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  چكيده
. باشد هاي مهم اجتماعي، بهداشتي و سياسي در سراسر جهان مطرح مي ر به عنوان يكي از چالشدر حال حاضر اعتياد و مصرف مواد مخد :مقدمه

 .اين مطالعه با هدف، مقايسه مصرف مواد و عوامل مؤثر بر آن در دو دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه تهران انجام شد

دانشجو از دانشگاه علوم  488دانشجو از دانشگاه تهران و  489طالعه در اين م. توصيفي صورت گرفت -مطالعه حاضر به روش مقطعي :ها روش
آوري  هاي جمع داده. نامه محقق ساخته بود ابزار پژوهش، پرسش. اي انتخاب شدند گيري تخصيص متناسب و خوشه پزشكي تهران از طريق نمونه

مورد تجزيه و تحليل قرار  Regression analysisو  t ،2آماري  هاي گيري از آزمون و با بهره 18نسخه  SPSSافزار آماري  شده به وسيله نرم
 .در نظر گرفته شد P > 05/0داري  در اين مطالعه سطح معني. گرفت

سن . درصد بود 5/37درصد و در دانشجويان دانشگاه تهران  33شيوع مصرف مواد مخدر در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران،  :ها يافته
در هر دو دانشگاه بين مصرف مواد و جنسيت، اعتقادات مذهبي، سابقه مصرف مواد . رف بسياري از مواد در دوران دانشجويي بودشروع اولين مص

 ،با مواد مخدر مواجهههاي اصلي  بيشترين روش ذكر شده در بررسي راه ).P > 001/0(دار وجود داشت  در خانواده، دانشكده ارتباط آماري معني
 .دوستان بود

هاي آموزش بهداشت در رابطه با پيشگيري از  شود كه برنامه ها به عنوان مركز تعليم و تربيت، پيشنهاد مي دانشگاهبا توجه به نقش  :گيري جهنتي
هاي آموزش  برنامهدر چنان  هم دبايجنسيت و سن شروع مصرف مواد مخدر  .ها تداوم يابد مصرف مواد مخدر در مدارس انجام شود و در دانشگاه

  .ها نيز تداوم يابد ها از دوران مدرسه آغاز گردد و در دانشگاه طراحي اين برنامه. هداشت در رابطه با پيشگيري ادامه پيدا كندب
  ، دانشجويان، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشكي تهرانگرايش به مصرف مواد مخدر اعتياد، :هاي كليدي واژه
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 مقدمه

جوامع بشري  گير دامنهاي دور  اي است كه از زمان اعتياد پديده
هايي كه در  در حال حاضر نيز با گذشت زمان و پيشرفتبوده و 

هاي مهم اكثر  يكي از معضل چنان هم جهان حاصل شده است،
سازمان جهاني بق تعريف ط .)1(شود  محسوب مي كشورها
هر  ):WHOا ي World Health Organization( بهداشت

اي كه پس از وارد شدن به درون بدن بتواند بر يك يا  ماده
به طور كلي . مخدر است هماد چند عملكرد مغز تأثير گذارد،

اعتياد و مصرف مواد داراي دو جنبه فردي و  ،توان گفت مي
كه جسم و روح  چرا كه فرد معتاد عالوه بر اين ؛اجتماعي است

 زدهدامن نيز  بر ناامني در اجتماع ،كند و روان خود را بيمار مي
 6389از جمعيت  .)1(كند  و حس اعتماد را از اجتماع سلب مي

 بار در حداقل يك ميليون نفر 200تعداد  ،ميليون نفري جهان
 25 كنند و طول سال مواد مخدر غير قانوني مصرف مي
قاره آسيا . ميليون نفر معتاد به مواد مخدر غير قانوني هستند

درصد و  6درصد، آفريقا  14 درصد، آمريكا 25اروپا  درصد، 54
قاره اقيانوسيه يك درصد از مصرف كنندگان ترياك و 

 82افغانستان با اختصاص  .اند مشتقات آن را در خود جاي داده
هاي زير كشت خشخاش در جهان را  درصد از مجموع زمين

 ترين توليد كننده مواد مخدر در جواري با بزرگ هم .)2( دارد
كيلومتر، همواره موجب  936طول ه جهان با مرز مشتركي ب

مادي و معنوي به ساختارهاي  شمار هاي بي تحميل خسارت
مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور عزيزمان ايران 

  .)3(گرديده است 
شمار تخميني معتادان  ،دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر

آمار دقيقي از . ه استدهزار نفر عنوان كر 1160000كشور را 
شمار معتادان تفنني كشور وجود ندارد، تعداد اين افراد بر 

با ورود مواد . )4(باشد  هزار نفر مي 700تا  600اساس تخمين 
رسد  شيشه و اكستازي، به نظر مي ،مخدر جديد نظير كراك

جايي كه جمعيت  از آن. سن شروع اعتياد كاهش يافته است
اجتماعي و پشتوانه آن كشور  جوان هر كشوري سرمايه

كه كشور ما جز جوامع  با توجه به اين شود و محسوب مي
تواند براي كشور  شود، اين امر مي جهان در دنيا محسوب مي

  .)5(ما تهديدي جدي به شمار آيد 

در حال حاضر اطالعاتي از داخل و خارج از كشور در 
ر دهد كه مصرف مواد در بين قش دسترس است كه نشان مي

دانشجويان نيز . )6(جوان و دانشجويان رو به افزايش است 
اثرات . مانند ساير اقشار جوان از اين معضل در امان نيستند

 .)7(مصرف مواد در دانشجويان عميق و گاهي كشنده است 
مصرف مواد در جمعيت دانشجويان موجب بروز صدماتي 

تحصيل توان به اختالل در روند  خواهد شد كه از آن جمله مي
دانشجو و در نتيجه ركود علمي، انتشار بيشتر مصرف در 
جامعه دانشجويي و ترويج فرهنگ مصرف در كل جامعه به 

  .)6( علت الگو قرار دادن قشر تحصيل كرده، اشاره نمود
مد كردن اطالعات ااران عرصه اعتياد براي روزذگ سياست

ر اين ثرتر دؤهاي م هاي خود به منظور طراحي برنامه و يافته
هايي هستند كه در اسرع وقت  حوزه نيازمند پژوهش

اندازي از وضعيت موجود اعتياد را در اختيار آنان قرار  چشم
دهد و از سوي ديگر پديده اعتياد به سبب چند وجهي بودن و 
همچنين تغييرات پنهاني و سريع نيازمند مداخالت جامع و 

پايه و  ،ديگر بيانبه . دقيق و در عين حال سريع و پويا است
هاي مقابله  ريزي و انتخاب روش گذاري، برنامه اساس سياست

مد از روند تغييرات پديده ابا اعتياد، اطالعات و آگاهي روز
تغيير الگوي مصرف و خصوصيات . اعتياد در طول زمان است

افراد مصرف كننده، از جمله اين تغييرات است كه بدون علم 
هاي پيشگيري و درمان  گزاري در حوزه ها سياست به آن
آوري و  الزم است با جمع بنابراين. پذير نخواهد بود امكان

تحليل اطالعات به شكلي سريع، موجز و كاربردي، تصويري 
از پديده اعتياد را در هر مقطع ثبت كرد تا از كنار هم قرار 

 شايددادن اين تصاوير بتوان تحوالت پديده را نيز شناسايي و 
  ).4، 8(بيني كرد  پيش

وضعيت مصرف مواد در «مطالعه مروري تحت عنوان در 
الكل و پس  .دست آمده نتايج زير ب »دانشجويان كشور ايران

ترين مواد غير قانوني مورد  از آن ترياك و سپس حشيش شايع
تعداد دانشجوياني كه به مصرف يكي از . باشند استفاده مي

نفر و تعداد  هزار 50ند بيش از هستمواد غير قانوني وابسته 
 كساني كه در طول يك ماه حداقل يك بار يكي از مواد

  هزار نفر در كشور  150كنند حدود  پيوئيدي را مصرف مياو
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 .)9(شود  تخمين زده مي

مصرف مواد مخدر در «تحت عنوان  ديگري در مطالعه
 كه» بدني در كشور آلمان بين دانشجويان پزشكي و تربيت

عنوان شد كه  ،رت گرفتو همكاران صو Voigtتوسط 
درصد بيش از دانشجويان  20دانشجويان پزشكي حدود 

درصد  75. بدني گرايش به مصرف مواد دارند تربيت
كردند  پاسخگويان يك بار يا بيشتر در هفته الكل مصرف مي

كه مصرف آن در دانشجويان پزشكي بيشتر از دانشجويان 
روه بين ميزان مصرف الكل در هر دو گ .بدني بود تربيت

مصرف . ها بود دانشجويان مرد بيشتر از مصرف آن در خانم
سيگار نيز در دانشجويان گروه پزشكي بيشتر از گروه 

مصرف ساير مواد مخدر نيز در آقايان بيشتر از . بدني بود تربيت
 .)10(ها بود  خانم

مقايسه مصرف سيگار توسط «ي كه با عنوان ا مطالعه
و  Mumtazتوسط  »كيدانشجويان پزشكي و غير پزش

همكاران صورت گرفت بيانگر آن بود كه علت اصلي مصرف 
ثير در أباشد كه اين ت سن و ساالن مي ثير و فشار همأت ،سيگار

پزشكي بيشتر از دانشجويان گروه پزشكي  دانشجويان غير
پزشكي  در دانشجويان غير نيز ميزان مصرف سيگار. بود

چنين در هر دو گروه بيشتر از دانشجويان پزشكي بود، هم
 .)11(ها بود  آقايان بيشتر از خانم مصرف سيگار در

اي كه در مورد مقايسه ميزان مصرف سيگار در  در مطالعه
كشور يونان بين دانشجويان پزشكي و غير پزشكي صورت 

درصد  47به طور ميانگين . دست آمده نتايج زير ب نيز گرفت
سالگي شروع  16اغلب مصرف سيگار را از  سيگاري بودند،

ثير دوستان ناباب أت ،علت عمده مصرف سيگار و كرده بودند
عمده عدم مصرف سيگار در دانشجويان غير  و علت بود

همچنين مصرف  .آگاهي داشتن از مضرات آن بود ،پزشكي
سيگار در دانشجويان غير پزشكي بيشتر از دانشجويان پزشكي 

اي مصرف مواد  هبررسي مقايس ،هدف از اين مطالعه. )12(بود 
بين دانشجويان دانشگاه علوم ، علل گرايش به آن مخدر

رود  و اميد آن مي بودپزشكي تهران و دانشگاه تهران 
ريزي و  والن از نتايج اين نوع تحقيقات در جهت برنامهؤمس

  .ها استفاده نمايند هاي موجود در دانشگاهپركردن خأل

  ها روش
بود و بر روي  مقطعي -از نوع توصيفي حاضر مطالعه

هاي علوم پزشكي تهران و  هاي دانشگاه دانشجويان دانشكده
  .انجام گرفت 1389-90در سال تحصيلي  دانشگاه تهران

 بر طبق آخرين مقاالت چاپ شده و قابل استناد مانند
وضعيت مصرف مواد در مورد  موقر و همكاران، رحيمي مقاله

رف مواد توان گفت كه ميزان مص در دانشجويان كشور مي
درصد و  33مخدر در دانشجويان گروه پزشكي در حدود 

. )9( باشد درصد مي 25ميزان شيوع آن در گروه غير پزشكي 
اي بود،  از نوع مقايسهحاضر كه مطالعه  دليل اينه بنابراين ب

  :گرديدبراي تعيين حجم نمونه از فرمول زير استفاده 
  

1 1 1 2 1 2

1 2
490 

  

نفر براي  490تقريبي نمونه الزم به ذكر است كه تعداد 
دست آمد و ه هاي پزشكي و غير پزشكي ب كدام از گروه هر

هاي موجود در هر  اين تعداد دانشجو نيز بر اساس دانشكده
مشغول : معيار ورود به مطالعه .ندبندي گرديد گروه تقسيم

هاي  در دانشگاه 1389-90تحصيلي  در سال يلبه تحص بودن
 معيار خروج از مطالعه و علوم پزشكي تهران و دانشگاه تهران

 .عدم رضايت دانشجويان جهت شركت در مطالعه بود نيز

تعيين پرسشگران و توجيه آنان در ابتداي اجراي طرح 
طول ه ها حدود سه ماه ب آوري داده جمع. صورت پذيرفت

نفر و از دانشگاه  884، شگاه علوم پزشكي تهراناز دان .انجاميد
ها  آوري نمونه جمع. نفر مورد مطالعه قرار گرفتند 489 ،تهران

هاي  از هر دانشكده و تعيين شدن خوشه صورت متناسبه ب
هر دانشكده و با در نظر داشتن مقاطع ورودي و رشته صورت 

ها بعد از توضيح كامل و كسب رضايت  نامه پرسش. پذيرفت
تكميل گرديد و از آنان  آنانآگاهانه از دانشجويان توسط خود 

خواسته شد كه از ذكر نام و نام خانوادگي خود و مشخصات 
به منظور افزايش احتمال پاسخدهي  .شخصي خودداري كنند

اي طراحي شده بود  جعبه ،ها نامه صحيح دانشجويان به پرسش
 ها آن نامه سششد بعد از تكميل پر و از دانشجويان خواسته مي

همكاري دانشجويان جهت  .را در داخل صندوق قرار دهند
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طور كلي ه ب( ها بسيار خوب گزارش گرديد نامه تكميل پرسش
همكاري دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران بهتر از 

هاي ناقص يا  نامه پرسش). دانشجويان دانشگاه تهران بود
ها بدون  داده آوري جمع. سفيد از تحليل نهايي حذف شدند

صورت تجمعي ه ها ب والن دانشگاهؤيك از مس حضور هيچ
 به منظور رعايت مالحظات اخالقي، .صورت پذيرفت

نامه رسمي از دانشگاه علوم پزشكي تهران به  معرفي
 هيهاي علوم پزشكي تهران و دانشگاه تهران ارا دانشكده

توضيحات جامع و كافي در خصوص اهداف گرديد و ضمن 
رضايت و تمايل آنان براي  ،به افراد مورد مطالعهپژوهش 

محرمانه در مورد  شد و به آنان شركت در پژوهش كسب
   .داده شد آوري شده اطمينان خاطر ماندن اطالعات جمع

هايي كه روايي و  نامه پرسش توسطآوري اطالعات  جمع
ها  نامه اين پرسش. صورت گرفت ،ها تعيين شده بود پايايي آن

كليات  ،خش مربوط به متغيرهاي دموگرافيكحاوي سه ب
 ،قليان ،سيگار( االت مربوط به نوع ماده مصرفيؤموضوع و س

بودند و براي هر محور ...)  الكل و ،حشيش ،اكستازي ،ترياك
ها بعد از  نامه پرسش .ال منظور گرديدؤتعداد مشخصي س

توضيح كامل و كسب رضايت آگاهانه دانشجويان توسط خود 
ييد روايي و أت ،قبل از اجراي طرح .تكميل گرديدند دانشجويان

نامه  بدين منظور ابتدا پرسش ،نامه انجام گرفت يي پرسشياپا
مربوط و محققان مورد بررسي و  تاداننفر از اس 20توسط 

و آزمون  پيشصورت ه نامه ب بازبيني قرار گرفت، سپس پرسش
اصله ف(نفر از دانشجويان تكميل گرديد  60توسط  آزمون سپ

ميزان  در نهايت )روز بود 20 آزمون سو پآزمون  پيش
Cronbachs alpha ،87/0 آوري  از جمعپس . تعيين گرديد

و  t ،2هاي آماري  ها با استفاده از آزمون ها، داده نامه پرسش
 18نسخه  SPSSافزار  گيري از نرم و با بهره همبستگي

)version 18, SPSS Inc., Chicago, IL (جزيه و مورد ت
  .تحليل قرار گرفتند

  
 ها يافته

نفر  489دانشجو مورد بررسي قرار گرفتند كه  977در مجموع 
نفر دانشجوي دانشگاه  488ها دانشجوي دانشگاه تهران و  آن

الزم به ذكر است كه درصد . علوم پزشكي تهران بودند
پاسخگويي در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكي تهران 

ميانگين سني دانشجويان . درصد بود 6/97و  8/97به ترتيب 
سال با حداقل  64/22 ± 99/3دانشگاه علوم پزشكي تهران 

ميانگين سني دانشجويان دانشگاه . سال بود 46و حداكثر  17
سال  40و حداكثر  18سال با حداقل  91/22 ± 36/3تهران نيز 

  نفر از زن  259در دانشگاه علوم پزشكي تهران . بود
بودند، در دانشگاه ) درصد 9/46(نفر مرد  229و ) درصد 1/53(

) درصد 6/45(نفر  223و ) درصد 4/54(نفر زن  266تهران نيز 
شيوع مصرف مواد مخدر . از دانشجويان مورد مطالعه مرد بودند

، 8/23سيگار : در دانشجويان دانشگاه تهران به ترتيب شامل
. درصد بود 7/2و ترياك  9/2، حشيش 5/14، الكل 9/28قليان 

همچنين در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران به ترتيب 
، حشيش 5/13، الكل 6/26، قليان 7/22شيوع مصرف سيگار 

به طور كلي شيوع مصرف مواد . درصد بود 7/2و ترياك  4/1
درصد و در  33مخدر در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي 

  ).1جدول (ه است درصد بود 5/37دانشجويان دانشگاه تهران 
سن شروع مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه تهران به 

  ، 9/17 ± 52/3= ترتيب عبارت از سيگار 
  ، 18/18 ± 96/2= ، الكل 26/17 ± 28/3= قليان 

. سال بود 20 ± 85/3= و ترياك  07/20 ± 9/2= حشيش 
اين مقدار در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز به 

، 54/17 ± 79/3= ، قليان 17/ 55± 52/4= گار سي: صورت
  و  57/20 ± 85/4= ، حشيش 96/17 ± 87/3= الكل 

در هر دو دانشگاه تهران و . سال بود 91/18±46/5=ترياك 
علوم پزشكي تهران بيشترين طريق آشنايي با مواد مخدر، 

موارد . بود هاي همساالن پيشنهاد توسط دوستان و گروه
ن، رسانه و ساير موارد مانند خويشاوندان و ديگري مانند والدي

هاي آشنايي با مواد مخدر بود  اولياي مدرسه از جمله روش
ترين علت مصرف سيگار، الكل و  همچنين مهم). 2جدول (

حشيش در دانشگاه تهران و سيگار، حشيش و ترياك در 
عالوه بر آن، . دانشگاه علوم پزشكي تهران، كسب لذت بود

مصرف قليان، ترياك در دانشگاه تهران و ترين علت  اصلي
قليان و الكل در دانشگاه علوم پزشكي تهران تفريح و 
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در هر دو دانشگاه دانشجوياني كه ). 3جدول (سرگرمي بود 
كردند، نگراني از  هيچ يك از مواد مذكور را مصرف نمي

ترين علت عدم مصرف مواد مخدر  سالمتي را به عنوان اصلي
موارد به ترتيب عبارت بود از اجبار والدين، ساير . ذكر كردند

  .وجود بيماري و ترس از طرد شدن از اجتماع
در دو دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه تهران بين 

و علوم پزشكي  P > 001/0= تهران (مصرف مواد و جنسيت 
 =001/0 < P( اعتقادات مذهبي ،) 001/0= تهران < P  و

و سابقه مصرف مواد در خانواده  )P > 001/0= علوم پزشكي 
ارتباط ) P > 001/0= و علوم پزشكي  P > 001/0 =تهران (

دار وجود داشت؛ به صورتي كه در دانشجويان پسر  آماري معني
بيشتر از دانشجويان دختر، در كساني كه اعتقادات مذهبي 

اند بيشتر از سايرين و در دانشجوياني كه والدين  ضعيفي داشته

قه مصرف مواد داشتند، ميزان شيوع مصرف بيشتر از ها ساب آن
هاي علوم  همچنين مصرف مواد در دانشكده. ها بود ساير گروه

پزشكي از دانشگاه تهران و دانشكده داروسازي  اجتماعي و دام
داري  و پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي تهران به طور معني

و علوم  P > 003/0= تهران (ها بود  بيش از ساير دانشكده
  ).4و  1جداول) (P > 04/0= پزشكي 

داري بين  در دانشگاه علوم پزشكي تهران ارتباط معني
وضعيت تأهل و مصرف مواد مشاهده گرديد؛ به طوري كه در 

در ). P=  030(افراد متأهل و مطلقه بيش از افراد مجرد بود 
هاي علوم پزشكي تهران  اين مطالعه در هيچ كدام از دانشگاه

گاه تهران بين مصرف مواد با محل سكونت، اميد به و دانش
داري يافت نشد  بازار كار در آينده و اعتماد به نفس رابطه معني

)050 /> P.(   
  

   مشخصات دموگرافيك دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه تهران و ارتباط آن با مصرف مواد مخدر :1جدول 
پارامترهاي مورد 

 مطالعه
  دانشگاه علوم پزشكي تهران اه تهراندانشگ

  P بدون سابقه مصرف مواد با سابقه مصرف مواد P بدون سابقه مصرف مواد با سابقه مصرف مواد
          يتجنس
 > 001/0  119  110 >001/0 111 112 مرد
    208  51  195 71 زن

           هلأوضعيت ت
  030/0  285  132 280/0 272 162 مجرد
    38  25  33 18 متأهل
    1  4  1 3 مطلقه

           محل سكونت
  240/0  206  103 500/0 173 100  خوابگاهي

    121  57  133 83  غير خوابگاهي
  

  هاي آشنايي با مواد مخدر در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه تهران بررسي راه: 2جدول 

  هراندانشگاه علوم پزشكي ت دانشگاه تهران  هاي آشنايي راه
  ترياك  حشيش  الكل قليان  سيگار  ترياك حشيش الكل قليان سيگار

  -  -  3 3  4  - - 3 5 5 رسانه
  11  6  46 88  72  11 13 40 92 68  دوستان
  1  -  6 20  7  1 - 11 23 9 والدين

  -  -  2 -  6  - - 6 2 10  دوستان و والدين
  1  -  3 -  3  1 1 2 9 3  همه موارد
  -  1  2 13  16  - - 8 6 18  ساير موارد

  -  -  4 6  3  - - 1 4 3  عدم پاسخگويي
  13  7  66 130  111  13 14 71 141 116  مجموع
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  بررسي علل مصرف مواد مخدر در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه تهران: 3جدول 

  دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاه تهران  علل مصرف
  ترياك  حشيش  الكل  نقليا  سيگار  ترياك  حشيش  الكل  قليان  سيگار

  1  2  2 5  3  1 1 1 15 6  دوستان
  3  4  10 17  21  3 6 17 24 22  كسب لذت
  3  -  8 8  13  3 5 12 16 14  كنجكاوي

  3  -  14 53  21  4 2 8 43 20  تفريح و سرگرمي
  -  -  2 -  2  - - - 1 1  الگوبرداري

  -  -  5 4  17  - - 2 3 15  كاهش استرس
  -  -  8 14  7  1 - 15 16 15 كسب لذت و تفريح و سرگرمي

  1  -  10 9  19  - - 14 15 17  ساير موارد
  2  1  7 20  8  1 - 2 8 6  عدم پاسخگويي

  13  7  66 130  111  13 14 71 141 116  مجموع
  

در دانشجويان دانشگاه علوم ) اعتقادات مذهبي، اميد به بازار كار و اعتماد به نفس(ارتباط مصرف مواد با برخي از متغيرها  :4جدول 
  ي تهران و دانشگاه تهرانپزشك

 اعتماد به نفس  اميد به بازار كار اعتقادات مذهبي 

 ضعيف متوسط خوب ضعيف متوسط خوب ضعيف متوسط خوب 

  20  84  79  64  51  68  64 82 36 با سابقه مصرف مواد  دانشگاه تهران
  25  127 153  76  122 107  40 141 124 بدون سابقه مصرف مواد

P 001/0 <  054/0  360/0  

  14  50  97  14  47 100  43 53 62 با سابقه مصرف مواد  دانشگاه علوم پزشكي تهران
  17  114 195  28  94 199  21 132 173 بدون سابقه مصرف مواد

P 001/0 <  9/0  300/0  
  

  بحث
هاي اين پژوهش، شيوع مصرف مواد مخدر در  طبق يافته

يان درصد و در دانشجو 33دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي، 
درصد بود كه اين ميزان در مقايسه با  5/37دانشگاه تهران، 

به . ساير مطالعات صورت گرفته در ايران اندكي بيشتر است
عنوان مثال دهقاني و همكاران مصرف مواد را در دانشجويان 

در . )13(درصد گزارش كردند  5/21دانشگاه علوم پزشكي يزد 
شهر تهران صورت اي كه بر روي دانشجويان  مقابل مطالعه

يكي از علل . )14(درصد نشان داد  3/39گرفت، اين ميزان را 
توان تعاريف متفاوت در تحقيقات مختلف  ها را مي اين تفاوت

در مورد تفاوت مصرف مواد  .در رابطه با مصرف مواد دانست
در دو دانشگاه بايد گفت كه در مطالعه حاضر در تمام موارد، 

هران بيشتر از دانشگاه علوم پزشكي مصرف مواد در دانشگاه ت

هاي ارايه شده  تواند به دليل آموزش تهران بود و اين امر مي
در گروه پزشكي و آگاهي بيشتر از خطرات مصرف مواد مخدر 

  .در اين گروه باشد
. قليان بود ،بيشترين نوع ماده مصرفي در هر دو دانشگاه

ايران  اين يافته با بسياري از مطالعات صورت گرفته در
نسب و همكاران ميزان مصرف قليان را  مؤمن. مطابقت دارد

درصد  1/25درصد و ميزان شيوع مصرف سيگار را  7/29
جاه و همكاران نيز ميزان مصرف  ترقي. )8(گزارش كردند 

درصد گزارش  8/30و  3/40قليان و سيگار را به ترتيب 
د از درص 34، در مطالعه طارميان و همكاران. )15(اند  كرده

درصد سابقه مصرف  24دانشجويان سابقه مصرف قليان، 
درصد 3/2مشروبات الكلي، درصد سابقه مصرف  17سيگار، 

سابقه مصرف حشيش درصد  2/2 و ترياك سابقه مصرف
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در  نيز در مطالعات خود و همكاران Johnston. )14(ند ا هداشت
 4/82 دريافتند كه رابطه با مصرف مواد در يك سال گذشته

درصد سابقه  6/31هاي الكلي،  صد سابقه مصرف نوشيدنيدر
 )16( سابقه مصرف كوكايين درصد 6/1مصرف حشيش و 

به طور كلي مصرف الكل در مطالعات داخلي از كليه . داشتند
تر است كه علت آن  مطالعات خارجي به نحو چشمگيري پايين

 رانيانياغير قانوني بودن الكل در كشور ما، اعتقادات مذهبي 
. باشد و باورهاي فرهنگي مردم ميدر مورد عدم مصرف الكل 

دهقاني و همكاران گزارش كردند كه دانشجويان دانشگاه 
درصد مصرف  4/14درصد مصرف قليان،  9/15 علوم پزشكي

درصد مصرف الكل و  8/2درصد مصرف ترياك،  8/2سيگار، 
اين . )13(اند  درصد مصرف حشيش را تجربه كرده 1/1

ها در مطالعه حاضر در دانشجويان دانشگاه تهران به  ميزان
درصد  5/14درصد قليان،  9/28درصد سيگار،  8/23ترتيب 
درصد ترياك و در  7/2درصد حشيش و  9/2الكل، 

 7/22دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز به ترتيب 
 4/1درصد الكل،  5/13درصد قليان،  6/26درصد سيگار، 

  .درصد ترياك بود 7/2درصد حشيش و 
در اين مطالعه در هر دو دانشگاه سن شروع مصرف مواد 
به جز سيگار و قليان بعد از ورود به دانشگاه بود كه اين امر را 

توان ناشي از تأثير همساالن بر روي بروز رفتارهاي پرخطر  مي
در سن شروع مصرف مواد مخدر در مطالعه حاضر . دانست

 و مطالعه  )17(و همكاران  نيمقايسه با مطالعات عابدي

Alexopoulos  تر بود كه شايد  اندكي پايين) 12(و همكاران
تر  تر بودن مطالعات گذشته و پايين بتوان علت آن را قديمي

در  ).17( هاي اخير ذكر كرد در سال مصرف مواد آمدن الگوي
بررسي كه در اصفهان انجام شد، متوسط سن شروع مصرف 

 9سال و حداقل سن شروع  4/17 ± 4/2 دخانيات در جوانان
كه بسيار مشابه  )18(سالگي گزارش شد  24سالگي و حداكثر 

هاي  اين يافته با بسياري از يافته .به مطالعه حاضر است
اذعان  اما در كل بايد، )19، 20(مطالعات ديگر مطابقت دارد 

نمود كه اين رقم براي كشور ايران با بافت مذهبي و بنيان 
و تالش بيشتر  يستها، رقم قابل قبولي ن تر خانواده مستحكم

  .طلبد ها را مي آموزان و خانواده اي دانش در جهت آموزش پايه

در هر دو هاي اصلي آشنايي با مواد مخدر  در بررسي راه
. دوستان بودپيشنهاد توسط  ،بيشترين روش ذكر شدهدانشگاه، 

آشنايي با  در بسياري از مطالعات صورت گرفته نيز بيشترين
 Mumtaz. مواد مخدر از طريق دوستان و همساالن بوده است

درصد از  7/20طريق آشنايي با مصرف مواد در  و همكاران
درصد از دانشجويان غير  5/32هاي پزشكي و  دانشجويان رشته

با . )11(اند  پزشكي را از طريق پيشنهاد توسط دوستان ذكر كرده
مصرف مواد در مورد اكثر مواد كه پيشنهاد اولين  توجه به اين

گيرد، توجه بيشتر  مخدر بيشتر توسط دوستان صورت مي
ها و جوانان به انتخاب دوست مناسب و توجه به كسب  خانواده

  .يابد مهارت نه گفتن اهميت بيشتري مي
 »كنجكاوي«زاده در مورد حشيش و ترياك عليدر مطالعه 

 كسب اكستازي،ترين عامل و در مورد الكل، هروئين و  شايع
مصرف  علت ترين شايع .)20( ترين علت مصرف بود لذت شايع

اضطراب و كسب  ودر مطالعه صادقي و نويدي، تفريح  مواد
طلبي  در مطالعه احمدي و شريفي، لذت. )21(عنوان شد لذت 

مولوي . )22(ترين انگيزه مصرف مواد بود  و الگوبرداري شايع
عامل گرايش به مصرف  ترين و رسول زاده افسردگي را مهم

در پژوهش حاضر . )23(مواد مخدر در جوانان اعالم نمودند 
. ترين علت مصرف، تفريح و سرگرمي و كسب لذت بود عمده

 دريزان باي والن و برنامهؤاين نكته حاكي از آن است كه مس
توجه بيشتري بر ايجاد تفريحات سالم چه در مدارس و چه در 

  . ها داشته باشند دانشگاه
به عنوان » نگراني از سالمتي«در پژوهش حاضر 

ترين علت عدم مصرف مواد در هر دو دانشگاه بيان شده  اصلي
ترين علت عدم  و همكاران، اصلي Mumtazدر مطالعه . است

مصرف مواد، تنها در بين دانشجويان پزشكي نگراني از 
درصد دانشجويان غير  42سالمتي عنوان شده است، ولي 

به مسأله علت عدم مصرف مواد مخدر فكر پزشكي هرگز 
اين امر نشانگر تأثير آموزش در بين . )11(اند  نكرده

باشد؛ چرا كه دانشجويان  هاي پزشكي مي دانشجويان رشته
هاي علوم پزشكي در طول مدت تحصيل خود با علل  دانشگاه

شوند، حتي اين عامل را  و عوامل تأثيرگذار بر سالمتي آشنا مي
  تر مصرف مواد  عوامل تأثيرگذار بر شيوع پايين توان از مي
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  . مخدر در دانشجويان علوم پزشكي دانست
بر اساس مطالعه حاضر، بين جنسيت و مصرف مواد ارتباط 

دار وجود داشت؛ به طوري كه مصرف مواد به صورت  معني
اكثر مطالعات چه در . چشمگيري در مردان بيشتر از زنان بود

از ايران بين مصرف مواد و جنسيت ايران و چه در خارج 
فر و  افراسيابي )11، 15-17(اند  داري يافته ارتباط معني

همكاران معتقد هستند كه استعمال سيگار و ساير مواد مخدر 
شود و  ها يك رفتار غير اجتماعي محسوب مي توسط خانم

  .)24(گردد  همين امر باعث مصرف كمتر مواد توسط آنان مي
از آن بود كه داشتن اعتقادات مذهبي  اين مطالعه حاكي

در دو دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه تهران با احتمال 
داري دارد كه با نتايج مطالعه سيد  مصرف مواد ارتباط معني

. مطابقت دارد )26(و هاشمي  )25(پور و همكاران  فاضل
مطالعه بحرينيان و همكاران نشان داد دانشجوياني كه 

خوانند، كمتر به مصرف  ذهبي قوي دارند و نماز مياعتقادات م
توان گفت، داشتن اعتقادات  بنابراين مي. )5(پردازند  مواد مي

مذهبي قوي و متعهد بودن به عقايد مذهبي خود عامل مهم 
  . باشد بازدارنده در مصرف مواد مي

در مطالعه حاضر بين استعمال مواد مخدر در خانواده و 
ويان دو دانشگاه علوم پزشكي تهران و مصرف مواد در دانشج

مطالعه موسوي . داري وجود داشت دانشگاه تهران ارتباط معني
در مورد استعمال دخانيات و مواد مخدر، رابطه آماري 

داري بين استفاده والدين و فرزندانشان از مواد مخدر و  معني
در يك بررسي در شيراز اكثر معتادين، . )27(سيگار نشان داد 

اين مطالعه يكي از عوامل خطر . و يا برادر معتاد داشتندپدر 
موسوي . مرتبط با اعتياد را وجود اعتياد در خانواده دانست

توان يكي از داليل اين امر را عدم وجود  معتقد است، مي
بزرگسال سالم به عنوان الگو در خانواده و همچنين نبود 

بررسي به  در چندين. ها دانست نظارت كامل در اين خانواده
نقش خانواده در ايجاد و پيشگيري از مصرف مخدرها در 

هاي دو  زندگي در خانواده. جوانان و نوجوانان اشاره شده است
والدي و وجود والدين غير الكلي و غير سيگاري از عوامل مؤثر 

باشد و  روي نياوردن نوجوانان به استعمال مواد مخدر مي
  مستعد كننده مصرف مواد مصرف مواد توسط والدين از عوامل 

  .)28(در جوانان بوده است 
هاي  مطالعه حاضر نشان داد كه در هيچ كدام از دانشگاه

داري بين  علوم پزشكي تهران و دانشگاه تهران ارتباط معني
در مطالعه شمس عليزاده و . سن و مصرف مواد وجود نداشت

داري وجود  همكاران بين سن و مصرف مواد رابطه معني
، اما مطالعه سرگلزايي حاكي از آن بود كه ارتباط )20( تداش

در اكثر . )28(بوده است ندار  بين مصرف سيگار و سن معني
دار  مطالعات صورت گرفته در خارج از ايران اين ارتباط معني

داري بين اعتماد  در مطالعه حاضر ارتباط معني. )11، 29(بود 
اي كه  ، نكتهبه نفس و مصرف مواد مخدر مشاهده نگرديد

توجه به آن خالي از لطف نيست اين است كه در بعضي 
مطالعات به نقش ايجاد اعتماد به نفس كاذب در معتادان كه 

شود اشاره شده  توسط برخي مادران فزون حمايتگر اعمال مي
  .)30(است 

در اين پژوهش در دانشگاه علوم پزشكي بين وضعيت 
دار بود، ولي در  تأهل و مصرف مواد مخدر ارتباط معني

مطالعه دهقاني و . دار نبود دانشگاه تهران اين ارتباط معني
داري را بين مصرف مواد اعتيادآور  همكاران رابطه معني

. )13(ها نشان نداد  دانشجويان بر حسب وضعيت تأهل آن
داري بين وضعيت تأهل  شجاع و همكاران نيز به ارتباط معني

در مقابل تحقيقات متعدد . )31(و مصرف سيگار دست نيافت 
در داخل كشور نشانگر افزايش معتادان به مصرف مواد در 

در هر صورت . )32، 33(باشد  مجردين نسبت به متأهلين مي
اين يافته در دانشگاه علوم پزشكي با اين باور كه تأهل 

تواند به عنوان عامل حفاظتي در مصرف مواد تأثير داشته  مي
پزشكي،  دامهاي علوم اجتماعي،  شكدهدر دان. باشد، مغاير است

داروسازي و پزشكي نيز ميزان مصرف مواد بيش از ساير 
ها به دليل  توان گفت در اين دانشكده مي. ها بود دانشكده

كه دانشجويان بيشتر با رفتارهاي پرخطر سر و كار دارند،  اين
  .بنابراين بيشتر در معرض خطر هستند

هاي  بود كه دوستان و گروههاي مطالعه حاكي از آن  يافته
به نظر . باشند ترين علت مصرف مواد مي همساالن مهم

يابي  هاي اساسي در رابطه با نحوه دوست رسد آموزش مي
. رسد نوجوانان و توانايي نه گفتن آنان ضروري به نظر مي



 و همكارانحامد رضاخاني مقدم  
 

 9  1391نامه  ويژه/ هفتمشماره / تمشسال ه/مجله تحقيقات نظام سالمت

  
www.mui.ac.ir  

همچنين نبايد در اين ميان از تأثير و نقش والدين بر نظارت نحوه 
ها بيانگر آن بود كه به ترتيب  يافته. شد رفتار نوجوانان غافل

ترين علت جذب  تفريح و سرگرمي و كسب لذت اصلي
در اين . دانشجويان در هر دو دانشگاه به مصرف مواد مخدر بودند

رابطه نيز جامعه و والدين موظف به تأمين تفريحات و 
هاي سالم جايگزين براي كسب لذت بيشتر از زندگي  سرگرمي

ها به عنوان مركز تعليم و  توجه به نقش دانشگاهبا . باشند مي
هاي آموزش بهداشت در رابطه با  همچنان برنامه دبايتربيت، 

طراحي اين  و ادامه پيدا كند از مصرف مواد مخدر پيشگيري
  .ها نيز تداوم يابد ها از دوران مدرسه آغاز گردد و در دانشگاه برنامه
 

  انيدتشكر و قدر
مصوب  11425يقاتي شماره اين طرح حاصل طرح تحق

باشد كه   معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران مي
بدين وسيله نويسندگان اين مقاله مراتب تشكر و قدرداني خود 

  .دارند را از آن معاونت محترم اعالم مي
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Abstract 
Background: Nowadays drug abuse and addiction is one of the most important health, social and political 
problems in the world. This study has been done for compares substance abuse and its related factors in 
both Tehran and Tehran University of Medical Sciences. 

Methods: This study was a cross- sectional. In this study 489 student of Tehran university and 488 student 
of Tehran University of Medical Science selected through strafication and cluster sampling. The research 
instrument was a manufactured researcher questionnaire. Collected data was analyzed by SPSS software 
version 18 with using chi- square test, regression methods, T-test. P < 0.05 was considered significant. 

Findings: The prevalence of drug abuse in students was 33 percent in Tehran University of Medical 
Science, and 37/5% among Tehran University students. first substance use was during student period. in 
both university there were statistically significant relationship, between drug abuse and gender, religious 
beliefs, family history of substance use, and school (p<0/001). the most mentioned way in investigate of 
main ways of expounded to substance abuse were friends. 

Conclusion: Regarding the valuable role of universities as the centers of training and educating, It is 
proposed to Health education programs for prevention of substance abuse should be done in high school 
and follow at universities. 
Key words: substance abuse, students, tendency to substance abuse, Tehran University of Medical 
Sciences, Tehran University 
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