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  ۹۴تا  ۹۱ صفحات) / ۳۶پي در پي ( ۴شماره /  ۱۲دوره /  ۱۳۸۹زمستان  / گرگان زشكيپ علوم دانشگاه علمي مجله

 

  كوتاه گزارش
  
  
  
  
  
  
  

  مخدر مواد مصرف سوء به افراد گرايش با يخانوادگ و يفرد يها يژگيو ارتباط
  ۵صفري رويا ،۴منصوريان مرتضي ،۳ساالري هادي دكتر ،۲*يقربان يمصطف ،۱آسايش حميد

 يپزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي گرگان و دانشجو ت علمي گروهأعضو هي -۲ .رگانگ پزشكي علوم انشگاهد ، مامايي و پرستاري دانشكده علمي هيأت عضو -۱
ي آموزش ادکتر يدانشجو -۴ .گرگان پزشكي علوم دانشگاه ، پزشكي دانشكده ، روانپزشكي و نورولوژي گروه استاديار -۳ .تهران يدانشگاه علوم پزشک يولوژيدمياپ يادکتر

  .تهران پزشكي علوم دانشگاه اپيدميولوژي شدار كارشناسي دانشجوي -۵ .ايالمبهداشت دانشگاه علوم پزشکي 

  _____________________________________________________________________    
  چكيده
 ثرؤم عوامل نيا از يبرخ که آنجا از و است امروز جهان عمده يها ينگران و معضالت از يکي مخدر مواد سوءمصرف : هدف و زمينه

 .كرد اجرا و طراحي شواهد بر مبتني و رترؤم پيشگيرانه هاي برنامه توان مي آنها شناخت با ؛دارند اصالح و رييتغ تيقابل يخانوادگ و يفرد
 مراجعه معرف خود معتاديندر  مخدر مواد مصرف سوء به افراد گرايش و يخانوادگ و يفرد يها يژگيو ارتباط تعيين هدف با مطالعه نيا

  .اجرا گرديد گرگان آذر ٥ يدرمان يآموزش مرکز ادياعت ترک کينيکل به کننده
  

به  گرگان آذر پنجم يدرمان يآموزش مرکز ادياعت ترک کينيکل معتاد مراجعه کننده به ١٢٠ روی ياهدش مورد مطالعه نيا : بررسي روش
 اطالعـات  آوري جمـع  ابـزار  .انجام شد ١٣٨٧طي سال به عنوان گروه شاهد  جنس و سننظر  از شده همساننفر  ١٢٠ و موردگروه عنوان 

  .دش استفاده متغيرها بين روابط تحليل و تجزيه براي مستقل يت و اسكوئر كاي آزمون از .بود مصاحبه با مأتو پرسشنامه
  

  ، :CI%95 ٠٩/٤-٥٠( ديپلم و) OR=٦٣/٤،  :CI%95 ٧٨/١-٠٢/١٢( دبيرستاني تحصيالت داشتن ،مطالعه هاي اين براساس يافته : ها يافته
٥٨/١٥=OR( فرد گرايش شانس معتاد دوستان يا دوست شتندا .داد افزايش دانشگاهي تحصيالت به نسبت را مخدر مواد به گرايش شانس 
 را مخـدر  مـواد  بـه  گرايش شانس حال يا سابقه سيگاري بودن فرد در گذشته و):CI%95 ٠٩/٤-١٣/١٣( برابر٣٢/٧ را مواد مصرف سوء به
ـ  شغل كه افرادي به نسبت دائم شغل داراي افراد همچنين .داده است افزايش ):CI%٦٥/٦95-٩٣/٢٢( برابر٣٥/١٢  شـانس  شـتند؛ دا تموق

  .داشتند مخدر مواد به گرايشبراي  )OR=١٠٩/٠،  :CI%95 ٦٥/٦-٩٣/٢٢( كمتري
  

 ؛باشد يم مؤثر مخدر مواد به شيگرا در بيكاري و پايين تحصيالت گار،يس مصرف دوستان، ادياعتاين مطالعه نشان داد كه  : گيري نتيجه
 جامعـه  نيولؤمسـ  و خـانواده  توسـط  جوانان، ژهيو به جامعه افراد نيب در خطر واملع گونه نيا کاهش براي شده يزير برنامه ياقداماتلذا 

  .ضروري است
  

  اعتياد ، تحصيالت ، شغل ، مخدر مواد مصرف سوء : ها واژه کليد
  _____________________________________________________________________    
  qorbani@goums.ac.ir : يالکترونيک پست ، قرباني مصطفي : مسؤول نويسنده *

  ۴۴۲۱۶۵۶ : نمابر ، )۰۱۷۱( ۴۴۲۱۶۵۳ - ۲۸۴ داخلي : تلفن ، پزشكي دانشكده ، )فلسفي بنياد( گلستان پزشكي علوم دانشگاه ، گرگان : نشاني
 ۲۵/۵/۸۹ : مقاله رشيپذ ، ۱۳/۵/۸۹ : نهايي اصالح ، ۲/۶/۸۸ : مقاله وصول
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  مخدر مواد مصرف سوء به ادافر گرايش با خانوادگي و فردي هاي ويژگي ارتباط / ٩٢

  )۳۶پي در پي ( ۴شماره /  ۱۲دوره /  ۱۳۸۹زمستان  / گرگان پزشكي علوم دانشگاه علمي مجله

  مقدمه
 پزشـکی،  بـزرگ  مشـکالت  از مخـدر  مواد از استفاده سوء

 عـدم  وجـود  بـا  ).2و1( باشد یم فرهنگی و اقتصادي اجتماعی،
 مختلـف  طبقات ،یاجتماع نظر از یونیاف مواد مصرف تیمقبول
 .)3و2( باشـند  یمـ  ریـ درگ يجـد  صـورت  بـه  لهأمس نیا با افراد

 اندازد یم خطر به را جامعه و خانواده فرد، سالمت که يطور به
 ).4( شود یم يفرد یاخالق و یروان انحطاط موجبهمچنین  و
 و فردي يها یژگیو و عوامل نقش از همواره که نیا رغم یعل

ــانوادگ ــروع در یخ ــداوم و ش ــرایش ت ــه گ ــواد ب  در مخــدر م
 نیا از کی هر ریتاث زانیم یول ؛شود یم بحث مختلف مطالعات
  .است نامشخص مواد مصرف سوء به فرد شیگرا در عوامل

اي فـردي و  هـ  ارتبـاط ویژگـی   تعیـین این مطالعه بـا هـدف   
خانوادگی و گـرایش افـراد بـه سـوء مصـرف مـواد مخـدر در        
معتادین خود معرف مراجعه کننـده بـه کلینیـک تـرك اعتیـاد      

  .آذر گرگان اجرا گردید 5مرکز آموزشی درمانی 
  بررسي روش

 بـه  کننـده  مراجعه معتاد 120روي  يشاهد مورد مطالعه نیا
ــنیکل ــاعت تــرك کی ــ مرکــز ادی ــان یآموزش ــنجم یدرم  ،آذر پ

به عنوان گروه  منظم یتصادف يریگ نمونه روش بهانتخاب شده 
از نظـر سـن و جـنس     شـده  همسـان  غیرمعتـاد فرد  120 ومورد 

 یدرمان یآموزش مرکز پزشکی چشم کینیکل به کننده مراجعه
ابـزار  . شدانجام  1387طی سال  به عنوان گروه شاهد آذر پنجم

 اطالعـات  وبخشدمشتمل بر  يا پرسشنامهگردآوري اطالعات 
مخـدر   مـواد  مصرف سوء به مربوط االتؤس و یشناخت تیجمع
ــود ــار .ب ــوایی اعتب ــا محت ــنامه نی ــط پرسش ــد توس ــن چن  از ت

 توسـط  آن ییایـ پا و دیـ گرد دیـ تائ روانپرستاران و روانپزشکان
ــاخ يآلفــا بیضــر ــیتع) 78/0( کرونب توســط  هــا داده .شــد نی

ن رگرسـیون  آزمـو  از استفاده باو  SPSS 11.5 يآمار افزار رمن
نتایج این آزمـون بـه صـورت     .ندشد لیتحل و هیتجزلجستیک 

بیـان   درصد95نسبت شانس خام و تطبیق شده و فاصله اطمینان 
در نظـر گرفتـه    05/0داري آزمون کمتـر از   سطح معنی .گردید

  .شد
  ها يافته
. بودنـد  مـرد  شـاهد  و مـورد گروه  از )درصد2/89( نفر 107

سـال   37/34 و 2/34 ترتیـب ه ب شاهد و ردمو افراد سن نیانگیم
آمــاري  اخــتالف جــنس و ســن لحــاظ از گــروه دو بــین .بــود

هـاي حاصــل مــدل چنــد متغیــره   یافتــه .نشــد دیــده داري معنـی 
ـ  اخـتالف . یک آمده اسـت رگرسیون لجستیک در جدول   نیب

 يآمـار  لحـاظ  از التیتحصـ  و شـغل  تیوضع نظر از گروه دو
  .)یک جدول( )>01/0P( بود دار یمعن

  ارتباط بين متغيرهاي مستقل و گرايش به مواد مخدر در مدل تک متغيره و چندمتغيره رگرسيون لجستيک:  ١جدول 

  گروه مورد  متغير
  )درصد(تعداد 

  گروه شاهد
  )درصد(تعداد 

 مدل چنده متغيره  مدل تک متغيره

OR  95% CI  OR  95% CI  

  تحصيالت

  ٩١٩/٠ - ٤١/١٢ ٣٧/٣  ٥٨/٠ - ٦٥/٣  ٤٤/١ )٦/٧( ٩ )٣٤/١٨( ٢٢  بيسواد
  ٠٦٤/٠ - ٣٧/٩٦  ٤٧/٢  ٤١/٠ - ٤٧/١٤  ٤٤/٢ )٥/١٩( ٢٣ )٥٤/٣٢( ٣٩  ابتدايي
  ٢٥٢/٠ – ٣٣/٥  ١٦/١  ٢١/٠ - ٨٩/١  ٦٣١/٠ )٥/٢( ٣ )٥/٢( ٣  راهنمايي
  ٤٧/٢ - ٤٢/٤١  ١٢/١٠ *  ٧٨/١ - ٠٢/١٢  ٦٣/٤ * )٨/٦( ٨ )٨/٢٥( ٣١  دبيرستان
  ٥١/١ - ٧٣/٤٤  ٤١/٨ *  ٩/٤ - ٥٠  ٥٨/١٥ * )٥/٣٠( ٣٦ )٨/١٥( ١٩  ديپلم

  -  ١  -  ١ )١/٣٣( ٣٩ )٥( ٦  دانشگاهي

  شغل

  ٠٨٢/٠ - ٥٨٥/٠ ٢١٩/٠ *  ٠٥/٠ -٢٢/٠  ١٠٩/٠ * )٥/٤١( ٤٩ )٥/١٧( ٢١  کار دائم
  ٢٥٢/٠ - ٣٣/٥  ١٦/١  ٤١/٠ -٤٧/١٤  ٤٤/٢ )٣/١٥( ١٨ )٢/٥٩( ٧١  موقت کار

  ١١٨/٠ – ٢٥/١  ٣٦٥/٠  ٢١/٠ -٩٧/٠  ٤٦٣/٠ )٩/٥( ٧ )٠( ٠  بازنشسته
  ٣٥٤/٠ - ٨٢٤/١٢  ١٣/٢  ٦٤/٠-٩/ ١٧  ٤٢/٢ )٤/١٤( ١٧ )٥/٢( ٣  محصل
  -  ١  -  ١ )٩/٢٢( ٢٧ )٨/٢٠( ٢٥  بيکار

  ٣٤/٣ - ٠٧/١٧  ٥٣/٧ *  ٦٥/٦- ٩٣/٢٢  ٣٥/١٢ * مصرف سيگار توسط فرد 
  ٠٤/٢ - ١٢/١٥  ٥٥/٥ *  ٠٩/٤-١٣/١٣  ٣٣/٧ * مصرف مواد مخدر در دوستان 
  -  -  ٥٥/٠ - ٧١/١  ٩٧/٠ مصرف مواد مخدر در خانواده 
  -  -  ٦٤/٠ -٨٤/١  ٠٨/١ مصرف دخانيات در خانواده 
  -  -  ٢٤/٠ -٠٩/٢  ٧١٩/٠  سابقه اخراج از مدرسه  

  ٠٥/٠دار در سطح  معني *
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  ٩٣ /حميد آسايش و همکاران   

  )۳۶پي در پي ( ۴شماره /  ۱۲دوره /  ۱۳۸۹زمستان  / گرگان پزشكي علوم دانشگاه علمي مجله  

ــر از ــابقه نظ ــراج س ــه از اخ ــدخان مصــرف و مدرس  در اتی
 همشاهد شاهد و مورد گروه دو نیب يدار یمعن اختالف خانواده

 مصـرف  و گاریسـ  مصرف سابقه نظر از گروه دو اختالف .نشد
 بـدین  .)>05/0P( بود دار معنی آماري لحاظ از دوستان در مواد

 مواد به ردف گرایش شانس دوستان در مواد مصرف که صورت
 گاریسـ  مصرف و ):CI%95 09/4-13/13( ربراب 33/7 رامخدر 
 برابـر  35/12 رامخـدر   مـواد  بـه  فـرد  گرایش شانس فرد توسط

)93/22-65/695%CI:( بـر  عـالوه  متغیـره  تـک  مـدل  در .نمود 
 شغل داشتن دوستان، مواد مصرف و فرد توسط گاریس مصرف

داد  کـاهش ش بـه مـواد مخـدر را    یدائم نسبت بـه موقـت گـرا   
)93/22-65/6 95%CI:  ،109/0=OR( .ــین ــودن همچنـ  دارا بـ

و ) CI:  ،63/4=OR%95 78/1-02/12(تحصیالت دبیرسـتانی  
ــپلم ــا یشــانس گــرا )CI:  ،58/15=OR%95 09/4-50( دی ش ب

  .ش دادیافزا یالت دانشگاهیمواد را نسبت به تحص
  بحث

تان، نتایج این مطالعه نشان داد  که عدم اعتیاد در بـین دوسـ  
سیگاري نبـودن، داشـتن شـغل دائـم و تحصـیالت دانشـگاهی       

  .دهد یکاهش مشانس گرایش به مواد مخدر را 
 نیبـ  یتفاوت مدرسه از اخراج سابقه نظر ازحاضر  مطالعه در
 جـود  و )درصد6/7( شاهد و )درصد6/5( مورد گروه يها نمونه

ن یدر بـ  زاده و رسـول  يمولـو در مطالعـه   کـه  یحال در .نداشت
 يبـرا  یشاخصـ  عنـوان  بـه  شدن مردود نیب لینان شهر اردبجوا

 اخـتالف  شـاهد  گـروه  و نیمعتـاد  گـروه  در یلیتحص شکست
 ینـ یب شیپـ عامـل   یلیتحصـ  شکسـت  و شـت دا وجود دار یمعن

  ).5(شد  گزارش مخدر مواد به شیگرا کننده
 مصرف سوء ی بادوستان از معتادین مطالعه حاضر درصد 79
 در رقــم نیــا کــه اســت یحــال در نیــا و داشــتندمخــدر  مــواد
دار  با اختالف آماري معنـی  درصد 9/33 شاهد گروه يها نمونه
 کننـده  مصـرف  دوسـتان  داشتن توان نتیجه گرفت که و می بود
فرد  شیگرا شانس ندهیآ در ان؛آن با معاشرت و ادآوریاعت مواد

 .افزایـد  مـی  توجهی قابل میزان به رامخدر  مواد سوءمصرف به
 طـرد  معتـاد،  همکـارن  و دوسـتان  داشـتن  يکلد اراست نیدرهم
 در را یاجتمـاع  گـاه یپا دادن دسـت  از و خانواده يسو از شدن
 دوسـتان  یفروغـ  مطالعـه  در ).6( دانسـت  مؤثر مواد به شیگرا

 و مشــوق مــوارد درصــد 66 در همکــاران و مدرســه از خــارج

 هـا  نمونه از درصد 4/0 فقط و اند بوده مخدر مواد شنهاددهندهیپ
 بودنـد  کـرده  یونیـ اف مـواد  مصـرف  سوء به اقدام شنهادیپ ونبد
ـ  1998در سـال   و همکاران Nurco مطالعه ).7( ن معتـادان  یدر ب

 دوسـتان  وجـود  زیـ ن ،امریکـا  موریبه مـواد مخـدر در شـهر بـالت    
 بـه  شیگـرا  در را نابهنجـار  یاجتمـاع  يرفتارهـا  يدارا همسال

و  Sussman لعـه مطا ).8(ه است داد قرار تائید مورد مخدر مواد
 انیم در که نشان داد هیروس و کایآمر جامعه دو يروهمکاران 

 در مخـدر  مـواد  مصـرف  سـوء  يفـرد  درون -یاجتماع عوامل
 یمثبت یهمبستگ خانواده درمخدر  مواد مصرف سوء و دوستان

  ).9( دارد ادیاعت به فرد شیگرا با
 شـانس  يدار یمعنـ  طـور  به گاریس مصرفحاضر  مطالعه در
نتـایج   بـا  هـا  افتـه ی نیـ ا .داده اسـت  شیافزا را مواد به شیگرا

 مطالعه مولـوي  در .داشت یخوان همزاده  و رسول يمولو مطالعه
گـروه   نیبـ  در و درصـد  84 مـورد گروه  نیب در گاریس مصرف
 مطالعــه جینتــا نیهمچنــ ).5(ه دســت آمــد بــ درصــد 16 شــاهد

Sussman مـاه  در گاریس مصرف نیب مثبت یهمبستگ مورد در 
 بـود  یفعلـ  مطالعـه  جینتا با خوان هم ادیاعت به شیگرا و گذشته

 گاریسـ  و مخـدر  مـواد  مصـرف  ،یخانوادگ عوامل نیب در ).9(
 بــاًیتقر گــروه دو هــر در خــانواده ياعضــا نیبــ در )اتیــدخان(
ن دو یبـ  يدار یمعنـ  اخـتالف  زیـ ن يآمـار  نظـر  از و بود کسانی

 مطالعــهر د کــه یحــال در .نشــد مشــاهده شــاهد و مــورد گــروه
 مصـرف  نظـر  از یخانوادگ مثبت سابقه نیبو همکاران  یاعظم
ي دار یمعنـ  ارتبـاط  مخـدر  مـواد  بـه  شیگـرا  و ادآوریاعت مواد

 مـواد  به گرایش زاده و رسول يمولودر مطالعه  ).10(یافت شد 
 85و غیرمعتـاد بـه ترتیـب     معتـاد  گروه افراد خانواده در مخدر
 يآمـار  نظر از اختالف نیاداشت و  وجود درصد 15 و درصد

 از را نیوالـد  ادیـ اعت زیـ نو همکـاران   Kardia ).5( بود دار یمعن
 یمعرفـ  مـواد  بـه  یوابسـتگ  و شیگـرا  کننـده  ینیب شیپ عوامل
 مـورد  درنیـز  و همکـاران   Coviello مطالعه جینتا ).11( ندکرد
 در مـواد  سوءمصـرف  وجـود  صـورت  در ادیـ اعت خطر شیافزا

  ).12(خوانی داشت  مطالعه ما هم جیتان با خانواده ياعضا یکی
  گيري نتيجه

 مصــرف دوســتان، ادیــاعتنتـایج ایــن مطالعــه نشــان داد کـه   
 مخـدر  مـواد  بـه  شیگرا در بیکاري و پایین تحصیالت گار،یس

 نیـ ا کـاهش  بـراي  شـده  يزیـ ر برنامـه  اقدامات لذا. است مؤثر
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  مخدر مواد مصرف سوء به ادافر گرايش با خانوادگي و فردي هاي ويژگي ارتباط / ٩٤

  )۳۶پي در پي ( ۴شماره /  ۱۲دوره /  ۱۳۸۹زمستان  / گرگان پزشكي علوم دانشگاه علمي مجله

 خانواده توسط جوانان، ژهیو به جامعه افراد نیب در خطر عوامل
  .است يضرور جامعه نیولؤمس و

  قدرداني و تشكر
مصـوب   ) 7246 شـماره (حاصل طـرح تحقیقـاتی   ه مقال این

. لستان بودات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی گقمعاونت تحقی
تحقیقـات و فنـاوري   ونـت  امعوسـیله از کارکنـان محتـرم     بدین

داریـم و  را محترم کمال تشـکر  دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
کنندگان در این مطالعه و همکاران کلینیک  از شرکت همچنین

ــژه    ــه ویـ ــان بـ ــنجم آذر گرگـ ــتان پـ ــاد بیمارسـ ــرك اعتیـ   تـ
  .کنیم اري میزآقاي صفرمنگوش سپاسگ
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