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 مقاله پژوهشي 

  نوجواناندر الکل و مواد  کننده سوءمصرفمحافظتعوامل خطر و 
  

  ٢ يپاشا شريف، حسن١يزينال يعل
 

  30/11/1396 پذیرش تاریخ 28/09/1396 دریافت تاریخ
 
 يدهچک

مواد است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی عوامل  سوءمصرفنوجوانی دوره اوج خطر براي شروع مشکالت دارویی و خطر انتقال از مصرف به  :هدف و زمينهپيش
ف مصر يکاهش تقاضا يهابرنامهن عوامل سهمی در هدایت یق شناسایی ایطر است تا از یرستانیدر نوجوانان دبالکل و مواد  سوءمصرفکننده خطر و محافظت

  .واد داشته باشدم
در  کنندگانه بودند. شرکتیاروم يهارستانیآموزان دوره دوم دبهمه دانش ينوع همبستگی بود. جامعه آمار تحلیلی از –این مطالعه توصیفی : کار مواد و روش

شنامه ها پرسانتخاب شدند. ابزار گردآوري دادهه، جنسیت، رشته و سال تحصیلی یاي برحسب ناحگیري تصادفی خوشهبودند که به روش نمونه نفر 367پژوهش 
  نسخه دوم نوجوانان بود. -مواد سوءمصرفم یمستقریغ يو پرسشنامه غربالگر یشناختت یاطالعات جمع

را که  یاوقات نزمامدت، یلیشرفت تحصیگار عوامل خطر، دختر بودن، پیاد دوستان و مصرف سیبد و تعداد ز یلیت تحصیج نشان داد پسر بودن، وضعینتا: هايافته
الکل و مواد محسوب  سوءمصرفکننده از کنند، عوامل محافظتیم ين سپریرا که فرزندان با والد یاوقات زمانمدتدهند و یار فرزندان قرار مین در اختیوالد

 یآموزان نقشالکل و مواد دانش سوءمصرفالت پدر و مادر، در یر عوامل، ورزش کردن، منطقه سکونت، اشتغال مادر، نوع مسکن، درآمد خانواده، تحصیسا شوندیم
  نداشتند.

ه دهد کیمصرف مواد قرار م يکاهش تقاضا يهابرنامه انیمتصدار یدر اخت پرخطر يهاگروهرا در رابطه با  یاطالعات باارزش هاافتهین یا: گيريبحث و نتيجه
  ند.یسود جواد از آن یاز اعت يریشگیپ يهابرنامه توانند دریم

 ، نوجوانانکنندهمحافظتعوامل خطر، عوامل  ،الکل و مواد سوءمصرف ها:کليدواژه

  
 ١٣٩٦ اسفند، ۷۷۰-۷۸۲ ، صدوازدهم شماره، هشتميست و بدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  09143409171دانشکده علوم. ه، یاروم یه، دانشگاه آزاد اسالمیاروم: آدرس مکاتبه

Email: a.zeinali@iaurmia.ac.ir 

  
  مقدمه

نوجوانی دوره اوج خطر براي شروع مشکالت دارویی است. دوره 
دارد مواد وجود  سوءمصرفانتقال از مصرف به  يکه خطر برا يرشد

 تیجمع درصد 75 مواد، سوءمصرف و ادیاعت مرکز گزارش ). به1(
 مصرف سمت به شیگرا کنند ویتجربه م را آورادیاعت مواد نوجوان

 رشد دوره ین نوجوانیچنهم ).2است ( رشد حال در سوءمصرف و
 دوازدهم تا کالس کهطوريبه است، الکل مصرف شروع يبرا هیاول

 استفاده خود از الکل یزندگ در نوجوانان درصد 70 به کینزد
 عامل ینوجوان دوران در مواد و جوانايمار ). مصرف الکل،3( اندکرده
). 4است ( یسالبزرگ در یوابستگ و مواد سوءمصرف يبرا خطر

 6 کردند، آغاز یسالگ 15 سن از قبل که مصرف الکل را ینوجوانان
                                                             

 يران (نويسنده مسئول)ه، اي، اروميه، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اروميار گروه روانشناسيدانش ١
  يران، رودهن، اي، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالمياستاد گروه روانشناس ٢

 و اختارس به بیآس خطر الکل و به یوابستگ به ابتال احتمال برابر
 بیآس نوجوانان توسط مواد ن مصرفیچنهم .دارند مغز عملکرد

  .)2( کندیم جادیا جامعه و خانواده آنان، به یتوجهقابل
 ،یسالمت مشکالت از ياریبس با نوجوانان الکل توسط مصرف

د دارارتباط  مرگبار عواقب با یدر برخ و زیآمخشونت اعمال صدمات،
 )،6ضعیف ( یلیکننده الکل عملکرد تحصمصرف ). نوجوانان5(

 يریدرگ مادر، و پدر با روابط مشکل )،7پرخطر ( یجنس يرفتارها
 متحدهاالتیادر  .دارند )9مدرسه ( در خشونت و )8همساالن ( با

کالس نهم و  درصد4/37نوجوانان کالس هشتم،  درصد90
به ر مصرف الکل داشتند و یاخ ک ماهیکالس دهم در  درصد5/23

ن یبار مصرف سنگ 5شتر از یب درصد13و  درصد19، درصد4 بیترت
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 به ازین که ینوجوانان درصد ،دهدیم). مطالعات نشان 5داشتند (
است  افتهی شیافزا گذشته دهه در دارند، مواد سوءمصرف درمان

)10.(  
دسترس  ) در11اجتماعی ( تیحما اقتصادي، نبود مطالعات فقر

 مواد مصرف و مادر و پدر انیناسازگاري م و کشمکش مواد، بودن

 مواد سوءمصرف مرتبط با خطر عوامل عنوانبه) را 12آنان ( وسیلهبه

 تیهو داشتن و بودن یمذهب چنینهمنوجوانان گزارش کردند.  در
) 13ورزشی ( يهاتیفعال و مدرسه يهافعالیت در ، مشارکتیمذهب

 سوءمصرف به نسبت یمنف نگرش مادر، و پدر با خوب ارتباط داشتن

 ییارویرو يهاوهیش از برخورداري باال و یاجتماع تی) حما14مواد (

مواد  سوءمصرفاز  کنندهمحافظت عوامل عنوانبه) را 11مناسب (
  .اندکرده انیب در نوجوانان

، تعداد دوستان، منطقه یلیت تحصین مطالعات وضعیدر ا
 يرا که فرزندان با اعضا یاوقات زمانمدتسکونت، نوع مسکن، 

 ارین در اختیرا که والد یاوقات زمانمدتو  کنندیم يخانواده سپر
قرار نگرفته است. مطالعات  موردتوجهو ...  دهندیمفرزندان قرار 

  ).15( انددانستهمواد و الکل مهم  سوءمصرفن عوامل را در یا ينظر
مواد با مشکل  کنندهمصرفدهد، نوجوان یمطالعات نشان م

). در مورد 17 ،16است (عملکرد تحصیلی و افت تحصیلی مواجه 
یافتند نوجوانان  Krumm-Merabet & Meyerتعداد دوستان، 

نفر) نسبت به نوجوانان  9نفر و دختران  11/ 8خطرجو (پسران 
). 18دارند ( يشتری) دوستان ب8/6و دختران،  2/8(پسران،  يعاد

گار آمده است، شروع زودرس مصرف سیگار با یدر مورد مصرف س
). مصرف الکل و دارو در میان 19دارد (رتباط مصرف الکل و دارو ا

انی از نوجوان شتریبنوجوانانی که مصرف مداوم سیگار دارند بسیار 
گر احتمال ید ي). از سو20داشتند (است که تجربه مصرف سیگار 

مواد و الکل استفاده بکنند  از يگاریوجود دارد که افراد س يشتریب
ن شروع زودرس یچن). هم22و  21باشند (پرخطر داشته  يو رفتارها

دارد مصرف سیگار با اختالل مصرف الکل مواد در طول عمر رابطه 
 عامل یورزش يهاتیفعالنه ورزش، انجام ی). در زم19 ،23(

)، رفتارهاي 13مواد ( سوءمصرفدر مقابل  کنندهمحافظت
) اما 24است (و مصرف مشروبات الکلی ذکر شده  زیآممخاطره

در  ياردمعنیافتند که تفاوت ی ینیینا ییو هالکو يفرامرز، یثمیم
). 25ندارد (وجود  معتاد ریغ و معتاد افراد نیب کردن میزان ورزش

ع، مصرف و مشکالت یکانون توز نیترمهمنه منطقه سکونت، یدر زم
اعالم  غیررسمی و محروم اسکان مناطق شهرها، در مرتبط با مواد

 یآموزاندانشافته شده است، ی). در مورد اشتغال مادر 26است (شده 
 یآموزاندانشاند، نسبت به که مادران آنان در خارج از منزل شاغل

). اما 27دارند ( يشتریگار بیدار دارند، مصرف سکه مادران خانه
 نشان داده است که اشتغال مادر یعلک مطالعه با مدل یدر  ینالیز

). نوع 28ندارد ( ياثر فرزندان ادیاعت استعداد بر میمستق طوربه
) اما 29است (مواد گزارش نشده  سوءمصرفمسکن عامل مؤثر در 

و مشکالت مرتبط با مواد را به ارمغان  یخانمانیبمنجر به  تواندیم
 درمواد  دفعات مصرفکاهش با درآمد باالتر خانواده ). 30( اوردیب

 لیو تما خانواده درآمد بین) اما 31است (همراه بوده  جوانان
است افت نشده ی معناداري رابطه گاریمواد و س مصرف به انآموزدانش

 نیوالد التیتحص و انآموزدانش پرخطر ين رفتارهای). ب27و  32(
 در گاریس مصرف نی) اما ب34 ،33است (افت شده ی یمنف رابطه

در  .)27(است افت نشده ی يارابطهن یوالد التیبا تحص آموزاندانش
ور افتند که حضی نکهی، وحدت و قره دینالیفرزند، ز-مورد رابطه والد

ن یالدو ياعتنایب، مستبدانه و ضعیف ، روابطدر خانهن یوالد رنگکم
). 35دارد (اد رابطه مثبت یو اعت زیآممخاطره يبا فرزندان با رفتارها

ن داشتن رابطه گرم فرزند با خانواده، داشتن احساس یهمچن
ع ن در مواقین و حضور والدی، درك احساسات توسط والدیبانیپشت

 يدر برابر همه رفتارها کنندهمحافظت ملعوا نیتريقواز از کودك ین
 ).37 ،36است ( شناخته شده خطرپر

از اطالعات موجود درباره عوامل خطر برگرفته از  یبخش اعظم
مواد انجام شده است.  کنندگانمصرفسوءاست که با  یمطالعات

-مطالعه روازاینو  دهدیمر ییمواد جسم و روان فرد را تغ سوءمصرف
درباره اثرات مخرب  یتواند اطالعاتیتنها م کنندهمصرفرفتار  ي

 يل رویدرباره دل یحیمواد بر جسم و روان فرد به دست دهد نه توض
مواد مسموم  وسیلهبهکه  یبه مواد. مطالعه اشخاص يآوردن و

 و خطر کنندهمحافظتدر مورد عوامل  یمتیقيستند، اطالعات ذین
ک مدل ین عوامل در ی). لذا ضرورت دارد تا ا38دهد (یبه دست م

رد. در مطالعه حاضر عوامل خطر و یقرار گ موردبررسیجامع 
 یرستانیمواد و الکل را در نوجوانان دب سوءمصرف کنندهمحافظت

و  یلیت تحصینه عوامل وضعین زمیقرار داده است. در ا موردبررسی
ف گار، سن شروع مصری، تعدد دوستان، مصرف سیلیشرفت تحصیپ

ت اشتغال مادر، نوع مسکن، یگار، ورزش، منطقه سکونت، وضعیس
را که فرزندان  یاوقات زمانمدتالت پدر و مادر، یدرآمد خانواده، تحص

 نیرا که والد یاوقات زماندتمو  کنندیم يخانواده سپر يبا اعضا
 سؤالقرار داده است.  موردتوجهرا  دهندیمار فرزندان قرار یدر اخت

 سوءمصرف کنندهمحافظتاصلی پژوهش این است که عوامل خطر و 
  ؟اندکدم یرستانیمواد و الکل در نوجوانان دب

  
  کار مواد و روش

 ازنظرو  یابینهیزماز نوع  يادیهدف بن ازلحاظپژوهش حاضر 
-جامعه آماري همه دانش است. یروش توصیفی از نوع همبستگ

 16ارومیه بودند که دامنه سنی بین  يهارستانیدبآموزان نوجوان 
 يهارستانیدبگیري لیست تمامی سال داشتند. براي نمونه 20تا 
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پسرانه و دخترانه نواحی دوگانه شهر ارومیه مربوط به سال تحصیلی 
 وپرورشآموزشآموزان، از اداره به همراه تعداد دانش 1394 -1395

نفر بود.  128435 یرستانیان دبآموزدانشه تهیه شد. جمعیت یاروم
 Nکنندگان در پژوهش بر اساس فرمول برآورد حجم نمونه با شرکت

به روش تصادفی  گیرينمونهنفر برآورد شد.  380)، 39مشخص (
 3دبیرستان پسرانه و  3انجام گرفت. ابتدا از هر ناحیه  ياخوشه

بر دبیرستان).  12جمعاً شد (دبیرستان دخترانه به تصادف انتخاب 
وسط و مت یلیپایه تحصیلی و با در نظر گرفتن رشته تحص اساس

کالس انتخاب شد.  1یرستان نفر)، از هر دب 30( هاکالسجمعیت 
 يشد. قبل از اجرا آوريجمعدرس،  يهاکالسبا مراجعه به  هاداده

حات الزم در خصوص یشد و توضیاخذ م یت کتبیپرسشنامه، رضا
، محرمانه بودن اطالعات هاپرسشنامهل کردن ینحوه تکم

شد که تعداد  آوريجمعپرسشنامه  384 .شدیمان ارائه آموزدانش
شدند.  گذاشتهشده و کنار  ییپرسشنامه مخدوش شناسا 17
ب یضر يآمار يهاآزمونبا  آموزدانش 367 يهادادهبا  هالیتحل

ون چندگانه انجام یمستقل و رگرس يهاگروه tرسن، یپ یهمبستگ
شد. پرسشنامه  استفاده پرسشنامه دو از هاداده آوريجمع يشد. برا

ماده در مورد  19ن پرسشنامه شامل ی: ایشناختت یاطالعات جمع
 انکنندگشرکت یابینهیو اطالعات زم یت شناختیجمع يهایژگیو

 تیمعدل، وضع ،یلیو سال تحص ت، سن، رشتهیدر پژوهش (جنس
، سن گاری، تعداد دوستان، مصرف سیلیشرفت تحصی، پیلیتحص

 گار، ورزش، منطقه سکونت، اشتغال مادر، نوعین مصرف سیاول
اوقات  زمانمدتالت پدر و مادر، یمسکن، درآمد خانواده، تحص

ن با فرزندان) بود. یاوقات والد زمانمدتن و یفرزندان با والد
نسخه دوم  -مواد سوءمصرفم یرمستقیغ يپرسشنامه غربالگر

الکل و  سوءمصرف غربالگري پرسشنامه کین ابزار ی) ا40نوجوانان (
 مواد سوءمصرف غیرمستقیم يغربالگرتوسط موسسه  که مواد است

اس معتبر با کاربرد آسان یک مقین پرسشنامه یشده است. ا طراحی
مصرف مواد و احتمال اختالل مصرف  شدت یابیارز ياست که برا

ن ی). ا40 ،41رود (یمختلف بکار م يهاتیمواد در نوجوانان در موقع

 طوربهپرسشنامه شدت مصرف مواد و مشکالت مرتبط با آن را 
 گیرياندازه ماده 100 اس ویر مقیز 10با  غیرمستقیمم و یمستق

 سوءمصرفاس سنجش یگانه دو مق 10 يهااسیمقن ی. از بکندیم
الکل،  سوءمصرفم یسنجش مستق يهااسیمقر مواد، یالکل و سا

د اس اصالحی داریک مقیر مواد و مشکالت مرتبط با آن هستند. یسا
اس یک مقیو تنها  شودینمآزمون بکار گرفته  یکه در نمره ده

 يهااسیمقمانده، یاس باقی. هفت مقشودیممحسوب  یکنترل
 کهازآنجایی). 42هستند (مواد  سوءمصرفم یرمستقیسنجش غ

ن یمواد در ب سوءمصرفم یمستق یهدف پژوهش حاضر بررس
ل الک سوءمصرفم یاس سنجش مستقیرمقیان بود، از دو زآموزدانش
 ماده 12الکل،  سوءمصرفاس سنجش یمق ر مواد استفاده شد.یو سا
 صورتبهاس یدارد. هر دو مق ماده 16ر مواد یاس سنجش سایو مق

شود. یم گذارينمره» مکرراً« 3تا  »هرگز« 0 یکرتیچهار درجه ل
ا ی 12است. نمره  شتر از الکل/ مادهیاستفاده ب دهندهنشاننمره باال 

اختالل مصرف مواد  ينشانه احتمال باالاس یشتر در هر دو مقیب
اس یکرونباخ مق يب آلفای)، ضر43( Crane ). در مطالعه40است (

زان یاز م ترکمبود که  9,49ن نمرات یانگیو م 0,85الکل  سوءمصرف
 يب آلفایاحتمال اختالل مصرف مواد بود و ضر يبرا شدهنییتع

نمرات  نیانگیو م 0,91ر مواد یسا سوءمصرفاس یکرونباخ مق
الل اخت ياحتمال باال يبرا شدهنییتعزان یش از میبود که ب 24,63

اس یرمقیدو ز يبرا ییایمصرف مواد است. در مطالعه حاضر پا
  برآورد شد. 95/0و  94/0 بیبه ترتر مواد یالکل و سا سوءمصرف

  
  هايافته

شرکت داشتند که  یرستانیدب آموزدانش 367در پژوهش حاضر 
دوم،  یلیتحص يهاهیپانفر پسر بودند. در  189نفر دختر و  178

سال داشتند و در  20تا  16سوم و چهارم بودند. دامنه سنی بین 
کردند. تحصیل می یاضیو ر یعلوم انسانی، تجرب يهارشته

آورده شده  1در جدول  موردمطالعه يرهایمتغ یفیتوص يهاشاخص
  است.

  
  پژوهش يرهایمتغ یفیتوص يهاشاخص): ۱جدول (

  یدگیکش  یکج  اریانحراف مع  نیانگیم  نیشتریب  نیترکم  رهایمتغ

  72/2  98/2  50/4  0/2  24  0  الکل سوءمصرف

  92/2  77/2  01/6  77/2  36  0  مواد سوءمصرف

  -80/0  83/0  76/0  59/0  2  0  یلیت بد تحصیوضع

  -61/0  -52/0  38/2  65/16  20  10  یلیشرفت تحصیپ

  77/2  92/1  53/6  15/7  30  0  تعداد دوستان
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  50/2  37/2  54/0  22/0  2  0  گاریمصرف س

  86/0  -35/1  26/3  30/14  18  6  گاریسن شروع مصرف س

  -71/0  -05/0  66/0  05/1  2  0  ورزش

  -20/0  -90/0  87/0  15/3  4  1 نیاوقات فرزندان با والد زمانمدت

  -82/0  -26/0  67/0  20/2  3  1  منطقه سکونت

  -45/0  -78/0  01/1  98/2  4  1  ن با فرزندانیاوقات والد زمانمدت

  54/1  56/1  53/0  30/0  2  0  اشتغال مادر

  01/0  -38/1  79/0  56/2  3  1  ت مسکنیوضع

  -27/0  84/0  51/1  67/2  6  1  خانوادهدرآمد 

  -43/0  56/0  10/1  21/2  5  1  الت پدریتحص

  39/0  94/0  02/1  99/1  5  1  الت مادریتحص
  

و  یمیانگین، انحراف معیار، حداقل، حداکثر، کج 1جدول 
 موردمطالعه يرهایک از متغیآموزان را در هر نمرات دانش یدگیکش

الزم جهت  یها از پراکندگدهند دادهینشان م هاآماره. دهدیمنشان 
رات نم یدگیو کش یکج یبرخوردارند. بررس يآمار يهالیتحلانجام 

ع نمرات ی، توزدهدیمنشان  موردمطالعه يرهایآموزان در متغدانش
 یبررس منظوربهنرمال است.  موردمطالعه يرهایآموزان در متغدانش

ن یانگیان دختر و پسر، مآموزدانشالکل و مواد در  سوءمصرفتفاوت 
  سه شد.ینمرات آنان مقا

  
  ان دختر و پسرآموزدانشالکل و مواد در  سوءمصرفتفاوت ): ۲جدول (

 میانگین تیجنس tآزمون 

 هاانسیوارآزمون برابري 

t 
درجه 

  آزادي

سطح 

 -F يدارمعنی

leven 

سطح 

  يدارمعنی

 سوءمصرف

  الکل

  86/0 دختر
280/0 21/0  85/4 353 001/0 

 13/3 پسر

 سوءمصرف

 مواد

  67/1 دختر
823/0 17/0  49/3 353 001/0 

  89/3 پسر
  

 سوءمصرف يدارمعنی طوربه، پسران دهدیمنشان  2جدول 
= P ،49/3=  001/0دارند (نسبت به دختران  يشتریالکل و مواد ب

)353 (t  001/0و  =P ،85/4) =353 (t(.  
 سؤالون چندگانه و پاسخ به یل رگرسیقبل از انجام تحل

قرار گرفت. با توجه به مقدار  موردبررسیآن  يهافرضشیپپژوهش، 

 تأیید، فرض نرمال بودن 1جدول  يرهایمتغ یدگیو کش یکج
 ياست). برا -3+ تا 3در دامنه  یدگیو کش یکج مقدار( شودیم

 یتگب همبسین با مالك از ضریبشیپ يرهایان متغیروابط م یبررس
  آمده است. 3ج آن در جدول یرسون استفاده شد که نتایپ

  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 13

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-4214-en.html


 علی زينالی و همکار  ... مواد و الکل سوءمصرف کنندهمحافظت و خطر عوامل
 

774  

  ن با مالكیبشیپ يرهایمتغ یهمبستگ): ۳جدول (
  مواد سوءمصرف  الکل سوءمصرف  رهایمتغ

  -16/0**  -14/0**  یلیشرفت تحصیپ
  15/0**  21/0**  یلیت بد تحصیوضع

  17/0**  24/0**  تعداد دوستان
  20/0**  42/0** گاریمصرف س

  -39/0**  01/0  گاریسن مصرف س
  -02/0  -02/0  ورزش

  06/0  05/0  منطقه سکونت
  15/0**  09/0  اشتغال مادر
  -07/0  -02/0  نوع مسکن

  02/0  15/0**  خانوادهدرآمد 
  -02/0  -04/0  الت پدریتحص
  -04/0  -12/0*  الت مادریتحص

  -12/0*  -21/0**  نیاوقات فرزندان با والد زمانمدت
  -22/0**  -16/0**  ن با فرزندانیاوقات والد زمانمدت

*p<0.05, **p<0.01  
  

که از مجموع  دهدیمنشان  3جدول  يهایهمبستگ یبررس
ت مادر، الی، تحصیلیشرفت تحصیپ يرهاین، متغیبشیپ يرهایمتغ

 و کنندیم يخانواده سپر يرا که فرزندان با اعضا یاوقات زمانمدت
، با دهندیمار فرزندان قرار ین در اختیرا که والد یاوقات زمانمدت

 یلیت تحصیوضع يرهایو متغ یو معن یالکل رابطه منف سوءمصرف
گار و درآمد خانواده رابطه مثبت و یبد، تعداد دوستان، مصرف س

گار، ورزش، منطقه یسن مصرف س يرهایدار دارند. متغیمعن
 سوءمصرفالت پدر با یسکونت، اشتغال مادر، نوع مسکن و تحص

ن، یبشیپ يرهاین از مجموع متغیچنندارند. هم دارمعنیالکل رابطه 
 یاتاوق زمانمدتگار، یمصرف س، سن یلیشرفت تحصیپ يرهایمتغ

 یاوقات زمانمدتو  کنندیم يخانواده سپر يرا که فرزندان با اعضا
مواد  سوءمصرف، با دهندیمار فرزندان قرار ین در اختیرا که والد
بد، تعداد  یلیت تحصیوضع يرهایو متغ یو معن یرابطه منف

د. دار دارنیگار و اشتغال مادر رابطه مثبت و معنیدوستان، مصرف س
در الت پیورزش، منطقه سکونت، نوع مسکن، درآمد، تحص يرهایمتغ

  ندارند. دارمعنیمواد رابطه  سوءمصرفو مادر با 
 دارمعنین یبشیر پیهشت متغ يانس برایمقدار عامل تورم وار

 يرهایمتغ ير مالك بود، برایالکل متغ سوءمصرف کهیهنگام
گار، یتعداد دوستان، مصرف س ،یلیت تحصی، وضعیلیشرفت تحصیپ

را که فرزندان با  یاوقات زمانمدت الت مادر،یدرآمد خانواده، تحص

ن در یرا که والد یاوقات زمانمدتو  کنندیم يخانواده سپر ياعضا
، 06/1، 90/1، 12/2برابر با  بیبه ترت دهندیمار فرزندان قرار یاخت
مواد  سوءمصرف کهیهنگامو  37/1و  55/1، 15/1، 21/1، 36/1
 تی، وضعیلیشرفت تحصیپ يرهایمتغ ير مالك بود، برایمتغ

تغال گار، اشیگار، سن مصرف سیتعداد دوستان، مصرف س ،یلیتحص
 يخانواده سپر يرا که فرزندان با اعضا یاوقات زمانمدتمادر، 

ار فرزندان قرار ین در اختیرا که والد یاوقات زمانمدتو  کنندیم
، 45/1، 00/2، 64/1، 21/1، 68/1، 14/2برابر با  بیبه ترت دهندیم

 یخطداشت، لذا فرض هم يادیفاصله ز 10بود که از  43/1و  65/1
 کهیهنگامواتسون  –ن یچندگانه رد شد. عالوه بر آن مقدار دورب

 کهیهنگامو  92/1ر مالك بود، برابر با یالکل متغ سوءمصرف
 4و  0بود که از  80/1ر مالك بود، برابر با یمواد متغ سوءمصرف

. ز رد شدیها نماندهیباق یداشت، لذا فرض همبستگ يادیفاصله ز
 داردون چندگانه وجود یاستفاده از رگرس يهافرضشیپ جهیدرنت

 سؤالاز  ی). براي پاسخگویی به بخش2006نو، یرز، گامست و گاریم(
 الکل به روش سوءمصرفبا  دارمعنی نیبشیپ يرهایمتغ 8پژوهش، 

و  بینیپیشوارد معادله رگرسیون چندگانه شدند تا قدرت  زمانهم
متغیر مالك بررسی  عنوانبهالکل  سوءمصرفروي  هاآنمیزان اثر 

  ).4جدول شود (
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 آموزانالکل در دانش سوءمصرفبا  نیبشیپر یمتغ 8 تحلیل رگرسیون چندگانه): ۴جدول (

  سطح  β  سطح Fدرجه  R  R2  روشدر  واردشده يرهایمتغ

  یلیشرفت تحصیپ

 30/0  54/0  زمانهم

8  
359 

367  
46/12 001/0  

12/0- 016/0 

 023/0  11/0  یلیت بد تحصیوضع 

 005/0  16/0  تعداد دوستان 

 001/0  41/0  گاریمصرف س 

 633/0  -03/0  درآمد خانواده 

  075/0  10/0  الت مادریتحص
 003/0  -18/0اوقات  زمانمدت

 010/0  -12/0اوقات  زمانمدت

  
الکل در  سوءمصرفرات ییتغ درصد30 دهدیم، نشان 4جدول 

ن قابل تبیین است. نتیجه یبشیر پیمتغ 8 وسیلهبهآموزان دانش
 شدهارائهدهد، مدل داري آن نشان میآزمون تحلیل واریانس و معنی

). در این مدل 8Fو  001/0P< ،46/12=359دار است (معنی
و  گار اثر مثبتیبد و تعداد دوستان و مصرف س یلیت تحصیوضع

 =001/0P< ،41/0β( آموزان داردالکل دانش سوءمصرفدار بر معنی
 بینیپیش) و =005/0P< ،16/0β= ،023/0P< ،11/0βو 

 تیش وضعیبا افزا یعنیدار آن هستند. یو معن مثبت يهاکننده
لکل ا سوءمصرفگار احتمال یبد، تعداد دوستان و مصرف س یلیتحص

، یلیشرفت تحصین پیچن. همابدییمش یآموزان افزادر دانش
 و کنندیم يخانواده سپر يرا که فرزندان با اعضا یاوقات زمانمدت
، اثر دهندیمار فرزندان قرار ین در اختیرا که والد یاوقات زمانمدت

، >010/0Pدارند (آموزان دار بر استعداد اعتیاد دانشو معنی یمنف

12/0-β= 003/0 وP< ،18/0-β= ،016/0P< ،12/0-β= و (
ش یابا افز یعنیدار آن هستند. یو معن یمنف يهاکننده بینیپیش

زندان ار فرین در اختیرا که والد یاوقات زمانمدت، یلیشرفت تحصیپ
-یم ين سپریکه فرزندان با والد یاوقات زمانمدتدهند و یقرار م

. در ابدییمآموزان کاهش الکل در دانش سوءمصرفکنند، احتمال 
بر استعداد  دارمعنیالت مادر، اثر ین مدل درآمد خانواده و تحصیا

ن آ دارمعنی يهاکننده بینیپیشآموزان نداشتند و اعتیاد دانش
  نبودند.

 نیبشیپر یمتغ 8پژوهش،  سؤالگر یبراي پاسخگویی به بخش د
وارد معادله رگرسیون  زمانهمبه روش  مواد سوءمصرفبا  دارمعنی

 سوءمصرفروي  هاآنو میزان اثر  بینیپیشچندگانه شد تا قدرت 
  ).5جدول شود (متغیر مالك بررسی  عنوانبهمواد 

  
 آموزانمواد در دانش سوءمصرفبا  نیبشیپر یمتغ 8 تحلیل رگرسیون چندگانه): ۵جدول (

  سطح  β  سطح F  درجه آزادي R  R2  روش  در تحلیل واردشده يرهایمتغ

  یلیتحصشرفت یپ

 41/0  64/0 زمانهم

8  
359 

367  
99/2 012/0  

22/0- 008/0 

 043/0  12/0  یلیت بد تحصیوضع 

 001/0  38/0  تعداد دوستان 

 001/0  29/0  گاریمصرف س 

 001/0  -48/0  گاریسن مصرف س 

  058/0  -11/0  اشتغال مادر

 001/0  -54/0  نیاوقات فرزندان با والد زمانمدت

 013/0  -14/0  با فرزندان نیاوقات والد زمانمدت
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مواد در  سوءمصرفرات ییتغ درصد41 دهدیم، نشان 5جدول 
ن قابل تبیین است. نتیجه یبشیر پیمتغ 8 وسیلهبهآموزان دانش

 شدهارائهدهد، مدل میداري آن نشان آزمون تحلیل واریانس و معنی
ت ی). در این مدل وضع8Fو  012/0P< ،99/2=359دار است (معنی
ار بر دگار اثر مثبت و معنییبد و تعداد دوستان و مصرف س یلیتحص

و  =001/0P< ،29/0βآموزان دارد (مواد در دانش سوءمصرف
001/0P< ،38/0β= ،043/0P< ،12/0β= يهاکننده بینیپیش) و 

بد،  یلیت تحصیش وضعیبا افزا یعنیدار آن هستند. یو معن مثبت
-مواد در دانش سوءمصرفگار احتمال یتعداد دوستان و مصرف س

، سن مصرف یلیشرفت تحصین پیچن. همابدییمش یآموزان افزا
 يخانواده سپر يرا که فرزندان با اعضا یاوقات زمانمدتگار، یس

ار فرزندان قرار یاخت ن دریرا که والد یاوقات زمانمدتو  کنندیم
 دارندآموزان دار بر استعداد اعتیاد دانشو معنی ی، اثر منفدهندیم
)013/0P< ،14/0-β= 001/0 وP< ،54/0-β= ،001/0P< ،38/0-

β= ،008/0P< ،22/0-β= ار دیو معن یمنف يهاکننده بینیپیش) و
گار، ی، سن مصرف سیلیشرفت تحصیش پیبا افزا یعنیآن هستند. 

دهند و یار فرزندان قرار مین در اختیرا که والد یاوقات زمانمدت
کنند، احتمال یم ين سپریکه فرزندان با والد یاوقات زمانمدت

ن مدل اشتغال ی. در اابدییمآموزان کاهش مواد در دانش سوءمصرف
آموزان نداشت و مواد دانش سوءمصرفبر  دارمعنیمادر، اثر 

عوامل خطر و  جیآن نبود. خالصه نتا دارمعنیکننده  بینیپیش
  آمده است. 6کننده در جدول محافظت

  
  آموزانالکل و مواد در دانش سوءمصرفکننده ج عوامل خطر و محافظتیخالصه نتا ):۶جدول (

  اثریبعوامل   کنندهمحافظت عوامل  عوامل خطر  رهایمتغ

  الکل سوءمصرف

  پسر بودن -
  یلیت بد تحصیوضع-
  اد دوستانیتعداد ز -

  گاریمصرف س-

  دختر بودن-
  یلیشرفت تحصیپ -

  با فرزندان نیاوقات والد زمانمدت- 
  نیاوقات فرزندان با والد زمانمدت -

  گاریسن مصرف س- 
  ورزش -

  منطقه سکونت -
  اشتغال مادر -
  مسکننوع  -

  درآمد خانواده- 
  الت پدریتحص -
  الت مادریتحص-

  مواد سوءمصرف

  پسر بودن -
  یلیت بد تحصیوضع-
  اد دوستانیتعداد ز -

  گاریمصرف س-

  دختر بودن-
  یلیشرفت تحصیپ -
  گاریسن مصرف س-

  با فرزندان نیاوقات والد زمانمدت- 
  نیاوقات فرزندان با والد زمانمدت -

  ورزش -
  منطقه سکونت -

  اشتغال مادر -
  نوع مسکن -

  درآمد خانواده- 
  الت پدریتحص -
  الت مادریتحص-

  
  گيرينتيجهبحث و 

 کنندهمحافظتعوامل خطر و  یبررس باهدفپژوهش حاضر 
 انجام شد تا گامی یرستانیآموزان دبالکل و مواد در دانش سوءمصرف

 يکاهش تقاضا يهابرنامهن عوامل و هدایت یدر جهت شناسایی ا
ت یج نشان داد پسر بودن، وضعیمصرف مواد برداشته شود. نتا

گار عوامل خطر، یاد دوستان و مصرف سیبد، تعداد ز یلیتحص
ه را ک یاوقات زمانمدت، یلیشرفت تحصیدختر بودن، پ يرهایمتغ
که  یاوقات زمانمدتدهند و یار فرزندان قرار میتن در اخیوالد

کننده از کنند، عوامل محافظتیم ين سپریفرزندان با والد

گار عامل ی. سن مصرف سشوندیمالکل و مواد محسوب  سوءمصرف
کننده از مواد بود اما عوامل محافظت سوءمصرفکننده از محافظت

ورزش کردن، منطقه ر عوامل یامد. ساین حساببهالکل  سوءمصرف
الت پدر و یسکونت، اشتغال مادر، نوع مسکن، درآمد خانواده، تحص

 یان نقشآموزدانشالکل و مواد  سوءمصرفالت مادر، در یتحص
الکل  سوءمصرفدر  اثریبر یمتغ عنوانبهگار ینداشتند. سن مصرف س

  مواد. سوءمصرفشد نه  ییشناسا
 سوءمصرفت نشان داد که یمربوط به جنس يهادادهسه یمقا

شتر از دختران است و یب يداریمعن طوربهالکل و مواد در پسران 
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الکل و مواد محسوب  سوءمصرف يک عامل خطر برایپسر بودن 
ن حوزه که نشان دادند یافته با مطالعات انجام شده در این ی. اشودیم

و وابستگی به مواد وجود دارد  سوءمصرفتفاوت جنسیتی در مصرف، 
 خوانیهم) 44است (و شیوع مصرف مواد در مردان بیشتر از زنان 

) زن 9/6مرد و  1/93نیز (معتادان کشور  یجنسیت نسبت دارد.
 مسائل ریدرگ زنان از شتریب ). مردان45است (افته ین یهمسو با ا

 یناهماهنگ هینظر مطابق اگر و شوندیمدرآمدي  و یشغل ،یاجتماع
 و نباشند جامعه يهاهدف جذب درك و به اجتماع قادر سازمان در

 تیاحساس رضا ،یاجتماع مطلوب يهاهدف به وصل شدن نتوانند با
 را که یتیرضا تا آورنديرو مواد به است ممکن کنند، تیو کفا

به  راه نیاز ا کنند، کسب جامعه يهاباهدف رابطه در اندنتوانسته
 آورند. دست

 بد اثر مثبت یلیت تحصیمشخص کرد که وضع هادادهل یتحل
الکل  سوءمصرف يالکل و مواد دارد و عامل خطر برا سوءمصرفبر 

پژوهش ج یافته با نتاین ی. اشودیمآموزان محسوب و مواد در دانش
Chen )16 و (Roebuck )17 افتند مصرف مواد توسط ی) که

نوجوانان با مشکل عملکرد تحصیلی و افت تحصیلی رابطه دارد 
افته یافته پژوهش حاضر و یاست.  هاآند یدارد و مؤ خوانیهم

آن است که نوجوانان  دهندهنشانن حوزه یگر در ایمطالعات د
 ییان از تواناآموزدانشر یتوانند مانند سایمواد نم کنندهمصرف
 جهتنیبداستفاده کنند و  یلیشرفت تحصیخود در جهت پ یشناخت

  .شوندیمل مواجه یترك تحص یو حت یلیبا افت تحص
است که اثر  يگریاد و متعدد عامل خطر دیداشتن دوستان ز

ن یآموزان نوجوان دارد. االکل و مواد در دانش سوءمصرفمثبت بر 
نوجوانان  افتندی) که Krumm-Merabet )46 ج پژوهشیافته با نتای

دوست دارند و  يشتریتعداد ب يخطرجو نسبت به نوجوانان عاد
اد یکی از ی) که مطرح کردند، داشتن دوستان متعدد و ز28زینالی (

د یدارد و مؤ خوانیهماد است، یبارز معتادان قبل از اعت يهایژگیو
 یمشربخوشزیاد (داشتن دوستان متعدد و  ترتیباینبهاست.  هاآن

 سوءمصرفک عامل خطر در ی عنوانبه) George)38 در مطالعه
که بدون تأمل  یشود. نوجوانانیالکل و مواد نوجوانان مطرح م

 هانآشتر اوقات خود را با ی، مجبورند بکنندیمار یاخت يادیدوستان ز
آن  يهامراقبتاز خانواده و  شودیمموجب  تنهانهن امر یبگذرانند. ا

پرخطر آنان خود را در  يدور شوند بلکه با الگو قرار دادن رفتارها
  .دهندیممعرض خطر مصرف مواد و الکل قرار 

است که اثر مثبت بر  يگریگار عامل خطر دیمصرف س
آموزان نوجوان دارد. مطالعات نشان الکل و مواد در دانش سوءمصرف

مداوم سیگار ، مصرف الکل در میان نوجوانانی که مصرف دهدیم
اشتند داز نوجوانانی است که تجربه مصرف سیگار  شتریبدارند بسیار 

وجود دارد که افراد  يشتری، احتمال بدهدیم نشان ). مطالعات20(

پرخطر داشته  يمواد و الکل استفاده بکنند و رفتارها از يگاریس
گر مطالعه حاضر نشان داد که داشتن ید ي). از سو22 ،21باشند (

کننده از عامل محافظت تواندیمگار یباال در شروع مصرف سسن 
 ساله وزارت 50 ید. مطالعه طولیایب حساببهمواد  سوءمصرف

که  ي) نشان داد، افراد30( متحدهاالتیا یانسان خدمات و بهداشت
به مصرف روزانه  تنهانهکردند،  آغاز یسالگ 18ر یگار را زیمصرف س

ن س کهدرحالیل کردند بلکه مصرف آن را همچنان ادامه دادند. یتبد
به مصرف روزانه  يترکمگار با احتمال یمصرف س آغاز يباال برا

ر را ترك گایت سیبا موفق کنندگانمصرفاز آن  گذشتهو  شدهلیتبد
گر شروع زودرس مصرف سیگار با اختالل مصرف ید يکردند. از سو

افته مطالعه حاضر و ی). 21 ،19دارد (ه الکل مواد در طول عمر رابط
 گار ویکه مصرف س دهدیمن حوزه نشان یدر ا افتهیانجاممطالعات 

 يتارهاو رف یبا مشکالت سالمت تنهانه گاریمصرف س آغازن ییسن پا
مصرف مواد و الکل فراهم  ينه را برایپرخطر ارتباط دارد بلکه زم

  .آوردیم
بر  یاثر منف یلیشرفت تحصیمطالعه حاضر مشخص کرد که پ

در مقابل  کنندهمحافظتمواد و الکل دارد و عامل  سوءمصرف
. مطالعات شودیمآموزان محسوب مواد و الکل در دانش سوءمصرف

 مواد با مشکل عملکرد کنندهمصرفافتند که نوجوانان یز یگر نید
معتادان جوان ) و 17 ،16بودند (تحصیلی و افت تحصیلی مواجه 

درصد  بودند ومتوسط و ضعیف  تحصیالتداراي  اکثراً
نسبت به سایر  ن معتادانیدر ب عالی يهاکردهلیتحص
ن یج ایافته حاضر با نتای). 47است (کمتر  مدرسه يهاکردهلیتحص

 یلیکه عملکرد تحص یمطالعات هماهنگ و همسو است. نوجوانان
ه مدرس يایاولق خانواده و یشه مورد تشویدر مدرسه دارند، هم ییباال

شرفت در یل و پیک حس ارزشمند بودن از تحصی، رندیگیمقرار 
 شرفتیاز پ یر روشنیمس یآموزانن دانشی. چندهندیمخود شکل 

لذا  ،کنندیمو تالش  یر سعین مسیم کرده و در ایخود ترس يرا برا
 رند.ینامحتمل است که در معرض خطر مصرف مواد و الکل قرار بگ

افته شد، یفرزند، در پژوهش حاضر -والددر مورد رابطه 
و  دهندیمار فرزندان قرار ین در اختیکه والد یاوقات زمانمدت
بر  یکنند، اثر منفیم ين سپریکه فرزندان با والد یاوقات زمانمدت

 سوءمصرفاز  کنندهمحافظتمواد و الکل دارند و عوامل  سوءمصرف
افته با مطالعه ین یا .شودیمآموزان محسوب مواد و الکل در دانش

 ، روابطدر خانهن یوالد رنگکمنکه حضور یبر ا ی) مبن28( ینالیز
 ين با فرزندان با رفتارهایوالد ياعتنایب، مستبدانه و ضعیف

 افته مطالعاتیاد رابطه مثبت دارد و با یو اعت زیآممخاطره
Gavin)36 و (Mathews-Younes )37ان داشتند، داشتن ی) که ب
، درك یبانیگرم فرزند با خانواده، داشتن احساس پشترابطه 

ر ن دیبه خانواده و حضور والد ین، وابستگیاحساسات توسط والد
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در برابر همه  کنندهمحافظت ملعوا نیتريقواز از کودك یمواقع ن
همسو است. ساختار منسجم  ،است شناخته شده خطرپر يرفتارها

 ن با فرزندان، اثراتیمقتدرانه والدخانواده، روابط نزدیک، دوستانه و 
در فرزندان  و داروجویانه زیآممخاطرهحفاظتی در مقابل رفتارهاي 

 ،مسائلبه  یدگیا رسیبودن با فرزندان  ين برایوالد هرقدردارد. 
فرزندان  هرقدرن یچنآنان وقت صرف کنند، هم يازهایمشکالت و ن
 حل شود و به مشکالتشانت بکنند، ین احساس امنیدر کنار والد

گاه امن قلمداد شده، یپا عنوانبهشود، خانواده  یدگیشان رسیازهاین
 انهیداروجو ياثرات حفاظتی در مقابل رفتارها یگاه امنین پایچن

  دارد.
نات یگر پژوهش حاضر مشخص کرد که انجام تمرید ياز سو 
خانواده، ، منطقه سکونت، اشتغال مادر، نوع مسکن، درآمد یورزش
زان آمومواد و الکل دانش سوءمصرفدر  يریتأثالت پدر و مادر یتحص

  .شوندیممحسوب  اثریبندارند و جزء عوامل 
 عامل یورزش يهاتیفعال، انجام دهدیممطالعات نشان  یبرخ

)، رفتارهاي 13مواد ( سوءمصرفدر مقابل  کنندهمحافظت
) 25( یثمی). اما م24است (و مصرف مشروبات الکلی  زیآممخاطره

 معتاد افراد نیب کردن در میزان ورزش يدارمعنیافتند که تفاوت ی

 توانیموجود ندارد. با مرور مطالعات انجام شده  ر معتادیغ و
صرف، مانع از  ینات ورزشیاستنباط کرد که احتماالً انجام تمر

مواد و الکل به عوامل  سوءمصرفو  شودینممواد و الکل  سوءمصرف
  مشخص شد. مطالعهن یدر ا هاآناز  يارتباط دارد که تعداد يگرید

مواد  سوءمصرفافته شد که اشتغال مادر در یدر پژوهش حاضر 
نشان  هاپژوهشگر یافته دیندارند.  دارمعنیو الکل نوجوانان اثر 

اند، که مادران آنان در خارج از منزل شاغل یآموزاندانش، دهدیم
گار یدار دارند، مصرف سکه مادران خانه یآموزاندانشنسبت به 

 یعلک مطالعه با مدل ی) در 28زینالی () اما 27دارند ( يشتریب
 فرزندان ادیاعت استعداد بر میمستق طوربه نشان داد که اشتغال مادر

است.  ضیضدونق ين حوزه تاحدیج مطالعات در اینتا ندارد. ياثر
خود را به  یاجتماع یستگیو شا یت شغلیمادران شاغل احساس هو

اشتغال، فشار زیادي بر  کهیدرصورتاما  کنندیمفرزندان منتقل 
 ناکارآمدریزي مادر وارد کند، کودکان در معرض خطر تربیت برنامه
 کهیدرصورتاشتغال مادران  رسدیم). به نظر 15( رندیگیمقرار 

ه فرزندان داشت يبرا يشتریو مادران فرصت ب کم بوده يفشار کار
  باشند، اثر مثبت بر رشد سالم فرزندان دارد.

کانون  نیترمهمافتند، ی) 26( يمنطقه سکونت، کالنتر رددر مو
غیررسمی، محروم و  اسکان منطقه بر ع و مصرف موادیتوز

افته شد که منطقه ییافته است. در پژوهش حاضر  انطباق ریمهاجرپذ
ن یندارند. ا يآموزان اثرمواد و الکل دانش سوءمصرفسکونت در 

ل یاز دال یکیرت دارد. احتمال دارد یافته پژوهش حاضر مغایافته با ی

ن باشد که در پژوهش حاضر مناطق غیررسمی، محروم و یرت ایمغا
ن یگر اید ينبوده است. از سو موردمطالعهر جزو مناطق یمهاجرپذ
ر مواد در نوجوانان یالکل و سا سوءمصرفز وجود دارد که یاحتمال ن

افته باشد. یز گسترش ین يشهر يبه مناطق متوسط و باال
  روشنگر باشد. تواندیمنه ین زمینده در ایمطالعات آ درهرصورت

مانند مطالعه حاضر نوع مسکن را عامل  زین نیشیمطالعات پ
) اما مطرح شده است 29نکردند (مواد گزارش  سوءمصرفمؤثر در 

منجر به مشکالت مرتبط با مواد را به ارمغان  تواندیم یخانمانیکه ب
  ).30( اوردیب

کاهش با خانواده  يدرآمد باالن نشان دادند، یشیمطالعات پ
 درآمد ). اما بین31است (همراه بوده  جوانان درمواد  دفعات مصرف

 معناداري رابطه گاریمواد و س مصرف به انآموزدانش لیو تما خانواده

افته مطالعه حاضر یهمسو با  هاافتهین ی). ا32 ،27است (افت نشده ی
در  ین خانواده نقشیی، درآمد باال و پارسدیماست. به نظر 

د ایکه اعت ییهاخانوادهمواد و الکل نداشته باشد اما در  سوءمصرف
مد کسب درآ يشود، فرزندان ممکن است برا یموجب فقر و تنگدست

ق موجبات ین طریوندند و از ایپرخطر جامعه بپ يهاگروهبه 
  آنان فراهم شود. ير مواد برایالکل و سا سوءمصرف

الت پدر و مادر در یافته شد که تحصیدر پژوهش حاضر 
ندارند. مطالعات  يآموزان نوجوان اثرمواد و الکل دانش سوءمصرف

 التیتحص و انآموزدانش پرخطر ين رفتارهاین نشان دادند، بیشیپ

 در گاریس مصرف نی) اما ب34و  33دارد (وجود  یمنف رابطه نیوالد

). ممکن 27نشد (افت ی يارابطهن یوالد التیبا تحص آموزاندانش
 و فیوظا از يترکم ن، دركییپا التیتحص ن بایاست والد

 وهیش به را خود بتوانند فرزندان ترکم و داشته خود يهاتیمسئول

ت ز به علیالت باال نین با تحصیوالد کنند. تیترب و تیهدا مطلوب
و  مسائلبه  یدگیفراوان ممکن است فرصت رس ياشتغال کار

ن صورت ارتباط یمشکالت فرزندان خود را نداشته باشند و به ا
  دا کند.یل پیعدم رابطه تما طرفبهرها یمتغ

دارند، با  يبد یلیت تحصیوضع که پسرند، یآموزاندانش
و  دکننیمگار مصرف ی، سکنندیممعاشرت  يادیدوستان متعدد و ز

ن شروع کردند در معرض خطر ییگار را در سن پایمصرف س
که دختر  یآموزانمواد و الکل قرار دارند. در مقابل دانش سوءمصرف

ن آنان یدارند، والد یخوب یلیشرفت تحصیکه پ یآموزانهستند، دانش
ز اوقات یو آنان ن کنندیمبودن با آنان صرف  يرا برا يادیاوقات ز

کل مواد و ال سوءمصرف، از خطر کنندیم يرا با خانواده سپر يشتریب
 ت اشتغالی، منطقه سکونت، وضعینات ورزشی. انجام تمربه دورند

ش یالت پدر و مادر در افزایمادر، نوع مسکن، درآمد خانواده و تحص
ن یندارد. ا یآموزان نقشمواد و الکل در دانش سوءمصرفو کاهش 

ار یپرخطر در اخت يهاگروهرا در رابطه با  یمتیقياطالعات ذ هاافتهی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 13

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-4214-en.html


 ۱۳۹۶اسفند ، ۱۲، شماره ۲۸دوره   اروميه مجله پزشکي
  

779  

که  دهدیممصرف مواد قرار  يکاهش تقاضا يهابرنامه انیمتصد
-ند. همیاد از آن سود جویاز اعت يریشگیپ يهابرنامهدر  توانندیم

مدرسه قرار  ياین و اولیار والدیدر اخت يدین اطالعات مفیچن
شرفت یپ يت فرزندان و تالش برایو ترب ییتا در راهنما دهدیم

  آنان همت گمارند. یلیتحص
ا ی بودند ول مختلف ترك تحصیل کرده یکه به دال ینوجوانان 

نبودند. حضور  موردبررسیدر مدرسه حضور نداشتند، جزء نمونه 
ر اشتغال مادران، نوع یج مؤثر باشد. در متغیدر نتا توانستیمآنان 

 يریپذمیتعم تواندیمدر در نظر گرفته نشد. این موضوع شغل ما
آتی نوجوانان  يهاپژوهشرا تحت تأثیر قرار دهد.  موردنظریافته 
و نوع شغل مادران را نیز مشمول مطالعه خود  کردهلیتحصترك 

 خصوصبهخود (ن نسبت به تعدد دوستان فرزندان یبکنند. والد
ان آن یلیت تحصیفرزندان پسر) کنترل داشته باشند، به وضع

 يراقرار دهند. ب یلیشرفت تحصیر پیکرده و آنان را در مس یدگیرس
آنان وقت صرف  يازهایو ن مسائلبه  یدگیبودن با فرزندان و رس

گاه امن قبول کرده و یپا عنوانبهز آنان را یکنند تا فرزندان ن
  خود را با آنان به اشتراك بگذارند. يهابرنامه
  

  يتشکر و قدردان
آزاد  دانشگاه معاون و کارشناس پژوهش س،یاز رئ وسیلهبدین

  .شودیم تشکر و ریتقد هیاروم یاسالم
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Abstract 
Background & Aims: Adolescence is a period associated with the highest risk for developing drug 
problems and the risk of transmission from substance use to abuse. This study aimed to investigate the 
risk and protective factors of alcohol and substance abuse among high school adolescents.  
Materials & Methods: This research was a descriptive analytical study of correlation type. The study 
population were second grade high school students in Urmia. The study included 367 students who were 
selected using cluster random sampling in terms of region, gender, major, and academic year. Data were 
collected using demographic information questionnaire and Substance Abuse Subtle Screening 
Inventory-Adolescent Version-2.  
Results: The results showed that masculinity, poor education, large number of friends and smoking are 
among risk factors, and femininity, academic achievement, the amount of time parents spend with their 
children, and the amount of time children spend with their parents are among the protective factors 
against alcohol and substance abuse. Other factors such as exercise, region of residence, mother’s 
employment, type of housing, family income, and parental education play no role in alcohol and 
substance abuse among students.  
Conclusion: These findings provide valuable information about high-risk groups and those who plan to 
offer drug-reduction programs and drug addiction prevention programs.  
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