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  ناپيوسته بهداشت عمومي، دانشگاه علوم پزشكي قزويندانشجوي كارشناسي * 

  استاديار گروه بهداشت عمومي، دانشگاه علوم پزشكي قزوين**

  

 چكيده

از آنجا كه اطالع از علل گرايش به مواد مخدر در . دانشجويان دارندآمارها حكايت از شيوع باالي سوء مصرف مواد مخدر در بين : زمينه و هدف
دانشجويان پيش زمينه اصلي و اساسي برنامه هاي مداخله اي و پيشگيري هستند، پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان شيوع و علل گرايش به 

  .گرفت انجام 91مواد مخدر در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قزوين در نيمه اول سال 
دانشجو بر اساس روش نمونه گيري طبقه بندي شده به طور داوطلبانه در مطالعه شركت  175در اين مطالعه توصيفي مقطعي  :مواد و روش ها

ر سوء ابزار پژوهش يك پرسشنامه محقق ساخته روا و پايا بود كه به منظور اندازه گيري اطالعات فردي و ساير متغيرهاي روانشناختي موثر ب. كردند
شد و با استفاده از آزمون هاي آماري كاي اسكوئر، تي تست و ضريب  17ويرايش  SPSSداده ها پس از گردآوري وارد نرم افزار . مصرف ساخته شد

  .رگرسيوني مورد ارزيابي قرار گرفت
شيوع سيگار، الكل، حشيش، وع مصرف درصدي بود اين در حالي است كه ميزان شي 85/14شيوع كلي سوء مصرف مواد در دانشجويان : يافته ها

عمده ترين انگيزه دانشجويان براي مصرف مواد، . درصد گزارش شد 29/34و  14، 75/1، 29/2، 14/9،  29/26اكستازي، ترياك و قليان به ترتيب 
آزمون . بود) درصد 54/11(وكاهش اضطراب ) درصد 38/15(، تحمل مشكالت زندگي )درصد 23/19(، كسب لذت )درصد 46/38(تفريح و سرگرمي 

، ) P ،45/4  =β>002/0(افسردگي و بي حالي  به ترتيب مصرف مواد مخدر در دانشجويان عوامل تاثيرگذار بر مهمترين رگرسيوني نشان داد 
) P ،16/2=β>03/0(و دسترسي به مواد مخدر ) P ،58/2  =β >048/0(، سابقه استعمال سيگار )P ،22/3 =β> 032/0(معاشرت با دوستان ناباب 

  . بود
نتايج حاكي از باال بودن شيوع مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي است كه نشان دهنده لزوم توجه به اين  :بحث و نتيجه گيري

روابط دانشجو، تقويت مسئولين و خانواده ها بايستي با فراهم ساختن بستر الزم جهت تفريح، كاهش تنش، نظارت دقيق بر مراودات و . معضل است
  .اعتماد به نفس و فرهنگ سازي و پرورش ارزشها در پيشگيري از اعتياد در دانشجويان ياري رسان باشند

 ، سيگار ، مواد مخدر ، دانشجو اعتياد:  كلمات كليدي
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مقدمه:
،  اجتماعي در عصر حاضراز پديده هاي قابل تأمل رواني و 

). 1(گسترش مواد مخدر و بروز اختالالت وابسته به آن است 
سوء مصرف مواد يكي از معضالت بهداشتي ، درماني و 

كه  اجتماعي جهان امروز است و به جرأت مي توان ادعا كرد
ايران نيز ). 2(تمامي جوامع كم و بيش با آن درگيري دارند 

به دليل همسايگي با افغانستان كه بزرگترين توليد كننده 
ترياك جهان است و به داليل ديگر تاريخي و اجتماعي ، 
. يكي از قربانيان سوء مصرف مواد در جهان به شمار مي رود 

دي براي مبارزه با آن كه طي بيست سال گذشته قربانيان زيا
با اين مشكل بزرگ داده و بخش عظيمي از سرمايه هاي 

در ). 3(ملي را صرف پيشگيري و غلبه بر اين معضل نمايد
طول قرن اخير ورود هروئين و مواد ديگر وضعيت مصرف 
مواد در كشور پيچيده تر شده ، و به موازات آن سياست هاي 

تخاذ متعددي براي كنترل مصرف و كاهش عوارض آن ا
در حال حاضر كشور ما داراي باالترين ميزان . گرديده است

مصرف مواد افيوني در جهان است و عوارض متعدد بهداشتي 
، روان شناختي، اجتماعي و سياسي آن سالمت جامعه را از 

بديهي است كه در . جهات گوناگون به خطر انداخته است
ياز مي چنين شرايطي، توليد اطالعات و دانش داخلي مورد ن

تواند نقش اساسي در بهبود سياستگزاري ، برنامه ريزي و 
مصرف مواد مخدر و وابستگي  ).4(انجام مداخالت ايفا نمايد 

به آن پديده اي مزمن و عودكننده است، كه با صدمات جدي 
در . جسماني ، اقتصادي ، خانوادگي و اجتماعي همراه است

ي دهد ، حال حاضر اطالعاتي در دست است كه نشان م
مصرف مواد در ميان نوجوانان و جوانان افزايش چشمگيري 

نگاهي اجمالي  به آمار سوء مصرف و اعتياد ، . يافته است
اهميت موضوع و ضرورت توجه به آن را مورد تاكيد قرار مي 

در ايران  بر اساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر و ديگر  :دهد
دگان مواد مخدر سازمانهاي ذيربط، تعداد مصرف كنن

نفر مصرف كننده  880000نفر معتاد اصلي و  1150000
مي باشد ) ماه معتاد مي شوند 6كه در مدت (تفنني و تصادفي 

تا  12اخيراً اين ستاد، سنين آغاز مصرف مواد مخدر را ). 5(
سال اعالم نموده است  18سال و سن اعتياد را   حدود  15

شور، شروع مصرف مواد براساس  مطالعات ديگري در ك). 6(

% 4/24سال  19تا  15، % 4سال  15مخدر را در افراد زير 
،  و ميزان سوء مصرف در % 3/56سال  24ودر كل افراد زير 

و  ). 7(گزارش شده  است %  7/5ميان دانش آموزان ايراني را 
دانش آموز  1403در يكي از همين دست تحقيقات از ميان 

به مواد % 25، ) مائي شهر تهران مقطع راهن( ساله  16تا  11
از آن ها به % 5مخدر گرايش داشته و برآورد شده كه حدود 

در ديگر كشور ها  براي  ). 8(مصرف مواد پرداخته باشند 
مثال در  آمريكا بيش از نيمي از جوانان در پايان دوره 

از آنها برخي از % 29دبيرستان يكي از داروهاي ممنوعه و 
را ) كالس دوازدهم (را در پايان دوره داروهاي ممنوعه 
همچنين  برآوردها نشان مي دهد كه در . تجربه مي نمايند 

هزار مرگ در هر سال به مصرف  39اين كشور  نزديك به 
به عالوه مواد مخدر تقريباً . داروهاي مخدر قابل استناد است 

موسسه ملي ). 9(ميليون بيماري و آسيب را ايجاد ميكند  40
آمار مصرف مواد در سال  NIDA – 1996رف مواد سوء مص

  - %  2/52الكل : را چنين گزارش نموده است  2005
  -%  8/28سيگار   - /%   7توهم زاها   - /%  7كوكائين  

  -%  7/4ماريجوآنا   - /%  4تدخينيها   - /%  2كراك 
  ).1) ( 2001 –نقل از ديويسن و نيل /%    (1هروئين 
فرهنگي - عوامل و زمينه هاي اجتماعيرو توجه به  از اين

 .گرايش به مواد مخدر بسيار مهم و حياتي جلوه مي كند

گرايش به مواد مخدر به عنوان يك معضل اجتماعي به طور 
. مستقيم با ساير مسائل و پديده ها ي اجتماعي ارتباط دارد 

افزايش آسيبها و مفاسد اجتماعي كه از پيامدهاي اعتياد است 
ــنه ساز استعداد براي گرايش به اين معضــل را ، خود زميـ

اين عوامل را مي توان در حيطه هاي . فراهم مي كند 
اجتماعي، به  –در حيطه فرهنگي : مختلفي جستجو نمود 

وضوح نقش متغيرهاي بين مليتي و بين فرهنگي در مصرف 
الكل مشهود بوده ، و هر چه زمان مي گذرد اين تفاوتها 

در دسترس بودن مواد و وجود شايعات ). 10(كاهش مي يابد 
موارد . (پزشكي و فقر آگاهي در اين حيطه قرار مي گيرند 

اخير در ايران باعث ايجاد نگرش مثبت به برخي از مواد 
در حيطه خانوادگي، روابط زناشوئي ) 1) . (مخدر شده است 

) وجود تعارض بين والدين و عدم حمايت از فرزندان ( والدين 
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و غيره از موارد قابل ) 12، 11.  (د يك معتاد در خانواده و وجو
در حيطه همساالن و دوستان نيز  رابطه .  تامل مي باشند 

فرد با همساالنش در تغييرات مربوط به مواد ، سهم بزرگي 
همچنين  مصرف مواد توسط جوانان در ) 13. (ايفا مي نمايد

بهترين زمينه هائي از گروه ها و دسته هاي همسال كه 
دوستان و همساالن را در بر مي گيرند، به وقوع مي پيوندد 

و مي توان پيش بيني كرد كه در صورت مصرف مواد ). 14(
مخدر ، توسط دوستان فرد به ويژه نزديكترين آنها ، خود فرد 

و  نهايتاً در حيطه ) 15(نيز به مصرف روي خواهد آورد 
يك  شخصيتي كودك و نوجوان ، ويژگيهاي شخصيتي

نوجوان بر مصرف مواد توسط وي تاثيربسيار نيرومندي  مي 
 - 2متعارف بودن  ،  - 1دست كم چهار جنبه متمايز . گذارد 

وابستگي اجتماعي  -  4عملكرد هيجاني،  - 3كنترل هيجاني ، 
  ).16(، در  حيطه شخصيتي نوجوان  مطرح است 

كارآمدترين روش  مصرف مواد مخدراز » پيشگيري اوليه«
. براي پيشگيري از بروز و افزايش شيوع اعتياد در جامعه باشد

اطمينان از  در  هدف نهائي پيشگيري از مصرف مواد مخدر،
آن در  مصرفعدم مواجهه جمعيت با مواد مخدر و عدم 

به از طرفي . )17(باشد  موقعيت انجام رفتارهاي پرخطر مي
صرف مواد و سوء خوبي مشخص شده است كه بين شروع م

لذا شناخت . مصرف و وابستگي به آن  ، رابطه وجود دارد
فزاينده نياز به مداخالت زود هنگام ، موجب تدوين يك سري 
مداخالت پيشگيرانه جهت پيش دستي برآغاز مصرف الكل ، 

از نظر افرادي كه با جوانان ). 18(دخانيات و ديگر داروهاست 
ترين خطري را كه اين گروه و نوجوانان كار مي كنند ، مهم 

را تهديد مي كند اين است كه آن ها به عنوان واكنشي در 
قبال قرار گرفتن مكرر در موقعيت هاي نامناسب از جمله 
احساس ناامني ، فشار ، آشفتگي رواني ، تعارض با والدين يا 

) 11(مشكالت زندگي روزمره به مواد مخدر پناه مي برند 
و نوجوانان آسيب پذير گمان مي كنند  شمار بسياري از جوانان

كه مي توانند صرفاً به طور تفريحي و يا براي كسب تجربه ، 
مواد مخدر را مصرف كنند ، اما به زودي در مي يابند كه 
مصرف اين مواد به صورت تكيه گاه رواني آن ها در مي آيد 

لذا از آنجا كه  نوجواني و . و نمي توانند آن را كنار بگذارند
اناني دوره اي حساس و پرخطر در روي آوردن به مصرف جو

مواد و اعتياد مي باشد ، و با پذيرش اين مطلب كه  اصالح 
نگرش افراد نسبت به مواد به عنوان يك روش مؤثر در 
پيشگيري از اعتياد است ، مي توان اين فرضيه را مطرح كرد 
كه اصالح نگرش جوانان و نوجوانان خصوصا در سطح 

با توجه به استقالل نسبي و حضور در بستر علمي، به  دانشگاه
مواد مخدر مي تواند ، براي پيشگيري از اعتياد در سطح 

  . )15(جامعه كار آمد باشد  
 جسمي، فراوان هاي آسيب كه است اي پديده مواد، مصرف

 به . دارد دنبال به اقتصادي و اجتماعي رواني، خانوادگي،

 در جدي افت دچار را درگير تواند شخص مي كه طوري

 موضوع اين بنابراين، .اجتماعي كند و فردي هاي كنش

 الزمه . است علمي مسئوالن البته و جدي برخورد نيازمند
 از چگونگي آگاهي چيز هر از بيش اي، مقابله چنين

 يك جمعيت در آن شيوع ميزان نيز و تغييرات سير پيدايش،

از  خارج و داخل از اطالعاتي حاضر حال در . است خاص
 بين در مواد مصرف دهد مي نشان كه است دست در كشور

 شيوع). 19- 23(است  افزايش به رو دانشجويان و قشر جوان

كشور  پزشكي علوم دانشجويان بين در مشكل اين دقيق
 20 از متفاوتي ميزان مختلف مطالعات ولي نيست، مشخص

 بين در مواد مصرف سوء شيوع براي را درصد 40 تا

). 24- 30(اند  كرده بيان كشور پزشكي دانشجويان علوم
بنابراين با توجه به شيوع باالي مصرف مواد و حساسيت 
پيگيري و پيشگيري از مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه 
هاي علوم پزشكي هدف پژوهش كنوني تعيين شيوع و علل 
گرايش به مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي 

   .بود 1391ر سال قزوين د
  

ها مواد و روش:  
پژوهش حاضر يك بررسي توصيفي مقطعي است كه در نيمه 

با هدف تعيين شيوع و علل گرايش به  1391اول سال 
مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قزوين 

اي سيستماتيك از  گيري طبقه از طريق روش نمونه. انجام شد
هر رشته و هر دوره دانشجو انتخاب شدند و با توجه به 

درصد به طور  13تا  5مطالعات قبلي كه برآورد مواد را 
نفر  144متوسط در كل جامعه و دانشجويان اعالن كرده اند ،
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جهت شركت در مطالعه انتخاب شدند كه با احتساب ريزش 
ناسب از هر رشته نفر انتخاب شدند كه به ت 175درصدي  20
ابزار اصلي گردآوري . نفر دانشجو در نظر گرفته شد 10

اطالعات در اين مطالعه پرسشنامه محقق  ساخته اي است 
بخش اول اطالعات . بخش طراحي شده است 6كه در 

بخش دوم شامل . است... دموگرافيك شامل سن ،جنس و 
سواالت نگرشي ،بخش سوم سواالت هنجاري،بخش چهارم 

. پنجم خودكارآمدي، ششم كنترل رفتاري متصور استقصد،
كه البته روايي و پاياني اين پرسشنامه در مطالعه طاووسي و 

پس از اخذ مجوز الزم . همكاران مورد تاييد قرار گرفته است
از كليه دانشجويان اين دانشگاه كه داوطلب مشاركت در اين 
پژوهش هستند از طريق روش نمونه گيري طبقه اي 

. انتخاب مي شوند تماتيك از هر رشته و هر دوره دانشجوسيس
سپس پرسشنامه پس از كالس هاي درس با رضايت 

دقيقه در حضور دستياران پژوهشگر  30دانشجويان در مدت 
ها وارد نرم  پس از گردآوري اطالعات، داده. تكميل خواهد شد

خواهد شد سپس با كمك آزمون  17ويرايش  spssافزار 
هاي پارامتريك توصيفي و تحليلي مانند تي زوجي و مستقل 
،كاي اسكوئر ،ضريب همبستگي ،رگرسيون و همچنين معادل 

  .ناپارامتريك آن مورد تجزيه و تحليل قرار خواهند گرفت
  

ها يافته:  
درصد  4. سال بود 22 ± 53/3ميانگين سني دانشجويان 

 26(درصد  85/14.  دانش آموزان متاهل و مابقي مجرد بودند
از دانشجويان سابقه سوء مصرف مواد اعتيادآور داشتند ) نفر

گزارش كردند به ) نفر 13(درصد  38/65كه از اين تعداد 
) نفر 4(درصد  38/15كنند و  صورت تفنني مواد مصرف مي
كردند و  روزانه مواد مصرف مينيز گزارش كردند كه به طور 

. كنند مابقي گفتند كه به طور هفتگي مواد مصرف مي
ميانگين و انحراف معيار مدت زمان مصرف مواد در 

ميزان استعمال سيگار در . سال بود 63/3±7/1دانشجويان 
و در دانشجويان غير ) نفر 40(درصد  85/22دانشجويان بومي 

نشان  1ته هاي جدول ياف. بود) درصد 49(درصد  28بومي 
مي دهد كه مهمترين علت گزارش شده توسط دانشجويان در 
گرايش آنها به مواد مخدر بيكاري و نبود امكانات مناسب 

و بعد از آن ) درصد 46/38(براي گذراندن اوقات فراغت بود 
 08/23(سابقه اعتياد در اعضاي خانواده و همچنين دوستان 

 23/19(هاي احساسي  ، مشكالت عاطفي و درگيري)درصد
  . و ساير موارد قرار دارد) درصد

  

توزيع فراواني علل اجتماعي و عاطفي گرايش به سوء مصرف : 1جدول 
  مواد مخدر در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قزوين 

اي كه از  ترين انگيزه دهد عمده ها نشان مي اين يافته عالوه بر
سوي دانشجويان براي تداوم مصرف مواد مخدر مطرح شده 

بوده است در ) درصد 46/38(است لزوم تفريح و سرگرمي 
 23/19(عين حال دانشجويان گزارش كردند كه كسب لذت 

و نيز استفاده از مواد مخدر به عنوان يك مكانيسم و ) درصد
و كاهش ) درصد 38/15(كار تحمل مشكالت زندگي راه

در ) درصد 54/11(اضطراب و تنش و استرس زندگي روزمره 
كنار همنواعي با دوستان، كنجكاوي و تنوع طلبي ساير انگيزه 
هاي مطرح شده توسط دانشجويان به منظور تداوم مصرف 

مي توان فهميد كه مهمترين پيش  2از نتايج جدول . مواد بود
كننده مصرف مواد مخدر در دانشجويان افسردگي و بي بيني 

اين در حالي است كه ) P ،45/4  =β>002/0(حالي است 
، سابقه )P ،22/3 =β> 032/0(معاشرت با دوستان ناباب 

  و دسترسي به مواد ) P ،58/2  =β >048/0(استعمال سيگار 

 درصد  تعداد  عامل گرايش به مصرف مواد
بيكاري و كمبود امكانات مناسب 
 براي گذران اوقات فراغت

 10  46/38  

     
اعتياد دوستان و فاميل و اعضاي 
 خانواده

 6  08/23  

     
عدم تامين نيازهاي عاطفي و 
 احساسي

 5  23/19  

     
دعوا و مشاجره خانوادگي و تنشهاي 
 خصوصي

 3  54/11  

     
عدم موفقيت تحصيلي و مشكالت 
 درسي و دانشگاهي

 2  69/7  

     
 100  26  جمع كل
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جزء ساير عوامل و متغيرهاي ) P ،16/2=β>03/0(مخدر 
ادار پيش بيني كننده و موثر بر گرايش اصلي و معن

  . دانشجويان براي مصرف مواد مخدر است
  

 معناداري β S.E Wald  df متغيرها

45/4 افسردگي و بي حالي  46/1  11/91002/0
سابقه مصرف والدين و 
 اعضاي خانواده

56/1  03/1  38/4103/0

عادت به سيگار 
 كشيدن

58/2  06/1  48/41048/0

با دوستان معاشرت 
 ناباب

22/3  05/1  95/51032/0

مشكالت و درگيري 
 هاي خانوادگي

38/1  18/1  38/1  1 23/0  

16/2 دسترسي به مواد  03/1  25/6  1 03/0  
- 08/2 مشكالت اقتصادي  76/1  39/1  1 23/0  

رابطه متغيرهاي موجود در معادله و سطح معناداري آنها در : 2جدول 
  موادگرايش دانشجويان به مصرف 

 

بحث:   
مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان شيوع و علل گرايش بـه  
مواد مخدر در دانشجويان دانشگاه علـوم پزشـكي قـزوين در    

نتايج مطالعـه نشـان دهنـده    . انجام شد 1391نيمه اول سال 
درصدي مصرف مواد مخـدر بـه طـور كلـي در      85/14شيوع 

دانشجويان است اين در حالي است كه ميزان شـيوع مصـرف   
گار، الكل، حشيش، اكسـتازي، تريـاك و قليـان بـه     شيوع سي

درصد بـود   29/34و  14، 75/1، 29/2، 14/9،  29/26ترتيب 
عالوه بر اين نتايج حاكي از آن اسـت كـه   . گزارش شده است

عمده ترين  انگيزه دانشـجويان بـراي مصـرف مـواد مخـدر      
ــرگرمي  ــريح و س ــذت )درصــد 46/38(تف  23/19(، كســب ل

، )درصـد  38/15(ل مشـكالت زنـدگي   ، راهكـار تحمـ  )درصد
 54/11(كاهش اضطراب و تنش و اسـترس زنـدگي روزمـره    

در كنار همنواعي با دوستان، كنجكاوي و تنوع طلبـي  ) درصد
ساير انگيزه هاي مطرح شده توسـط دانشـجويان بـه منظـور     

همچنين نتايج مطالعه نشـان داد كـه   . تداوم مصرف مواد بود
ــرين  ــر مهمت ــذار ب ــل تاثيرگ ــواد مخــدر در    عوام مصــرف م
 P ،45/4>002/0(افسردگي و بي حالي  به ترتيب دانشجويان

 =β ( ،   معاشرت با دوسـتان نابـاب)032/0 <P ،22/3 =β( ،
و دسترسـي  ) P ،58/2  =β >048/0(سابقه استعمال سـيگار  

ميـزان شـيوع كلـي    . بود) P ،16/2=β>03/0(به مواد مخدر 
مصرف مواد مخـدر در دانشـجويان دانشـگاه علـوم پزشـكي      

درصد بود كه قابـل   15قزوين در مطالعه حاضر تقريبا برابر با 
انطباق با مطالعات ديگر انجام شده در دانشـگاه هـاي علـوم    

به طـوري كـه دهقـاني و    . پزشكي و غير علوم پزشكي است
ــد كــه   درصــد  5/21همكــاران در مطالعــه خــود نشــان دادن

دانشجويان مورد بررسـي در دانشـگاه علـوم پزشـكي شـهيد      
صدوقي يزد سابقه سـوء مصـرف مـواد اعتيـاد آور را داشـتند      

همچنــين نتــايج پــژوهش ســيام در بــين دانشــجويان  ). 37(
درصـد   75/46مختلف دانشگاه هاي شهر رشت نشان داد كه 

مواد  دانشجويان مورد مطالعه تجربه استفاده از حداقل يكي از
طارميـان و همكـاران نيـز در    ). 38(اعتيادآور را ذكـر كردنـد   

پژوهش خود نشان دادند كه بخش چشمگيري از دانشجويان 
در طول زندگي دست كم يكي از مواد سـيگار،  ) درصد 3/39(

قليان، نوشيدني هاي الكلي، حشيش، قرص هـاي اكسـتازي،   
). 47(ترياك، هرويين، كراك و شيشـه را مصـرف كـرده انـد     

همچنين در ارتباط با علل گرايش به مصرف مـواد مخـدر در   
مهمترين علت گـزارش  مطالعه حاضر همان طور كه بيان شد 

شده توسط دانشجويان عبارت بود از بيكاري و نبود امكانـات  
، )درصـد  46/38(مناسب براي گذرانـدن اوقـات فراغـت بـود     

 08/23(سابقه اعتياد در اعضاي خانواده و همچنـين دوسـتان   
 23/19(و مشكالت عاطفي و درگيري هاي احساسـي  ) درصد
نتايج اين قسمت از مطالعه با مطالعات گذشته سازگار ). درصد
دهقاني و همكاران در مطالعه خود انگيزه هـاي اصـلي   . است

گرايش به مصرف مواد مخدر را در دانشجويان علوم پزشـكي  
گـرايش  و مهمترين عامل ) درصد 4/47(را تفريح و سرگرمي 

سـيام  ). 37(گـزارش كردنـد   ) درصد 98/42(به آن را بيكاري 
نيز در پژوهش خود انگيزه هاي گرايش به مواد اعتيـادآور در  
بين دانشجويان را تفريح و سيگار، ارضاء كنجكـاوي، تحمـل   
مشكالت زندگي، همرنگ جماعت شدن و كسب لذت ناميدند 

تورهـاي  همچنين از ديد مطالعـه حاضـر مهمتـرين فاك   ). 38(
افسـردگي و بـي   تاثيرگذار بر سوء مصرف مواد مخدر شـامل  

معاشرت با دوستان نابـاب، سـابقه اسـتعمال سـيگار  و     ، حالي
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مولوي و رسـول زاده  ). P>05/0(بود دسترسي به مواد مخدر 
در پژوهش خود نشان دادند كه متغيرهاي افسـردگي، طـالق   

در نهايـت   والدين، معاشرت با افراد ناباب، سـيگار كشـيدن و  
شكست تحصيلي بيشـترين تـاثير را در گـرايش جوانـان بـه      

اله وردي پور و همكـاران نيـز   ). 48(مصرف مواد مخدر دارند 
در پژوهش خود علل گرايش به مواد مخدر را در جوانان ايـن  

حس كنجكاوي، تمايل شخصي، اصرار دوستان : موارد ناميدند
ي تـوان اسـتنباط   همان طور كه از اكثر اين مطالعات م). 49(

كرد مي توان گفت كه شبكه هاي اجتماعي اطراف فرد يعني 
. خانواده و دوستان نقش مهمي در گرايش وي به اعتياد دارند

هـاي   سـاالن در سـال   دوستان و معاشران و به طور كلي هـم 
طـي  . جواني نقش مهمي در كشيده شدن فرد به اعتياد دارنـد 

خـانواده اسـت امـا بـه     دوره كودكي، فرد به شدت تحت تاثير 
تدريج و با افـزايش سـن، نقـش افـراد خـارج از خـانواده بـه        

يابـد و از   هـا افـزايش مـي    كالسـي  ها و هم بازي خصوص هم
اين شرايط با افزايش سن طي . شود اهميت خانواده كاسته مي

دوره نوجواني بـه خـودي   رسد دوره نوجواني به اوج خود مي
در ايـن دوره فشـار   . ي اسـت خود يكي از حادترين ادوار زندگ

ساالن ممكن است افكار و نوع تربيت خانوادگي  دوستان و هم
بسياري از نوجوانان كه متعلق بـه  . الشعاع قرار دهد او را تحت

هاي عاري از موادمخدر هستند، اولين مرتبه اسـتعمال   خانواده
عالوه بـر ايـن   . كنند مواد را به همراه دوستان خود تجربه مي

جواني براي فرد نيازهاي جديدي به وجـود    ي دورهشرايط، ط
. به عنـوان مثـال، كسـب هويـت از آن جملـه اسـت      . آيد مي

چنانچه خانواده و جامعه، شرايط الزم براي نيل به هويت فرد 
شود، در  را فراهم آورند، اين نياز به صورت مناسب برآورده مي

هاي  اهغير اين صورت فرد براي نيل به هويت و ابراز وجود، ر
هاي انحرافي، عضويت  از جمله اين راه. گزيند انحرافي را برمي

نوجواني كـه خواهـان تثبيـت    . )50( هاي كجرو است ه در گرو
هويت خود به عنوان عضوي از گروه است، بـا رغبـت تـام در    

كند تا وفـاداري خـود را بـه     هاي گروه شركت مي همه فعاليت
يابي جوان با مشكالتي همـراه   فرآيند هويت. گروه ثابت نمايد

است كه به شرط آگاهي والدين و جوانـان از ايـن مشـكالت،    
هـا   اما در برخي خـانواده . شود هيل ميطي كردن اين دوره تس

قدر مشكل و درگيري وجود دارد كـه افـراد درگيـر فرآينـد      آن

هاي انحرافي بـه ايـن مهـم نايـل      يابي، به ناگزير از راه هويت
به دليل اين مشكالت، جـوان در خانـه امكـان ابـراز     . آيند مي

. يابد، در عين حال ابراز وجود براي او يك نياز است وجود نمي
اين واقعيت در كنار يك محيط جرم خيز كه در آن اسـتعمال  

است،  "كسي شدن"اي براي بلوغ و به اصطالح  سيگار، نشانه
شود فرد به سوي كساني برود كه در كنـار آنـان بـا     باعث مي

ساالن، نشان دهد كـه ديگـر    انجام رفتارهاي مربوط به بزرگ
، در اين شرايط ممكـن اسـت فـرد بـه سـيگار     . كودك نيست

شـايد يكـي از   ). 51(مصرف الكـل يـا موادمخـدر روي آورد    
داليل گرايش باالي دانشجويان براي مصـرف مـوادد مخـدر    

خودباوري اصطالحي است كه . ضعف خودباوري در آنها باشد
منظور از آن يك حالت مثبت روحـي و روانـي اسـت كـه در     
نتيجه احساس ارزشمندي در نفس انسان پديد مي آيد و او را 

ده مي سازد تا از طريق بهره گيري از لياقت ها و توانمندي آما
هايي كه دارد به انجام وظايفي كه بر عهده اوست قيام نمايـد  
و در اين راه، از مشكالت و موانعي كه پيش مي آيد هراسـي  

در واقـع خودبـاوري،  بـاور بـه اسـتعدادها،      . به دل راه ندهـد 
است كه با اتكاء به توانايي ها و نيروهاي نهفته فطري دروني 

آن، مي توان به اهداف مورد نظر در زندگي رسيد و بـه آنـان   
و مرحله عالي خودباوري، شـكوفايي همـه   . جامه عمل پوشاند

خودباوري عبارت اسـت از  ). 52( استعدادهاي بالقوه فرد است 
تمايل به اينكه خود را فردي شايستة مواجه بـا چـالش هـاي    

بنابراين خودباوري از دو . ا بدانيماساسي زندگي و اليق شاديه
كه عبارت  جزءاول، كارآمدي شخصي: جزء تشكيل شده است

است از اعتماد داشتن به توانايي هايمان براي انديشيدن، يـاد  
گرفتن، انتخاب كردن و اتخاذ تصـميم هـاي مناسـب و جـزء     
دوم، عزت نفس كه به معناي اعتقاد داشتن به حقمـان بـراي   

عتقاد به اينكه دستيابي به اهداف، موفقيـت،  ا. شاد بودن است
دوستي، احترام، عشق و انجام موفقيـت آميـز امـور، در شـأن     

خودباوري، توان افزا، انرژي زا و انگيزه دهنده اسـت و  . ماست
مــا را ترغيــب بــه موفقيــت مــي كنــد و باعــث مــي شــود از 

خودباوري باال، در . موفقيتهاي خود احساس لذت و غرور كنيم
. ي چالش و انگيزش ناشي از اهـداف ارزشـمند اسـت   جستجو

). 53(رسيدن به چنين اهدافي، خودباوري را تقويت مـي كنـد   
بنابراين الزم است با تشويق دانشـجويان در قبـال پيشـرفت    
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هاي تحصيلي و قدردداني به طـرق مختلـف در پـي تقويـت     
ارزشهاي اخالقي و پيشگيري از درگيـري آنهـا بـا معضـالت     

  .اعتياد شد اجتماعي چون
گيري نتيجه:  

هاي پژوهش حاضر نشان دهنده شيوع نسبتاً باالي سوء  يافته
مصرف مواد مخدر در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشـكي  
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