)  درصد 666/9(دانش آموز  232دانش آموز شرکت کننده در این تحقیق  2400در کل از  :مصرف سیگار

      از درصد 166/7اطالعات ارائه شده در این جدول نشان می دهد که . از سیگار استفاده کرده بودند

یا دائمی مصرف  ت تفریحی به صور را سیگار  از دانش آموزان پسر درصد 166/12و  دانش آموزان دختر

  .   ردندمی ک

   گروه نمونه تحقیق اعضايدر و روان گردان  شیوع مصرف مواد مخدر 

  به تفکیک جنسدانش آموزان ایرانی مصرف مواد مخدر و روان گردان در : 1جدول 

  دانش آموزان پسر  دانش آموزان دختر  مواد مخدر و روان گردانمصرف 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  166/9  110  916/3  47  یکلیوع ش

  

طبق . به تفکیک جنس  نشان می دهد ان ایرانی رامصرف مواد مخدر و روان گردان در دانش آموز،  1جدول

استفاده نفر از مواد مخدر و روان گردان  157تعداد  ،نفر شرکت کننده  2400داده هاي این تحقیق از تعداد 

دانش آموزان شرکت کننده در این از   درصد 541/6ظهار نمود که یعنی می توان به طور کلی ا ؛کرده بودند
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 1200مصرف کننده از  110این میزان در مردان . از مواد مخدر و یا روان گردان استفاده کرده بودندتحقیق 

شیوع مواد مخدر و روان گردان در  به بیان دیگر،. نفر می باشد 1200مصرف کننده از  47نفر و در زنان 

.  می باشد درصد 166/9برابر با دانش آموزان پسر و در  درصد 916/3این تحقیق برابر با  وزان دختردانش آم

هم از مواد مخدر و هم از مواد روان گردان )  درصد 75/1(دانش آموز پسر  21الزم به ذکر است که 

  . استفاده می کردند

مصرف مواد مخدر را به ) زن 45مرد و  63( درصد 5/4نفر یا  108 ،نمونه گروه فرد عضو 2400در کل از 

شیوع  ،به این ترتیب. گزارش نمودند) مرد 18(یا دائمی ) زن 45مرد و  45نفر شامل  90(صورت تفریحی  

ایرانی   دانش آموزو در بین دختران   درصد 25/5 ایرانی دانش آموزمصرف مواد مخدر در  بین پسران 

) زن 2مرد و  68( درصد 916/2نفر یا  70 ،فرد عضو نمونه 2400در کل از همچنین . می باشد درصد 75/3

به . گزارش نمودند) زن 2مرد و  33(یا دائمی ) مرد 35(مصرف مواد روان گردان را به صورت تفریحی  

و در بین دختران   درصد 666/5ایرانیدانش آموز این ترتیب شیوع مصرف مواد روان گردان در  بین پسران 

    .می باشد درصد 166/0ی ایران دانش آموز 

از دانش آموزان پسر  درصد 5/2تریاك است که توسط  ،بیشترین ماده مخدر مصرفی :نوع مواد مصرفی

در گروه مواد روان گردان نیز بیشترین ماده مصرفی . مصرف می شده استعضو گروه نمونه این تحقیق 

مواد مخدر و  میزان شیوع مصرف وع،در مجم. استگزارش شده  شیشه و بعد از آن اکستاسی و کوکائین

  .تریاك، شیشه، اکستاسی و کوکائین :عبارت اند ازروان گردان به ترتیب 

  

  

آزمـون هـاي آمـاري گرفتـه      :آموزان ایرانیدانش عوامل خطرزاي مصرف مواد مخدر و روان گردان در 

پایـه تحصـیلی،   جـنس،  شده در این تحقیق نشان داد که مصرف مواد مخدر و روان گردان بـا متغیـر هـاي    

ورزشکار بودن، مصرف مواد نیروزا، زندگی همراه با خانواده و یـا جـداي از خـانواده، زنـدگی والـدین بـا       

یکدیگر و یا جداي از هم، شغل پدر، شغل مادر، آگاهی کلی از وضعیت مصرف مواد مخدر و روان گردان، 

  .داري می باشد معنا  داراي رابطهتحصیل مادر  سن دانش آموز، تعداد فرزندان خانواده، فرزند چندم بودن و

  خالصه مدل تحلیل رگرسیون چند متغیره براي پیش بینی مصرف مواد مخدر و روان گردان :2جدول 

دلم  R R2 
 R2    خطاي استاندارد برآورد      تعدیل شده 
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i 704/0  (i) 496/0  490/0  190/0  

براي مشخص ساختن مهم ترین متغیر هاي  ،ون به شیوه گام به گامدر تحلیل رگرسی طبق نتایج این تحقیق 

پیش بینی کننده مصرف مواد مخدر و روان گردان، در قوي ترین مدل پیش بینی کننده مصرف مواد مخدر و 

مصرف سیگار،  تعداد فرزندان با وارد شدن متغیرهاي )  ارائه شده است 2که در جدول  iمدل (روان گردان 

شتن فعالیت هاي ورزشی،  نمره آگاهی کلی از وضعیت مصرف مواد مخدر و روان گردان،  خانواده، دا

میزان تحصیالت مادر، شغل پدر، میزان ساعات بیکاري فرد، مصرف مواد نیروزا توسط دانش آموز و میزان 

 دا افزایش پی =R+ 704/0ضریب همبستگی چند متغیره  به میزان شناخت نام مواد مخدر و روان گردان 

این  .از تغییر پذیري مصرف مواد مخدر و روان گردان می باشد درصد 50که این میزان بیانگر  می کند

مصرف سیگار،  تعداد فرزندان (متغیر  9ضریب همبستگی چند متغیره نشان می دهد که با کنترل این 

و روان گردان،  خانواده، داشتن فعالیت هاي ورزشی،  نمره آگاهی کلی از وضعیت مصرف مواد مخدر 

میزان تحصیالت مادر، شغل پدر، میزان ساعات بیکاري فرد، مصرف مواد نیروزا توسط دانش آموز و میزان 

می توان شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان  درصد 50به میزان ) شناخت نام مواد مخدر و روان گردان

ین تحقیق به دست آوردن این معادله براي شاید یکی از پر اهمیت ترین نتایج ا. ادرا تحت کنترل قرار د

پشتوانه  رخوردار ازو در اختیار داشتن راه کار هاي عملی و ببا مصرف مواد مخدر و روان گردان مبارزه 

  . علمی تائید شده براي پیشگیري از مصرف این مواد می باشد

  نتیجه گیري بحث و 

با نام مواد مخدر و  روان دختران دانش آموز ه نسبت بدانش آموزان پسر در کل   ،طبق نتایج این تحقیق

نام مواد مخدر و روان گردان  563/2 ±071/2دانش آموزان ایرانی با د؛ چنان که گردان بیشتري آشنا بودن

روان مخدر و ماده  3همه افراد گروه نمونه این تحقیق حداقل نام  ،یعنی به صورت میانگین -داشتند ییآشنا

، )نفر 1368(شیشه  ،دانش آموزان ایرانیمیان روان گردان در  وادشناخته شده ترین م .ختندگردان را می شنا

نام دانش آموزان و دانش جویان ایرانی بیشتر با  ،در تحقیقات قبلی -بودو سپس کراك ) نفر1054(اکستازي 

       ن در بیناما در سال هاي اخیر شیشه بیشتر از سایر مواد روان گردا اکس و یا اکستاسی آشنا بودند،

شیشه و تاثیر  ينی بر عدم اعتیاد آوربم ، تبلیغات دروغینمتاسفانه. دانش آموزان ایرانی شناخته شده است

         از سوي رسانه هاي غربی و سایت هاي اینترنتی باعث گمراهی ... این ماده در افزایش هوش و 

 ،دانش آموزان ایرانی بنگریم اد مصرفی فهرست موچنانچه به . دانش آموزان کشور عزیزمان شده است

این دو نتیجه به خوبی نشان . مشاهده خواهیم کرد که بیشترین ماده روان گردان مصرفی نیز شیشه است

صحت پیش بینی مصرف مواد مخدر و روان دهنده اهمیت متغیر شناخت نام مواد مخدر و روان گردان و 

مصرف شیشه در سال هاي اخیر به عنوان یکی از پر مصرف ترین و . گردان از طریق این متغیر است

زیادي  وقوع شمارخطرناك ترین مواد روان گردان در بین جوانان و نوجوانان ایرانی رواج یافته و هر ساله 
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این موضوع نشان دهنده اهمیت تدوین برنامه هاي . شته استبه دنبال دامتعاقب مصرف را جرم و جنایت 

  .هر چه بیشتر بر روي این ماده روان گردان است مرکزپیشگیري از مصرف این ماده و لزوم ت

ناس، حشیش، ترامادول، گراس،  :روان گردانی همچونمخدر و نتایج این تحقیق نشان می دهد که مواد 

 -ایرانیدر بین دانش آموزان نخ، شیشه، ماري جوانا، تریاك و هروئین  کوکائین، کراك، کریستال، اکستازي،

         برخی از . استشناخته شده  -حتی در سنین آغازین نوجوانی وبلکه در دختران  ،نه تنها پسران

سرخوشی آور، شادي بخش، با کالس و شیک می دانند که نه تنها  عاملیمواد روان گردان را  ،دانش آموزان

فراغت        بلکه آنها را از غم و درد و رنج هاي زندگی  ،نمی شودمحسوب براي سالمتی شان  خطري

می شود که قربانیان بی اطالعی و  جوانانیتصورات اشتباه باعث گمراهی و به دام افتادن  همین. می بخشد

  . نادانی خویش هستند

ارج از کشور به عنوان ریسک فاکتور مهم یکی از عواملی که در تحقیقات مختلف انجام شده در داخل و خ

مصرف مواد مخدر و روان گردان شناخته شده است، مصرف این مواد توسط دوستان و آشنایان و همچنین 

ن امحقق. جو حاکم بر زندگی دانش آموزان ایرانی را مورد سوال قرار می دهد ،این متغیر. خانواده افراد است

مصرف این مواد توسط دوستان و آشنایان و خانواده و امکان تهیه  رامونپیدر این خرده مقیاس سواالتی را 

عضو گروه نمونه  488. مواد و پیشنهاد دوستان براي مصرف این مواد از دانش آموزان ایرانی پرسیدند

گفتند که در بین دوستان و آشنایان خود کسی را می شناسند که از مواد مخدر و یا روان  )درصد 3/20(

روان گردان به آنها مخدر و گفتند که مصرف مواد ) درصد 9/14( نفر  357همچنین  .تفاده می کندگردان اس

مخدر و یا از مواد در حضور آنها نیز گفتند که دوستشان ) درصد 3/18( نفر   440پیشنهاد شده است و 

 ایرانین دانش آموزان این نتایج نشان دهنده جو شایع مصرف این مواد در بی. کرده اندروان گردان استفاده 

مصرف مواد مخدر توسط دوستان و . و لزوم تدوین برنامه هاي پیشگیري فوري براي این گروه می باشد

و می تواند به  می شودآشنایان یکی از مهمترین عواملی است که باعث گرایش افراد به مصرف مواد مخدر 

خارج از  درتحقیقات متعددي نیز . رددقلمداد گعنوان یکی از عوامل خطرزاي اصلی مصرف این مواد 

کشور مصرف مواد توسط دوستان و همساالن را یکی از مهمترین عوامل گرایش به اعتیاد و مصرف مواد 

، همکاران؛ شفیق و 2007، همکاران؛ ین و 2006دي آمیکو و مک کاردي، ( .مخدر و روان گردان دانسته اند

مصرف مواد مخدر و روان گردان در بین جوانان موجبات  یعه وسگستر )2008، همکاران؛ کراپسی و 2006

و نوجوانان به سمت مصرف گرایش جوانان  راد را ایجاد نموده و عاملی مهم دتحریک و تقلید مصرف مو

ن است که نه تنها لزوم توجه خانواده ها در کنترل روابط فرزند و همساالن، بلکه توجه مسئوال شده این مواد

عمومی همچون مدرسه و دانشگاه براي عدم اشاعه فرهنگ مصرف مواد مخدر و روان در کنترل اماکن 

شان فرد خودنیز اظهار داشتند که در خانواده  )درصد 1/3(عضو گروه نمونه   74.  گردان را نشان می دهد
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ا از این فردي از خانواده آنهگفتند )  درصد 9/1(نفر  45 ،از این تعداد. مصرف کننده مواد مخدر وجود دارد

 9( نفر 216 . گفتند که به صورت دائمی استفاده می کند) درصد 8/0( نفر 19تفریحی و  مواد به صورت 

در خانواده شان فرد مصرف کننده مواد مخدر از دانش آموزان عضو گروه نمونه تحقیق گفتند که  )درصد

نواده شان این مواد را به صورت گفتند افراد خا) درصد 1/4(نفر 98نفر از این تعداد   8که  وجود دارد

عالی ترین  و با  ،خانواده .نیز گفتند به صورت دائمی استفاده می کنند) درصد 7/4(نفر  112تفریحی و 

    اهمیت ترین نهاد اجتماعی است که گسترده ترین تاثیرات را در رشد اجتماعی و هیجانی فرد بر جاي 

شان داده اند که مصرف مواد مخدر و روان گردان توسط تحقیقات مختلف در سراسر دنیا ن. می گذارد

، همکارانکانول و (.مصرف مواد مخدر و روان گردان استخانواده، یکی از عوامل مهم اثر گذار در  اعضاي

این آمار تکان دهنده و ناراحت  )2008، همکارانسوتل و  -؛ سالومونسن2007، همکاران؛ ین و 2003

پیش ورت عدم توجه به این مشکل، مسئله اعتیاد می تواند هر روز بیش از کننده نشان می دهد که در ص

افزایش آگاهی . و عده بیشتري از دانش آموزان این مرز و بوم را در دام خود گرفتار نمایدرش یابد گست

یکی از نکات مهمی است که  ،تاثیر مصرف مواد توسط خانواده و الگو برداري فرزندان موردخانواده ها در 

ن کشور قرار مد نظر مدیران و مسئوال بایدر تدوین برنامه هاي پیشگیري از سوء مصرف مواد مختلف د

   .گیرد

روان گردان را داشته مخدرو گفتند که اگر قصد مصرف مواد  افراداز این )  درصد 2/20(نفر  484همچنین، 

احت مواد روان گردان از جمله مصرف رو دسترسی آسان  .است امکان پذیرباشند، تهیه این مواد برایشان 

عضو گروه نمونه در این  دانش آموزاناز  درصد 20در حدود . مصرف آنهاستترین دالیل گسترش  مهم

تحقیق اظهار داشتند که در صورتی که قصد مصرف این مواد را داشته باشند، تهیه این مواد برایشان آسان 

این موضوع  ،ادر به تهیه مواد مخدر و روان گردان باشنددر این سن به راحتی ق نوجوانان ایرانیوقتی  .است

 ملیکشور و عدم موفقیت سیاست هاي کل نشان دهنده ي دسترسی آسان و بدون دردسر به این مواد در 

تدوین قوانین سختگیرانه و محکم براي مبارزه با  بر لزومکاهش دسترسی به این مواد است و  جهتدر 

 ست که اگرمعنابدین دسترسی آسان به این مواد . داللت دارددر سطح جامعه خرید و فروش آزاد این مواد 

و لحظه اي مرتکب اشتباه و  گیرندقرار ... در معرض وسوسه، فشار هاي اجتماعی و  دانش آموزان ایرانی

ات با توجه به نتایج این تحقیق. ، به راحتی می توانند این مواد را تهیه ه و مصرف نمایندشوندتصمیم غلط 

می توان اظهار نمود که کاهش دسترسی به مصرف این مواد می تواند باعث کاهش مصرف مواد و الاقل کم 

  . شدن عوامل خطرزاي مصرف این مواد باشد

اولین گام در شروع  ،مصرف سیگار. سیگار بود ،اولین ماده اي که در این تحقیق مورد سوال قرار گرفت

دانش آموز شرکت  2400در کل از . در جوانان و نوجوانان می باشد سوء مصرف مواد و زمینه ساز اعتیاد
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اطالعات ارائه شده در . از سیگار استفاده کرده بودند)  درصد 666/9(دانش آموز  232کننده در این تحقیق 

  از دانش آموزان پسر درصد 166/12و  از دانش آموزان دختر درصد 166/7این جدول نشان می دهد که 

تحقیقات متعددي در سراسر دنیا انجام شده و . ردندیا دائمی مصرف می ک ه صورت تفریحی ب را سیگار

در مورد سیگار در  مطالعاتبیشترین . مصرف سیگار و تنباکو را در جوامع گونا گون گزار ش نموده اند

وجوانان نمی باشد که میزان شیوع سیگار را در بین یک سوم  نوجوانان ایرانیتحقیقات خارجی، در بین 

 گاریس مصرف وعیش  )2008، همکاران؛ پریماك و 2008، همکارانهنري کوئیز و (.اند نموده گزارش ایرانی

این میزان شیوع از نتایج برخی تحقیقات کمتر و از نتایج گزارش  .است بوده  درصد 666/9 قیتحق نیا در

گزارش شده توسط دانش آموزان  میزان شیوع مصرف سیگار. شده توسط برخی از تحقیقات بیشتر می باشد

اما باعث رفع نگرانی ها نشده و با توجه  ،و دانش جویان ایرانی گرچه نسبت به برخی تحقیقات کمتر است

به این که مصرف سیگار می تواند مقدمه اي براي مصرف سایر مواد مخدر و روان گردان باشد، این آمار ها 

  . و بر لزوم تدوین برنامه هاي پیشگیري تاکید دارد استبسیار نگران کننده و هشدار دهنده حتی 

حال ه ب از مواد مخدر و روان گردان تا) درصد 541/6(نفر 157تعداد  ،نفر شرکت کننده  2400 میاناز 

مصرف کننده از  47نفر و در زنان  1200مصرف کننده از  110این میزان در مردان  .استفاده کرده بودند

 916/3این تحقیق برابر با  دانش آموزان دخترشیوع مواد مخدر و روان گردان در  ،یعنی ؛نفر می باشد 1200

 75/1(دانش آموز پسر  21است که  گفتنی.  می باشد درصد 166/9برابر با دانش آموزان پسر و در  درصد

بیشترین نمونه این تحقیق گروه  در. هم از مواد مخدر و هم از مواد روان گردان استفاده می کردند)  درصد

از دانش آموزان پسر عضو گروه نمونه این تحقیق  درصد 5/2تریاك است که توسط  ،ماده مخدر مصرفی

در گروه مواد روان گردان نیز بیشترین ماده مصرفی گزارش شده  شیشه و بعد از آن . مصرف می شده است

رتیب میزان شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان به تبیشترین  مجموع، در. اکستاسی و کوکائین است

از تحقیقات  یاد شده،موارد  تمامیشیوع . تریاك، شیشه، اکستاسی و کوکائین: عبارت اند ازگزارش شده 

  خوشحالی است که نوجوانان و جوانان بسی انجام شده در خارج از کشور کمتر می باشد و این جاي 

 می پردازند، اماروان گردان مخدر و مواد صرف به مکمتر از دانش آموزان دیگر کشور ها  ایرانیدانش آموز 

   دانش آموزان پسر از مواد روان گردان استفاده عده زیادي از وجود دارد که نیز جاي ناراحتی  ،از سویی

. را درگیر بسیاري از مشکالت می نمایند شانمی کنند و آینده خود را با این کار تباه و خانواده و جامعه 

ات باال  نشان می دهد که شیوع مواد مختلف در بین دانش آموزان و دانش جویان در مشاهده نتایج تحقیق

نکته مورد توجه در مقایسه مصرف مواد مخدر و روان گردان در . ر تحقیقات بسیار متفاوت استدیگ

ابر و حتی است که میزان شیوع مواد روان گردان با مصرف مواد مخدر بر آننمونه این تحقیق  ياعضا

نشان می دهد که مصرف مواد روان گردان نیز نه تنها همپاي مصرف مواد مخدر  ه هااین مقایس. است بیشتر

در دانش آموزان و دانش جویان دیده می شود، بلکه در برخی موارد مواد روان گردان حتی بیشتر از مواد 
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گیري را هر چه مخدر هم مصرف می شوند که لزوم توجه به مصرف این مواد و تدوین برنامه هاي پیش

  .  بیشتر آشکار می سازد

پایه تحصیلی، نتایج این تحقیق نشان داد که مصرف مواد مخدر و روان گردان با متغیر هاي جنس، 

ورزشکار بودن، مصرف مواد نیروزا، زندگی همراه با خانواده و یا جداي از خانواده، زندگی والدین با 

در، آگاهی کلی از وضعیت مصرف مواد مخدر و روان گردان، یکدیگر و یا جداي از هم، شغل پدر، شغل ما

 .دار می باشد معناداراي رابطه سن دانش آموز، تعداد فرزندان خانواده، فرزند چندم بودن و تحصیل مادر 

یج این تحقیق همسو با او نت این متغیر ها در تحقیقات دیگر داخلی و خارجی نیز نشان داده شده اند بیشتر

عنوان  باو  برخوردارندبرخی از قدرت پیش بینی بیشتري  ،از بین این متغیرها. استین تحقیقات ایافته هاي 

این متغیر ها در یک مدل رگرسیونی به دست آمده و شامل . شناخته می شوند "ریسک فاکتورهاي اصلی"

ضعیت مصرف مصرف سیگار،  تعداد فرزندان خانواده، داشتن فعالیت هاي ورزشی،  نمره آگاهی کلی از و

مواد مخدر و روان گردان،  میزان تحصیالت مادر، شغل پدر، میزان ساعات بیکاري فرد، مصرف مواد نیروزا 

   .توسط دانش آموز و میزان شناخت نام مواد مخدر و روان گردان می باشند

پاسخ صحت . گروه نمونه تحقیق بود اعضايراستی آزمایی  ،یکی از بزرگترین محدودیت هاي این تحقیق

البته در این نوع تحقیقات تنها می توان با  - تحقیق می تواند مورد تردید باشد افراد شرکت کننده در این

استفاده از ابزارهاي تهاجمی همچون آزمایش خون  و میزان شیوع را سنجید ،استفاده از پرسشنامه بدون نام

افراد  ،از سوي دیگر. ه شمار می آیدببلکه خالف موازین اخالقی و پژوهشی  ا عرف نیست،نه تنه... و 

و آزادانه و داوطلبانه در تحقیق  و به رو نبودندفشاري  گونه هیچ باشرکت کننده براي شرکت در تحقیق 

       که برخی از  چرا ،ع نیز ممکن است باعث کاهش میزان شیوع شودواین موض کهشرکت کردند 

در تفسیر و تعمیم نتایج باید  از این رو،. ر نیابندمصرف کنندگان این مواد ممکن بود در تحقیق حضو

  . احتیاط الزم به عمل آید

  راهکار مبتنی بر نتایج تحقیق

پایه تحصیلی، ورزشکار بودن، مصرف مواد جنس، (متغیر  9با کنترل این  نتایج این تحقیق نشان داد که

دین با یکدیگر و یا جداي از هم، شغل نیروزا، زندگی همراه با خانواده و یا جداي از خانواده، زندگی وال

پدر، شغل مادر، آگاهی کلی از وضعیت مصرف مواد مخدر و روان گردان، سن دانش آموز، تعداد فرزندان 

شیوع مصرف مواد مخدر و روان  درصد 50به میزان می توان ) خانواده، فرزند چندم بودن و تحصیل مادر

به دست آوردن این معادله  ،ز پر اهمیت ترین نتایج این تحقیقشاید یکی ا. ادگردان را تحت کنترل قرار د

 برخوردار ازبراي مبارزه با مصرف مواد مخدر و روان گردان  و در اختیار داشتن راه کار هاي عملی و 

  . پشتوانه علمی تائید شده براي پیشگیري از مصرف این مواد باشد
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The aim of this present study was to evaluate the Prevalence of narcotic abuse 
among Iranian high school student and factors related to it among them. The 
statistical population of this descriptive survey was all Iranian high school 
students that by cluster sampling we distributed and collected 2400 self-report 
questionnaires between high school student in 20011-2012 academic year in 
five provinces (Tehran, Ghom, Khoozestan, Mazandaran and Kermanshah) 
.Then these questionnaires were coded and analyzed by SPSS software in 
descriptive and inferential statistics. The results showed that prevalence of 
Narcotic substance in Iranian boy student was 5.25% and in Iranian girl student 
was 3.75%. The researchers showed most important variables that affect to use 
these substances including Smoking, number of siblings, having sports 
activities, general knowledge of drugs and psychotropic status, maternal 
education, father's occupation, the unemployment odd hours, use of drugs by the 
student and the knowledge of narcotics and psychotropic substances Battalion. 
The survey results showed high prevalence of Narcotic substance use and the 
need to develop prevention programs by attention to some variable that affect to 
drug abuse among this people. 
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