
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

                                                                                                          ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                          

                The 6th National Congress on Family Pathology                          

 

 

 341 

 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 

 

 مرور سيستماتيك عوامل خانوادگي مرتبط با سوء مصرف سيگار، مواد مخدر و 

 در بين نوجوانان ايراني الكل

 
 ∗دكتر علي زاده محمدي

 ره سروش فرزه

 

 

 دوران نوجوانـي بـه دلـيل تغييرات متفاوت فيزيكي، احساسي و اجتماعي براي فرد با بروز برخي رفتارها             :مقدمـه  
. اش ايجاد كندباري را براي نوجوان در زمان حال و زندگي آينده     همـراه اسـت كـه ممكن است نتايج مخرب و زيان           
اي از رفتارهاي پرخطر جنسي     برند، كه طيف گسترده   رخطر نام مي  محققـان از  اين رفتارها تحت عنوان رفتارهاي پ         

در مورد چنين . گيردهاي داراي خطرات باال را دربرمي     تـا سـوء مـصرف مـوادمخدر، الكـل، سـيگار و حتي رانندگي              
. هاي بسياري صورت گرفته استگيري و تشديدشان مطالعات و بررسي  رفتارهايـي و علـل و عـوامل موثـر بـر شكل            

توانند سالمت جسمي فرد نوجوان را دچار مخاطره        سو مي هايي از آن جهت حائز اهميتند كه از يك        پژوهشچنـين   
كنـند و حتـي مـوجب مـرگ وي گـردند و از سوي ديگر سالمت روان و زندگي سالم وي در آينده را با مشكالت و           

 .  خطرات جدي مواجه خواهند كرد

ي رفتارهاي پرخطر هاي پيشين صورت گرفته در حوزه     و پژوهش پـژوهش پيش رو با هدف بررسي مطالعات          :هدف
اين مطالعه درصدد است كه دريابد برمبناي . مـرتبط بـا سـوء مـصرف سـيگار، الكل و مواد مخدر انجام گرفته است        

كه اين مطالعه از آن جايي . گيري و تشديد چنين رفتارهايي موثرند     مطالعـات گذشـته چه عوامل خانوادگي بر شكل        
ي نقاط قوت و ضعف مطالعات موجود در اين         گيرد، امكان ارائه  سـتفاده از روش مـرور سيـستماتيك صورت مي         بـا ا  

 . حوزه و نيز بيان راهكارها و پيشنهادهاي جديد براي مطالعات آتي را نيز دربردارد

هاي تحقيق  مورد از آنها كه با معيار      21 پيشين،    مطالعـه  3000 در ايـن پـژوهش پـس از بررسـي بـيش از               :روش 
توان عواملي همچون   برمبناي تحقيقات گذشته مي   . سازگاري داشت، انتخاب شده و مورد بررسي دقيق قرار گرفتند         

كننده در خانواده و نيز در ميان دوستان و همساالن، وضعيت           سـن، جنسيت، وضعيت تحصيلي، حضور افراد مصرف       
ترين ت دسترسي آسان به مواد مخدر، سيگار و الكل را مهمدرآمـد و پايگـاه اجتماعي ـ اقتصادي خانواده، و در نهاي   

 .عوامل تأثيرگذار بر سوء مصرف مواد در ميان نوجوانان دانست

تـرين پيـشنهادات اين پژوهش توجه بيشتر به عوامل مختلف خانوادگي و اجتماعي است كه                 يكـي از مهـم     :بحـث 
 .اندن تحقيقي را از محققان سلب كردهاند و در نتيجه امكان شناخت درست چنين ميدامغفول مانده

مرور , خطرپذيـري، نوجـوان، گـرايش بـه رفـتارهاي پرخطـر، نگـرش به رفتارهاي پرخطر، خانواده          :هـا هكلـيدواژ 
 سيستماتيك
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