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  چكيده
هـاي  كند بـه منظـور تـدوين برنامـه    با توجه به اهميت پيشگيري و اطالع رساني جهت جلوگيري از اعتياد ضرورت ايجاب مي :مقدمه
آمـوزان  لذا پژوهش حاضر به منظور تعيين ميزان آگاهي دانش ،آموزان از مواد مخدر ارزيابي شودي دانشدر ابتدا ميزان آگاه ،آموزشي

  .انجام گرفته است يزد از مواد مخدراستان هاي روستايي پسر دبيرستان
آمـوز پسـر   دانـش  517در اين تحقيق، . تحليلي بوده كه به روش مقطعي انجام شده است –اين پژوهش از نوع توصيفي :سيرروش بر

 به منظور آگـاهي اي ها پرسشنامهدادهابزار گردآوري . گيري تصادفي سيستماتيك انتخاب شدندستاني روستاهاي يزد به روش نمونهدبير
  تجزيه و تحليل شد   SPSS ver 13 فزارا ها توسط نرمدر نهايت داده. آموزان تكميل گرديداز مواد مخدر بود كه توسط خود دانش

و  47/3±17/3آموزان پسر روستاهاي يزد مربوط به ترياك با ميـانگين  آگاهي دانش ينتايج حاكي از آن بود كه باالترين نمره :نتايج
هــا از مــواد مخــدر نمــره بــوده و نمــره آگــاهي كلــي نمونــه 8از ) 96/0±81/1(و حشــيش ) 68/1±64/2(بعــد از آن مربــوط بــه هــروئين 

درصـد مـورد پيشـنهاد مصـرف مـواد       5/17درصد دانش آموزان با فرد معتاد برخـورد داشـته و    2/70 .نمره بوده است 64از  57/7±52/7
ميـانگين نمـره   ) درصـد  1/7(هايي كه حـداقل يـك فـرد معتـاد وجـود داشـته       همچنين در خانواده. اندمخدر از طرف دوستان قرار گرفته

  ). P=000/0(كه فرد معتاد وجود نداشته است است هايي خانواده از داري بيشتربطور معني) 86/13±6/8(آگاهي از موادمخدر و الكل 
به طور كلي آگاهي دانش آموزان در مورد ترياك بيشتر از ساير مواد بوده و وجود فـرد معتـاد در خـانواده يـا فاميـل و       :نتيجه گيري

مورد توجه مسئوالن آموزش و پرورش قرار گرفته تا  تواندهاي اين پژوهش مييافته. برخورد با فرد معتاد در اين آگاهي موثر بوده است
پيشگيري از سـوء مصـرف مـواد مخـدر بـويژه در نوجوانـان، افـزايش آگـاهي و ارتقـاء           رريزي صحيح آموزشي به منظودر جهت برنامه

  .سالمتي آنها مورد استفاده قرار گيرد
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  مهمقد

اي مخــرب اســت كــه اعتيــاد يــك مشــكل اجتمــاعي و پديــده
هـاي كشـور   ترين سرمايههمانند ساير انحرافات اجتماعي پر ارزش

ــابودي مــي  ــه ن ــان را ب ــان و جوان   ايــن بــالي . كشــانديعنــي نوجوان
كنــد و خانمــان ســوز ســاالنه ســالمت ميليونهــا نفــر را تهديــد مــي

هـا و  نه ساز سقوط بسياري از ارزشهاي ناشي از آن زميويرانگري
  .)1(معيارهاي اخالقي است

اي بحراني براي كسـب عـادات مربـوط    دبيرستان دوره يهدور
نتــايج تحقيقــات ). 2(اســتبــه ســالمتي و انتخــاب روش زنــدگي 

از نظر شروع زندگي مخاطره آميزترين دوران بيانگر آن است كه 
جهـت كسـب   تـالش  . اسـت ي نوجواني دورهمصرف مواد مخدر 

و  ساعتمـاد بـه نفـ    شهيت فردي و اجتماعي، لذت جويي، كاهو
نوجـوان را مسـتعد    ،كمبود مهارتهاي الزم جهت ارتباط با ديگران

سوء مصرف مواد مخدر مي سازد و كسب آگاهي موجـب تغييـر   
  .)3(شوددر فرآيند فكري و نهايتاً عملكرد نوجوان مي

  كشـور توليـد    متأسفانه كشـور مـا بـه علـت هـم جـواري بـا دو       
  كننده ي اصلي مواد افيوني در جهـان يعنـي افغانسـتان و پاكسـتان     

و نوجوانان و جوانـان  ) 4(پذيري بيشتري در اين زمينه دارد آسيب
بيش از ساير گروههاي سني در معرض خطـر اعتيـاد هسـتند چـرا     

  .)5(باشدكه درصد اعتياد در ايران در اين سنين باال مي
ستراتژيك شهر يزد و قرار گرفتن آن در مسير ابا توجه به موقعيت 
المللي قاچاق و در دسترس بـودن مـواد مخـدر و    عبور كاروانهاي بين

واد اغلـب بـه سـالهاي    تأكيد بر اين نكته كه شـروع سـوء مصـرف مـ    
طـالع رسـاني   گردد و با عنايت به اهميت پيشـگيري و ا مدرسه باز مي

د به منظور تـدوين  كنضرورت ايجاب مي ،جهت جلوگيري از اعتياد
آموزان از مواد مخدر دانشهاي آموزشي در ابتدا ميزان آگاهي برنامه
  .انجام پذيرفته استمنظور اين مطالعه به همين لذا  ،شود بررسي

  روش بررسي
ش تحليلـي بـوده كـه بـه رو     –اين مطالعه يك پژوهش توصيفي 

ي پژوهش شـامل دانـش آمـوزان    مقطعي انجام گرفته است و جامعه
در ايـن تحقيـق ميـزان    . پسر دبيرستاني در روستاهاي شـهر يـزد بـود   

آمـوزان در مـورد مـواد مخـدر بـر حسـب ويژگيهـاي        آگاهي دانش
سن، سال تحصيلي، معدل سال قبل، شغل و تحصيالت پـدر،  (فردي 

مورد بررسـي قـرار   ) بعد خانوار، وجود فرد معتاد در خانواده و فاميل
لهاي اول تا سـوم دبيرسـتان و پـيش    آموزان در سادانش. گرفته است

ــه تحصــيل مــي  ــهدانشــگاهي در نوبــت روزان ــد و نمون ي ايــن كردن
پژوهش بعد از بررسي مقدماتي و با استفاده از فرمـول تعيـين حجـم    

دبيرسـتان روسـتايي و بـا اسـتفاده از      8در (دانـش آمـوز    517 ،نمونه
ن تعيـي ) ليست دبيرستانهاي روسـتايي اداره كـل آمـوزش و پـرورش    

سيستماتيك بوده و بـا  گيري به صورت تصادفي روش نمونه. گرديد
توسـط خـود    پرسشـنامه شـد  آموزان داده ميتوضيحاتي كه به دانش
خـود  ي پرسشنامهاطالعات ابزار گردآوري  .آنها تكميل مي گرديد

اي بود كه با استفاده از منابع علمي معتبر تهيه شده، ايـن ابـزار   ساخته
ــاوي  ــح ــه    در  ياالتؤس ــوط ب ــه بخــش اول مرب ــوده ك دو بخــش ب

االتي در خصـوص آگـاهي   ؤويژگيهاي فردي و بخش دوم شامل س
ي مصرف و وجـود يـا   از مواد مخدر از نظر ديدن ماده، شكل، نحوه

جهـت تعيـين روايـي پرسشـنامه از     . عدم وجود وابستگي بوده اسـت 
هـا اسـتفاده شـد بـدين     آوري دادهشاخص روايي محتوا قبل از جمع

يب كه پرسشنامه در اختيار ده تن از صاحب نظران قرار داده شـد  ترت
نمـره  . االت با اهداف پژوهش تعيين گـردد ؤتا مناسبت هر يك از س

االت آگاهي بـدين نحـو بـود كـه بـراي نـام بـردن مـواد         ؤگذاري س
امتياز، داشتن اطالع از شكل ماده،  2، براي ديدن آن امتياز 2 ،مخدر
عدم وجود وابستگي جسمي وروحي هر ي مصرف و وجود يا نحوه

) 8از صـفر تـا   (امتيـاز   8بنـابراين  . كدام يك امتياز در نظر گرفته شد
، هـروئين،  ، سـوخته، شـيره  نوع ماده شامل ترياك 8براي هر يك از 

كوكـائين،  (حشيش، الكل و داروهاي روان گردان و ساير مواد مثل 
LSDجمـع شـده در   ايـن امتيـازات بـا هـم     . داده شـد ) ، ماري جوانا

 8ي ايـن  آموزان اطالعات كـاملي راجـع بـه همـه    كه دانش صورتي
- ي صفر ميو اگر هيچ اطالعي نداشتند نمره 64ي ماده داشتند نمره

  .گرفتند
 SPSS ver 13ها بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     تجزيه و تحليل داده

آزمونهــاي آمــاري و  جــداول توزيــع فراوانــيانجــام گرفــت و از 
) آناليز واريانس، كاي اسـكوار و تـي تسـت   (ستنباطي توصيفي و ا

مــورد  پژوهشــگران بــه واحــدهاي. بــراي تحليــل اســتفاده گرديــد
  .مانديم كه كليه اطالعات محرمانهبودند پژوهش اطمينان داده 
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  نتايج

دانش آموز پسر دبيرستاني در روسـتاهاي   517در اين پژوهش 
آمـوزان در سـال اول   دانش % 7/34. يزد مورد بررسي قرار گرفتند

  درصــــد ســــال ســــوم و % 6/31ســــال دوم، % 7/33دبيرســــتان، 
ــه     ــي مشــغول ب ــتانهاي دولت ــيش دانشــگاهي و همگــي در دبيرس پ

ــانگين ســني آنهــا   ــد و مي ــود 52/16 ±07/1تحصــيل بودن . ســال ب
ــوزان    ــش آم ــدران دان ــت پ ــطح %) 7/45(تحصــيالت اكثري در س

همچنـين  . ه اسـت كشـاورزي بـود  %) 35(ابتدايي و شغل اكثر آنها 
نفـره يـا بيشـتر     8هـاي  در خـانواده  ،%)6/27(دانش آمـوزان   اغلب

  مـوارد مـوثر در كسـب آگـاهي     ،)1(جـدول  . كردنـد مـي  زندگي
 ،آموزان دبيرستانهاي روستاي يـزد در دانش ي مواد مخدرباره در 

ها توان نـه گفـتن در مقابـل    درصد نمونه 9/85بيانگر آن است كه 
درصـد آنهـا بـا فـرد      2/70مخـدر را داشـته،    پيشنهاد مصرف مواد

درصـد مـوارد حـداقل يـك فـرد       9/37معتاد برخورد داشـته و در  
در حداقل يـك فـرد معتـاد     موارددرصد  1/7معتاد در فاميل و در 

ــين . وجــود داشــته اســت خــانواده  ــوارد درصــد  5/17در همچن م
درصـد  9/13در و پيشنهاد مصرف مواد مخـدر از طـرف دوسـتان    

  .در افراد وجود داشتبه مفيد بودن مواد مخدراعتقاد 
ي مـورد بررسـي در مـورد انـواع مـواد      وضعيت آگاهي جامعه

ي آمـوزان از نحـوه  كـه آگـاهي دانـش    بـود  بـدين صـورت   مخدر
. نسبت به سـاير مـواد مخـدر بيشـتر بـوده     %) 6/69(ترياك  مصرف
آمـوزان بـه   دانـش ن آگاهي از وابستگي جسـمي و روحـي   همچني
بيشـترين نسـبت هـا    از %) 6/57( الكـل  بـه و آگاهي %) 6/80(شيره 

ي آگــاهي از شــكل مــاده  نيــز پــس از الكــل   .برخــوردار بــود 
بــــاالتر از بقيــــه بــــوده %) 8/47(و تريــــاك %) 3/54(هــــروئين

   .)2جدول (.است

آمـوزان پسـر دبيرسـتانهاي    دانـش ميانگين نمره آگـاهي   3جدول 
  سـب نـوع مـاده نشـان    روستايي يزد در مورد مواد مخدر و الكل بر ح

در مـورد تريـاك   ) نمـره  8از (كـه ميـانگين نمـره آگـاهي      مي دهـد  
بيشتر از ساير مواد بوده و ميانگين كل آگاهي از مـواد  ) 17/3±47/3(

  .نمره بوده است 64از  52/7±57/7مخدر 
آموزان پسـر دبيرسـتانهاي روسـتايي    ي آگاهي دانشميانگين نمره

ب وجـود فـرد معتـاد در خـانواده و     يزد در مورد مواد مخدر بـر حسـ  
هايي كه حداقل يك نفر فرد فاميل نيز بيانگر آن است كه در خانواده

بيشـتر از  ) 86/13±6/8بـا ميـانگين   (ي آگـاهي  معتاد وجود دارد نمره
و نمـره  ) P=000/0(ايي اسـت كـه فـرد معتـاد وجـود نـدارد      هخانواده
با (اند آموزاني كه در فاميل حداقل يك فرد معتاد داشتهدانشآگاهي 

ــانگين  ــور معنـــي ) 31/9±2/8ميـ ــه طـ ــز بـ ــنيـ ــاير داري بيشـ   تر از سـ
اين نتيجه بيانگر آن  .)4جدول ) ( P=000/0(آموزان بوده است دانش

اســت وجــود فــرد معتــاد در خــانواده و فاميــل باعــث برخــورد بيشــتر 
  .شوديش آگاهي آنها در اين مورد مينوجوانان با مسئله اعتياد و افزا

  
ي توزيع فراواني موارد مؤثر در كسب آگاهي درباره )1جدول 

  مواد مخدر و الكل

درصد  موارد موثر تعداد

 وجود حداقل يك فرد معتاد در خانواده 36 1/7
 وجود فرد معتاد در فاميل 193 9/37
 برخورد داشتن با فرد معتاد  358 2/70
 ايي با فرد معتاد هم سن و سال خودآشن 216 5/42
 صحبت كردن با دوستان در مورد مواد مخدر  374 5/73
 پيشنهاد مصرف مواد مخدر از طرف دوستان  89 5/17
داشتن توان نه گفتن در مقابل پيشنهاد مصرف مواد مخدر  434 9/85
 اعتقاد به اينكه مصرف مواد مخدر منافعي هم دارد  71 9/13

  
  توزيع فراواني وضعيت آگاهي دانش آموزان پسر دبيرستانهاي روستايي يزد در مورد انواع مواد مخدر )2جدول

داروهاي روان گردان   وضعيت آگاهي  ترياك هروئين حشيش سوخته شيره  الكل

درصد تعداد درصد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد   تعداد
 )درصد ازكل(نام بردن 316 62 175 3/34 124 3/24 1 2/0 36 1/7  33  5/6  52  2/10

8/1  9  5/3  18  8/1 9 0 0 3/3 17 8 41 6/29 151  

3/17    5/54    25  0 0 7/13  4/23  8/47  
درصد از موارد ( ديدن

 )نامبرده
 آگاهي از شكل ماده 151 8/47 95 3/54 33 6/26 0 0 17 2/47  19  6/57  17  7/32
 آگاهي از نحوه مصرف 220 6/69 95 3/54 49 5/39 0 0 22 1/61  22  7/66  20  5/38
 آگاهي از وابستگي جسمي 234 3/74 117 9/66 49 5/39 0 0 29 6/80  26  8/78  28  8/53
 آگاهي از وابستگي روحي 236 9/74 120 6/68 77 1/62 0 0 29 6/80  23  7/69  28  8/53
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  يزد در مورد مواد مخدر بر حسب نوع مادهاستان پسر دبيرستان هاي روستاهاي  آگاهي دانش آموزان يميانگين نمره )3جدول 

Max  Min  نوع ماده ميانگين و انحراف معيار 

 ترياك 17/3±47/3 0 8
 سوخته 09/0±004/0 0 2
 شيره 44/1±37/0 0 8
 هروئين 64/2±68/1 0 8
 حشيش 81/1±96/0 0 8
 الكل 5/1±38/0 0 8
 داروهاي روان گردان 42/1±42/0 0 8
 ساير انواع مواد مخدر 01/1±24/0 0 8

 كل 57/7±52/7 0 64

  
يزد در مورد مواد مخدر بر حسب وجود فرد معتاد در خانواده و استان آموزان پسر دبيرستانهاي روستايي ميانگين نمره آگاهي دانش )4جدول

  فاميل

 وجود فرد معتاد در خانواده در فاميل

   تعداد درصد ميانگين و انحراف معيار تعداد درصد و انحراف معيار ميانگين 

 بلي 36 1/7 6/8±86/13 193 9/37 ±31/9 2/8

 خير 472 9/92 3/7±06/7 316 2/62 ±45/6 7

000/0=P 000/0=P P-value 

  
  بحث

ــر اســاس ــانگين كــل نمــرات آگــاهي    ب ــايج ايــن مطالعــه مي   نت
مورد مواد مخـدر  در روستايي يزد دانش آموزان پسر دبيرستانهاي 

و در مـــورد تريـــاك بيشـــتر از ســـاير مـــواد  اســـت 52/7 57/7±
همچنين ميـانگين آگـاهي در مـورد هـروئين     ). 47/3 ±17/3(است

ترين پس از تريـاك بـاال  ) 96/0 ±81/1(و حشيش ) 68/1 64/2±(
ها را شـايد بتـوان بـه    يافتهاين  .رقم را به خود اختصاص داده است

ز نيـ ديگري تحقيقات . در كشور ارتباط دادها اپيومف قدمت مصر
 . )6،7(نمايدرا تأييد مي يافته ها ناي

ز دانــش آمــوزان درصــد ا 1/7اســاس نتــايج ايــن پــژوهش بــر 
هـاي آنهـا حـداقل يـك فـرد      ند كه در خـانواده روستايي بيان داشت
داقل يـك فـرد   درصـد آنهـا حـ    9/37همچنـين  . معتاد وجود دارد

آمـوزان از  ي آگـاهي دانـش  ميانگين نمـره  .ندل داشتمعتاد در فامي
و ) 86/13± 6/8(مواد مخدر بر حسب وجود فرد معتاد در خانواده 

اين نتـايج بـا   ). P=000/0(دار بوده است معني) 31/9± 2/8(فاميل 
همــاهنگي  و همكــارانBabaei Asl   ، Hahnقي تحقيــنتيجــه
آموزاني كـه  دانشو بيانگر آن است كه ميزان آگاهي  )3و 8(دارد

آموزاني اسـت  ي مصرف كننده دارند بسيار بيشتر از دانشخانواده
اين آگاهي ناشي . كنندي آنها مواد مخدر مصرف نميكه خانواده

آموزان با فرد معتاد و شناخت فرد نسبت به مـواد  از بر خورد دانش
  همچنين نتايج حاكي از آن اسـت كـه بـين نمـرات آگـاهي      . است
ان روستايي و معدل سال قبل، شغل و تحصيالت پدر و آموزدانش

آموزان به يك ي اين دانشبعد خانوار ارتباطي وجود ندارد و همه
ن دليل باشد كه اين نتيجه شايد به اي. نسبت در معرض خطر هستند

هاي با تحصيالت باالتر آگـاهي بيشـتري بـه    طرف خانواده از يك
باورهاي نادرست مبنـي بـر   دهند و از سوي ديگر فرزندان خود مي

اينكه گفتگو در مورد مواد مخدر اثرات سوء بر فرزندان دارد، در 
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مي تـوان گفـت آگـاهي داشـتن بـه      همچنين  .خانواده حاكم است

شود بلكه باورهاي نادرست و ضد اعتياد نمي كاهشتنهايي باعث 
  . دهدرا افزايش مي آنگرايش به  اعتيادارزش نبودن 

Swadi كه خـانواده و نحـوه ي ارتبـاط والـدين بـا       معتقد است
فرزندان مهمترين عامل پيشگيري كننده از مصرف مواد مخدر در 

  .)9(جوانان است
به طور كلي با توجه به فراواني وجود فرد معتـاد در خـانواده و   
فاميل، پيشنهاد مصرف از طرف دوسـتان و اعتقـاد بـه مفيـد بـودن      

ــاد در مــواد مخــدر بايــد اذعــان داشــت كــه خطــر    ــه اعتي ــتالء ب   اب
آموزان باال است و بايد در اين زمينه اقدامات جدي صورت دانش
  .پذيرد

  گيرينتيجه
هاي اين پژوهش مبنـي بـر اينكـه درصـد قابـل تـوجهي از       يافته
اند كـه مصـرف مـواد مخـدر مـي توانـد       آموزان اظهار داشتهدانش

. اسـت مفيد هم باشد، زنگ خطري در جهت سـوء مصـرف مـواد    
توان گفت كه اگر مواد مخدر در دسترس باشد و مصـرف آن  مي

از طرف دوستان پيشنهاد شود، همچنين اعتقـاد بـه مفيـد بـودن آن     
توانـد آغـازي بـراي مصـرف     هم وجود داشته باشد اين عوامل مي

بنابراين مسئوالن آموزش و پرورش بايد در جهـت  . اين مواد باشد
  صـالح و تغييـر رفتـار    آموزش پيامدهاي سوء مصرف اين مواد و ا

  .دانش آموزان اقدام نمايند
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