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 هشیمقاله پژو

  هیاروم یان دانشگاه علوم پزشکیبر مصرف مواد در دانشجو مؤثرمصرف مواد و عوامل  یفراوان
  

  ٣يدرضا خلخالي، حم٢*ييال آهنگرزاده رضاي، سه١کردلر يفاطمه فتح
 

  23/11/1396 پذیرش تاریخ 08/09/1396 دریافت تاریخ
 
 يدهچک

 شي، نفوذ گروه همساالن، افزايف درسيفشار تکالش يان است و افزايدانشجو يدر زندگ يداد مهميورود به دانشگاه، رو جمله حذف شد :هدف و زمينهپيش
برنامه  يهاياز نگران يکينخبگان جامعه  عنوانبهان يدانشجو ي. سالمت و بهداشت روانشوديمش به مصرف مواد يآسان به مواد، موجب گرا يت و دسترسيمحبوب

ان يبر مصرف آن، در دانشجو مؤثرمصرف مواد و عوامل  ين فراوانييتع دفباه يليتحل-يفين پژوهش توصيدر سطح کالن است. لذا ا رندگانيگميتصمزان و ير
  ه انجام شد.يشهر اروم يدانشگاه علوم پزشک

ه که مشغول ياروم يان دانشگاه علوم پزشکينفر از دانشجو ٥٣٨ يکه بر رو باشديم يو از نوع مقطع يليتحل-يفيک پژوهش توصين مطالعه يا: کارروش مواد و 
محقق ساخته استفاده شد.  يها از پرسشنامهداده آوريجمعرفت. جهت يانجام پذ ياچندمرحله گيرينمونهبا روش  گيرينمونهرفت. يند انجام پذل بوديبه تحص

ن ييمون مجدد تعآز-پرسشنامه با استفاده از روش آزمون يياينه انجام و پاين زميدر ا نظرصاحبد ينفر از اسات ٦ يپرسشنامه توسط نظرات اصالح يصور ييروا
 يرهاين متغيارتباط ب يبررس يدو، برا يها و آزمون کاف دادهيتوص ي، برايفيشد. از آمار توص تحليلوتجزيه ٢٣ ينسخه spss افزارنرمها با استفاده از شد. داده

  مستقل بر مصرف مواد، استفاده شد.
ادآور داشتند. ي)، مصرف مواد اعتدرصد ۷/۱۴و ( ي)، مصرف مشروبات الکلدرصد ۵/۱۲ان، (ير و قلگايان، مصرف سي) دانشجودرصد ۳/۲۸ج نشان داد، (ينتا :هايافته

انواده و خ يت اقتصاديت، وضعيبا جنس ين مصرف مشروبات الکلين، بيچنت اقامت هميت و وضعيان با جنسيگار و قلين مصرف سيدو نشان داد، ب-يآزمون کا
بر مصرف مواد،  مؤثر). از عوامل >۰۵/۰pمعنادار وجود دارد ( ت اقامت ارتباطيخانواده و وضع يت اقتصاديبا وضع ورادآياعتن مصرف مواد يت اقامت و بيوضع

)، درصد ۳۰ن درد (ي)، تسکدرصد ۶/۳۲( يي، احساس تنها)درصد ۳۶ن (ي)، کمبود محبت والددرصد ۹/۵۴( يروان-ي)، فشار روحدرصد ۷/۵۷عاطفي (شکست 
  بودند. ين فراوانيشتريب ي) دارادرصد ۲۵( يبودن در زندگ هدفيب) و درصد ۸/۲۶کسب لذت (

 اننظرصاحبن و ي، مسئولشوديمشنهاد يبه مصرف مواد، پ هاآنش يدر گرا يروان -يان و نقش عوامل روحيتوجه به مصرف مواد در دانشجو با :گيرينتيجهبحث و 
 ند.ينما ريزيبرنامهان يدانشجو يروان-يسالمت جسمان يارتقا جهيدرنتو بر مصرف مواد  مؤثردر سطح کالن، جهت کنترل عوامل  يآموزش

 يان علوم پزشکي، دانشجومؤثر عوامل مصرف مواد،: يديکل هايواژه

  
 ۸۸۸-۹۰۱ ص، ۱۳۹۶ اسفند، ۱۰۱درپي ، پيدوازدهمدهم، شماره پانزمجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره 

  
  ۰۴۴-۳۲۷۵۴۹۶۳تلفن:  ه،ياروم ييو ماما يارپرستدانشکده  ،هياروم :آدرس مکاتبه

Email: sorezayee@yahoo.com 

  
  مقدمه

 مصرف DSM-5 برحسب شدهارائهف ين تعريدتريطبق جد
گردان ، مواد روانيمکرر از مشروبات الکل يمواد، عبارت از استفاده

ر عملکرد، مشکالت اختالل د منجر بهباشد که يو مخدرها م
 ي). مواد١شود (يف محوله ميدر انجام تکال ييو عدم توانا يجسمان

                                                             
  دانشجوي کارشناسي ارشد روان پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران ۱
 مسئول) یسندهينوران، (ي، ااروميه ه،ياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيار پرستارياستاد ۲
  ندانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايرا ،بيمارآمار حياتي، مرکز تحقيقات ايمني  اريدانش ۳

1 United Nations Office On Drugs and Crime 

ز پزشک جهت يدر صورت تجو هامحرکآورها و خواب-مانند مسکن
 صورتفرد بهن مواد توسط يد هستند، چنانچه ايدرمان فرد مف

را به دنبال  يمورد سوءمصرف واقع شوند عواقب جد يزيرتجويغ
، ٤مخدر و جرم سازمان ملل دفتر موادق گزارشات ). طب٢دارند (

. اندادآور استفاده کردهيا، از مواد اعتيدر دن ون نفريليم ٢٤٦ تعداد
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. ان هستنديادآور، دانشجويمواد اعت يکنندهمصرفان يمشتر ازجمله
 يمتحدهاالتيامواد  سوءمصرفبرآورد مرکز بهداشت روان و  طبق
 ٣/٢٢ ييکايان آمرين دانشجوير در بادآوي، مصرف مواد اعت١کايآمر

 انيدانشجو يدر زندگ يداد مهمي). ورود به دانشگاه، رو٣درصد بود (
 ، نفوذ گروه همساالن،يف درسيش فشار تکالياست که به علت افزا

آسان به مواد، موجب مصرف مواد در  يت و دسترسيش محبوبيافزا
توان به يمواد مبر مصرف  مؤثر). از عوامل ٥، ٤شود (يان ميدانشجو

، يلين درد، کسب تجربه، کسب آرامش، بهبود عملکرد تحصيتسک
 ،، کسب لذتيو سرگرم يگذرانوقت، يش تمرکز، رفع خستگيافزا

 ان،ي، فشار همتاياسترس، وجود مشکالت زندگ کاهش ،ييخودنما
ن ييو سطح پا يخانوادگ ي، سابقهيرش اجتماعيل به پذيتما

، ي، خشونت، ابتال به اختالل روانيکيزي، فيعاطف سوء رفتار، يآموزش
 يازهايبا ن يمانند کاهش کنترل تکانه، فرد يتيشخص يهايژگيو
 ج مطالعهي). نتا٧، ٦و اضطراب اشاره کرد ( يباال، افسردگ يجانيه

، نياز کافئان يدرصد دانشجو ٥/٣٦، نشان داد، ٢پاسوس و همکاران
 جوانايماردرصد  ٨/٩گار و يدرصد س ٩/١٢درصد الکل،  ٦/٢٩

درصد  ٧/٧٣ز، يمواد ن سوءمصرفبر  مؤثرکنند. از عوامل ياستفاده م
ش يدرصد افزا ٤/٤و  يدرصد کنجکاو ٦٩/٦آسان به مواد،  يدسترس

کومسا  يج مطالعهين، نتايچن). هم٨ان کرده بودند (يدرک مطلب ب
 ٩/٢٨ان مصرف الکل و يدرصد از دانشجو ٤٩نشان داد،  ٣و همکاران

درصد  ٩/٣٥بر مصرف مواد را  مؤثرگار داشتند و عوامل يصد سدر
درصد  ٤/١٤ان، يدرصد به علت فشار همتا ٤٦/٣استرس،  کاهش

ن مطالعه را ياد در حيز ياريدرصد هوش ٣/٣٣و  يرش اجتماعيپذ
 درصد ٤/١٤افتند، يو همکاران در ي). دهقان٩گزارش کردند (

 درصد ٢/١الکل،  درصد ٨/٢ اک،يدرصد تر ٨/٢گار، يان از سيدانشجو
ن استفاده کرده بودند. از يدرصد از هروئ ٨/٠گردان روان يهاقرص

، يح و سرگرميدرصد تفر ٧/٤٧مواد  سوءمصرفش به يعلل گرا
 ٥/١٧، يعاطف يازهاين نيتأمدرصد عدم  ٨/٢٢، يکاريدرصد ب ٩٨/٤

به ، يعدم تحمل مشکالت زندگ درصد ٧/١٥لذت و  درصد کسب
استفاده از محصوالت تنباکو، الکل،  ).١٠ن علل بودند (يشتريب بيترت
 انيدانشجو يبرا يجد يديتهد يزير تجوير مواد غيو سا جوانايمار

 ياصل يهاهيان سرمايدانشجو درواقع. شونديمدانشگاه محسوب 
 يهاهيپا يبوده و به لحاظ منابع انسان يآورد علم و فنيجامعه در تول

شوند و دوران يمحسوب م ياهر جامعه يدتوانمنو  يشرفت و ترقيپ
ن يآن از پرخطرتر يو روان يخاص جسمان يهايژگيو ليبه دل يجوان
گردد. سالمت يمواد محسوب م سوءمصرفل و ابتال به يتما يهادوره

-يناز نگرا يکينخبگان جامعه  عنوانبهان يدانشجو يو بهداشت روان
مصرف مواد در  يز طرفاست ا رندگانيگميتصمزان و يبرنامه ر يها

                                                             
2 Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
3 pasoss & et al 

و  يلي، افت تحصيليتحص يزگيانگيبمانند  يان، مشکالتيدانشجو
). با توجه به ١٥-١١( آورديموجود  بهرا  يروان-يجسم يهايماريب

ن پژوهش در يو عدم انجام ا الذکرفوق يعوامل مذکور و آمارها
 يلهبه مسئ يه، پرداختن جدياروم يان دانشگاه علوم پزشکيدانشجو

-يبه نظر م يان، ضروريبر آن در دانشجو مؤثرصرف مواد و عوامل م
زان مصرف مواد و عوامل ين مييتع باهدفن پژوهش، يا رسد، لذا

 يه طراحياروم يعلوم پزشک يهاان دانشگاهيبر آن، در دانشجو مؤثر
 .ديو اجرا گرد

  
  مواد و روش کار

نفر از  ٥٨٠روي ، بر يليتحل-يمقطع صورتبهاضر ح يبررس
 انجام ١٣٩٥ه در سال ياروم يان دانشگاه علوم پزشکيدانشجو

 هياروم يان دانشگاه علوم پزشکيت دانشجويرفت. کل جمعيپذ
 يبودند که جامعه ١٣٩٥-١٣٩٦ يلينفر در سال تحص ٤٥٣٠

 ،يپزشک يهاان دختر و پسر دانشکدهيشامل دانشجو موردمطالعه
اشت و بهد يراپزشکي، پييو ماما ي، پرستاري، داروسازيپزشکدندان

ل يل به شرکت در مطالعه و تحصيورود به مطالعه، تما يارهايبود. مع
ل يار خروج از مطالعه عدم تمايبه بعد) و مع ٢ترم باالتر ( يهادر ترم

 گيرينمونهبه روش  گيرينمونه روش به شرکت در مطالعه بود.
مقطع  برحسبکه ابتدا جامعه  صورتبدينبود.  ياچندمرحله

عد ب يمرحلهم شد و يتقس ييهارگروهيزت به يو جنس يليتحص
انجام شد. تعداد  يتصادف گيرينمونهها ر جامعهيمتناسب با حجم ز

 يجامعهب ضرب ينفر به دست آمد که با اعمال ضر ٦٣٠ها نمونه
اد تعد انيدانشجوان نمونه به تعداد کل ينسبت دانشجو ( يمتناه

  نفر به دست آمد ٥٢٦نمونه 

  
نفر پرسشنامه  ۵۸۰ يدرصد افراد، برا ۱۰زش يکه با اعمال ر 

وم عل يهاگروهان به يدانشجو يجامعهبعد  يمرحلهد. در يع گرديتوز
 يارشد، دکترا ي، کارشناسي، کارشناسيکاردانشامل (ه يپا

ب ) و برحسيرايو دست ياحرفه يشامل (دکترا يني) و باليتخصص
نفر زن  ۱۴۰ ينيعلوم بال از گروهم شدند، يت (مرد و زن) تقسيجنس

از مقطع  مرد ۲۱نفر زن و  ۳۰باليني ر ينفر مرد، از گروه غ ۱۲۵و 
 ي، کاردانياز مقطع کارشناس مرد ۱۰۷زن و  ۱۵۷ارشد،  يکارشناس
با  ن تعداديانتخاب شدند (ا يتصادف صورتبه يتخصص يو دکترا

 ينيحتساب تعداد افراد در هر رشته انتخاب شدند). گروه بالتوجه به ا

3 Kumesa & et al 
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ر ي)، گروه غيو داروساز يپزشکدندان، يپزشک يهارشتهشامل (
 يت، پرستاريفور يهارشتهمامايي (و  يشامل گروه پرستار ينيبال

، يشگاهيعلوم آزما يهارشتهپيراپزشکي ()، گروه ييو ماما
)، گروه يو هوشبر يزشکک پي، اتاق عمل، انفورماتيولوژيراد

ط، بهداشت ي، بهداشت محيبهداشت عموم يهارشتهبهداشت (
ه ي)، گروه علوم پايپزشک يشناسحشره، ي، ارگونومياحرفه

ک يزي، فيولوژيدمي، اپيميوشيه، بي، علوم تغذي، آناتوميولوژيزي(ف
 ۵۸۰تعداد ) بود. از يشناسانگلو  يشناسکروبيم، يپزشک

 ينيعلوم بال از گروهان، يان دانشجويدر م دهشعيتوز يپرسشنامه
، گروه نفر ۱۰۲به تعداد  ييو ماما ي، گروه پرستارنفر ۲۵۵تعداد 

و گروه علوم  ۴۵نفر ، گروه بهداشت تعداد نفر ۱۱۴تعداد  يراپزشکيپ
 ۵۸۰تعداد  از پاسخ کامل دادند. هاپرسشنامهبه  نفر ۲۲ه تعداد يپا

ان يپرسشنامه توسط دانشجو ۵۳۸، تعداد شدهعيتوز يپرسشنامه
 يواحدها يبه علت عدم همکار پرسشنامه ۴۲ل شد. تعداد يتکم

ناقص از پژوهش خارج شدند.  يدهل و پاسخي، در تکمموردپژوهش
ت ي، رضاموردپژوهش يواحدها جهت شرکت واحدها يدر تمام

 صورتبهت و رشته يجنس برحسب هانمونهآگاهانه کسب شد. 
اب اب انتخياز دفتر حضور غ يکشتفاده از قرعهساده با اس يتصادف

 هاامهپرسشنع يشدند. قبل از توز يکدگذار شدهانتخابشدند و افراد 
ا ر يبه عمل آمد تا زمان يدر صورت توافق، با استاد مربوطه هماهنگ

 ن زمانيها اختصاص دهند. البته ال پرسشنامهيپخش و تکم يبرا
د. سپس محقق، در کالس قه قبل از شروع کالس بويدق ۳۰-۲۰

 کامالً موردمطالعهافراد  يت پژوهش را برايافته و هدف و ماهيحضور 
و  کنندهشرکتح داد و بر محرمانه ماندن مشخصات افراد يتوض

و از  تأکيد دهندگانپاسخ يامد سوء برايپ گونهچيهنداشتن 
ها اخذ شد. سپس پرسشنامه يت کتبيرضا موردپژوهش يواحدها

افته به ياختصاص  زمانمدتع شد. يتوز شدهانتخابفراد ان ايدر م
 بود. دقيقه ۲۰-۳۰ ييپاسخگو

 و ينترني، اياکسترن يدورهان کار در عرصه، يدر مورد دانشجو
 يدرس يکه در کالس و دانشکده حضور نداشتند و واحدها ياريدست

، ابتدا با مراجعه به مسئول آموزش گذراندنديممارستان يرا در ب
 يواحدها يآنان درخواست شده و با انتخاب تصادف يده، اسامدانشک

آنان، به  يعرصهو اطالع از زمان و مکان کار در  موردپژوهش
ان مراجعه يمحل حضور دانشجو يهابيمارستانن آموزش يمسئول

ان، بعد از يافتن در مکان حضور دانشجويشده و بعد از حضور 
هدف پژوهش و محرمانه  افراد منتخب در مورد يحات الزم برايتوض

 ان در زمانيدانشجو يبا هماهنگ يت کتبيماندن اطالعات و اخذ رضا
ل يها پس از تکمد. پرسشنامهيع گرديها توز، پرسشنامهموردتوافق

و مشخصات مربوط به  قرارگرفتهمخصوص  يهاشدن، داخل بسته
اجرا  خي، تاريليتحص يرشتهمحل حضور،  يهابيمارستاندانشکده، 

  درج شد. کنندهشرکتتعداد افراد و 
بود  ياساختهمحقق  ين پژوهش پرسشنامهيابزار مطالعه، در ا

 يمعتبر گردآور ين و فارسيات پرسشنامه از منابع التيکه، محتو
 تسؤاالو  يت شناختيشده بود. پرسشنامه، شامل مشخصات جمع

ان، يگار، قليسمواد (بر مصرف  مؤثرو عوامل  يمربوط به فراوان
و  يصور ييروا يبررس يادآور) بود. برايو مواد اعت يمشروبات الکل

روان نظرصاحبد ينفر از اسات ۶پرسشنامه، پرسشنامه به  يمحتوا
ارسال و نظرات  يو پرستار يشناس، روانيشناس، جامعهيپزشک
 ييد رواياسات ياصالح از نظراتکسب و با استفاده  هاآن ياصالح
ظاهر، نکات دستور  ازلحاظت سؤاالکه  يرصو ييروا صورتبهمحتوا 

و ها تميت آيمناسب خود، اهم يها در جاتميآ يريقرارگ، يزبان
واقع شده بودند، در پرسشنامه  موردبررسياز کلمات مناسب  استفاده

پرسشنامه با استفاده از روش  يياين پاييتع يد. براياعمال گرد
ر دو مقطع با نفر دانشجو د ۲۵ يآزمون مجدد که بر رو-آزمون
 ب توافقيضرکاپا (ب يج ضريک هفته انجام شد و نتاي يفاصله
ن يا يکد اخالقت. قرار گرف تأييدمورد  درصد ۸۳) برابر با هاپاسخ
 باشد.يم ۱۳۹۵ir.umsu.rec، ۱۴۱ طرح

  
  هايافته
  بود.ل يمطالعه در جداول به شرح ذ يهاافتهي

  
  موردپژوهش يواحدها يت شناختيمشخصات جمع): ١جدول (

 موردپژوهش يواحدها يفيک يرهايمتغ  تعداد  درصد

 مرد  ٢٤٢ ٤٥
 جنس

 زن ٢٩٦ ٥٥
 يبوم ١١٥ ١/٢٤

 اقامت
 يربوميغ  ٤٢٣ ٦/٧٨
 مجرد ٥١٦ ٩/٩٥

 تأهل
 متأهل ٢٢ ١/٤
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 نهيدرآمد برابر هز ٤٢٤ ٨/٧٨
 نهياز هز ترکمدرآمد  ٤٧ ٧/٨ خانواده يت اقتصاديوضع

 نهيشتر از هزيدرآمد ب ٦٧ ٥/١٢
 يپزشک  ١٦٨ ٢/٣١

 يليرشته تحص

 يپزشکدندان ٦٧ ٥/١٢
 يداروساز ٢٠ ٧/٣
 ييو ماما يپرستار ١٠٢ ٨/١٨

 بهداشت ٤٥ ٤/٨
 يراپزشکيپ ١١٤ ٢/٢١

 هيعلوم پا ٢٢ ١/٤
 يکاردان  ١٠ ٩/١

 يليمقطع تحص
 يکارشناس ٤٢ ٦/٢٢

 ارشد يکارشناس ٤٥ ٤/٨
 ياحرفه يدکترا ٢٢٩ ٤/٤٢

 يتخصص يدکترا ٢٨ ٥/٢

  
، يت شناختيمشخصات جمع يبر اساس جدول فوق، در بررس

 ۵۵ت زن (يجنس ازنظر موردپژوهش يت واحدهايت اکثريجنس
ت يوضع ازنظر)، درصد ۶/۷۸( يربوميغت اقامت يوضع ازنظر)، درصد
خانواده در سطح  يت اقتصاديوضع رازنظ)، درصد ۹/۹۵مجرد ( تأهل

در  يليتحص يرشته ازنظر)، درصد ۸/۷۸نه (يدرآمد برابر با هز
در مقطع  يليمقطع تحص و ازنظر) درصد ۲/۳۱( يپزشک يرشته
  ).۱) بودند (جدول درصد ۴/۴۲( ياحرفه يدکترا

 يان در واحدهايگار و قليمصرف س يفراوان يج بررسينتا
 ۴۰ ي، برابيبه ترتان يگار و قليرف سنشان داد، مص موردپژوهش

) و در طول درصد ۵/۱۴نفر ( ۷۸ شتر در طول عمر به تعداديبار و ب
ن يشتريز بي) است و ندرصد ۹/۸نفر ( ۴۸ک سال گذشته به تعداد ي

نفر  ۲۱تعداد در طول هفته به  بار ۳-۵ يان برايمصرف قل يفراوان
  باشد.ي) مدرصد ۹/۳(

  
  موردپژوهش يواحدها يت شناختيان بر اساس مشخصات جمعيگار و قليمصرف س يط فراوانارتبا يبررس): ٢جدول (

 اسکوئر يآزمون کا يجهينت
 مصرف يسابقه يدارا

 ريمتغ انيگار و قليمصرف س
  تعداد  درصد

٦/٨٧  X2= 
df=١ 

P= ٠٠١/٠  

 مرد ١١٧ ٣/٤٨
 جنس

 زن ٣٥ ٨/١١

 
X2=١١ 
df=١ 

P=٠/٠٠١ 

 يبوم ١٩ ١/١٦

 متت اقايوضع
 يربوميغ ١٣٣ ٧/٣١

X2= ١١/٠  
df=١ 

p= ٩١/٠  

 مجرد ١٤٦ ٣/٢٨
 تأهلت يوضع

 متأهل ٦ ٣/٢٧

X2= ٢٤/٤  
df=٢ 

p= ١٢/٠  

 نهيدرآمد برابر هز ١١٤ ٩/٢٦
 نهياز هز ترکمدرآمد  ١٢ ٥/٢٥ خانواده يت اقتصاديوضع

 نهيشتر از هزيدرآمد ب ٢٦ ٨/٣٨

X2=١٤ 
df=٤ 

p= ١٧/٠  

 يکاردان  ٦ ٦٠

 يليتحصمقطع 

 يکارشناس ٥٣ ٢/٢٣
 ارشد يکارشناس ١٠ ٧/٢١

 ياحرفه يدکترا ٧٥ ٣٣
 يتخصص يدکترا ٩ ١/٣٢
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ات ان بر اساس مشخصيگار و قليمصرف س يارتباط فراوان يبررس

ن يج نشان داد، بي، نتاموردپژوهش يواحدها يت شناختيجمع
عنادار مط ت سکونت ارتبايت و وضعيان با جنسيگار و قليمصرف س

)۰۵/۰P<يت اقتصادي، وضعتأهلت ين وضعيب ي) وجود داشت ول 
 يان ارتباط آماريگار و قليبا مصرف س يليخانواده و مقطع تحص

  .)۲(جدول  ).<۰۵/۰Pمشاهده نشد ( يدارمعني

مصرف در  زمانمدتبر اساس  يمصرف مشروبات الکل يفراوان
 جيصرف نتام زمانمدتبر اساس  يمصرف مشروبات الکل يبررس

از  ترکما يماهانه  يبرا ين مصرف مشروبات الکليشترينشان داد، ب
 ۸) و در طول روز به تعداد درصد ۴/۱۰نفر ( ۵۶تعداد ک ماه به ي

  ) است.درصد ۵/۱نفر (

  
  موردپژوهش يواحدها يت شناختيبر اساس مشخصات جمع يمصرف مشروبات الکل يارتباط فراوان يبررس ):٣جدول (

 اسکوئر يآزمون کا يجهينت
 مصرف يسابقه يدارا

 ريمتغ يمصرف مشروبات الکل
  تعداد  درصد

X2=٣٠ 
df=١ 

P= ٠٠١/٠  

 مرد ٥١ ٢١

 جنس
 زن ١٦  ٤/٥

X2=١١ 
df=٢ 

P=٠/٠٠١ 

 يبوم  ٤ ٤/٣
 ت اقامتيوضع

 يربوميغ ٦٣ ١٥

X2= ٢٣/٠  
df=١ 

P= ٦٢/٠  

 مجرد ٦٥ ٦/١٢
 تأهلت يوضع

 متأهل ٢ ١/٩

X2=١٧ 
df=٢ 

P= ٠٠١/٠  

 نهيدرآمد برابر هز ٤٥ ٦/١٠
 نهياز هز ترکمدرآمد  ٤ ٥/٨ خانواده يت اقتصاديوضع

 نهيشتر از هزيدرآمد ب ١٨ ٩/٢٦

X2= ٦٩/٣١  
df=٤ 

P= ٠٠١/٠  

 يکاردان  ٤ ٤٠

 يليمقطع تحص
 يکارشناس ١٦ ٧
 ارشد يکارشناس ٢ ٤/٤
 ياحرفه يدکترا ٣٨ ٧/١٦

 يتخصص يدکترا ٧ ٢٥

  
مصرف مشروبات  يارتباط فراوان ير اساس جدول فوق، در بررسب

 موردپژوهش يواحدها يت شناختيبر اساس مشخصات جمع يالکل
ت يت، وضعيبا جنس ين مصرف مشروبات الکليج نشان داد، بينتا

ارتباط معنادار  يليت اقامت و مقطع تحصيخانواده، وضع ياقتصاد
)۰۵/۰P<وجود  يارتباط معنادار ،تأهلت يبا وضع ي) وجود داشت ول

  ).۳جدول )(<۰۵/۰Pنداشت (
ن يشتريادآور در طول عمر، بيمصرف مواد اعت يفراوان يدر بررس

 بار ۱۰-۱۹براي ن يتالير بيبه ترتادآور يمصرف مواد اعت يفراوان
نفر تعداد  بار ۱۰-۱۹ ي)، آلپرازوالم برادرصد ۳/۳نفر ( ۱۷تعداد 

)، درصد ۱/۱نفر ( ۶ بار تعداد ۱-۲ ي)، ترامادول برادرصد ۴/۲(۱۳

مصرف مواد  ين فراوانيشتريماه گذشته ب ۱۲ن، در طول يچنهم
)، درصد ۳(۱۶نفر تعداد  بار ۳-۵ ين برايتالير بيبه ترتادآور ياعت

-۲ ي، ترامادول برادرصد) ۸/۲(۱۵نفر  بار تعداد ۶-۹ يآلپرازوالم برا
 ۵ بار تعداد ۱-۲براي  جوانايمار) و درصد ۳/۱( ۷تعداد نفر  بار ۱

در طول  ادآورياعتمصرف مواد  ين فراوانيشتري) و بدرصد ۹/۰نفر (
نفر  ۲۳تعداد به  بار ۱-۲ ين برايتالير بيبه ترت روز گذشته ۳۰

)، درصد ۹/۳نفر ( ۲۲تعداد به  بار ۱-۲ ي) آلپرازوالم برادرصد ۴/۳(
 يبرا ناجوايمار) و درصد ۵/۱نفر ( ۸به تعداد  بار ۱-۲ يترامادول برا

ش، ي، مواد حشنيچنباشد هميم) درصد ۷/۰نفر ( ۴تعداد  به ۲-۱
  ن مصرف نشده بودند.يره و هروئياک، شيتر
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  موردپژوهش يواحدها يت شناختيادآور بر اساس مشخصات جمعيارتباط مصرف مواد اعت ي: بررس)۴جدول (

 اسکوئر يآزمون کا يجهينت
 مصرف يسابقه يدارا

 ريمتغ آوراديمصرف مواد اعت
  تعداد  درصد

X2= ٧٢/٠  
df=١ 

P= ٣٩/٠  

 مرد  ٣٩ ١/١٦
 جنس

 زن ٤٠ ٥/١٣

X2= ٦٨/١٠  
df=٢ 

P= ٠٠١/٠  

 يبوم ٦ ٢/٥
 ت اقامتيوضع

 يربوميغ  ٧٣ ٣/١٧

X2= ٥٧/٠  
df=١ 

P= ٤٤/٠  

 مجرد ٧٧ ٩/١٤
 تأهلت يوضع

 متأهل ٢ ١/٩

X2=١٨ 
df=٢ 

P=٠٠٠ 

 نهيدرآمد برابر هز ٥٠ ٦/١٠
 نهياز هز ترکمدرآمد  ٨ ٥/٨ خانواده يدت اقتصايوضع

 نهيشتر از هزيدرآمد ب ٢١ ٩/٢٦

X2= ٣٧/١٥  
df=٤ 

P= ٠٤/٠  

 يکاردان  ١ ١٠

 يليمقطع تحص
 يکارشناس ١٩  ٣/٨
 ارشد يکارشناس ٦ ٣/١٣
 ياحرفه يدکترا ٤٨ ١/٢١
 يتخصص يدکترا ٥ ٩/١٧

  
ادآور ياد اعتارتباط مصرف مو يبر اساس جدول فوق، در بررس

ج ينتا موردپژوهش يواحدها يت شناختيبر اساس مشخصات جمع
 خانواده، يت اقتصاديبا وضع ادآوريمواد اعتن مصرف ينشان داد، ب

دارد ارتباط معنادار وجود  يليت اقامت و مقطع تحصيوضع
)۰۵/۰P<وجود  يت ارتباط معناداريو جنس تأهلت ي) و با وضع

 ).۴جدول ( ).<۰۵/۰Pندارد (
ن يادآور، تسکيبر مصرف مواد اعت مؤثرعوامل  يفراوان يدر بررس

نفر  ۱۴۴تعداد )، کسب لذت به درصد ۳۰نفر ( ۱۶۴درد به تعداد 
 ۲۵نفر ( ۱۳۶تعداد به  يهدف بودن در زندگي) و بدرصد ۸/۲۶(

ه ان بيآوردن دانشجو ين نقش را در رويشتريب بيبه ترت) درصد
بر  مؤثرعوامل  يفراوان يبررس ن، دريچنهم مصرف مواد داشتند.

 ريج نشان داد، از زينتا هامؤلفهر يز برحسبادآور يمصرف مواد اعت
)، درصد ۶/۳۲( نفر ۴۵به تعداد  يي، احساس تنهايافسردگ يمؤلفه

به  يعالقگيب) و درصد ۴/۹نفر ( ۱۳به تعداد  ينياحساس غمگ
کست و عدم تحمل ش يمؤلفهر ي)، زدرصد ۸(۱۱به تعداد  زيچهمه
) و شکست درصد ۷/۵۷نفر ( ۳۰تعداد به  ي، شکست عاطفيناکام
، يپرخاشگر يرمولفهي)، زدرصد ۲/۲۱نفر ( ۱۱تعداد به  يليتحص

د يل شدي) و مدرصد ۱/۶۱( نفر ۳۳با مردم به تعداد  يريبحث و درگ
 يمؤلفهر ي)، زدرصد ۸/۲۷نفر ( ۱۵تعداد ا به يبه شکستن اش

                                                             
1 Evans & et al 
2 Kruger & et al 

و داشتن درصد ( ۹/۵۴نفر ( ۷۹تعداد  يروان-ي، فشار روحاضطراب
) درصد ۶/۳۰نفر ( ۴۴تعداد  يروان-يروح يبا فشارها زمانهمدلهره 
 ۴۰نفر ( ۲۰تعداد به  يخانواده، اختالف خانوادگ يمؤلفهر يو از ز
و درصد ( ۳۶نفر ( ۱۸ن به تعداد ي)، کمبود محبت والددرصد
) درصد ۱۱( رنف ۴ن به تعداد يوالد ازحدشيبو سرزنش  يريگسخت
  را دارند. ين فراوانيشتريب بيبه ترت
  

  گيرينتيجهبحث و 
ر ب مؤثرعوامل  مصرف مواد و ين فراوانييتع باهدفن مطالعه يا

ه انجام شد. مصرف ياروم يان دانشگاه علوم پزشکيآن در دانشجو
) در طول عمر بود درصد ۷/۱۴(حاضر  يان در مطالعهيگار و قليس

وانس و ي) و ا۱۳۹۲ان و همکاران (يمطالعات طارم يهاافتهيکه با 
 يهاافتهين، با يچن). هم۱۵، ۱۲)دارد خوانيهم) ۲۰۱۶( ١همکاران

 ٣و همکاران ي) و مونتگمر۲۰۱۶( ٢مطالعات کوروگر و همکاران
طالعات ن ميزان مصرف در اي) و م۱۷، ۱۶دارد ( خوانيهم) نا۲۰۱۵(

 به علت احتماالً خوانيهمن نايشتر است، ايحاضر ب يج مطالعهياز نتا
در  کنندگانمصرفن يگار در بين رفتن قبح گزارش مصرف سياز ب

تر بيش ينمونهاز حجم  يشتر و ناشيب يخارج از کشور، خود گزارش
 سازنهيزمگار را يمصرف س ٤نين مطالعات باشد. بتوينفر) در ا ۱۲۰۷(

3 Montogmery & et al 
4 Botvin 
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د از مصرف ين اساس، نبايان کرده است. بر ايگر بيواد دمصرف م
ان يدانشجو مخصوصاًن اقشار مختلف يان در بيگار و قليس روزافزون

در  يمصرف مشروبات الکل ين، فراوانيچن). هم۱۸( غافل بود
 يهاافتهي) در طول عمر بود که با درصد ۴/۱۰حاضر ( يمطالعه

) ۱۳۹۱و همکاران ( يحمد) و ا۱۳۹۶و همکاران ( يمطالعات رفاه
و  يمطالعات عل يهاافتهين، با يچن). هم۲۰، ۱۹دارد ( خوانيهم

ندارد  خوانيهم) ۲۰۱۶( ٦تانکورت و همکاراني) و ب۲۰۱۶( ٥همکاران
زان يحاضر و مطالعات مشابه داخل کشور، م يمطالعه). در ۲۲، ۲۱(

د که بو يتر از مطالعات مشابه خارجنييپا يمصرف مشروبات الکل
 يرقانونيغن، يچنو هم ي، فرهنگياز اعتقادات مذهب ي، ناشتوانديم

مصرف  يدر کشور ما باشد. فراوان يبودن مصرف مشروبات الکل
 يهاافتهي) بود که با درصد ۳/۳حاضر ( ين، در مطالعهيتالير

)، ۲۰۱۵( ٨فوند و همکاران ) و۲۰۱۶( ٧ت و همکارانيمطالعات لنگو
وع مصرف يحاضر، ش يدر مطالعه هرچند). ۲۴، ۲۳دارد ( خوانيهم

ن و يتالير يزير تجويست، اما با توجه به مصرف غين باال نيتالير
حاضر و مطالعات مشابه  يمطالعهان، در يآن در دانشجو سوءمصرف

ت يرين، به علت ضعف مديتاليان از ريرسد، اکثر دانشجويبه نظر م
کنند ياستفاده م يليعملکرد تحص ، بهبوديليتحص يهازمان، تنش

 ٩و همکارانن يستيا يمطالعه يهاافتهي ن، بايچن). هم۲۶، ۲۵(
زان مصرف ين مطالعات، مي). در ا۲۷دارد ( خوانيهم) نا۲۰۱۶(
ن ي. اباشديمما  ين در مطالعهيتاليزان مصرف ريشتر از مين بيتالير

 يس، بررموردمطالعهت ياز حجم نمونه، جمع يناش احتماالًها تفاوت
محقق ساخته که  پرسشنامهمطالعه (ک ماده، متفاوت بودن ابزار ي

مصرف و سوءمصرف  يزان فراوانيتش در ارتباط با سنجش مسؤاال
 يبرا يخروج يارهاينداشتن مع ) وبر آن بود مؤثرن و عوامل يتالير

مصرف آلپرازوالم  ين مطالعات باشد. فراوانيکنندگان در اشرکت
و  ياپل يهاافتهيکه با  باشديمحاضر  ي) در مطالعهدرصد ۴/۲(

) ۲۰۱۳( ١١) و مطالعات گاپتا و همکاران۲۰۱۳( ١٠همکاران
ر اين مطالعه بسيزان مصرف آلپرازوالم در ايم هرچند). ۲۹، ۲۸دارد (

 ياز عدم برنامه يج مطالعات مشابه، حاکي. اما نتاباشديمن ييپا
خانواده آورها درخواب -نمسک يخودسرانهدر مورد مصرف  يآموزش

 يان علوم پزشکيبخش در دانشجوآرام يها است. استفاده از داروها
، يشتر در ارتباط با اضطراب و افسردگيش است که بيدر حال افزا

                                                             
5 Ali & et al 
6 Bitancourt et al 
7 Lengvenyte & et al 
8 Fond & et al 
9 Steyn & et al 
10 Opaleye & et al 
11 Gupta & et al 

، يليشرفت تحصيدر مورد پ ي، نگراني، مالي، فرديمشکالت اجتماع
 يهاافتهين مطالعه با يا يهاافتهي). ۳۰، ۲۹و استرس است ( يديناام

 ١٢) و برندت و همکاران۱۳۸۹و همکاران ( يمطالعات محمد
زان مصرف آلپرازوالم در ي) و م۳۲، ۳۱دارد ( خوانيهم)، نا۲۰۱۴(
 يزان مصرف آلپرازوالم در مطالعهيار باالتر از مين مطالعات، بسيا

از متفاوت بودن ابزار مطالعه،  يناش احتماالًباشد که يحاضر م
 جي. نتاباشديم موردمطالعه ييايو محل جغراف هموردمطالعت يجمع

ي) مدرصد ۱/۱مصرف ترامادول ( يداد فراوانحاضر نشان  يمطالعه
 )،۱۳۹۲ان و همکاران (يطارم يمطالعه يهاافتهيباشد که با 

ن مطالعه، يمصرف ترامادول در ا يفراوان هرچند). ۱۳دارد ( خوانيهم
ن، ايان دانشجوي) در ميزيتجو رياما با توجه به مصرف (غ ن استييپا

 يمصرف از سو يو کنترل برا يريشگيپ يهابهتر است برنامه
 يهاتهافيحاضر، با  يمطالعهج ينتا ين گنجانده شود. از طرفيمسئول

) ۱۳۸۷و همکاران ( يشي) و قر۱۳۹۳و همکاران ( يمطالعات برات
مطالعه از،  يناش احتماالًن تفاوت ي). که ا۳۴، ۳۳ندارد ( خوانيهم

علوم  يهاان دانشگاهيدانشجو يمختلف، بررس يهادر دانشگاه
نه، سه با حجم نمويباالتر در مقا ي، حجم نمونهيرپزشکيو غ يپزشک
ن يا يزير تجويا غي يزيک ماده و عدم توجه به مصرف تجوي يبررس
 يحاضر، جامعه ين مطالعات باشد. در مطالعهيادآور در اياعت يماده

ن، مصرف يچنهم .بودند يان علوم پزشکيفقط دانشجو موردمطالعه
-تهافيشتر از زنان بود که با يادآور در مردان بياعت يمادههر سه نوع 

) ۲۰۱۶( ١٤) و چو و همکاران۲۰۱۶( ١٣مطالعات پاتل و همکاران يها
 خوانيهمشتر از جنس زن بود، يکه، مصرف مواد در جنس مرد ب

 ١٥د و همکارانيمطالعات آل س يهاافتهين با يچن). هم۳۵، ۳۴دارد (
). ۳۷، ۳۶ندارد ( خوانيهم) ۲۰۱۶( ١٦و همکاران ي) و آت ل۲۰۱۴(

ک ين مطالعات، نسبت مصرف مواد هر دو جنس به هم نزديدر ا
 موردمطالعهاز جامعه و مکان  يناش احتماالًن تفاوت ياست. که ا

راد ه با افسيحاضر نشان داد: افراد مجرد در مقا يج مطالعهيباشد. نتا
 يمطالعات ول يهاافتهيداشتند که با  يشتريمصرف مواد ب متأهل

) ۲۰۱۶( ١٧و همکاران ينسفانمي) و آک۱۳۸۸پور و همکاران (
گار و يزان مصرف سيحاضر م يمطالعه). در ۳۹، ۳۸دارد ( خوانيهم
به  تواند،ين ميک بود که ايبه هم نزد متأهلان در افراد مجرد و يقل
 مصرف احتماالً و وع مصرف در طول عمر باشديش يمحاسبه ليدل

12 Brandt & et al 
13 Patel & et al 
14 Chu & et al 
15 Al-sayed & et al 
16 Atwoli & et al 
17 Akinsefunmi & et al 
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رسد، افراد ي). به نظر م۴۰باشد ( پذيرفته صورت شدن متأهل از قبل
-يم که ،آورنديمبه مصرف مواد  يرو متأهلشتر از افراد يمجرد ب

-مباشد. ه هاآنت يا عدم وجود مسئوليت کم ياز مسئول يتواند ناش
رد ، ازدواج بر عملکيتأکيد يسم حفاظتيات مکانين، طبق نظريچن

، ۳۹دهد (يپرخطر را کاهش م يداشته و رفتارها ريتأث ياجتماع
و  يتستفا يمطالعه يهاافتهين مطالعه با يا يهاافتهي). ۴۱

شتر از يب متأهلزان مصرف مواد، در افراد ي) که م۲۰۱۴( ١٨همکاران
 تواند،يم که، تأهل مسئلهن يدارد و با ا خوانيهمافراد مجرد بود نا

است.  مغاير باشد، مواد مصرف در کنندهمحافظت عامل عنوانبه
رار ق فشارتحتاز  يتواند، ناشيبه مصرف مواد م متأهلش افراد يگرا

ط يو دور بودن از مح ين افراد در رابطه با مشکالت خانوادگيگرفتن ا
شتر يب يربوميغ). مصرف مواد در افراد ۴۲خانواده و استرس باشد (

 يمطالعه يهاافتهيحاضر بود که با  يدر مطالعه يافراد بوماز 
ن، با يچن). هم۴۳دارد ( خوانيهم) ۱۳۹۱شداد و همکاران (يپ
). ۴۴دارد ( خوانيهم) نا۱۳۹۲و همکاران ( يفاجان يمطالعه يافتهي
 يومان بيک بودن آمار تعداد دانشجوياز نزد يناش احتماالًن تفاوت يا

اد زان مصرف مويش به هم باشد. ميمايدر پ نندهکشرکت يربوميغو 
ر ر اقشار ديشتر از سايبا درآمد باال ب يخانواده يان دارايدر دانشجو

سراج زاده و همکاران  يمطالعه يهاافتهيحاضر بود که با  يمطالعه
 يمطالعه يهاافتهين، با يچن). هم۴۵دارد ( خوانيهم) ۱۳۸۶(

ها ن تفاوتي). ا۴۶دارد ( خوانيهمنا) ۲۰۱۳( ١٩و همکاران يموهانت
و باالتر بودن اقشار با  موردمطالعه يياياز محل جغراف يناش احتماالً

ن ين در اييسه با اقشار با درآمد باال و پايدرآمد متوسط در مقا
بر مصرف  مؤثر يت شناختيعوامل جمع يبررس در مطالعات باشد.

صرف مواد، ارتباط م ت بايارتباط جنس ج نشان داد، دريمواد نتا
شد  ت مشاهدهيبا جنس يگار و مشروبات الکلين مصرف سيمعنادار ب

د مشاه يت ارتباط معناداريادآور با جنسين مصرف مواد اعتيب يول
 ٢٠مطالعات اوهارا و همکاران يهاافتهين مطالعه، با يا يهاافتهينشد. 

. )۴۸، ۴۷دارد ( خوانيهم) ۲۰۱۶( ٢١) و هاردفر و همکاران۲۰۱۶(
ثبت دگاه ميد ليبه دلشتر مواد در پسران، ي، مصرف برسديمبه نظر 

سه با جنس دختر، يشتر همساالن در مقايب فشار به مواد، هاآن
 ان مردانيالکل در م ان ويگار، قليس مانند يمواد يرش اجتماعيپذ

 ي). مطالعه۵۱-۴۹م با عوامل استرس زا است (يو ارتباط مستق
افت نشد، اما با توجه به عدم وجود يرد ن مويدر ا خوانيهمنا

از مصرف مواد  توانينمادآور در هر دو جنس، يمواد اعت يمعنادار

                                                             
18 Tesfaye et al 
19 Mohanty et al 
20 O’hara et al 
21 Haardörfer & et al 

 ارتباط معنادار هر يج بررسيز غافل بود. نتايان دختر نيدر دانشجو
ودن ب يربوميادآور) و غيو مواد اعت يگار، مشروبات الکليسه ماده (س

ها و منازل که در خوابگاه يانيگونه که دانشجونيرا نشان داد، بد
مواد را در  يکردند، مصرف بااليم يمستقل و دور از خانواده زندگ

د که داشتن کردنديم ين زندگيکه همراه والد يانيسه با دانشجويمقا
ب و ي) و مک ک۲۰۱۴( ٢٢مطالعات سورکن و همکاران يهاافتهيبا 

ط معنادار ) که مصرف مواد، با محل سکونت ارتبا۲۰۰۵( ٢٣همکاران
زان مصرف مواد يرسد، مي). به نظر م۵۳، ۵۲دارد ( خوانيهمداشت 

 ،کننديم زندگي والدين که به دور از يوکسان يربوميغدر دانشجويان 
ان يان دانشجويا مخدر، ميش به مواد محرک و يشتر است. گرايب

 يعنيخود،  ير از محل سکونت خانوادهيغ يجوان که در محل
ه ب کننديم يزندگ يجارياست يهاا خانهيو  يينشجودا يهاخوابگاه

از خانواده و عدم  يامکانات کم و نامناسب، بعد مسافت، دور ليدل
). ۵۴( ديآيمگر به وجود يد يدهيو مشکالت عد هاآن يت روحيحما
) ۲۰۱۲( ٢٤مک و همکاران يمطالعات پر يهاافتهينن با يچهم
 شترياز مشارکت ب يناش االًاحتمن تفاوت ي). ا۵۵ندارد ( خوانيهم

در مطالعه،  يربوميغان يسه با دانشجويدر مقا يان بوميدانشجو
 هايدانشگاه دانشجويان اقتصادي و فرهنگي هايتفاوت همچنين

 يت اقتصاديارتباط وضع ي. در بررسباشديمدولتي  غير و دولتي
 ارتباط معنادار يج بررسيمصرف مواد، نتا ان بايدانشجو يخانواده

 يت اقتصاديادآور با وضعياعت و مواد ين مصرف مشروبات الکليب
ارتباط  يت اقتصاديگار با وضعيمصرف س کهدرحالينشان داد، 

درآمد باال  يهاان با خانوادهين مطالعه، دانشجويمعنادار نداشت. در ا
ن، مواد ييدرآمد متوسط و پا يهاان با خانوادهيشتر از دانشجويب

-طالعهم يهاافتهيکردند که با يمصرف م يات الکلادآور و مشروبياعت
ج ي). با توجه به نتا۵۶دارد ( خوانيهم) ۱۳۸۸و همکاران ( يسجاد ي

 يانيرسد، دانشجويآن، به نظر م يحاضر و مطالعات همسو يمطالعه
 شيافزا ، به علتکننديم يبا درآمد باال زندگ يهاکه در خانواده

ع يتوز يشتر با منابع اصليارتباط ب ،مواد ديخر به يدسترس ييتوانا
الکل و عدم  مخصوصاًمواد، داشتن نگرش مثبت به مواد  يکننده

از مصرف مواد  ييزان باالين، ميفرزندان از طرف والد يمحدودساز
 يمطالعه يهاافتهين مطالعه با يا يهاافتهين، يچن). هم۵۷دارند ( را
ر ي). علت مغا۵۸باشد (يخوان مهم) نا۲۰۰۸( ٢٥لهان و همکارانيا

ن متفاوت بود احتماالً يکنون ين مطالعات از مطالعهيج ايبودن نتا
 ياز کشورها موردپژوهش يهاباشد (نمونه موردمطالعه يجامعه

22 Suerken et al 
23 Mac cabe et al 
24 Primack & et al 
25 Ilhan et al 
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ع مواد بودند). در ارتباط با مقطع يمختلف و مجاور مناطق توز
ن اراو همک يمطالعات فتح يهاافتهين مطالعه، با يج اينتا يليتحص

) که مصرف مواد در مقاطع ۲۰۱۶( ٢٦ن و همکاراني) و ج۱۳۸۹(
، ۲۶د (دار خوانيهمشتر است يسه با مقاطع باالتر، بيتر در مقانييپا

) ۱۳۹۱و همکاران ( ييخزا يج مطالعهين مطالعه، با نتايج اينتا ).۵۹
). استفاده ۶۱، ۶۰ندارد ( خوانيهم) ۱۳۸۰و همکاران ( ييو سرگلزا

 يش احتمال افسردگياز، افزا يتواند ناشيمقاطع باالتر ماز مواد در 
، ۶۲شود ( يليدر مقاطع باالتر تحص يليتحص يهاش تنشيو افزا

۶۳.( 
 مواد، بر کنندگانمصرفدگاه يعلل مصرف مواد از د يدر بررس 

ن، ي، کمبود محبت والدي، فشار روانيج، شکست عاطفياساس نتا
، يبودن در زندگ هدفيبت و ن درد، کسب لذي، تسکيياحساس تنها

 يهاتهافين مطالعه، با يا يهاافتهين علل مصرف مواد بودند. يشتريب
 ) و اوزولدوملو و همکاران۱۳۹۵و همکاران ( يمطالعات احمد

ت ن مطالعاييج و تبي). با توجه به نتا۶۵، ۶۴دارد ( خوانيهم) ۲۰۱۴(
ف مواد، ه مصرش بين عوامل گرايشتريجه گرفت، بينت توانيممشابه 

 يو اضطراب و مشکالت خانوادگ يمانند افسردگ يمشکالت روح
 ياز اختالالت خلق يان پزشکيدانشجو درصد ۳است. در اروپا حدود 

 کيمبتال هستند که  يبه افسردگ هاآناز  درصد ۵/۶و  برنديمرنج 
زو ز جي، استرس نياست. از طرف يپزشک يجامعه يچالش بزرگ برا

 شده است. استرس يان علوم پزشکيدانشجو يزندگر يناپذ ييجدا
ان يشده و به دنبال آن، دانشجو يت زندگيفيباال منجربه، کاهش ک

 يقو ين، رابطهيچن). هم۶۶شوند (يو اضطراب مبتال م يبه افسردگ
و مصرف مواد وجود دارد. افراد مبتال به اضطراب و  ين افسردگيب

ل شدن عواطف و يتعد يبه دنبال مصرف مواد برا يافسردگ
 با همراه سرد ن حال، رابطهي). در ا۵۱، ۵۰احساسات خود هستند (

 خانواده از يزاريب باعث فرزندان با وخشونت نيتوه يحت اي و طرد

ها يبزهکار و مخرب يرفتارها انواع به است ممکن هاآن و شوديم
ن مطالعه يج اين، نتايچن). هم۶۷دا کنند (يش پياد گراياعت ازجمله

 ن و همکاراني) و حس۲۰۱۶( ج مطالعات پاتل و همکارانيبا نتا
از  ي، ناشاحتماالًن تفاوت ي) ا۶۸، ۳۴ندارد ( خوانيهم) ۲۰۱۷(

ه با توجه ب( باشد. توانديمت سؤاالمتفاوت بودن نوع پرسشنامه و 

افت ي يپرخاشگر يرمولفه يدر ارتباط با ز يامقالهبنده  يجستجوها
  نشد.)

واد کرد، مصرف م گيرينتيجه توانيمفوق  يهاافتهيبا توجه به 
نقش  يو خانوادگ يروان -يان وجود دارد و مشکالت روحيدر دانشجو

-يشنهاد ميان به مصرف مواد دارند لذا پيش دانشجويدر گرا يمهم
در سطح کالن، جهت کنترل  يآموزش نظرانصاحبن و يشود، مسئول

ارتقاء سالمت  جهيدرنت بر مصرف آن و مؤثرمصرف مواد و عوامل 
ن، بهتر يچنند. همينما ريزيبرنامهان، يدانشجو يروان-يجسمان

 کارگيريبهبا فرزندان خود و  مؤثرجاد ارتباط يها با ااست، خانواده
ش فرزندان خود به مصرف مواد ياز گرا يهير تبيغ ينظارت يهاروش

ن يدر ا يگريق ديشود، تحقيشنهاد مين، پيچنکنند. هم يريشگيپ
 يشتر، روش کار متفاوت، در منطقهيب يهانه با تعدا نمونهيزم

بر مصرف مواد در  مؤثرجداگانه عوامل  يو بررس ترعيوس ييايجغراف
  مستقل انجام شود. صورتبهپسران و دختران 

  مطالعه يهاتيمحدود
 :ازجمله ييهاتيمحدود ير مطالعات داراين مطالعه همانند سايا
دانشجوبان جهت شرکت در مطالعه که پس از  يبعضل يتما عدم
حات الزم در مورد اهداف مطالعه و محرمانه ماندن اطالعات يتوض
ن ايمناسب به کل دانشجو يدسترس عدم ن مشکل حل شد.يا هاآن

ق يرز از طين مشکل نيمتفاوت که ا يکالس يهادر ارتباط با برنامه
ق يل دقيزمان تشک به يابيبا واحد آموزش و دست يقبل يهماهنگ
ن يان حيدانشجو يت روانين مشکل غلبه شد. وضعيها بر اکالس

  ن مشکل خارج از کنترل پژوهشگر بود.يپاسخ به پرسشنامه بود که ا
  

  يتشکر و قدردان
 مصوب ارشد کارشناسي نامهپايان از بخشي حاصل مطالعه اين

 ۱۳۹۵,۱۴۱اخالقي  کد با اروميه پزشکي علوم دانشگاه

ir.umsu.rec. و سپاس مراتب پژوهشگران وسيلهبدين باشد.مي 
 دانشگاه، يآورفن و تحقيقات محترم از معاونت را خود قدرداني

ان محترم دانشگاه علوم يدانشجو ها ون آموزش دانشکدهيمسئول
 اعالم مطالعه اين در صميمانه همکاري ه به خاطرياروم يپزشک

  .دارنديم
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Abstract 
Background & Aims: Entry to the university is a gigantic change in the students’ lives and the increase 
in the assignments and homework pressures, the other peer students’ influence, the increase in popularity 
and easy access to the drugs causes them to become inclined to the drug use. The psychological health 
and hygiene of the students as the elites of the society is among the worries and concerns of the planners 
and decision-makers in a macro level. Thus, the current descriptive-analytical research aims at 
determining the factors contributing to the drug use in Urumia’s Medical Sciences University. 
Materials & Methods: The present cross-sectional study has been carried out based on a descriptive-
analytical method. The study sample volume includes 538 Urmia’s Medical Sciences University 
undergraduate students. The sampling was undertaken in multiple stages. To gather the required 
information, a researcher-made questionnaire was administered to the study subjects. The face validity 
of the questionnaire was conducted via inquiring six specialist professors for their corrective ideas and 
the questionnaire’s reliability was determined by taking advantage of test-retest method. The data were 
analyzed by means of SPSS software, ver.23. Descriptive statistical tests were applied to characterize 
the data and chi-square test was utilized to investigate the relationship between the various variables 
exerting an influence on the drug abuse. 
Results: The results indicated that 28.3% of the university students had addictions to cigarettes and 
narghile, 12.5% of them were addicted to alcoholic drinks and 14.7% were drug abusers. Among the 
factors influencing the drug use, affective failures (57.7%), psychological-mental pressures (54.9%), 
feeling the lack of parents’ love (36%), loneliness (32.6%), relieving pain (30%), seeking pleasure 
(26.8%) and purposelessness (25%) were most prevalent. Moreover, Chi-square test showed a 
significant relationship between smoking and hookah with gender and residence status, between alcohol 
consumption with gender, family economic status, residency and field of study, and between addictive 
drug abuse and economic status of the family, residency status, and field of study (p <0.05). 
Conclusion: According to the drug use and fact that the psychological-mental factors play a 
considerable role in the university students’ tendencies towards drug abuse, the education authorities 
and experts are hereby suggested to make comprehensive plans regarding the control of factors giving 
rise to the drug abuse as a result of which the university students’ mental-psychological health can be 
enhanced. 
Keywords: Drug Abuse, risk factor, Medical Sciences University Students 
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