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A systematic review of educational 
interventions in the prevention of drug 
use among Adolescent
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Introduction
In adolescence, despite the high level of physical ability and feel alive, dangerous behavior on the 
highest level and the most threatening the life of the period of onset of drug use is high risk behaviors. 
Dramatic consequences, such as increased risk of premature and unhealthy sexual behavior, AIDS, 
growth disorders, affective, moral and cognitive, academic failure, severe, increased risk of suicide and 
serious health problems and psychosocial addiction drug abuse have. Therefore, appropriate planning of 
effective training programs for the prevention and control of drug abuse in adolescents is very important 
especially stimulants. This study was conducted to evaluate educational interventions in order to find the 
best way and design of interventions for the prevention of addiction has been done.

Methods
A systematic review articles, educational interventions or prevention of drug use among young drivers in 
the database magiran, SID, Wiley online library, science direct with keyword-based drugs and prevention 
of drug use in the school for 14 years Since there is between articles, 18 papers were selected appropriate 
external.

Results
of drug prevention interventions had a positive impact in the world of adolescents with substance use 
prevention strategies, the use of the mass media in education, school-based curriculum focusing on the 
social impact of comprehensive, computer-based training interventions , participation of parents and 
teachers in education, community-based programs, school-based programs and interventions based on 
models of health promotion is done.
teens should be used.

Key words
Models, Educational, adolescents Substance-Related Disorders-prevention and control
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Background and Objectives
Nowadays addiction and substance abuse are some of 
the most important health concerns, social, and political 
challenges in all over the world. This phenomenon is very 
prevalent in youth and especially in medical students 
as health providers.But few studies have been done in 
this ground.Hence,the aim of this study isto show and 
compare new students’knowledge and attitudes about 
addiction versus elder students’.

Materials and Methods
This cross-sectional descriptive study was conducted in 
the beginning of 2016 in Anzali Campus, Guilan, Iran, 
on 118 students by answering to questionnaires that 
102 of them completely answered to the questions. One 
half of students was elder who has studied at least three 
years medicine and one half was new. To avoid bias and 
obtain more comprehensive data,five persons in both 
groups of students was interviewed after answering 
to the questionnaires. The data obtained were finally 
analyzed by SPSS 16 and Chi-square test.p<0.05 
wasconsidered as the significant level.

Results
Data analysis revealed that there was no significant 
difference in students’ knowledge and attitude between two 
groups.There was no significant relationship between mean 
knowledge and attitude score and variables such as gender.
True awareness of new students about substances and 
addiction complications, cause of tendency and prevention 
factors were 54%, 38% and 58% respectively, in elder 
students were62%, 46% and 64% respectively. The most 
mentioned way of exposure to stimulant substances and 
cigarette in new students was pry but in elder students was 
relieving emotional feelings and problems. In both groups 
Lung Cancer was most mentioned item for substances 
complication. Managing youth free time in new students and 
learning skills of living and managing of emotional stresses 
were most pointed items for prevention of addiction and 
smoking in elder students.

Conclusion:On the basis of the obtained results,as regards 
universities play important role in education,it suggested 
that having sanitarian teaching plansto prevent addiction 
and substances abuseshould be started at school and 
additionally should be continued at university. Forming some 
classes for new students to teach how managing of their 
emotional feelings and problems and prying, introducing 
new addictive drugs, stimulants and substances. Proving 
some centers for satisfying their energetic activities could be 
useful.Further studies with more students are recommended 
to be conducted in the future.

Key Words
Addiction, knowledge, attitudes, Substance Abuse, Medical 
Students
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Objective
Methamphetamine is a potent central nervous system stimulant with limited therapeutic effects which 
is originally derived from amphetamine.The allure of this drug is its availability in many different 
forms that are relatively easy to make and distribute and inexpensive to purchase. Methamphetamine 
(MA) usage is now widespread in many countries and the consequences of MA abuse are clearly 
manifested in oral diseases (like “Meth mouth”).

Methodology
This article  is a review article by searching the databases, Scopus,Medscape,Google Scholar and 
Pubmed using search terms limited to the English language, of Methamphetamine, Meth mouth, 
Meth, Clinical features of meth mouth and treatment strategies of MA. From a total of 25 papers, 10 
were Selected.

Results
Its  short-term use results in immediate effects that can be pleasurable but medically dangerous but 
long-term use is associated with several negative effects on health such as serious and devastating 
medical, psychological and oral conditions, and in extreme cases can result in death. the consequences 
of MA abuse has been associated with severe oral health effects that is called ‘’Meth mouth”.

Conclusion
Dental professionals need to recognize and understand patients who may be using MA and the risk 
factors associated with its deleteriousoral effects. This knowledge will allow appropriate and effective 
preventive and treatment strategies for dental professionals.

Key words
Methamphetamin, Meth mouth, Dental caries
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Background
Opium addiction and other opium substances are the most common kinds of addiction in the community. 
Smoking of opium is one the most important ways to abuse this material. Some studies have found that 
morphine can decrease the severity of dyspnea in COPD patiants. We studied the pulmonary effects of 
it, according to high prevalence of addiction. This study was planned to determine the effects of opium 
smoking on pulmonary function test.

Material and Methods
The study was done on two groups of men between the ages 30-50. The case group was opium addicts: 
22 cigarette smokers and opium addicts, and 3 men that only were opium addicts the control group 
consists of 22 smokers and nonsmokers men.All the 50 men were done spirometry and the results 
compared with each other.
 
Results
Opium smoking has not extra effects on reduction of pulmonary function tests in case group. Systolic 
blood pressure in case group was lower with meaningful results (p=0.031). ERV was higher in case 
group (p=0.006).

Conclusions
 Abusing opium in values mentioned in this study has no destructive effect on lung volumes. A lower 
systolic blood pressure was detected in opium addicts. ERV in case group was higher.

Key words
Opium - Respiratory function tests - Cigarette smoking- Blood pressure- Expiratory Reserve Volume
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Background
addiction, physical illness, psychological and social 
consequences of impulsive behavior that has 
destructive, constantly repeats. Addiction is one of the 
problems of human society and have always combat 
the problem will waste a lot of energy and capital.
Envy is a unpleasant feeling and inclusive. The nature 
and the core of envy, wishing the other person is 
trying to lose favor; jealousy is one of the emotions 
that could impair the normal functioning of a person's 
life are sometimes endanger her physical and mental 
health, are of particular importance. In studies, less 
attention has been paid to the role of envy in addiction.
This study aimed to investigate the role of envy enjoy 
the causes of addiction to drug addicts 

Materials and Methods
This cross-sectional study was conducted on 100 male 
addicts referring to addiction treatment centers in 
Mashhad were selected using random sampling. The 
instrument  was questionnaire of  envy and tendency 
to addiction questionnaire that validity and its reliability 
has been confirmed in previous studies. Data using 
SPSS software version 20 and was analysis using 
ANOVA and Pearson and Spearman correlation test.

Results
The results showed that the means age of 
32.3 ± 8.5 years and the mean duration of 
addiction10.42 ± 6.8 years. Also the findings 
showed that the means of envy were 
102±21.5 and average score a tendency 
to addiction was 40.3± 7.06.The Spearman 
correlation test showed there was a 
significant correlation between the tendency 
to addiction and envy (P <0.001).

Conclusion: The results of the research 
evidence suggests that envy could be part 
of the tendency towards addiction Predict. 
So as to reduce the tendency of people to 
addiction, it is recommended that programs 
with religious, cultural, educational, and 
upgrading the envy of Spiritual reduced.

Key words
envy, tendency to addiction, addicts
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Introduction
Sleep, the basic needs of complex human 
behavior, sleep problems caused by the abuse of 
opioid dependence and opioid-related disorders 
are a component. The main objective of this 
study was to compare sleep problems related to 
opioid injection and non-injection.

Methods
This is an observational study of a cross-
sectional, population consisted of all opioid-
dependent individuals are in Kermanshah 1393-
94. They were references to Addiction centers 
and camps. Sample method  in this study was 
purposive sampling. 218 (99 members and 
119 non-intravenous injection) patients were 
selected as subjects. In this study, all patients 
were male gender and  we used  demographic 
data questionnaire, Berlin, Pittsburgh Sleep 
Quality Index (PSQI) and Aypvrs Sleepiness Scale 
(ESS) to collect data.  Data analysis using spss 
version 16 and the implementation of procedures 
for descriptive statistics (frequency, mean) and 
inferential statistics (U test) was performed.

Result
the risk of sleep apnea in  inject able group was 
21.51%, with non- inject able group was 50.40. 
Between these two groups, the difference was 
statistically significant (p=0/01). Sleepiness in 
the injection and non-injection 80.52 %, 11/39 
%, the difference between the two groups was 
significant (p= 0/009).

Conclusion
Sleep problems are common in the non-
injectable injection. We can used The results for 
the basic precautions and the use of the asset. 

Keywords
opioid dependence, sleep problems, injectable, 
non-injectable
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هدف و  مقدمه 
روانی  بیماری  این  شیوع  و  بوده  مدرن  جامعه  مشکل  اینترنت  به  اعتیاد  مسئله 
جهانی  سیستم  یک  اینترنت  امروزه  است.  افزایش  حال  در  توجهی  قابل  بطور 
به عنوان  دانشجویان  به خصوص  عموم  استفاده  مورد  افزاینده ای  به طور  که  است 
گزارش  اساس  بر  می گیرد.  قرار  اطالعاتی  منابع  به  دسترسی  مفید  ابزار  یک 
نفر  میلیون   32 2009 حدود  سال  در  ایران  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
آنالین  کاربران  از  تعداد  این  کرده اند.  استفاده  اینترنت  از  ایران  در  آنالین  کاربر 
شناسان  آسیب  می باشد.  مردم  روزمره  زندگی  در  اینترنت  باالی  اهمیت  نشانگر 
اینترنت  از  حد  از  بیش  استفاده  که  هستند  معتقد  روانشناسان  و  اجتماعی 
اینترنت  به  اعتیاد  مسئله  شود.  جسمانی  و  روانی  مشکالت  ایجاد  باعث  می تواند 
همچنین  است،  شده  بررسی  زیادی  مطالعات  در  و  بوده  مدرن  جامعه  مشکل 
شیوع این بیماری روانی به طور قابل توجهی در حال افزایش است. هدف از انجام 
دانشجویان  در  عمومی  سالمت  با  اینترنت  به  اعتیاد  رابطه  بررسی  پژوهش  این 

است. بوده  همدان  پزشکی  علوم  دانشگاه 

مـواد و روش ها
همدان  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویان  از  نفر  مقطعی،650  مطالعه  این  در 
قرار  بررسی  مورد  و  انتخاب  طبقه ای  نمونه گیری  روش  به   1394 سال  در 
و  همدان  پزشکي  علوم  دانشگاه  پژوهشي  شوراي  از  مجوز  کسب  از  پس  گرفتند. 
یک  داده ها  گردآوري  ابزار  شد.  پرسشنامه ها  تکمیل  به  اقدام  دانشجویان  توجیه 
سن،  تحصیالت،  میزان  جنسیت،  شامل  دموگرافیک  اطالعات  حاوي  پرسشنامه 
پرسشنامه  از  عمومی  سالمت  سنجش  برای  همچنین  بود.   ... و  بیماری  مدت 
به  اعتیاد  به  مربوط  شداطالعات  استفاده   )GHQ28( عمومی  سالمت  سنجش 
داده هاي  شد.  جمع آوری   Yung اینترنت  به  اعتیاد  پرسشنامه  براساس  اینترنت، 
تحلیل  و  تجزیه  مورد  نسخه ي22   SPSS آماري  نرم افزار  از  استفاده  با  پژوهش 
 - کای  آزمون هاي  و  معیار(  )انحراف  میانگین  از  استفاده  با  اطالعات  گرفت.  قرار 
آنالیز واریانس یک طرفه و مدل رگرسیون لجستیک)12( تحلیل شد و سطح   ، دو 

شد. گرفته  نظر  در   05/0 آماری  آزمون های  معناداری 

ها یافته 
و  است  بوده    ±22  01/4 بررسی  مورد  دانشجویان  میانگین سنی  مطالعه  این  در 
 .)% آمد)2/51  به دست  سال   25 تا   21 بین  دانشجویان،  سنی  فراوانی  بیشترین 
1/57  درصد از دانشجویان دختر و 2/38 درصد از دانشجویان  در ضمن بیش از 

کارشناسی  مقطع  دانشجویان  را  پژوهش  نمونه های  از  درصد   2/54 بودند.  مجرد 
بودند.  خوابگاه  ساکن  دانشجویان  از  درصد   4/57 مطالعه  این  در  می دادند.  تشکیل 

بودند. سال93  ورودی  دانشجویان  پژوهش  نمونه های  درصد   8/30 حدود  
سالمت  نمره¬ی  میانگین  و  اینترنت53/16±91/77  به  اعتیاد  نمره¬ی  میانگین 
به  اعتیاد  و  عمومی  سالمت  ارتباط  بررسی  است.برای  شده   ±46/24 عمومی56/11 
شد  استفاده   )χ^2=  30/19 و   <P-value   01/0  ( کای-دو  آزمون  از  اینترنت  
با  است.همچنین  اینترنت  به  اعتیاد  و  عمومی  سالمت  بین  ارتباط  وجود  بیانگر  که 
مقطع  و  اینترنت  به  اعتیاد  بین   که  شد   داده  نشان  -دو    کای  آزمون  از  استفاده 
و   <P-value   01/0 =χ^2(دانشکده)   94/17 و   =P-value   01/0 تحصیلی) 
χ^2= 59/41( و جنسیت) P-value  01/0> و χ^2= 35/17( رابطه وجود دارد.

برای  عمومی  سالمت  مشکالت  به  ابتال  خطر  لجستیک   رگرسیون  نتایج  اساس  بر 
همچنین  است.  سالم  افراد  برابر   )63/19-58/2(  09/7 اینترنت  به  معتاد  افرادی 
دانشجویان  برابر   )03/5-16/1(  4/2 دختر  دانشجویان  برای  اینترنت  به  اعتیاد  خطر 
کارشناسی  مقطع  دانشجویان  در  اینترنت  به  اعتیاد  ابتال  باشد.همچنین خطر  می  پسر 

است. مقاطع  سایر  از  بیشتر  بار   )32/3-19/1(  99/1

نتیجه گیری
مشکالت  بروز  باعث  اینترنت  از  حد  از  بیش  استفاده  آمده،  بدست  نتایج  اساس  بر 
به  اعتیاد  می شود.همچنین  پزشکی  علوم  دانشجویان  عمومی  سالمت  در  جدی 
در  پسرو  دانشجویان  به  نسبت  را  جدی تر  مشکالت  دختر  دانشجویان  در  اینترنت 
پژوهش  این  های  یافته  راستای  در  ایجاد  می کند.  کارشناسی  مقطع  دانشجویان 
بر  اینترنت  تاثیر  بر  آن  در  که  رسانی  اطالع  جامع  برنامه  می شود:یک  پیشنهادات 
نوعی  اگاهی،  افزایش  بر  عالوه  ترتیب  این  به  و  شود  تمرکز  زندگی  سبک  و  سالمتی 
همچنین،  شود.  طراحی  پذیرد،  صورت  مخاطبان  از  گروه  این  در  نیز  سازی  حساس 
راستای  در  اینترنت  بر  مبتنی  مداخالت  انواع  بخشی  اثر  جهت  آموزشی  ریزی  برنامه 
گیرد  صورت  مهم  قشر  این  در  اینترنت  نامطلوب  اثرات  از  اگاهی  بیشتر  هرچه  ارتقاء 
همچنین  و  دانشگاه  دانشجویان  در  اینترنت  از  استفاده  روي  بر  کنترل  و  نظارت  و 

شود. انجام  اینترنت  از  نا صحیح  استفاده  مخرب  اثرات  از  انها  سازی  آگاه 

کلیدی واژه های 
پزشکیهمدان علوم  دانشجویان  عمومی،  سالمت  اینترنت،  به  اعتیاد 
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نویسندگان:
خدیجه بیانی1

رامش حسین زاده2
کبری نوروزی3

محمد رضا شیخی4 

1 - مددکار اجتماعی، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، معاونت دانشجویی، اداره مشاوره 
2 - نویسنده مسئول: کارشناس ارشدروانشناسي عمومي،دانشگاه علوم پزشکي قزوین،

ramesh_h5327@yahoo.com / 02833360901 :معاونت دانشجویي-فرهنگي، اداره مشاوره، تلفن      
3- روانشناس، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، دانشگاه علوم پزشکي قزوین، معاونت دانشجویي-فرهنگي،اداره  مشاوره

4 - عضو هیآت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشجوی دکترای .... ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، معاونت دانشجویی، اداره مشاوره

مه مقد
زیادی  اجتماعی  و  روانی  ای است کهخطرات  مواداز جمله مشکالت همه جانبه  سوء مصرف 
آموزش  افراد  گریبانگیر  آموزشی  محیط  یک  در  پدیده  این  که  دارد.در صورتی  دنبال  به  را 
هستند،  بازدهي  حداکثر  داراي  سنین  در  که  دانشجویان  همچون  یافته  مهارت  و  دیده 
های  سرمایه  رفتن  هدر  باعث  و  شده  ملي  حد  در  و  همگاني  ضایعه  یک  به  تبدیل  گردد، 
مادی و اجتماعی  زیادی می گردد.از سوی دیگر، دانشجویان آسیب پذیرسوءمصرف کننده 
اقدام کرده و معموال مقاوم به درمان می  مواد به ندرت جهت دریافت خدمات روانشناختی 
محیط  در  اعتیاد  از  پیشگیری  و  غربالگری  های  برنامه  کارآمدی  ضرورت  رو  این  از  باشند. 

باشد. می  افزایش  به  رو  آموزشی  های 

هدف
افراد  بالینی  هاس  مقیاس  و  شخصیتی  های  ویژگی  های  تفاوت  علمی  شناخت  که  آنجا  از 
برنامه  در  استفاده  مورد  ابزارهای  کارآمدی  به  بزرگی  کمک  تواند  می  کننده  مصرف  سوء 
دانشجویان  بالینی  نیمرخ  ای  مقایسه  بررسی  هدف  با  پژوهش  این  نماید،  هایغربالگری 
پزشکی  علوم  دانشگاه  در  خودارجاع  دانشجویان  با  مواد  کننده  مصرف  پذیرسوء  آسیب 

گرفت. انجام  قزوین 

مواد و روش ها
22 نفر خودارجاع  22 نفر آسیب پذیرسوءمصرف کننده مواد و  44 نفرازدانشجویان )  تعداد 
بلند  فرم  آزمون  تحت  و  کرده  مراجعه  مشاوره  مراکز  به   94-89 سالهای  طی  در  (که 
داده  تحلیل  قرارگرفت.  مقایسه  مورد  و  انتخاب  تصادفی  شیوه  به   ، گرفتند  قرار   MMPI2

انجام شد.  تست    t و  آماری همبستگی  های  روش  با  ها 

یافته ها
ها  مقیاس  فرورفتگی  و  برافراشتگی  نظر  از  هم  و  کلی  شکل  نظر  از  هم  گروه  دو  پروفایل 
های  مقیاس  و   )  F( اعتبار  مقیاس  در  را  معناداری  تفاوت  آماری  نتایج  داشت.  تفاوت 
اسکیزوفرنیا  و    )  PT( روانی  خستگی   ،  )  PA( پارانویا  افکار   ،  )  HY( هیستری  بالینی 
)SC ( نشان داد. در مقیاس های بالینی خودبیمار انگاری)HS( و افسردگی)D (  تفاوت 

نیامد. دست  به  معناداری 

گیری نتیجه 
و  پذیر  دانشجویان آسیب  به منظور شناسایی  داد که در غربالگری های همگانی  نشان  تایج 
استفاده گردد که در آن طیف  ابزار تشخیصی  از  بایست  ، می  از سوءمصرف مواد  پیشگیری 
را  نوروتیک  اختالالت  صرفا  که  ابزارهایی  شود.  شناسایی  سایکوتیک  و  شخصیت  اختالالت 

باشد. نمی  غربالگری  جهت  مناسبی  ابزار  دهد  قرار  سنجش  مورد 

کلیدواژه
غربالگری بالینی،  های  مقیاس  مواد،  مصرف  سوء 

مقایسه نیمرخ بالینی دانشجویان آسیب پذیرسوء مصرف کننده 
مواد با دانشجویان خودارجاع به مراکز مشاوره دانشگاهی

Comparing the clinical profile of 
vulnerable students - drug abuserswith 
Self-referential students to university 
counseling centers
Authors:
KhadijeBayani , Ramesh HoseinZadeh , KobraNoroozi ,Mohammad Reza Sheikhi 
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Abstract:
Introduction:Substance abuse is a widespread problemthat many social and psychological 
risks to follow.If this phenomenon in a learning environment experienced by trained 
and skilled peopleSuch as students who are between the ages of maximum efficiency 
,a large problem is created at national levelandfinancial and social capital is lost. On 
the other handvulnerable students drug abuse is rarely attempted to get psychological 
servicesandare usually resistant to treatment.Thereforethe need of effective screening and 
prevention of addiction programsin educational environments is essential.

Goal:
Since, scientific knowledgedifferences in Personality characteristicsand scale clinical 
of abusers can be great help in the effectiveness of the tools used in the screening 
program,this study aimed to Comparing the clinical profile of vulnerable students - drug 

abusers with Self-referential students at the Qazvin University of Medical Sciences. 

Method:
44 students)22students vulnerable to drug abuse and 22self-referential students ,(that 
in during the years( 89-94) referred to counseling centersand were evaluatedwithLong- 
form questionnaireMMPI2،Selected randomly and were compared. Data analysis was 
performed using correlation and t-test.

Results:
Profile groups were different in the overall shape and both ridgeand depression scales.
Results showed significant difference in scale reliability (F) and clinical scale: hysteria 
(HY), paranoid thoughts (PA), mental fatigue (PT) and schizophrenia (SC). There was no 
significant differencin clinical scale :Hypochondriasis(HS) and depression (D).

Conclusion:
The results showed that in the mass screening, in order to identificationvulnerabl 
students and Prevention of addictionamong students Should be used ofdiagnostic 
tools,thatEvaluatedpersonality and psychotic disorders.The tools that  measure the 
neurotic disorders only,is not a useful tool for screening.

Key word:
Drug abuse،Scale clinical،Screening
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بررســی عوامــل شــغلی موثــر ومیــزان آســیب پذیــری 
مشــاغل در پدیــده اعتیــاد

هدف و  مقدمه 
انتقال،  تولید،  از  اعم  مخدر  مواد  مسئله  جهانی،  بهداشت  سازمان 
و  تولید  یعنی  دیگر  جهانی  مسئله  سه  کنار  در  را  مصرف  و  توزیع 
و  فقر  زیست،  محیط  آلودگی  جمعی،  کشتار  های  سالح  انباشت 
از جمله مسائل اساسی شمرده است که حیات بشری  شکاف طبقاتی 
جهانی  عرصه  در  سیاسی  و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  ابعاد  در  را 
به  حاضر  مطالعه  لذا  دهد.  می  قرار  جدی  چالش  و  تهدید  مورد 
مردان  بین  در  اعتیاد  برابر  در  مشاغل  پذیری  آسیب  میزان  مقایسه 
شهرستان  در  سبز   خانه  اعتیاد  ترک  مرکز  در  شده  ،پذیرش  معتاد 

است. پرداخته  قزوین 
مواد و روش ها

طریق  از  اطالعات  باشد.  می  مقطعی  توصیفی  نوع  حاضراز  پژوهش 
شیوه  به  گیری  نمونه  گردید.  آوری  جمع  ساخته  محقق  پرسشنامه 
مورد  مذکور  مرکز  مراجعین  از  نفر   55 و  شد  انجام  دسترس  در 
spss افزار  نرم  از  استفاده  با  ها  داده  گرفتند.پردازش  قرار  بررسی 

گرفت.  صورت   20 نسخه 
یافته ها

دامنه  و  سال   82/36_82/7+ پژوهش  مورد  افراد  سنی  میانگین 
 41.8% زیردیپلم  )22نفر(   40% بود،   50  –  20 بین  آنها  سنی 
و6/36متاهل  %مجرد   8/72 بودند،  لیسانس  و18.2%  دیپلم  )23نفر( 
طریق  از  درصد(   61.8  ( آنها  بیشترین  بودند.   8/1 8/1متارکه 
شد،  ذکر  خوشگذراني  جهت  که  شده  آشنا  مخدر  مواد  با  دوستان 
به  گرایش  در  اند  داشته  که  نوع شغلي  کردندکه  اعالم  درصد    63.6
شغل  در  معتاد  افراد  ی  پذیر  آسیب  میزان  دارد.   سهم  مخدر  مواد 
بودن  کم  و  بودن  موقتی  کار،   زمان  بودن  نامشخص  دلیل  به  آزاد  
مواد  از  استفاده  در  آن  گذاري  تاثیر  و  شغلي  خستگي  عامل  آمد  در 
قوای  تحلیل  و  کاهش  خستگی،  کاذب  شغلهای   در  شد  ذکر  مخدر 
بدنی به دلیل خستگی روانی بوده وتاثیر آن در جسم خود را نمایان 
انرژی بدنی می باشند  می سازد.  در همه مشاغلی که تحلیل دهنده 
مواد  به  گرایش  برای  را  و...(زمینه  کار  ساعت  کار،  فیزیک  و  )نوع 
بررسی  معتادین  در  شغلی  گروههای  درمیان  نماید.  می  فراهم  مخدر 
)آزاد  شامل  دولتي  غیر  مشاغل  و  با18.5درصد  دولتي  شغل  شده،  
 ) کاذب  مشاغل  و  کشاورز  راننده،  ساختماني،  کارگر  دار،  مغازه   ،

بود.   81.5 درصد 
گیری نتیجه 

باالترین میزان شغل ثبت شده به نوع آزاد )شغلهای  نتایج نشان داد 
قانونی  مراجع  نظارت  میزان  که  مشاغلی  در  دارد.  اختصاص  کاذب( 

1 - کارشناس ارشد روانسنجي ، دانشگاه علوم پزشکي قزوین
2 - دانشیار، عضو هیئت علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوین

3 - دانشجوی روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکي قزوین 
4 - دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره ، دانشگاه علوم پزشکي قزوین

نویسندگان:
فاطمه سفیدي1/ دکتر سونیا اویسی2 / عبدهلل کلهر3 / مژگان کاکاوند4 

عدم  گواهی  مانند  باشند  دور  آن  مختلف  ومراحل  اشتغال  وازضوابط  بوده  کمتر  آن  در 
دراین  دارند.  قرار  آسیب  معرض  در  بیشتر  و...  سوءپیشینه  عدم  کسب،  پروانه  اعتیاد، 
کار  به  یافته  اختصاص  زمان  مدت  میزان  خاصیتی  چنین  وجود  ضمن  ها  شغل  گونه  
نامعلوم بوده و به عبارتی، فرد در زمینه شغلی خود هدف خاصی را دنبال نمی کند و از 
نیستند  مقایسه  قابل  دیگر  مشاغل  با  نیز  آمد  در  نظر  از  وکاذب  آزاد  مشاغل  دیگر  جهت 
وهمچنین  فرد  نامعلوم  آینده  به  توجه  وبا  داده  هم  دست  به  دست  عوامل  این  وهمه 
برای  زمینه  عوامل،  این  از  حاصله  اضطراب  و  آینده  زندگی  برای  فرد  ریزی  برنامه  عدم 
وخصوصیات  شغل  نوع  بین  بنابراین  گردد.  می  فراهم  بیشتر  اعتیاد  به  افراد  گرایش 
مخدر  مواد  به  وگرایش  الذکر  فوق  عوامل  لحاظ  از  آنها  ودرجات  مشاغل  شده  مطرح 

دارد. وجود  داری  معنی  ارتباط 

کلیدواژه
شغلی عوامل   ، مخدر  مواد  معتاد،  اعتیاد، 



13

بررســی رابطــه مهارتهــای زندگی و آســیب 
ــواد در  ــرف م ــه مص ــبت ب ــری نس پذی
دانشــجویان دا نشــگاه پیــام نــور همــدان

هدف و  مقدمه 
درشیوه  تغییر  و  فرهنگی  عمیق  تغییرات  ایجاد  رغم  علی  امروزه 
با  رویارویی  در  )دانشجویان(  جمله  ازافراداز  بسیاری  زندگی،  های 
امر  این  هستندکه  اساسی  و  الزم  توانایهای  فاقد  زندگی  مشکالت 
آسیب  روزمره  زندگی   مشکالت  و  مسائل  با  مواجهه  در  را  آنان 
در  آن  آموزش  و  زندگی  مهارتهای  از  آگاهی  است.  پذیرنموده 
هدف  با  مطالعه  این  دارد.  مهمی  نقش  مواد  مصرف  از  پیشگیری 
مصرف  به  نسبت  پذیری  آسیب  و  زندگی  مهارتهای  رابطه  تعیین 
تحصیلی  سال  در  همدان  نور  پیام  دانشگاه  دانشجویان  بین  در  مواد 

ا نجام شد.   91-1390
مواد و روش ها

ساده  تصادفی  روش  به  ها  نمونه    ، مقطعي  توصیفي  مطالعه  این  در 
نور مرکزهمدان )50(  پیام  از دانشجویان دانشگاه  نفر   100 تعداد  به 
انتخاب  پایه  علوم  و   انسانی  علوم  های  رشته  در  وپسر(  نفر)دختر 
)پرسشنامه  از   زندگی  مهارتهای  میزان  ارزیابی  منظور  به  شدند. 
این  گردید  ،1384(استفاده  شریفی  اکبر  علی  ساخته  محقق 
ای   درجه  چهار  طیف  یک  در  که  است  آیتم   80 دارای  پرسشنامه 
تفکر   ، مسئله  ،حل  گیری  تصمیم  مهارت  سنجد.  می  را  ذیل  مهارت 
بین  روابط  آگاهی،  خود  موثر،  روابط  برقراری  انتفادی،  تفکر  خالق، 
آزمون  وبرای    . هیجانات  با  مقابله  ،همدلی،  استرس  با  مقابله  فردی، 
جعفر  تورج  از)پرسشنامه  الکل  سیگارو  مخدر،  مواد  خطر  معرض  در 

گردید.  ،1382(استفاده  زادگان 
یافته ها

مخدر  مواد  به  گرایش  میزان  خصوص  در  پژوهش  مورد  دانشجویان 
گرایشی  مخدر  مواد  به  اصال  نمودند  عنوان   )٪69( نفر   69 تعداد 
 )٪9( نفر   9 تعداد  و  کمی   گزینه   )٪22( 22نفر  وتعداد  ندارند 
 67 تعداد  الکل  به  گرایش  خصوص  در  اند.  برگزیده  را  زیاد  گزینه 
مولفه  بین  ندارند.  گرایشی  الکل  به  اصال  نمودند  عنوان  نفر)٪67( 
 ، مسئله  حل   ، آگاهی  خود  گیری،  )تصمیم  زندگی  مهارتهای  های 
خالق،  تفکر  ارتباط،  برقراری  هیجانات،  با  مقابله   ، استرس  با  مقابله 
دانشجویان  در  مخدر  مواد  به  وگرایش  فردی(  روابط  انتقادی،  تفکر 
رابطه معنادار وجود داشت. میزان گرایش به سیگار بین دا نشجویان 

داشت. معناداری  تفاوت  وروانشناسی  ریاضی  های  رشته 
گیری نتیجه 

این  در  مجرب  ومتخصصین  مشاوران  توسط  آموزشی  های  برنامه 
اینگونه برنامه های  حوزه ها در مدارس و دانشگاهها امری مهم است. 

1 - کارشناس ارشد روانسنجي، دانشگاه علوم پزشکي قزوین 
2 - کارشناس روانشناسی

3 - دبیر آموزش و پرورش، استان قزوین
4 - دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره ، دانشگاه علوم پزشکي قزوین

نویسندگان:
فاطمه سفیدي1/حمیده سلیمانی2/ فرشته سفیدی3/ مژگان کاکاوند4 

به  و  باشد  گذار  اثر  اجتماعی  روانی،  تحصیلی،  عملکرد  بهبود  در  می تواند  آموزشی 
روانی  بهداشت  حفظ  و  ایجاد  جهت  اولیه،  پیشگیری  حوزه  در  موثر  روش  یک  عنوان 
نماید.   نقش  ایفای  جوانی  و  نوجوانی  شایع  های  نابهنجاری  و  از مشکالت  پیشگیری  و 

کلیدواژه
مخدر مواد  دانشجو،  زندگی،  مهارتهای 
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دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور تهران

هدف و  مقدمه 
کند.  می  بازی  انسان  زندگی  سطح  در  را  عظیمی  بسیار  نقش  مذهب  بودن  دارا  و  :اعتقاد 
از ناهنجاری جامعه به خصوص بحث اعتیاد و مواد مخدر نقش  دینداری در کاهش بسیاری 

دارد. و  داشته  انکاری  قابل  غیر 

مواد و روش ها
نقش  بررسی  به  همبستگي  نوع  از  توصیفي،  تحقیق  روش  اساس  بر  پژوهش،  این  در 

است. شده  پرداخته  مخدر  مواد  از  پیشگیری  در  دینداری 

یافته ها
به  مشغول   ،93/94 تحصیلی  سال  در  که  هرند،  شهر  پسر،  دانشجویان  آماری،کلیه  جامعه 
نظر  در  تصادفی،  گیري  نمونه  روش  به  توجه  با  نفر،   350 با  برابر  نمونه  هستند،  تحصیل 
مذهبی  سنج  نگرش  پرسشنامه  تحقیق،  این  در  استفاده،  مورد  های  ابزار  است.  شده  گرفته 

باشند. می  و  اعتیاد،  از  پیشگیری  ساخته  محقق  پرسشنامه  و  براهنی، 

گیری نتیجه 
اعتیاد  از  اپیشگیری  منفی  دینی  نگرش  بین  که:  داد  نشان  تحقیق،  از  حاصل  نتایج 
از  پیشگیری  با  مثبت  دینی  نگرش  بین  دارد.  وجود  داری  معنی  و  منفی  رابطه  دانشجویان 

دارد. وجود  ومعنی داری  مثبت  رابطه  دانشجویان  اعتیاد 
باشد  اعتیاد داشته  از  پیشگیری  تمامی عوامل نقش مؤثری در  تواند در  بنابراین مذهب می 
سبب   .... و  حمایتی  منابع  مقابله  فعالیت های  فرد  شناختی  ارزیابی  موقعیت  ارزیابی  در  و 

شود. مخدر  مواد  گرفتاری  کاهش 

کلیدواژه
مخدر-دانشجویان مواد   - پیشگیری   - دین 

نقش و جایگاه دین 
در پیشگیری از ابتال 

به مواد مخدر

نویسنده:
جعفر ُعلون آبادی
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هدف و  مقدمه 
وفیژیولوژیکی  ژنتیکی  عوامل  اثر  در  که  هست  وعصبی  مزمن  اصلی  بیماری  اعتیاد 
وگاهی  موقت  وارامش  تسکین  باعث  طرفی  از  که  کند  می  پیدا  وبروز  رشد  واجتماعی 
اعتیاد  مواد  فرد جهت  باعث جستجوی  اثرات  این  اتمام  از  بعد  واز طرفی  فرد  برای  تحریک 
ان  مصرف  تدرج  وبه  کند  می  پیدا  وابستگی  وروانی  جسمی  لحاظ  از  فرد  که  شود  می  اور 

. باشد  می  وعروقی  قلبی  بیمارهای  ان  خطرناک  عوارض  از  یکی  که  یابد  می  افزایش 

مواد و روش ها
های  سایت  در  جستجو  با  وبا  موضوع  با  مرتبط  مقاالت  مرور  صورت  به  مطالعه  این 
اعتیاد،  های  واژه  کلید  با  ای  کتابخانه  و جست و جوهای   google / scholar / SID

است. گرفته  بدن  های  وعروق،بافت  قلب  ی  بیمارها 

یافته ها
قلبی  های  بیماری  برای  خطر  عوامل  از  گلیسرید  وتری  گلسترول  افزایش  اینکه  به  توجه  با 
پیدا  داری  معنی  افزایش  ماده  دو  این  میزان  معتاد  افراد  وبدر  شود  می  محسوب  وعروقی 
.همچنین  شود  می  زمان  گذشت  با   LDL در  دار  معنی  افزایش  باعث  وهمچنین  کند   می 
مخدر  مواد  به  اعتیاد  بین  داری  معنی  وارتباط  شود  می  قلبی  های  دریچه  وژتاسیون  باعث 

دارد. وجود  وانفارکتوس  کرونر  عروق  ساز  خطر  وعوامل 

یج نتا
بیماری  افزایش  ان  دنبال  وبه  خون  چربی  افزایش  باعث  مخدر  مواد  اینکه  به  توجه  با 
بیمارهای  از  جلوگیری  جهت  وهمچنین   ان  بار  زیان  واثرات  شود  می  وعروقی  قلبی  های 
امری  جامعه  عمومی  سالمت  وافزایش  کنونی   جامعه  در  ان  اموزش  ضرورت  وعروقی  قلبی 

باشد. می  ومهم  ضروری 

کلیدواژه
بیمارهای قلبی و عروقی مخرب،  اثرات  اعتیاد، 

بررســی مــروری اعتیــاد واثــرات جانبی آن 
بــر بیمارهــای قلبــی وعروقی

1 - دانشجوی علوم ازمایشگاهی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایران
2 - دانشجوی ارشد انگل شناسی پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایران
3 - دانشجوی ارشد انگل شناسی پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایران

نویسندگان:
یوسف حسینی1/هادی خاتونکی2 / فرزانه بیگلرنیا 3 
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Maternal smoking during
pregnancy-a review article 

*dentistry student of guilan university of medical sciences , international branch
*medical student of guilan university of medical sciences , international branch

Introduction and objectives
Maternal smoking during pregnancy is an avoidable risk factor for a number of adverse outcomes in infancy and later childhood, 
including low birthweight, preterm delivery, and sudden death in infancy. The risk of lower respiratory illness, wheezing and 
asthma is increased among young children whose mothers smoke, and it has been suggested that these effects are mediated 
predominantly by prenatal effects on lung development and may operate by diminishing airway or alveolar growth, which is 
particularly rapid during fetal life.The aim of this study was to report the influence of maternal smoking during pregnancy on infants 
of smoker mothers.

Search method
By using googlescholar,pubmed,Medscape,the journal of pediatrics,seminars in perinatology,ajog  and ats journals with the search 
terms such as maternal smoking,miscarriage,pregnancy we reviewed 15 full texts.

 
Results
The infants of the smoker mothers had deficient hypoxic awakening responses wich may contribute to the increase risk of sudden 
infant death syndrome.maternal cotinine levels were higher in smokers.theventilatoryreponses to hypercapnia had no difference 
between smokers and nonsmokers.the respiratory function was also impared in the smoker group’s infants.the effects of nicotine 
are seen in every trimester of pregnancy from increase sponteniousaboruptions in the first trimester,to increased premature 
delivery rated and decrease birth weights in the final trimester.nicotine increases maternal blood pressure and heart rates with a 
concomitant reduction in uterine blood flow.maternal smoking would also result in a reduction in deposition of leam body mass.
reduced fetal growth that selectively affected abdominal circumference and prepheral muscle mass while not affecting head 
circumference and femure length in fetuses of smoking mothers.neonatesand infants of mothers who smoked during pregnancy 
have an elevation of blood pressure that is related to the number of sigarettes smoked per day.smoking  15 ormoresigarettes per 
day may cause BP elevation infantsy,but the BP returns to normal during the second year of life.

Conclusions
Quitting smoking early in pregnancy after the first trimesterdid not increase the overall risk of spontaneous or indicated preter 
birth<37 weeks significantly.however ,quitting after the first trimester was associated with a significant increase risk of extreme 
spontinious preterm birth<28 weeks,an effect not seen with indicated preterm birth<28 weeks.delayingsessation until late in 
pregnancy-after the second trimester-was associated with  the highest risk increases.

Key words
maternal smoking,miscarriage,pregnancy

Authors:
Aynaz talebzadehmilani
Mandanakh Alilzade hmoghaddam
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ــروه  ــناختی در دو گ ــفتگی های روان ش ــۀ آش مقایس
از بیمــاران ســوءمصرف کننده مــواد بــا افــراد عــادی

1 -  نویسندۀ مسئول:  کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی. دانشگاه تهران. Fahimehhakima@ut.ac.ir )این مقاله برگرفتۀ از پایان نامۀ کارشناسی ارشد است(.
2 - دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀروان شناسی بالینی: دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین. 

3 - دانشیار و عضو هیات علمی گروه روان شناسی دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

نویسندگان:
فهیمه حکیما 1 / کبری نوروزی سزیرود2 / دکتر هادی بهرامی احسان 3 

هدف و  مقدمه 
بیماران  از  گروه  دو  روان شناختی  آشفتگی های  مقایسۀ  حاضر  پژوهش  از  هدف 
متمایزکننده  متغیر  مهم ترین  شناسایی  به منظور  عادی  افراد  با  مواد  سوءمصرف کننده 

در دو گروه بود

مواد و روش ها
قزوین،  شهر  اعتیاد  ترک  مراکز  به  مراجعه کننده  مواد  سوءمصرف کننده  مرد   بیمار   120
)لویباند،  افسردگی  و  اضطراب،استرس  پرسشنامۀ  و  انتخاب  مرحله ای  خوشه ای  صورت  به 

کردند. تکیمل  را   )1995 لویباند، 
جمعیت  شناختی  متغیرهای  در  که  شدند  انتخاب  به  نحوی  سالم  مردان  از  نفر   120 سپس 

شده  بودند.  همتا  بیمار  گروه  با  شغل  نوع  مسکن،  وضعیت  تاهل،  وضعیت  سن، 

یج نتا
نتایج  شدند.  تحلیل  ممیزی  تحلیل  آزمون  و  متغیره  چند  واریانس  تحلیل  آزمون  با  نتایج   
افسردگی،  متغیرهای  در  سالم  گروه  با  مقایسه  در  سوءمصرف کننده  بیماران  داد،  نشان 
بهترین شکل  به  افسردگی  میان  این  در  و  کردند.  باالتری کسب  نمرات  استرس  و  اضطراب 
توان تمایز دو گروه را داشت این یافته ها حکایت از آن دارند، که بیماران سوءمصرف کننده 
مصرف  به  خوددرمانی  صورت  به  روان شناختی  آشفتگی های  از  رهایی  برای  است  ممکن 
بیماران  دراین  روان شناختی  آشفتگی  موجب  مخدر  مواد  سوءمصرف  یا  آورند  روی  مواد 

شود.

کلیدواژه
مواد کننده  سوءمصرف  بیماران  مواد،  سوءمصرف  روان شناختی،  آشفتگی های 
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نویسندگان

1 - دانشجوی کارشناسی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل ،ایران
2 - استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

3 - دانشجوی کارشناسی ارشدتاریخ وفلسفه آموزش وپرورش
4 -  دانشیار گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 

امانی4 فیروز  دکتر  امانی3،  زاهد  اسمعیلی2،  زهره  دکتر  اقدم1،  رسولی  زهرا   :

هدف و  مقدمه 
را  دانشجویان  ویژه  به  جوانان  زندگی  از  مهمی  بخش  اینترنت  از  استفاده  اخیرا 
این  آن،  از  ناشی  تغییرات  و  فناوری  این  ورود  است.با  داده  اختصاص  خود  به 
است. چگونه  دانشجویان  در  اینترنت  به  اعتیاد  وضعیت  که  است  مطرح  پرسش 

مرتـبط  عوامـل  و  ایـنترنـت  به  اعتیـاد  وضعـیت  تعیـین  هدف  با  حاضر  مطالعه 
انجام شد. آن  با 

مواد و روش ها
اردبیل  شهرستان  های  دانشگاه  دانشجویان  از  نفر   200 توصیفی،  مطالعه  دراین 
پرسشنامه  از  اطالعات  آوری  جمع  منظور  به  شدند.  انتخاب  تصادفی  صورت  به 
 Internet( اینترنت"  به  اعتیاد  "آزمون  و  شناسی  جمعیت  های  ویژگی  ی 
نرم  با  ها  داده  ها،  داده  آوری  جمع  از  پس  شد.  استفاده   )Addiction Test

شد.  تحلیل  و  تجزیه   Excel2007 افزار 

یافته ها
به  اعتیاد  خلخال  شهرستان  دانشگاههای  دانشجویان  39درصد  مطالعه  این  در 

داشتند. اینترنت  به  اعتیاد  آنها  از  درصد  و61  نداشته  اینترنت 
آنان  درصد   65/56 و  شدید  اعتیاد  اینترنتی  اعتیاد  دارندگان  از  درصد   34/42
از  شناختی  جمعیت  متغیرهای  با  اینترنت  به  اعتیاد  بین  داشتند.  خفیف  اعتیاد 

: جمله
علمی،  سایتهای  شخصی،  کامپیوتر  وضعیت  تاهل،  دانشگاه،وضعیت  جنسیت، 
از  استفاده  زمان  مدت  اینترنتی،  بازیهای  دوست یابی،  اینترنتی)چت(،  گفتگوی 
نیامد. اینترنت در روز به ساعت همبستگیآماری معنی داری مشاهده شد. به دست 

گیری نتیجه 
به  خلخال  شهرستان  دانشگاههای  دانشجویان  از  61درصد  داد  نشان  مطالعه  های  یافته 
دانشجویان،  دربین  اینترنت  افزون  روز  گسترش  به  توجه  با  اند.  داشته  اعتیاد  اینترنت 
بر  مبتنی  بخشی  اثر  مداخالت  از  استفاده  و  مناسب  آموزشی  های  برنامه  اجرای   طراحی، 
بین دانشجویان  القاء رفتارهای سالم در  و  بیشتر دانش  ارتقای هر چه  اینترنت در راستای  

باشد. می  ضروری 

کلیدواژه
سالم رفتار   ،   IAT  ، ،خلخال  دانشجویان  اینترنت،  به  اینترنت،اعتیاد 

بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و عوامل مرتبط با آن در 
دانشجویان دانشگاه های شهرستان اردبیل در سال1394



19

 بررســی عوامــل موثــر در مصــرف قلیــان 
بیــن دانــش آمــوزان دختــر و پســر 

دبیرســتانی

هدف و  مقدمه 
به  نوجوان  آن  در  که  است  زندگی  حساس  های  دوره  از  یکی  نوجوانی  دوران 
یکی  دارد.  مواردی  ی  تجربه  در  سعی  دیگر  مسایل  یا  کنجکاوی  حس  دلیل 
بین  در  قلیان  مصرف  داده  نشان  مطالعات  که  است  قلیان  مصرف  موارد  این  از 
نوجوانان رواج داشته و سن شروع به مصرف در آنان پایین تر آمده است. بیشتر 
از قلیان کمتر از سیگار یا دیگر مواد  اند که مضرات استفاده  افراد بر این عقیده 
قلیان  مضرات  بر  و  شده  ثابت  عقیده  این  خالف  که  حالی  در  است.  آور  اعتیاد 
همین  به  است.  شده  تاکید  دارد  عمومی  سالمتی  روی  بر  که  بدی  تاثیرات  و 
در  قلیان  مصرف  روی  بر  که  مختلفی  عوامل  بررسی  به  حاضر  ی  مطالعه  دلیل 
محرک  چون  مواردی  ی  مطالعه  به  و  کرده  اشاره  گذارد  می  تاثیر  پایین  سنین 
و  ترک  به  تمایل  فرزندان،  مصرف  از  خانواده  اطالع  مصرف،  علت  تجربه،  اولین 

پردازد. می  مربوطه  مسایل 

مواد و روش ها
های  دبیرستان  مقطع  آموز  دانش  که  پسر  و  دختر  نفر   200 مطالعه،  این  در 
 18 تا   15 کنندگان  رده ی سنی شرکت  اند.  کرده  اند شرکت  بوده  تهران  شهر 
قلیان  برای گرآوری داده ها، محقق پرسشنامه ای در خصوص مصرف  بود.  سال 
کردند.  پر  نام  بی  صورت  به  را  ها  آن  مقطع  این  آموزان  دانش  که  کرد  طراحی 
اولیه  محرک  مصرف،  الگوی  قلیان،  مصرف  شیوع  به  مربوط  های  شاخص  سپس 
توسط  ها  داده  اطالعات،  گرداوری  از  بررسی شدند. پس  قبیل  این  از  مسایلی  و 
از محسابه  این مطالعه  IBM SPSS 21 تجزیه و تحلیل گردید. در  افزار  نرم 

استفاده گردید   chi-square آزمون  و  ی درصدی 

یافته ها
مصرف  الگوی  در خصوص  پسران  و  دختران  بین  تفاوت  در خصوص  مطالعه  نتایج 
قلیان نشان داد که دختران تمایل بیشتری به مصرف قلیان دارند ) دختران 80% 
موضوع  این  این،  بر  کنند. عالوه  قلیان مصرف می  معمول  به طور   )50% پسران  و 
آشکار شد که تفاوت معناداری بین پسران و دختران دیده شد .p<0.05 بر اساس 
افرادی  اکثر  بودند. خانواده ی  تجربه دوستشان و خودشان  اولین  داده ها، محرک 
مصرف  علت   .)67%( بودند  آنها  مصرف  جریان  در  کردند،  می  مصرف  قلیان  که 
از  کردند  می  مصرف  قلیان  که  افرادی  اکثر  و  بود.  تفریح  بیشتر  شده،  گزارش 

وضعیت مالی خوبی برخوردار بودند. نتایج دقیق تر در مقاله بحث شده است.

دانشجوی پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پردیس انزلی ، دانشگاه علوم پزشکی گیالن

نویسنده:
امیر محمد علی نژاد

گیری نتیجه 
آور  اعتیاد  ای  ماده  عنوان  به  را  قلیان  نوجوانان،  اکثر  که  داد  نشان  حاضر  ی  مطالعه 
می  قلمداد  تفریح  یک  عنوان  به  را  قلیان  مکرر  مصرف  رو  این  از  شناسند.  نمی  مضر  و 
برنامه هایی جهت  باید  افراد زیربط  بنابراین مدارس و  به ترک آن نیستند.  کنند و مایل 
افزایش آگاهی والدین و دانش آموزان تدوین کنند و آنها را با مضرات قلیان و اثرات سو 
استفاده  از  قلیان،  از مضرات مصرف  اطالع  و  آگاهی  روی  از  نوجوانان  تا  آشنا سازند  آن 

آورند.   عمل  به  ممانعت  آن  ی 

کلیدواژه
دبیرستان آموزان،  دانش  قلیان، 
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مدیریت مشکالت دهان و دندان در معتادین 
به مواد مخدر
دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی پزشکی ، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد رامسر ، ایران

دانشجوی پزشکی پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن ، ایران

نویسندگان:
محمد امین فدایی -  حامد حسین پور

هدف و  مقدمه 
حوزه  در  زیادی  مسایل  با  که  است  جامعه  در  اجتماعی  مشکالت  ترین  مهم  از  یکی  اعتیاد 
است.  همراه  معنوی  و  مالی   ، قانونی   ، شغلی   ، خانوادگی   ، روانپزشکی   ، پزشکی  های 
معرض  در  بیشتر  متوسط  حد  از  مخدر  مواد  به  معتادان  که  میدهد  نشان  بالینی  مطالعات 
مطالعه  این  از  هدف  هستند.  دهان  ضعیف  بهداشت  دارای  و  پریودنتال  های  بیماری  خطر 
مدیریت  برای  راهکارهایی   ارائه  همچنین  و   ، معتادان  دندان  و  دهان  مشکالت  بررسی 

. است  بوده  معضل  این 

مواد و روش ها
روش  از  آنها   در  که   ، پیشین  معتبر  مقاالت  از  اطالعات  استخراج  طریق  از  ها  یافته 
مطابق  هایی  فرم   ، مطالعات  این  در  آمد.  دست  به  است  شده  استفاده  توصیفی  ی  مطالعه 
همچنین  (و  هدف  )گروه  معتادان  به   WHO جهانی()  بهداشت  سازمان  استاندارد  با 
خوداظهاری   ای  گزینه  چند  سواالت   ، دموگرافیک  مشخصات  کننده  تعیین  های  پرسشنامه 
گروه  به  شدن  ارائه  بر  عالوه  دندان،  و  دهان  بالینی  معاینات  به  مربوط  ی  پرسشنامه  و 
از معاینات مربوطه  ، به یک گروه غیرمعتاد )گروه شاهد ( نیز داده شد . سپس، پس  هدف 
جداولی،  قالب  در  اطالعات  این   ،  SPSS برنامه  توسط  نظر  مورد  خام  اطالعات  تحلیل  و 
گرفته  کار  به  پژوهش  منبع  و  اساس  منظور  به   ، اطالعات  تمامی  نهایت  در  گردید.  ارائه 

 . شد.

یافته ها
تنوع مصرف موادمخدر  و  بافاکتورهای متفاوت همچون میزان  اعتیاد  بین  روابط  به  یافته ها 

بود.  ... و  بهداشتی  مراقبت های   DMFT دندان   و  شاخص های سالمت دهان 
هدف  گروه  در  بیماری ها  این  پیشرفت  سرعت  همچنین  و  پریودنتال  های  بیماری  فراوانی 
و  جرم  دارای  معتادان  از  درصد   96.7 بود.  شاهد  گروه  از  بیشتر  داری  معنی  طور  به 

داشتند. ترمیمی  درمان  به  نیاز   ، معتاد  افراد  درصد   98.5 و  هستند  لثه  از  خونریزی 
بود.  20-16  ، گروه هدف  در   DMFT محدوده ی شاخص  بیشترین  همچنین 

نتایج  

نظر  به  آنچه  از  بیشتر  مشکل  این  که  شد  مشخص  اما  بود.  اولیه  های  بینی  پیش  با  مطابق 
، وضعیت سالمت  باشد  بیشتر  اعتیاد  و هرچه مدت  است  معتادان شده  گریبانگیر   ، آید  می 
بود. خواهد  باالتر  دندانپزشکی  های  درمان  به  ها  آن  نیاز  و  بدتر  فراد  این  دندان  و  دهان 

از مسواک و نخ دندان  و همچنین مصرف باالی مواد  همچنین، استفاده ی کم گروه هدف 

قندی در آن ها، زمینه ساز کاهش سالمت دهان و دندان آنها و یکی از دالیل بیشتر 
بود. شاهد  گروه  به  نسبت  گروه  این  در   DMFT میانگین  بودن 

کلیدواژه
مدیریت   ،DMFT ، پریودونتال  های  بیماری   ، مخدر  مواد  مصرف  سوء 

دندانپزشکی های  نیاز   ، دندان  و  دهان  مشکالت 
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هدف و  مقدمه 
فرایند  مدل  بر  مبتنی  هیجان  تنظیم  آموزش  اثربخشی  تعیین  هدف  با  حاضر  پژوهش 
آنها  ماندگاری  میزان  بررسی  و  مواد مخدر   به  وابسته  افراد  در  تکانشگری  بر کاهش  گراس 

انجام شد. درمان  در 

مواد و روش ها
با  آزمون  آزمون پس  پیش  از طرح  که  است  آزمایشی  شبه  نوع طرح های  از  حاضر  پژوهش 
گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه افراد وابسته به مواد مراجعه 
دهند.  می  تشکیل   92-1391 سال  در  مریوان  شهرستان  اعتیاد  ترک  کلینیکهای  به  کننده 
در  گیری  نمونه  روش  از  استفاده  با  مواد  به  وابسته  افراد  از  نفر   30 تعداد  منظور  بدین 
دسترس انتخاب و با روش تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در ابتدا 
اجرا  آزمایش  بر گروه  تنظیم هیجان  آموزش  آزمون گرفته شد، سپس  از هر دو گروه پیش 
آزمون به عمل آمد. برای  و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد و نهایتا از هر دو گروه پس 

شد. استفاده  همبسته  تی  آزمون  و  متغیره  تک  کوواریانس  تحلیل  آزمون  از  نتایج  تحلیل 

یافته ها
افراد  در  تکانشگری  عالئم  کاهش  در  می¬تواند  هیجان  تنظیم  آموزش  که  دادند  نشان 
به  وابسته  افراد  در  تکانشگری  کاهش  بر  روش  این  اثر  اما  گردد،  واقع  موثر  مواد  به  وابسته 

.)0/001( نبود  ماندگار  پیگیری  دوره  در  مواد 

یج نتا
دشواری در تنظیم هیجان ها یکی از مشکالت افراد سوء مصرف کننده مواد است و آموزش نحوه 

ابراز و مدیریت هیجانات به این افراد می تواند در کاهش مشکالت آنها موثر واقع گردد.

کلیدواژه
مخدر مواد  تکانشگری،  هیجان،  تنظیم 

ــر  ــی ب ــان مبتن ــم هیج ــوزش تنظی ــی آم اثربخش
ــگری در  ــش تکانش ــر کاه ــراس ب ــد گ ــدل  فراین م
افــراد وابســته بــه مــواد مخــدر و میــزان مانــدگاری 

ــان ــا در درم آنه
 email: yaazami@yahoo.com دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی )عهده دار مکاتبات

آدرس: تهران - دهکده المپیک- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی(

نویسنده: یوسف اعظمی
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مطالعــه ی فاکتورهای تاثیرگــذار در مصرف 
ســیگار بیــن دانــش آمــوزان مقطــع 

ــتان دبیرس

هدف و  مقدمه 
پیدا  شیوع  نوجوانان  بین  در  سیگار  مصرف  که  دهد  می  نشان  اخیر  مطالعات 
ی  مرحله  یک  بلوغ  و  نوجوانی  است.  کاهش  به  رو  آن  شروع  سن  و  کرده 
ابراز وجود، مشکالت  این مرحله به دالیل مختلفی مثل  باشد که در  حساس می 
به سمت مصرف سیگار کشیده  نوجوان  که  دارد  امکان   ... و  روحی،  و  خانوادگی 
تجربه،  اولین  محرک  مثل  عواملی  بررسی  به  حاضر  ی  مطالعه  رو  این  از  شود. 
این  از  مسایلی  و  ترک  به  تمایل  تجربه،  اولین  خانواده، سن  اطالع  مصرف،  علت 

پردازد. می  قبیل 

مواد و روش ها
در جامعه ی آماری در مطالعه ی حاضر، 200 دانش آموز دختر و پسر در مقطع 
بین  از  دسترس  در  گیری  نمونه  از  استفاده  با  آماری  ی  نمونه  بودند.  دبیرستان 
دبیرستان های  شهر تهران انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه 
ای که توسط محقق طراحی شده بود استفاده شد. برای باال بردن اعتبار تحقیق 
نام تکمیل شدند. پس  بی  به صورت  آموزان، پرسشنامه ها  پاسخ دانش  و صحت 
و  تجزیه   IBM SPSS 21 افزار  نرم  توسط  ها  داده  ها،  داده  گردآوری  از 
شد.  استفاده  گیری  درصد  مورد  از  موارد  تعداد  کردن  پیدا  جهت  و  شد  تحلیل 
 chi-square آزمون  از  و پسران در مصرف سیگار،  مقایسه س دختران  برای 

شد استفاده 

یافته ها
دختران  از  بیشتر   )44%( پسران  که  داد  نشان  نتایج  حاضر،  ی  مطالعه  در 
chi- آزمون  از  استفاده  با  این،  بر  عالوه  دارند.  به مصرف سیگار  تمایل   )38%(

در  پسران  و  دختران  بین  داری  معنی  تفاوت  که  شد  داده  نشان   square
 .7( پسران  برای  سیگار  مصرف  سنی  میانگین  دارد.  وجود  سیگار  مصرف  الگوی 
پسر،  آموزان  دانش  بین  در  است.  گزارش شده  )15( سال  برای دختران  و   )13
اشاره شده  به دوست )52%(  را داشت  فراوانی  بیشترین  اولین تجربه که  محرک 
 )31%( کنجکاوی  و   )36%( تفریح  مثل  مصرف  دالیل  به  این خصوص،  در  است. 
مصرف  از  سیگار  کنندگان  مصرف  خانواده  اکثرا  است.  شده  اشاره  موارد  دیگر  و 
سیگار  ترک  به  تمایل  افراد  اغلب  تحقیق  این  در   .)68%( بودند  خبر  بی  آنها 

است شده  قید  مقاله  در  تر  دقیق  اطالعات  داشتند. 

دانشجوی پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پردیس انزلی ، دانشگاه علوم پزشکی گیالن

نویسنده:
کیاوش خورگامفر

گیری نتیجه 
سیگار  مصرف  به  تمایل  کنجکاوی  روی  از  است  ممکن  نوجوان  قشر  که  این  به  توجه  با 
در  ضعیف  رسانی  اطالع  و  مورد  این  به  ها  خانواده  کافی  توجه  عدم  خاطر  به  و  داشته 
و  نوجوان  آگاهی  سطح  بردن  باال  قبیل  از  اقداماتی  که  شود  می  پیشنهاد  مدارس، 
آگاهی  با  بتوانند  نوجوانان  تا  شود  انجام  زیربط  مسیوالن  و  مدارس  توسط  ها  خانواده 
پیدا  گرایش  آور  اعتیاد  ی  ماده  این  سمت  به  و  بپردازند  سیگار  مصرف  با  مقابله  به  باال 

. نکنند

کلیدواژه
آموزان دانش  فاکتور،  ریسک  اعتیاد، 
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نویسندگان

 1 - گروه پرستاری، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران
 2 - دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری-مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن،  رشت، ایران

میرزایی2 سمانه   / مودب1  فاطمه 

هدف و  مقدمه 
آگاه  و  متخصص  پرستار  جامعه،نیاز  در  معتاد  بیماران  و  افراد  افزایش  به  توجه  با 
هدف  با  حاضر  مطالعه  لذا  است؛  کرده  پیدا  افزایش  حیطه  این  در  مراقبت  به 
مواد  مصرف  سوء  دارای  بیماران  از  مراقبت  با  رابطه  در  پرستاران  دیدگاه  تعیین 

گرفت. انجام 

مواد و روش ها
واژه  کلید  با  مطالعات  که  بوده  سیستماتیک  مرور  مطالعه  یک  حاضر  مطالعه 
 ISI / Magiran,اطالعاتی پایگاههای  در  اعتیاد   / پرستار/مراقبت  دیدگاه  های 

SID / Google Scholar / Pubmed مورد بررسی قرار گرفتند.
براساس  مقاالت   CONSORT ابزار  براساس  مقاالت  نقادانه  ارزیابی  از  پس 

شدند مطالعه  وارد  و  شده  بندی  دسته  خوب  و  متوسط  ضعیف،  کیفیت 

یافته ها
موضوع  با  مرتبط  مقاله   15 تعداد  مذکور،  اطالعاتی  پایگاههای  در  جستجو  از 
کیفیت خوب  با  مقاله   5 تکراری  موارد  از حذف  که پس  گردید  نظر حاصل  مورد 
مورد   2016 سال  تا  مقاالت  این  که  گرفت  قرار  نهایی  لیست  در  متوسط  تا 
در  متوسط  دیدگاه  شده،پرستاران  بررسی  مقاالت  بودند.در  گرفته  قرار  بررسی 
عادات  سن،  تاثیر  تحت  آنها  دیدگاه  داشتند  معتاد  افراد  از  مراقبت  با  رابطه 
و  نزدیک  بستگان  در  معتاد  فرد  وجود  بین  و  بوده  آنان  اعتقادات  و  شخصی 
داشت؛  وجود  داری  معنی  ارتباط  معتاد  بیماران  از  مراقبت  به  پرستاران  دیدگاه 
دیدگاه  بر  مثبت  تاثیر  تواند  می  آموزشی  مداخالت  که  شد  مشاهده  همچنین 

باشد. داشته  آنان 

گیری نتیجه 
را در  افراد  بتوانند  این حیطه دارند که  به آموزش در  نیاز  نتایج مطالعه، پرستاران  براساس 

کنند. آماده  درمانی  های  پروتکل  گسترش  و  آموزش  زمینه 
و  تقویت  را  آنها  ارتباطی  رستاران،مهارتهاي  وآموزش  ریزي  برنامه  با  بتوان  میرسد  نظر  به 

نمود. معرفی  معتاد  بیماران  مراقبت  درحوزه  را  جدیدي  نقش 

کلیدواژه
اعتیاد دیدگاه،پرستار،مراقبت،

 بررسی دیدگاه پرستاران در رابطه با مراقبت از بیماران 
دارای سوء مصرف مواد: مرور سیستماتیک
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هدف و  مقدمه 
دانشجویان  پذیری  اعتیاد  با  و جنس  بین همنوایی  رابطه ی  بررسی  با هدف  پژوهش حاضر 

شد انجام 

مواد و روش ها
کلیه  شامل  پژوهش  ی  جامعه   . بود  همبستگی  و  ای  مقایسه  علی-  نوع  از  پژوهش 
تعداد  که  بود     1395-1394 تحصیلی  سال  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  دانشجویان 
همنوایی  های  پرسشنامه  وسیله  به  و  شدند  انتخاب  تصادفی  گیری  نمونه  روش  با  نفر   300

گرفتند قرار  بررسی  مورد   )1992( بوچر  و  وید  پذیری  اعتیاد  و  ال72 

نتایج  

و  م  رگرسیون  پیرسون،  همبستگی  ضریب  استاندارد،  انحراف  میانگین،  محاسبه  با  ها  داده 
مثبت  رابطه  پذیری  اعتیاد  با  همنوایی  بین  که  داد  نشان  گرفت.  قرار  تحلیل  مورد  آزمون 
درصد   36 همنوایی  که  داد  نشان  رگرسیون  تحلیل  نتایج  همچنین  دارد.  وجود  معنادار 
در  همنوایی  لحاظ  از  که  داد  نشان  تحلیل  نتایج  کند.  می  تبیین  را  پذیری  اعتیاد  واریانس 
اعتیادپذیری  از دختران مستعد  بیش  پسران  اما  ندارد.  تفاوتی وجود  پسران  و  بین دختران 
برای  مناسبی  کننده  بینی  پیش  افراد  همنوایی  میزان  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج  هستند. 

باشد می  پذیری  اعتیاد 

کلیدواژه
جنس،اعتیاد  همنوایی، 

بررسی و مقایسه رابطه ی همنوایی و جنسیت 
با اعتیاد پذیری دانشجویان
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هدف و  مقدمه 
و  است  حاضر  قرن  اجتماعی  و  درمانی  بهداشتی،  مشکالت  از  یکی  مخدر  مواد  به  اعتیاد 
عوارض  است.اگرچه  داشته  جامعه  کل  در  و  افراد  برای  هم  را  ناخوشایندی  بسیار  عوارض 
ناپذیر است،اما در برخی اقشار مانند زنان این  مصرف مواد مخدر بسیار زیاد و بعضاً جبران 
معتاد  حالیکه  در  زنان  که  میشود  بیشتر  خطر  این  زمانی  است.  خطرناکتر  بسیار  عوارض 

آورند. دنیا  به  را  نوزادی  و  داده  پرورش  بطن خود  در  را  مواد مخدر هستند، جنینی  به 

مواد و روش ها
باردار و جنین  مادران  و چالشهای سالمتی آن در  اعتیاد  بررسی  با هدف  مقاله مروری  این 
به  و  علمی  معتبر  های  سایت  از  اهداف  این  به  رسیدن  برای  که  است  شده  انجام  هایشان 
pregnancy outcome نتایج مقاالت  روز دنیا و با دادن کلید واژه های اعتیاد زنان- 
بودند  گرفته  قرار  پیگیری  و  مطالعه  مورد  انسانی  های  نمونه  آنها  در  که   87-92 سال  از 

گرفتند. قرار  مطالعه  مورد 

یافته ها
 ، تغذیه  سوء  دچار  مخدر  مواد  به  معتاد  حامله  مادران  که  اند  داده  نشان  تحقیقات 
را بطور  بارداری  بوده و مراقبت های دوران  ایدز  و  ، هپاتیت  انتقال جنسی  قابل  بیماریهای 
خطری  پر  حاملگی  همچنین  و  هستند  طبی  مشکالت  سایر  به  مبتال  و  نداده  انجام  روتین 
دارند .مصرف مواد مخدر در دوران بارداری سبب زایمان زودرس ، شیوع سقط خودبخودی 
دکولمان   ، ناتال  پره  میر  و  ،مرگ  جنین  رحمی  داخل  رشد  ،کاهش  کم  وزن  با  نوزاد  ،تولد 
محرومیت  سندروم  همچنین   . میشود  جنینی  دیسترس  و  مادرزادی  های  آنومالی   ، جفت 
نوزادان مادر حامله معتاد دیده  ناگهانی )Sids( در  تولد، سندروم مرگ  نوزادان ،وزن کم 
از نوزادان معتاد به دنیا می آیند و به دلیل ورود مواد مخدر  میشود. طبق گزارشات برخی 

دارند. مخدر  مواد  به  نیاز  ادامه حیات  برای  دوران جنینی  در  آنها  بدن  به 
یج نتا

اعتیاد به مواد مخدر توسط مادر باردار میتواند باعث افزایش شانس پیامد های نامطلوب مادری و 
جنینی و نوزادی گردد که برای کاهش این عوارض برنامه های پیشگیری کننده و آموزش عوارض 
آنها در سنین باروری بویژه بارداری در سطح وسیع پیشنهاد میشود .از طرفی وضعیت بهداشتی 
باروری زنان مصرف کننده مواد در برخی جنبه ها بخصوص تنظیم خانواده ،نیازمند بررسی و نظارت 

بیشتر میباشد.

کلیدواژه
بارداری پیامد  زنان-  مخدر-  مواد  اعتیاد- 

ــادری،  ــای م ــاد و پیامده اعتی
جنینــی و نــوزادی آن در زنــان 

بــاردار

دانشجوی کارشناسی مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین

نویسنده: نیلوفر اصغری
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