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ABSTRACT

Introduction: Drug abuse is a widespread and increasing phenomenon throughout the world that,
as the most important social harm, invades human society and causes many to become seriously
impaired in individual and social action. The aim of this study was to investigate the prevalence and
underlying factors of substance abuse among students of North Khorasan University of Medical
Sciences.
Materials and methods: This study was descriptive. 169 students participated in the study by
stratified random sampling. The data collection tool was a researcher-made questionnaire that was
developed by the presenters and reviewed by existing studies. The questionnaire included
demographic information and drug use information including cigarettes, hookah, alcohol and drugs.
Data on substance abuse were collected using 23 variables including substance use during the past
year and month, age of first use, place and time, and people using them, using descriptive statistics
(Frequency, percentage, mean) were analyzed by SPSS 20.
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Result: Most of the students were female (62.5%). The mean age of students was 21.08 ± 2.03. The
mean score of students was 16.431 1.45. The prevalence of cigarette, hookah, alcohol and drug abuse
were 8.4%, 18.9%, 7.7% and 3.6%, respectively. The mean age of substance abuse students was
17.15±2.57 years. Most students with non-academic friends had hookah abuse (18.5%), alcohol
abuse (2.2%) and drugs (2.4%). Abuse of hookah, alcohol and drugs were more frequent in leisure
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time and were (12.4%), (1.8%) and (4.7%), respectively. The most prevalent areas of abuse were
cigarettes, hookahs and narcotics in parks and green spaces, and single and family-run alcoholic
beverages.
Conclusion: The highest abuse among students was related to hookah smoking. Drug abuse was
often done in groups and with non-academic friends, in green spaces and parks and in leisure time.
In order to reduce the prevalence and areas of substance abuse, it is suggested that more specialized
training courses be held to increase students' awareness and understanding of the causes of substance
abuse. In addition, further studies are recommended to identify more precisely the underlying causes
of substance abuse.
Keywords: Substance Abuse, Students, Predisposing Factors

چكيده

زمينه و هدف :سوء مصرف مواد يك پديده شايع و رو به افزايش در سراسر دنيا است كه به عنوان مهمترين

آسيب اجتماعي ،جامعه بشري را مورد تهاجم قرار داده و عوامل متعددي سبب ميشود تا شخص دچار افت
جدي در كنشهاي فردي و اجتماعي شود .لذا اين مطالعه با هدف بررسي شيوع و عوامل زمينه ساز سوء مصرف
مواد را در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي انجام شد.

مواد و روشها :اين مطالعه توصيفي در سال  ١٣٩٦در دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي در شهر بجنورد

انجام شد .تعداد  ١٦٩نفر از دانشجويان به روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي در پژوهش شركت نمودند .ابزار
جمعآوري دادهها ،پرسشنامه پژوهشگر-ساخته اي بود كه توسط مجريان و با بررسي مطالعات موجود تدوين
گرديد .پرسشنامه مزبور شامل اطﻼعات جمعيت شناسي و اطﻼعات مربوط مصرف مواد شامل سيگار ،قليان ،الكل
و مواد مخدر بود .اطﻼعات مربوط به سوء مصرف مواد با  ٢٣متغير شامل مصرف مواد طي يك سال و يكماه
گذشته ،سن اولين شروع مصرف ،مكان و زمان و افرادي كه با آنان مصرف مي نمودند ،جمعآوري شد و با استفاده
از نرمافزار  SPSS 20به كمك آمار توصيفي ) فراواني ،درصد ،ميانگين( مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافتهها :ميانگين سني دانشجويان  ٢١/٠٨ ±٢/٠٣بود ٦٢/٥% .دانشجويان را خانمها تشكيل ميدادند .ميانگين

معدل دانشجويان  ١٦/٤٣ ±١/٤٥بود .شيوع سوء مصرف سيگار ،قليان ،مشروب الكلي و مواد مخدر به ترتيب
برابر با  ٧/٧% ،١٨/٩% ،٨/٤%و  ٣/٦%بود .ميانگين سني سوء مصرف مواد در دانشجويان  ١٧/١٥ ± ٢/٥٧سال
بود .اغلب دانشجويان با دوستان غير دانشگاهي سوء مصرف قليان ) ،(١٨/%٥مشروبات الكلي ) (٢/%٤و مواد مخدر
) (٢/%٤داشتند .سوء مصرف قليان ،مشروب الكلي و مواد مخدر بيشتر در اوقات فراغت صورت ميگرفت و به
ترتيب برابر با ) (١/٨%) ،(١٢/٤%و ) (٤/٧%بود .بيشترين مكان سوء مصرف مواد در مورد سيگار ،قليان و مواد
مخدر پارك ها و فضاي سبز و براي مشروب الكلي منازل مجردي و خانوادگي بود.
بحث و نتيجهگيري :بيشترين سوء مصرف در بين دانشجويان مربوط به كشيدن قليان بود .سوء مصرف مواد

اغلب به صورت گروهي و با دوستان غير دانشگاهي ،در فضاي سبز و پاركها و در اوقات فراغت انجام ميشد.
پيشنهاد ميشود به منظور كاهش شيوع سوء مصرف مواد ،دورههاي آموزشي تخصصي بيشتري براي افزايش
آگاهي و درك دانشجويان در مورد عوامل زمينهساز سوء مصرف مواد برگزار گردد .به عﻼوه توصيه ميشود
مطالعات بيشتر به منظور شناسايي هرچه دقيقتر عوامل زمينهساز سوء مصرف مواد انجام شود.

گلواژگان :سوء مصرف مواد ،دانشجويان ،عوامل زمينهساز
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مﻘدمه

سوء مصرف مواد يك پديده شايع و رو به افزايش در
سراسر دنيا است كه به عنوان مهمترين آسيب
اجتماعي ،جامعه بشري را مورد تهاجم قرار داده
است) (١و ميتوان گفت يكي از بارزترين مشكﻼت
زيستي -رواني ،اقتصادي و اجتماعي است كه به
راحتي ميتواند زندگي فردي ،خانوادگي و اجتماعي
فرد را در معرض فروپاشي قرار داده و شخص را دچار
اُفت جدي در كنشهاي فردي و اجتماعي كند)،٢
 .(٣عليرغم تﻼشهاي قانوني صورت گرفته در
كشور براي جلوگيري از استفاده از مصرف مواد ،بر
خﻼف كشورهاي صنعتي سوء مصرف مواد در ميان
جوانان و نوجوانان ايران طي ساليان اخير سير
پيشروندهاي داشته است) (٤به طوري كه نتايج
مطالعهاي در شاهرود نشان ميدهد كه شيوع مصرف
دخانيات در ميان دانشجويان  %٢١/٦است(٥).
مطالعهاي كه در سال  ١٣٨٩در تهران انجام شد
نشان ميدهد كه بيشترين مصرف مواد در
دانشجويان علوم پزشكي ،مربوط به قليان ،سيگار و
مواد مخدر به ترتيب با برابر با  %١٨ ،%٢٥/٧و %١١/٨
است) .(٦بررسي برخي مطالعات نشان ميدهد كه
 %٥٦/٣معتادان ،در سنين زير  ٢٤سال ،مصرف مواد
مخدر را آغاز كردهاند و سن شروع سوء مصرف مواد
مخدر كاهش يافته است به طوري كه  %٤معتادان
زير  ١٥سال بوده و  ٤/٢٤%سن بين  ١٥-١٩سال
دارند .شيوع مصرف مواد اعتيادآور در دانشجويان
علوم پزشكي  %٢١/٥است و اين نشان ميدهد كه
سوء مصرف مواد با ورود دانشجويان به دانشگاه
افزايش مييابد .دوران نوجواني و جواني از ادوار
پراهميت در فرآيند رشد آدمي محسوب ميشوند.
قدمگذاردن به اين دوره معموﻻً با بلوغ آغاز ميشود.

شكوفايي غريزه جنسي ،تثبيت و تحكيم عﻼئق و
منافع شغلي و اجتماعي ،ميل به آزادي و استقﻼل از
ويژگيهاي مهم اين دوره است .تغيير و تحول
جسمي ،رواني و شخصيتي در اين دوران،
خواستههاي جديدي را مطرح ميسازد .از يكسو
فشار غرايز ،نيازها و ميلب ه تبعيت از ارزشهاي
نوجواني ،همچنين پذيرفته شدن و جذب در
گروههاي همسال ،فشارهاي گروهي ،ميل به ابراز
وجود و پيريزي زندگي مستقل و از طرف ديگر
فقدان امكانات ،روابط نامناسب عاطفي ،عدم توجه
به خواستهها ،ارزشها و نظرات جوان و نيز
بيتجربگي و عدم شناخت كافي ،او را در يك بحران
فكري و آشفتگي رواني قرار ميدهد و عوارضي چون
بيثمري ،پوچي و بيكفايتي به بار ميآورد .در نتيجه
زمينه گرايش به انحرافات اجتماعي در آنان فراهم
ميشود) .(٧سال اول ورود به دانشگاه ،تنشزاترين
زمان طي دوران تحصيل دانشگاهي است به طوري
كه دانشجويان با چالشهاي فراواني مانند چالش
اجتماعي مانند دوري از خانواده و مواجه شدن با
دوستان جديد با فرهنگهاي متفاوت و چالشهاي
ذهني مانند توانايي موفقيتآميز تكاليف متعدد را
تجربه ميكنند كه خود ميتواند زمينهساز آشفتگي
هاي ذهني مانند افسردگي بوده و با احساس تنهايي
و غربت و احتمال گرايش به سوء مصرف مواد همراه
باشد .در اين ميان دانشجويان دانشگاههاي علوم
پزشكي به علت آشنايي بيشتر نسبت به ساير
دانشجويان با مواد مخدر و دسترسي بيشتر آنان به
اين مواد ،در معرض خطر بيشتري براي سوء مصرف
قرار دارند) .(٨همچنين برخي مطالعات نشان داده
اند سوء مصرف برخي مواد من جمله قليان بيشتر به
صورت دسته جمعي صورت ميگيرد) (٤و زندگي در
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خوابگاههاي دانشجويي ميتواند زمينهساز شروع
سوء مصرف مواد بوده و دانشجويان را در معرض
يكي از مهمترين آسيبهاي اجتماعي قرار دهد .لذا
با توجه به اين كه شناخت بيشتر عوامل اين آسيب
اجتماعي بخصوص در دانشجويان كه با مراحل
بحران هويت ،بلوغ و ...مواجهند ،از اهميت ويژهاي
برخوردار است ،پژوهشگران مطالعه حاضر بر آن
شدند كه تا شيوع و عوامل زمينهساز سوء مصرف
مواد را در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي خراسان
شمالي بررسي نمايند.
مواد و روشها

اين مطالعه توصيفي در سال  ١٣٩٦در شهر بجنورد
انجام شد .اين مطالعه بخشي از طرح پايش وضعيت
اجتماعي و فرهنگي دانشگاه علوم و پزشكي بجنورد
است .جامعه پژوهش را دانشجويان دانشگاه علوم
پزشكي خراسان شمالي تشكيل ميدادند.
تعداد  ١٦٩دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي در
اين مطالعه به روش تصادفي طبقهاي انتخاب و وارد
مطالعه شدند .ابزار جمعآوري دادهها ،پرسشنامه
پژوهشگر-ساختهاي بود كه توسط مجريان و با
بررسي مطالعات موجود تدوين گرديد .از پرسشنامه
مزبور براي جمعآوري اطﻼعات جمعيت شناسي و
اطﻼعات مربوط مصرف مواد شامل سيگار ،قليان،
الكل و مواد مخدر استفاده شد .اطﻼعات جمعيت
شناسي مانند سن ،جنس ،مقطع تحصيلي ،وضعيت
تأهل ،محل سكونت دانشجو و خانواده ،شغل
سرپرست خانواده ،تأمين هزينه دانشجويي و درآمد
خانوار و قوميت جمعآوري شد .اطﻼعات مربوط به
سوء مصرف مواد با  ٢٣متغير شامل مصرف مواد طي
يك سال و ماه گذشته ،سن اولين شروع مصرف،
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مكان و زمان و افرادي كه با آنان مصرف مينموده
اند ،جمعآوري گرديد .پرسشنامهها بدون نام بودند
و پس از اخذ رضايت آگاهانه توسط يكي از
دانشجويان در داخل پاكت گذاشته و تحويل
دانشجويان گرديد و پس از تكميل ،جمعآوري
گرديد .پرسشنامههايي كه ناقص بودند يا سفيد
تحويل داده بودند از تحليل نهايي حذف شدند.
دادهها پس از جمعآوري با استفاده از نرمافزار SPSS
 20به كمك آمار توصيفي )فراواني ،درصد ،ميانگين(
و آزمونهاي آماري كاي دو ،مورد تجزيه و تحليل
قرار گرفت .سطح معنيداري آزمونها  ٠/٠٥در نظر
گرفته شد.
اين پرسشنامه قبﻼً توسط دانشگاه علوم پزشكي
مشهد مورد استفاده قرار گرفته بود .روايي و پايايي
پرسشنامه در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفت.
به منظور تأييد روايي ،پرسشنامه در اختيار تعدادي
از صاحبنظران قرار گرفت و نظرات آنان در
پرسشنامه لحاظ گرديد .براي پايايي پرسشنامه از
روش آلفاي كرونباخ استفاده شد كه در آن ضريب
آلفاي كرونباخ برابر  ٠/٨٦به دست آمد كه نشان
دهنده پايايي باﻻي پرسشنامه است.
اين مطالعه مصوب كميته اخﻼق دانشگاه علوم
پزشكي خراسان شمالي با كد اخﻼق:
 IR.NKUMS.REC.1396.12است.
يافتهها

 ١٦٩نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي
خراسان شمالي در اين مطالعه شركت نمودند.
ميانگين سني دانشجويان  ٢١/٠٨±٢/٠٣بود.
 ٦٢/٥%دانشجويان را خانمها تشكيل ميدادند.
ميانگين معدل دانشجويان برابر  ١٦/٤٣±١/٤٥بود.

جدول  :١توزيع فراواني و درصد ويژگيهاي جمعيت شناختي دانشجويان
فراواني

مشخصات
جنس
تأهل
محل سكونت
مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

تعداد

درصد

مرد

٦٣

٣٧/%٥

زن

١٠٣

٦٢/%٥

مجرد

١٣٧

%٨٣

متأهل

٢٨

%١٧

خوابگاه

٨٦

٥٧/%٧

بومي

٦٣

٤٢/%٣

كارشناسي

١٣١

٧٧/%٥

دكترا

٣٧

٢٢/%٥

پرستاري

٢٤

١٦/%٢

اتاق عمل

١٣

٨/%٨

هوشبري

٤

٢/%٧

مامايي

١٨

١٢/%٢

پزشكي

١٩

١٢/%٨

دندانپزشكي

١٧

١١/%٥

بهداشت حرفه اي

١١

٧/%٤

بهداشت محيط

٥

٣/%٤

بهداشت عمومي

٦

٤/%١

علوم آزمايشگاهي

٣١

٢٠/%٩

اغلب دانشجويان داراي قوميت فارس ) (٥٧/٥%و
مذهب تشيع ) (٩٢/٦ %بودند )جدول .(١
نتايج مطالعه نشان داد كه شيوع سوء مصرف
سيگار ،قليان ،مشروبات الكلي و مواد مخدر به ترتيب
برابر با  ٧/٧% ،١٨/٩% ،٨/٤%و  ٣/٦%بود.
بر اساس يافتههاي مطالعه در مورد سن شروع به
كشيدن قليان ،مصرف مشروبات الكلي و مواد مخدر،
نتايج نشان ميدهد كه بيشترين فراواني سن شروع

كشيدن قليان در سن  ١٨سالگي بود و پايينترين
سن شروع كشيدن قليان در سن سالگي  ١٢به
ميزان ) ١(٠/%٦بود .همچنين نتايج پژوهش نشان
ميدهد كه پايينترين سن شروع مصرف مشروبات
الكلي ،مربوط به سن ١٦سالگي به ميزان )١(٠/%٦و
بيشترين فراواني آن به ميزان ) ٤(٢/%٤به سن ٢١
سالگي تعلق داشت .نتايج مطالعه در مورد سن شروع
مصرف مواد مخدر نشان داد كه پايينترين سن
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شروع مصرف مواد مخدر به سن  ١٢سالگي به ميزان
) ١(٠/%٦و بيشترين فراواني مربوط  ٢٠سالگي به
ميزان ) ٢(١/%٢مربوط بود .ميانگين سن شروع

اولين بار سوء مصرف مواد در مورد قليان ،مواد مخدر
و مشروبات الكلي به ترتيب برابر با ،١٦/٣٤ ± ٢/٦٩
 ١٩/١٢ ± ٢/٢٧ ، ١٦/٠٠ ± ٢/٢٧بود.

جدول :٢توزيع فراواني سوء مصرف مواد بر حسب مكان در دانشجويان علوم پزشكي بجنورد
منزل ﺧانوادگي

مواد مخدر

منزل دوستان

مشروب الكلي

ﺧانه مجردي

قليان

ﺧوابگاه دانشگاه

سيگار

كافه سرا

مواد

پارك و فضاي سبز

مكان

)٢(١/٢

)١(٠/٦

)٣(١/٨

)٣(١/٨

)١(٠/٦

)٤(٢/٤

)٦(٦/٣

)٦(٦/٣

)٣(١/٨

)٢(١/٢

)١(٠/٦

)٧(٤/١

)٣(١/٨

)٣(١/٨

)٣(١/٨

)١(٠/٦

٠

)١(٠/٦

٠

٠

٠

)١(٠/٦

٠

)٤(٢/٤

نتايج مطالعه نشان داد كه اغلب دانشجويان با
دوستان غير دانشگاهي سوء مصرف قليان )،(١٨/%٥
مشروبات الكلي) (٢/%٤و مواد مخدر) (٢/%٤داشتند.
به عﻼوه فراواني دوستان دانشگاهي و غير دانشگاهي
در مورد مشروبات الكلي با هم برابر بود.
نتايج در مطالعه حاضر در مورد اوقات سوء
مصرف مواد نشان داد كه اغلب دانشجويان در اوقات
فراغت به سوء مصرف روي ميآورند به نحوي كه
نتايج در مورد سوء مصرف قليان ،مشروبات الكلي و
مواد مخدر به ترتيب برابر با ) (١/٨%) ،(١٢/٤%و
) (٤/٧%بود.
همچنين نتايج اين مطالعه در مورد مكان سوء
مصرف مواد در مورد سيگار ،قليان و مواد مخدر
نشان داد كه اغلب دانشجويان پاركها و فضاي سبز
را انتخاب ميكنند اما براي سوء مصرف مشروبات
الكلي ،بيشتر منازل خانوادگي ،دوستان و مجردي را
برميگزينند) جدول .(٢
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بحث

يكي از آسيبهاي اجتماعي ،سوء مصرف مواد است.
لذا اين مطالعه با هدف بررسي شيوع سوء مصرف
مواد در دانشجويان علوم پزشكي انجام شد .بر اساس
نتايج مطالعه نشان داد كه شيوع سوء مصرف سيگار،
قليان ،مشروبات الكلي و مواد مخدر به ترتيب برابر
با  ٧/٧% ،١٨/٩% ،٨/٤%و  ٣/٦%بود .اغلب دانشجويان
در اوقات فراغت سوء مصرف مواد داشتند .بيشترين
مكان سوء مصرف مواد ) ٦(%٣/٦در پاركها و فضاي
سبز و مربوط به كشيدن قليان بود .پايينترين سن
سوء مصرف مواد ) ١(٠/٦مربوط به قليان و مواد
مخدر و در سن  ١٢سالگي بود.
در اين مطالعه بيشترين ماده مصرفي قليان و
سپس سيگار بود .نتايج مطالعه حاضر در مورد
كشيدن قليان حاكي از اين است كه ١٨/٩%
دانشجويان در طي يك سال گذشته قليان كشيدند
كه در مقايسه با تعدادي از مطالعات انجام شده در
ساير دانشگاهها مانند لرستان ) ،(٢٩/%٧يزد

) (٣١/%١و تهران ) (٢٣/%٣كاهش داشت ) ٦ ،١و
 .(١٣از دﻻيل احتمالي آن ميتوان به اجراء برنامه
هاي آموزشي و نصب بنرهاي تبليغاتي توسط
متوليان امور فرهنگي در اماكن عمومي و پاركها
اشاره كرد .از دﻻيل ديگر ميتوان به برگزاري
اردوهاي پيادهروي هفتگي اشاره كرد كه اوقات
فراغت دانشجويان را با ورزش پيادهروي پر كرده و
موجبات نشاط و سرزندگي دانشجويان را فراهم مي
نمايد.
نتايج مطالعه ما نشان داد كه  ٨/٤%دانشجويان
سيگار ميكشيدند كه با نتايج مطالعه شمسيپور و
همكاران در تبريز مطابقت داشت) (٩در حالي كه با
مطالعهاي كه توسط مجيدپور خياط و همكاران در
اردبيل انجام شده همخواني ندارد ) (١٠و افزايش
دارد) .(٧/٤%نتايج مطالعه حاضر در مقايسه با
تعدادي از مطالعات انجام شده در تعدادي از دانشگاه
ها از جمله دانشگاه تهران ) ،(٢٢%اهواز ) (١٩/١%و
كرمان ) (١٢/١%كاهش داشته است ) ١١ ،٦و (١٢
و همسو نيست .به نظر ميرسد علت احتمالي اين
تفاوت ،افزايش آگاهيهاي دانشجويان در مورد
مضرات مصرف سيگار باشد ).(٢
نتايج مطالعه حاضر در مورد سوء مصرف
مشروبات الكلي نشان ميدهد كه  ٧/٧%دانشجويان
در طي يك سال گذشته مصرف نمودهاند كه در
مقايسه با مطالعه دانشگاه علوم پزشكي يزد )،(٢/%٨
افزايش داشته است) .(١اين در حالي است كه در
مقايسه با نتايج مطالعاتي در دانشگاههاي علوم
پزشكي لرستان ) (٩%و همدان ) ،(١١/٦%نشان
دهنده كاهش مصرف الكل بود )١٣و  .(٢از دﻻيل
احتمالي اين تفاوت ميتوان به نظارت بيشتر بر

اجراي دقيق مقررات مربوط به منع مصرف تركيبات
الكلي اشاره كرد.
بر اساس يافتههاي مطالعه حاضر٣/٦% ،
دانشجويان در طي يك سال گذشته مواد مخدر
مصرف نمودهاند .نتايج مطالعه حاضر با مطالعه شيوع
شناسي مصرف مواد مخدر در دانشگاههاي علوم
پزشكي همدان ) (٣/%٢و ساري ) (٤%همخواني دارد
) ١٤و  .(٢در حالي كه نسبت به مطالعهاي ديگر در
زاهدان ميزان مصرف مواد مخدر در يك سال گذشته
كاهش يافته است) .(٤از دﻻيل احتمالي اين تفاوت
ها ميتواند دسترسي متفاوت به مواد مخدر در
استانهاي مختلف كشور اشاره نمود .نتايج نشان
ميدهد كه شيوع سوء مصرف مواد همچنان باﻻ بوده
و ضروري است تا تدابير ﻻزم براي كاهش آن اتخاذ
گردد.
نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه ميانگين سن
شروع اولين بار سوء مصرف مواد در مورد قليان ،مواد
مخدر و مشروبات الكلي به ترتيب برابر با ±٢/٦٩
 ١٩/١٢ ± ٢/٢٧ ، ١٦/٠٠ ± ٢/٢٧ ،١٦/٣٤و حاكي
از آن است كه سن شروع اولين بار در مورد قليان و
مواد مخدر در سنين مدرسه بوده اما سن شروع سوء
مصرف مشروبات الكلي در دوره دانشگاهي است.
نتايج مطالعه حاضر با مطالعه انصاري و همكاران
در زاهدان ) ١٩سالگي( همخواني دارد) (٤در حالي
كه با مطالعه باقري و همكاران در ساري و مطالعه
احمدي و همكاران در همدان )كه به ترتيب در سن
 ١٤/٥و  ١٥/٥سالگي شروع شده بود( همخواني
ندارد) .(١٤نتايج پژوهشها حاكي از آن است كه
نوجواناني كه در سن زير  ١٥سال شروع به سوء
مصرف مواد و مشروبات الكلي نمودهاند ،در مقايسه
با كساني كه از سن  ١٩سالگي به بعد اولين تجربه
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را داشتهاند ،دو برابر بيشتر در معرض سوء مصرف
مواد مخدر و عوارض ناشي از آن هستند) (٢لذا با
توجه به يافتههاي پژوهش حاضر ميانگين كلي
شروع سوء مصرف مواد زير  ١٩سال بوده و توجه
برنامهريزان فرهنگي را در دوران قبل از دانشگاه مي
طلبد تا تدابير ﻻزم در مورد كاهش سوء مصرف مواد
در نوجوانان سنين مدرسه به كار گيرند تا امكان سوء
مصرف در دوره دانشگاهي كاهش يافته و همچنين
ضرورت دارد كه متوليان امر برنامهريزي در دانشگاه
ها نيز سياستها و برنامهريزيهاي هدفمندي را در
اين باره تدوين و اجرا نمايند.
نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه دانشجويان
اغلب دوستان غير دانشگاهي را براي سوء مصرف بر
ميگزينند و ترجيح ميدهند اين امر به صورت
گروهي باشد .نتايج اين مطالعه با مطالعهاي كه
انصاري با همكاران تحت عنوان سوء مصرف مواد و
عوامل مرتبط با آن در مصرف كنندگان قليان در
زاهدان انجام داد همخواني داشت به طوري كه در
آن مطالعه نيز اغلب نمونههاي پژوهش تمايل
داشتند به صورت گروهي و با دوستان خود سوء
مصرف داشته باشند) .(٤نتايج مطالعه حاضر با نتايج
مطالعهاي كه با هدف بررسي شيوع و عوامل مرتبط
با سوء مصرف مواد در يزد انجام شد كه در آن شيوع
سوء مصرف در ساكنان غير بومي باﻻتر بود،
همخواني دارد) .(١همچنين در مطالعهاي كه توسط
كيديا آماندا و همكاران  ٢٠١٦تحت عنوان بررسي
شيوع و نگرش دانشجويان لبنان در دانشجويان
پزشكي بيروت انجام شد %٣١ ،دانشجويان اظهار
داشتند كه عادت سيگار كشيدن را از دوستان فرا
گرفتند ) .(١٥به عﻼوه در پژوهشي كه توسط تورتر
در سال  ٢٠١٤با هدف بررسي شيوع سيگار كشيدن
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در ميان دانشجويان پرستاري انجام شد ،نشان داد
كه حدود  %٥٠دانشجويان در محيط خارج از خانه
و با ساير دوستان ،استعمال سيگار داشتند).(١٦
همچنين در مطالعهاي كه توسط جواد و همكاران
)(٢٠١٣در لندن انجام شد نتايج نشان داد كه اغلب
دانشجويان دوست دارند كه به صورت گروهي با
دوستان ،سيگار بكشند) .(١٧لذا با توجه به اينكه
اغلب سوء مصرف مواد به صورت گروهي و همراه
دوستان صورت ميگيرد ،ضروري به نظر ميرسد
دورههاي آموزشي براي آشنايي و افزايش بينش
دانشجويان در مورد عوامل زمينهساز سوء مصرف
مواد مانند انتخاب دوست برگزار گردد.
يكي از عوامل مؤثر بر گرايش به سوء مصرف
مواد ،مكان آن است .نتايج پژوهش حاضر در مورد
مكان نشان داد كه سوء مصرف مواد در فضاهاي سبز
و پاركها از شيوع بيشتري نسبت به ساير مكانها
برخوردار بود .انتخاب اين مكان ميتواند به دليل
دوري از محل تحصيل و دور از نظارت دانشگاه باشد.
همچنين ميتواند به دليل وجود شرايط مناسب و
عدم ممنوعيت آن در اين مكانها باشد .مطالعهاي
در مورد مكان و اوقات سوء مصرف مواد در دسترس
نبود.
از محدوديتهاي پژوهش ميتوان به كوچك
بودن اندازه نمونه و شيوه جمعآوري اطﻼعات
دانشجويان كه به وسيله پرسشنامه و به صورت
خود-گزارشي انجام شد ،اشاره نمود كه در اين شيوه
جمعآوري اطﻼعات به دليل خوداظهاري ممكن
است سوء مصرف مواد كمتر از حد واقعي گزارش
شده باشد.

نتيجهگيري

بر اساس نتايج مطالعه حاضر ،ميزان شيوع سوء
مصرف مواد در دانشجويان كاهش دارد كه ميتواند
نشانهاي از رشد آگاهيها و ارتقاء سطح فرهنگي
دانشجويان به دنبال سياستگذاري و برنامهريزي
مطلوب فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي خراسان
شمالي باشد .هرچند همين ميزان از سوء مصرف
مواد در ميان دانشجويان علوم پزشكي كه از طﻼيه
داران سﻼمت بوده و به عنوان قشر فرهيخته،
دانشگاهي و الگوي جامعه محسوب ميشوند ،هنوز
هم بسيار باﻻ است .لذا با توجه به نتايج پژوهش كه
نشان داد سوء مصرف مواد بيشتر در پاركها و فضاي
سبز و به صورت گروهي و به همراه دوستان غير
دانشگاهي صورت ميگيرد پيشنهاد ميشود
مطالعات بيشتري در مورد عواملي مانند گروهي
بودن ،نوع دوستان ،مكان ،اوقات فراغت و ساير
عوامل كه زمينهساز سوء مصرف مواد هستند ،انجام

شده و ساير عوامل دخيل را شناسايي نموده تا بر
اساس آن مسؤوﻻن فرهنگي دانشگاه با انتخاب
استراتژيهاي مناسب ،برنامه جامع فرهنگي
دانشجويان در مورد پيشگيري از سوء مصرف مواد را
تدوين و با جديت هرچه تمامتر اجرا نمايند و هر
چند وقت يك بار ،وضعيت سوء مصرف مواد
دانشجويان را پايش نموده تا با شناخت زود هنگام
عوامل زمينهساز ،زمينه سوء مصرف مواد از بين
ببرند.
تشكر و قدرداني :از معاونت تحقيقات و فناوري
اطﻼعات خراسان شمالي كه اعتبار مالي ﻻزم براي
اجراء اين طرح پژوهشي را فراهم نمودند و همچنين
از دانشجويان عزيز كه با همكاري صميمانه خود در
اجراء اين طرح ،نهايت همكاري را داشتند ،كمال
تشكر و قدرداني را داريم.
تضاد منافع :هيچگونه تضاد منافع بين نويسندگان و دانشگاه
علوم پزشكي خراسان شمالي وجود ندارد.
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