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 34فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال دهم، شماره

هاي دولتي در  مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه
  13851-86سال تحصيلي 
  

 ،***جاه، صديقه ترقي**زردخانه ، سعيد اكبري*فرامرز سهرابي
  ******اهللا رمضاني  ولي،*****، حميد يعقوبي****نژادمحمدرضا فلسفي

  
 از  در كليه جوامع، سوء مصرف مواد در جمعيت جوان و قـشر تحـصيلكرده             : طرح مسئله 
پژوهش حاضر به منظور بررسي ميـزان مـصرف مـواد در            . اي برخوردار است   ه اهميت ويژ 

  .هاي دولتي انجام پذيرفت بين دانشجويان دانشگاه
 50/59( نفر   8373نمونه مورد مطالعه شامل     . مقطعي است   پيمايش يكاين مطالعه   : روش

بنـاي توزيـع   اي و بـر م      است كـه بـه صـورت تـصادفي خوشـه           ييدانشجو) درصد مونث 
شناسـي مـصرف      از پرسـشنامه شـيوع    . جنسيت، دانشكده و وضعيت اسكان انتخاب شدند      

   .آوري اطالعات مورد نياز استفاده گرديد مواد براي جمع
عمر قليان، سيگار، مشروبات الكلي     بار در طول       نسبت دانشجوياني كه حداقل يك     ها  يافته

 12 نـسبت مـصرف در       درصد و    80/1 و   13،  20،  30ترتيب   اند، به    ترياك مصرف كرده   و
تقريبـاً   سن شروع مـصرف   .  درصد است  50/1 و   10،  90/13،  70/20ترتيب    ماه گذشته، به  

مصرف اكثر اين مواد در منـزل دوسـتان، درخوابگـاه بـا     .  سالگي است  18 تا   13 مواد   همة
 دوستان  هاي تفريحي با    هاي خانوادگي و در سفر و گردش        ها و ميهماني    دوستان، در جشن  

  . بوده است
با توجه به دسترسي قابل مالحظه مـواد سـنتي و مـشروبات الكلـي، ميـزان شـيوع                   : نتايج
سن نوجواني پرخطرترين برهه و دوستان      . ين است رف اين مواد در بين دانشجويان پاي      مص
  . خانواده براي شروع مصرف مواد هستنداز مهمتر يعامل

  
  ي، مصرف موادشيوع شناس، دانشجوالكل، : كليد واژه

 5/12/87 : تاريخ پذيرش    15/7/87 :تاريخ دريافت

                                                           
وشـش  هـاي تحـت پ   شناسي مصرف مواد در دانشجويان دانـشگاه    شيوع«مقاله برگرفته از پژوهشي است با عنـوان         ـ  1

 وزارت علـوم،      مشاوره كه با حمايت مالي دفتر مركزي     » 1385-86وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال تحصيلي         
  . انجام گرفته است، و فناوريتحقيقات

   دانشگاه عالمه طباطبايي،شناسي باليني رواندكتر  *
 <akbari76 ir@yahoo.com>ي ياه عالمه طباطبا دانشگ،گيري دانشجوي دكتري سنجش و اندازه **

  وزارت علوم تحقيقات و فنĤوريدكتر مشاوره،  ***
   دانشگاه عالمه طباطبايي،گيري سنجش و اندازهدكتر  ****

  شناسي باليني، دانشگاه شاهد دكتر روان *****
  كارشناس ارشد روانشناسي ******
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  مقدمه
هاي جدي جوامع مختلف به ويژه كشورهاي در حال توسعه كـه در               امروزه از نگراني  

آنها اقدامات چنداني در اين خصوص صورت نگرفتـه اسـت، سوءمـصرف مـواد و اعتيـاد                  
له مـصرف مـواد ارتبـاط    چـرا كـه مـسئ   ) Karbakhsh & Salehian Zandi ,2007( اسـت 

تنگاتنگي با سالمت روان افراد دارد و احساس نشاط، كارآمدي، خالقيت، فناوري، توليـد،              
  . خودكفايي، همه و همه در گرو سالمت جسماني و رواني نيروهاي انساني جوامع است

نظران و متخصصان اعتياد در اين نكته اتفاق نظر دارند كه سوءمـصرف           تمامي صاحب 
توان تنها يك مشكل فردي، جسماني يا اجتماعي صرف دانست بلكـه اعتيـاد و        نميمواد را   

 اجتماعي دانست كـه     ـ رواني   ـسوءمصرف مواد را بايد يكي از بارزترين مشكالت زيستي          
تواند به راحتي بنيان زندگي فردي، خانوادگي، اجتماعي و فرهنگي يك فرد و جامعه را                 مي

 Robinson and Berridge, 2003; Goldstein)رار دهد  در معرض فروپاشي ق،سست نموده

and Volkow, 2002; Sanders, 2007; National Institute of Drug Abuse, 2007; Choi 
and Ryan, 2007 (  

كـرده جوامـع از اهميـت بيـشتري           در ميان جمعيت جوان و قشر تحـصيل        مشكلاين  
هاي اصلي جامعـه      ر در واقع سرمايه   است، چرا كه اوال اين قشر از جمعيت كشو         برخوردار

 و  ، ترقـي  ،هاي بنيادين پيشرفت    در توليد علم و فناوري بوده و به لحاظ منابع انساني از پايه            
هاي خاص    گردند؛ و ثانيا دوران جواني به دليل ويژگي         اي محسوب مي    توانمندي هر جامعه  
مصرف مـواد محـسوب   وءهاي تمايل و ابتال به س ن دوره تري   از پرخطر  آنجسماني و رواني    

بنابراين طبيعي است كه اعتيـاد بيـشترين خـسارت را از ناحيـه تبـاهي نيروهـاي                  . گردد  مي
اسـماعيلي و همكـاران،   (سازد  جوان، فعال، كارآمد و عمدتا تحصيلكرده بر جوامع وارد مي        

1379 .(  

  پيشينه تحقيق
ش سـطح آگـاهي،     رود تحصيالت دانشگاهي به دليل افزاي      علي رغم اين كه انتظار مي     

هـايي از قبيـل      كننـده در برابـر آسـيب       توان فكري و موقعيت اجتماعي از عوامل پيـشگيري        
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 ولـي متاسـفانه آمارهـا از گـسترش روز افـزون مـصرف و                ،سوءمصرف مـواد عمـل كنـد      
 Rupp( به عنوان مثال راپ و ليزا .كنند سوءمصرف مواد در بين جوانان دانشجو حكايت مي

and Lisa, 2004(80 درصـد از دانـش آمـوزان آمريكـايي سـيگار،      61ارش كردند كـه   گز 
كنند و اين ارقام در ميـان دانـشجويان            غيرقانوني مصرف مي   مواد درصد   54 و   ،درصد الكل 
در بررسـي شـيوع   ) Johnston, et al, 1998(و باچمن  جانستون، اومالي. شود بيشتر نيز مي

 43 /6  و درصد دانـشجويان، الكـل  4/82ه مصرف مواد در دانشجويان آمريكايي دريافتند ك     
، نقـل از رحمتـي، طارميـان و    Brooman, 2005( بـرومن  .كننـد   مـصرف مـي  درصد سيگار

 درصد از دانشجويان انگليسي سوء مصرف مواد را تجربه          29نشان داد كه    ) 1385سهرابي،  
  .اند كرده

جويان وجـود    حاكي از افزايش مصرف مواد در جوانان و دانـش          يدر ايران نيز شواهد   
 درصد از زندانيان مرتبط با مـواد        10گزارش كردند كه    ) 1379(اسماعيلي و همكاران    . دارد

) 1386 (طبق گـزارش سـتاد مبـارزه مخـدر        . دهند  كردگان دانشگاهي تشكيل مي    را تحصيل 
گـزارش رسـمي    . شـود   سال مشاهده مـي    21-27مصرف در دامنه سني     باالترين ميزان سوء  

نيز حاكي از اين است كه وابستگي به مواد در ميان متولدين دهـه            ) 1381(وزارت بهداشت   
نيـز  ) 2007(پژوهش كـاربخش و زنـدي       .  است 30 حدود بيست برابر متولدين دهه       1350

 سـال   20- 29مسموميت با مواد مخدر در دامنه سـني          نشان داد بيشترين فراواني مصرف و     
  . شود مشاهده مي

 دانشگاه علوم پزشكي كشور در مـورد        15ي كه در    هاي  آمارهاي بدست آمده از بررسي    
 درصـد   5/31 تا   3/17 مصرف سيگار     دهد كه سابقه     نشان مي  ،شيوع مصرف مواد انجام شد    

در پـژوهش گرجـي و      ). 1385زرانـي،   ( درصد بوده اسـت      20 تا   2/14و مصرف فعلي آن     
، 89/36 ، قليـان  44/21در دانشگاه صنعتي اصفهان شـيوع مـصرف سـيگار           ) 1385(بكراني  

، هـرويين و كـراك   44/0، قرص اكس 29/2، ترياك 32/1، حشيش 51/12مشروبات الكلي  
  . دست آمده استه  درصد ب26/0 و شيشه 08/0
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شيوع مصرف سـيگار، قليـان، مـشروبات الكلـي،          ) 1385(بوالهري، طارميان و پيروي     
   دانـشگاه  هاي اكس، ترياك، هرويين، كراك و شيشه را در بـين دانـشجويان              حشيش، قرص 

. انـد  درصد گزارش كـرده    7/0 و   2/0،  2/0،  3/2،  /7،  2/2،  17،  9/39،  2/24تهران به ترتيب    
 در سـطح     مختلـف  هـاي   نـشجويان رشـته   ابـر روي د   ) 1382(ميرزا و همكاران    مطالعه كرد 

 85/8هـاي هنـر،        درصد دانشجويان رشـته    3/16هاي تهران نيز نشان داده است كه          دانشگاه
 درصد  5 و   ، درصد دانشجويان فني و مهندسي     6هاي علوم انساني،      رشتهدرصد دانشجويان   
  . پزشكي به مصرف مواد اذعان دارند دانشجويان رشته

 مـصرف مـواد در بـين        مـشكل ضرورت و فوريت پرداختن جـدي بـه         آمارهاي فوق   
 سوءمـصرف مـواد و      كنترلهاي الزم براي      ريزي جوانان و به ويژه جوانان دانشجو و برنامه       

راستا كسب اطالعات جـامعي     اين  گام نخست در    . كند  مل مرتبط با آن را دو چندان مي       عوا
از ميزان شيوع، عوامل خطر، انواع مواد پرمصرف و تبعات مرتبط بـا آنهـا، سـنين پرخطـر،                   

   .تفاوتهاي جنسيتي استو مناطق جغرافيايي پرخطر، 
سايي و مقابله بـا  خوشبختانه پس از سالها غفلت در خصوص اقدامات مناسب در شنا        

مصرف مواد، دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري طـي دو سـال اخيـر                  
و رحمتـي، طارميـان     . شناسي مصرف مواد در دانشگاهها را آغاز نمـوده اسـت            برنامه شيوع 

، در دانشگاه صنعتي اصـفهان    ) 1385(  گرجي و بكراني   در دانشگاه كرمان،  ) 1385( سهرابي
.  نيز پيشتر اين كار را انجام داده بودند        هاي تهران   در دانشگاه ) 1385(  همكاران  بوالهري و  و

شناسي مصرف مـواد در ميـان دانـشجويان           پژوهش حاضر در وهله نخست سعي در شيوع       
ــواقص    دانــشگاه ــا ن هــاي ايــران خواهــد داشــت و در وهلــه دوم ســعي خواهــد نمــود ت

  . طرف سازدبرهاي قبلي را  دهي پژوهش شناختي و گزارش روش

   روش مطالعه 
ها با اسـتفاده از پرسـشنامه و بـه صـورت             آوري داده  جمع. اين پژوهش مقطعي است   

جامعه آماري پژوهش شـامل كليـه دانـشجويان مقطـع كارشناسـي        .گروهي صورت گرفت  
گيـري تـصادفي      جهت انتخاب گروه نمونه از شيوه نمونـه       . دانشگاههاي دولتي كشور است   
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هـاي دولتـي      روش كار به اين شكل بود كه ابتدا مجموعه دانشگاه         . رديداي استفاده گ    خوشه
 منطقه تقـسيم و از هـر منطقـه بـه صـورت تـصادفي يـك                  5بر اساس محل جغرافيايي به      

شده عبـارت بودنـد از دانـشگاه تهـران، صـنعتي             پنج دانشگاه انتخاب  . دانشگاه انتخاب شد  
نهايتاً نمونه مورد نياز به صـورت       .  مشهد اصفهان، باهنر كرمان، رازي كرمانشاه، و فردوسي      

حجـم  . خوابگـاه انتخـاب شـد     اقامـت در     و   ،تصادفي و بر مبناي توزيع جنسيت، دانشكده      
  . نفر بود8375نمونه نهايي 

، محـل تحـصيل و وضـعيت        تأهـل يت  عتعداد افرادي كه به سؤالهاي جنـسيت، وضـ        
 نفـر بـوده اسـت كـه در          47و   49 ،21ترتيب    به ،اند دادهنسكونت در دوران تحصيل پاسخ      

در ضـمن بـا توجـه بـه اينكـه           . شـود  مقايسه با كل نمونه نسبت بسيار كمي را شـامل مـي           
آوري آنهـا نيـز بـه         ها بدون مشخصات شخصي دانشجويان بـوده و نحـوه جمـع             پرسشنامه

كـرد،    هـا را دريافـت نمـي        شكلي بود كه آزمونگر به صورت انفرادي و مـستقيم پرسـشنامه           
  .دي در خصوص پاسخگويي مشاهده نشدمقاومت زيا

، مـورفين،   هـرويين تريـاك،   ( از مواد مخـدر      بودمنظور از مواد در اين مطالعه عبارت        
 زا  تـوهم  مـواد ،  ) نيكـوتين   و ديتيـ فن  ين، آمفتامين، متيل  كوكاي (، مواد محرك  ) شيره  و كدئين

وهـاي آرام   ، مشروبات الكلي، دار   )، شيشه، حشيش، مسكالين، پسيلوسيبين    LSDاكستازي،  (
كننده مواد در اين پژوهش  منظور از مصرف .گردان  و ساير داروهاي روان    ،بخش، مواد نيروزا  

  . نموده باشندمزبور كه حداقل يك بار مبادرت به مصرف يكي از مواد بودندافرادي 
  
  مطالعهابزار 

  بـوالهري، طارميـان و پيـروي        را  اين پرسـشنامه   :شناسي مصرف مواد    پرسشنامه شيوع 
يوع ميزان ش : كند  مياين آزمون سه حوزه كلي را بررسي        . اند  كردهطراحي و تدوين    ) 1385(

قبـل  . كننده  و عوامل محافظت، عوامل خطرزاي مرتبط با موادانواع مواد در بين دانشجويان،   
در . شود  پرسيده مي شناختي افراد نيز به صورت كامل         از بخشهاي اصلي، اطالعات جمعيت    

 خارجي و داخلي بهـره      رواسازي شدة سي پرسشنامه از چندين مقياس      شنا  تهيه بخش شيوع  
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  1" آمريكــامــوادپيمــايش الكــل و "نــد از ا گرفتــه شــده اســت كــه برخــي از آنهــا عبــارت
(Oetting, and Beauvais, 1987) ،"2"موادمصرف  سوءگريپيمايش غربال (Skiner et al, 

 ,University of Washington) 3"پرسشنامه زندگي دانـشگاهي و مـصرف مـواد   "، (1982

، )1383ي دانــشگاه تهــران، يمركــز مــشاوره دانــشجو ("پرســشنامه رفتــار ســالم"، (1997
شناسـي مـواد در       پرسـشنامه شـيوع   "و  ) 1383حسيني،   ("پرسشنامه بررسي اعتياد جوانان   "

هـاي    ضـريب آلفـاي زيرمقيـاس     ). 1382زاده،    سراج ("هاي تابع وزارت علوم ايران      دانشگاه
، سـابقه  دينـي  مواد، رابطه با خانواده، تاييد و حمايت خـانواده، باورهـا و تعهـدات          مصرف

 و  85/0،  90/0،  82/0،  74/0،  71/0مصرف در اعضاي خانواده، و مقياس عوامل خطر به ترتيب         
  . اند روايي محتواي پرسشنامه را نيز متخصصان حوزه اعتياد تاييد كرده. باشد  مي80/0

  

  ها يافته
  شناختي  ات جمعيتاطالع: الف

شناختي نمونه شامل توزيع فراواني دانشجويان بر اساس جنـسيت،            اطالعات جمعيت 
  . ارايه شده است1  تأهل و محل اقامت فعلي در جدولسن، وضعيت 

                                                           
1- American Drug and Alcohol Survey 
2- Drug Abuse Screening Survey  
3- University Life and Substance Use Questionnaire  
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  شناختي توزيع فراواني دانشجويان گروه نمونه براساس متغيرهاي جمعيت. 1جدول
درصدراوانيف  طبقات  متغيردرصدفراواني  طبقات  متغير

60/90 7584  مجرد64/37 3153  تهران
30/8  691  متأهل20/15 1273  اصفهان
60/0  49  جدا شده37/15 1288  باهنر
83/13 1159  رازي

وضعيت 
  تأهل

60/0  49 بدون پاسخ
  دانشگاه

30/0  36 كمتريا 93/1717 1502  فردوسي
10/5  431 30/4018 3372  مذكر

30/15 1280 50/5919 4980  نثمؤ   جنسيت
30/27 2288 30/020  21  بدون پاسخ
10/24 2022 21  52 4355 نزد خانواده

50/25 2134 25 تا 90/3922 3339  خوابگاه دانشجويي
40/1  115 30 تا 26 50/1  122  خانه اقوام

خانه دانشجويي به تنهايي يا
40/0  37 35  تا31 10/6  510  با دوستان

محل 
  سكونت

 60/0  49  بدون پاسخ

  سن

50/0  42 بدون پاسخ
  

 درصـد داراي    20/15 درصد داراي بيشترين و دانشگاه اصفهان بـا          64/37دانشگاه تهران با    
، و  روه نمونه مـذكر    درصد گ  30/40. كمترين درصد دانشجوي حاضر در گروه نمونه است       

 سال بـوده    25 تا   19شجويان بين    درصد دان  92سن تقريباً   . مجرد هستند آنها   درصد   60/90
در زمان تحـصيل      درصد آنها  52.  ساله است  20و بيشترين درصد نيز متعلق به دانشجويان        

 .نزد خانواده سكونت دارند
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   ميزان شيوع: ب 
   مواد در دانشجويانالعمر  مادامشيوع مصرف 

  
  نشجويانهاي توصيفي از ميزان شيوع مصرف مواد در بين دا خالصه يافته. 2جدول 

   ماه گذشته12تعداد مصرف در   حداقل يكبار در ماه گذسته در طول عمر
  متغير

  بار50بيش از 50 تا 10  بار10كمتر از   درصد فراواني درصد فراواني
  50/5  30/2  10/6  30/10  20  سيگار
  2  10/6  60/12  13  30  قليان

  80/0  40/3  80/5  90/6  13 ات الكليمشروب
  20/0  20/0  80/0  70/0  80/1  حشيش

  20/0  10/0  20/0  40/0  80/0  اكسقرص 
  20/0  50/0  80/0  20/1  80/2  ترياك
  10/0  0  10/0  20/0  30/0  هرويين
  20/0  0  10/0  30/0  40/0  كراك
  20/0  0  20/0  30/0  60/0  شيشه

  
 30( ترتيـب اختـصاص بـه قليـان       ه  شيوع مصرف مواد در طول عمر در دانشجويان ب        

 ، حـشيش  )80/2( ، تريـاك  ) درصـدي  13( ، مـشروبات الكلـي    )د درص 20(، سيگار   )درصد
 هـرويين و در نهايـت     )  درصـد  40/0( ، كـراك  )60/0( ، شيشه )80/1( ، قرص اكس  )80/1(
 درصـد بيـشترين و      13بار مصرف قليان با       در يك ماه گذشته نيز حداقل يك      . دارد) 30/0(

 مـاه   12همچنـين در    . دان  درصد كمترين مصرف را به خود اختصاص داده        20/0 با   هرويين
 بار  50 تا   10 بين    درصد 10/6 بار و در     10 درصد كمتر از     60/12گذشته، مصرف قليان در     
  . درصد داراي بيشترين فرواني مصرف است50/5 بار در 50و مصرف سيگار بيش از 
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  شيوع مصرف مواد قبل و بعد از ورود دانشجويان به دانشگاه  
 ورود به دانشگاه و زشجويان براساس مصرف مواد قبل و بعد اجدول توزيع درصد دان. 3جدول 

  تغيير الگوي مصرف بعد از ورود به دانشگاه
  ماده  تغييرمصرف مواد بعد از ورود به دانشگاه   ورود به دانشگاهزقبل و بعد ا

افزايشكاهشيكسان كنم ديگر مصرف نميبعد از ورودقبل از ورودام مصرف نكرده
70/17  5  1  10/68  30/7  60/13  00/79  سيگار
20/2280/1490/13  10/49  30/9  70/21  00/69  قليان

10/14 40/1660/8  90/60  60/4  10/9  30/86ات الكليمشروب
 50/3 50/1 40/2  60/92  90/0  1  10/98  حشيش

 10/2 40/0 20/2  30/95  50/0  20/0  30/99  اكسقرص 
 20/4 10/1 50/2  20/92  1  40/1  50/97  ترياك
 50/1  0 50/1  00/97  10/0  10/0  80/99  هرويين
 40/1  0 70/1  90/96  20/0  10/0  70/99  كراك
 80/1 10/0 90/1  20/96  40/0  10/0  50/99  شيشه

  
 نشان دهنده درصدي از دانشجويان گروه نمونه است كـه تـا بـه               3ستون دوم جدول    

 درصد  69درصد و قليان     79اين درصد براي سيگار     . اند حال تجربه مصرف مواد را نداشته     
 30/7 درصد قبل از ورود به دانشگاه مصرف داشـته و            60/13اين در حالي است كه      . است

كـه از بـين مـصرف        همچنـين ايـن   . انـد  درصد بعد از ورود مصرف سيگار را شروع كـرده         
كنندگان مواد در دوران قبل از ورود به دانشگاه، چه درصدي از افراد ديگر اين نوع مواد را                  

 ايـن   ،اند، يا مصرف اين مواد يكسان مانده يا كاهش و افـزايش يافتـه اسـت                 رف نكرده مص
 درصد دانشجويان پـس از      10/49درصدها براي مصرف قليان بدين صورت بوده است كه          

 درصـد   20/22اند؛ اين در حالي است كـه          ورود به دانشگاه ديگر اين ماده را مصرف نكرده        
 ايـن دانـشجويان     90/13 و   80/14مان قبل از دانشگاه و      اين دانشجويان مصرفي معادل با ز     

 .اند نيز بترتيب كاهش و افزايش مصرف مواد پس از ورود به دانشگاه داشته
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  محل مصرف مواد 
  

   ماه گذشته12كننده براساس محل مصرف مواد در  جدول توزيع درصد دانشجويان مصرف. 4جدول 
  

 ترياك مشروبات الكلي سيگار  محل
  20  40/16  80/24 به تنهاييدر منزل 

  50/10  30/5  16 در خوابگاه به تنهايي
  31  90/30  70/23 در منزل با دوستان

  40/25  10/17  40/27 در خوابگاه با دوستان
  80/32  30/30  20/21 در منزل يكي از دوستان

  90/7  80/38  20/13 هاي خانوادگي در جشنها و ميهماني
  50/16  20/34  20/18 تانههاي دوس ها و پارتي در ميهماني

  26  80/29  30/38 در سفر و گردش تفريحي با دوستان
  30/5  50/16  10/9 در سفر و گردش تفريحي با خانواده

  

  
 ماه گذشته، محل مصرف سـيگار بيـشتر در سـفر و             12دهد كه در       نشان مي  4جدول  

 و در منـزل بـه       گردش تفريحي با دوستان، به تنهايي در خوابگاه، در خوابگـاه بـا دوسـتان              
هـاي    هـا و ميهمـاني     مـصرف مـشروبات الكلـي بيـشتر در جـشن          . گيرد  تنهايي صورت مي  

 در منـزل بـا دوسـتان        ، و  دوسـتانه، در منـزل يكـي از دوسـتان          يها  خانوادگي، در ميهماني  
در حالي كه مصرف ترياك بيشتر در منزل بـا دوسـتان، در منـزل يكـي از     . گيرد صورت مي 

 .گيرد  دوستانه صورت مييها دوستان و در ميهمانيدوستان، خوابگاه با 
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  سن شروع مصرف مواد در دانشجويان
  جدول توزيع درصد دانشجويان مصرف كننده مواد براساس سن شروع مصرف مواد. 5جدول 

شيشهكراكهرويينترياكقرص اكسحشيشمشروبات الكليقليانسيگار  سن شروع
 30/4 60/3  80/3 40/1  50/3  40/1  40/3 50/4 60/3تر و پائين سالگي12

  40/4650 70/4780/53  90/50 40/42  50/6150/6380/57   سالگي18 تا 13
70/45  50 90/5030/42  90/43 70/54  40/3480/3150/38 سالگي و باالتر19

دهد سن شروع مصرف مواد اكثر دانشجويان در مورد قريـب بـه اتفـاق                 نشان مي  5جدول   
  .  سالگي است18 تا 13مواد بين 

  

  شيوع مصرف مواد بر اساس جنسيت دانشجويان 
كـرده در گـروه دانـشجويان پـسر بيـشتر از             دهد درصـد افـراد مـصرف        نشان مي  6جدول   

بعد از . باشد دانشجويان دختر است و در هر دو گروه قليان داراي بشترين ميزان مصرف مي
  . اين ماده سيگار و مشروبات الكلي قرار دارند

  
  نكرده براساس جنسيت كرده و مصرف جدول توزيع درصد دانشجويان مصرف. 6جدول 

مصرف جنسيت  ماده
  كرده

مصرف 
مصرف جنسيت  ماده  نكرده

  كرده
مصرف 
  نكرده

  12/99   88/0   دختر  ترياك  40/89   60/10  دختر  سيگار  25/94   75/5  پسر  23/66   77/33  پسر
  87/99   13/0   دختر  هرويين  45/81   54/18  دختر  قليان  34/99   66/0  سرپ  11/53   89/46  پسر
ات مشروب  20/99   80/0  پسر  20/77   81/22  پسر

  02/99   08/0   دختر    كراك  63/93   37/6  دختر  الكلي
  63/99   37/0   دختر   شيشه  58/99   42/0  دختر  حشيش  04/99   96/0  پسر  05/96   95/3  پسر
  76/99   24/0  دختر  اكسقرص         03/99   97/0  پسر
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  بحث  
به . اند  مؤنث بوده )  درصد 50/59(  نفر 4980 دانشجوي گروه نمونه،     8373از مجموع   

در انتخـاب نمونـه     ) 40 بـه    60( رسد نسبت دانشجويان دختر به پسر       اين ترتيب به نظر مي    
  .پژوهش نيز رعايت شده است

د از دانشجويان در دامنه سني       درص 98توزيع نمونه بر اساس سن نشان داد كه حدود          
 درصد از جمعيت دانشجويان 98اين يافته حاكي از اين است كه .  سال قرار دارند25 تا   18

هاي در معرض خطر      هاي پژوهشي از جمعيت     دهند كه بر اساس يافته      را جوانان تشكيل مي   
 16-20ين  دهد سن شروع اعتياد بين سن       آمارها نشان مي  . روند  سوءمصرف مواد به شمار مي    

زراني، ( دهند   سال تشكيل مي   18 -31سالگي و طيف سني در معرض خطر را جوانان بين           
1385.(  

/ 30( نفـر    691مجـرد،   )  درصد 60/90( نفر 7584از مجموع دانشجويان گروه نمونه،      
 سوالنفر نيز به اين     ) 60/0 (49. اند  جدا شده بوده  )  درصد 60/0( نفر   49و  تأهل  م) درصد8

نكته قابل توجه در اين قسمت تعداد دانشجويان جدا شده است كه با توجه              . اند پاسخ نداده 
  .باشد به متوسط سن نمونه پژوهش قابل تامل مي

 نفر مـشروبات    1011 نفر سيگار و     1573 نفر قليان،    2377 نفري،   8373از ميان نمونه    
به بافت فرهنگي اين آمارها در خصوص مشروبات الكلي، با توجه . اند الكلي را تجربه كرده

زا در ميـان دانـشجويان    گرايش به مصرف مواد توهم  . و ديني ايران قابل توجه و تامل است       
  .باشد هاي قابل توجه اين پژوهش مي نيز از يافته

رسـد الگـوي مـصرف مـواد در بـين             هاي اين پـژوهش بـه نظـر مـي           با توجه به يافته   
تـرين    هـاي پيـشين شـايع       س يافتـه  دانشجويان با جمعيت كلي جامعه متفاوت است؛ بر اسا        

در حـالي كـه در   ). 1381حجتـي،  ( ي مصرفي در ايـران تريـاك و مـشتقات آن اسـت              ماده
بـه عـالوه    .  و الكل از ميزان بـاالتري برخـوردار هـستند          ،جمعيت دانشجويي قليان، سيگار   

ي زاها در ميان دانشجويان بيشتر از جمعيت عاد         گرايش به مصرف مواد جديدتر مانند توهم      
  . شود مشاهده مي
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با توجه به تفاوتهاي فرهنگي، الگوي شيوع مصرف مواد در ميان دانـشجويان ايرانـي               
متفاوت از دانشجويان آمريكايي و اروپـايي اسـت، بـه ايـن ترتيـب كـه در ايـن كـشورها                      
سوءمصرف الكل در رديف اول مصرف مواد مختلف قرا دارد، به عنوان مثال طبق گـزارش                

 Johnston, O’Malley, and Bachman,1998 (4/82( دانشجويان آمريكايي  پيمايش ساالنه
 درصـد مـصرف     6/31 درصـد مـصرف سـيگار،        6/43درصد دانـشجويان مـصرف الكـل،        

بر اسـاس گـزارش     . ين را در يك سال تجربه كردند      اي درصد مصرف كوك   6/1جوانا و     ماري
ايالت يوكـان كانـادا مـصرف        سال   15 درصد افراد باالي     79) 2005 (1پيمايش اعتياد يوكان  

 1 درصد مصرف كوكـايين،      3 درصد مصرف حشيش،     21 درصد مصرف سيگار،     28الكل،  
رحمتـي،  ( انـد   زا را گزارش كرده      توهم مواد درصد نيز مصرف     1درصد مصرف اكستازي و     

  ).1385طارميان و سهرابي، 
بعدها دچار شروع مصرف مواد در سن پايين به ميزان زيادي اين احتمال را كه كودك 

دهد   پژوهشها نشان مي  . دهد  مشكل مصرف مشروبات الكلي و مواد مخدر شود، افزايش مي         
اند،   سالگي مصرف مشروبات الكلي و مواد مخدر را آغاز كرده 15كه نوجواناني كه پيش از      

  سالگي دارند، دو برابـر بيـشتر در معـرض          19 خود را بعد از       در مقايسه با كساني كه اين تجربه      
 ,Catalano and  Hawkins( ر مصرف مـواد مخـدر و مـشكالت ناشـي از آن هـستند     خط

هاي پژوهش حاضر حاكي از اين است كه سن شروع مـصرف اكثـر مـواد در                   يافته). 1995
 18 تـا    13انـد، بـين       اي از دانشجوياني كه مصرف مواد مختلف را تجربه كرده           درصد عمده 

. ريزان را بـه دوران نوجـواني معطـوف نمايـد       هتواند توجه برنام    اين موضوع مي  . سال است 
 ،اند ها نشان داد درصد بااليي از دانشجوياني كه مصرف مواد را گزارش نموده همچنين يافته

شناسـي     بنـابراين در بحـث از سـبب        .اند   قبل از دانشگاه آغاز كرده      مصرف مواد را در دوره    
 قبل از ورود به دانشگاه توجـه        مصرف مواد در دانشجويان بايد نخست به عوامل مربوط به         

  .نمود

                                                           
1- Yukon Addiction Survey 
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هاي قابـل توجـه پـژوهش ايـن اسـت كـه وضـعيت مـصرف مـواد در                      يكي از يافته  
 در دوران دانـشجويي  ،انـد  دانشجوياني كه قبل از ورود بـه دانـشگاه مـواد را تجربـه كـرده         

 بـه  ها نشان داد كه درصد بـااليي از ايـن افـراد پـس از ورود              يافته. چگونه ادامه يافته است   
 درصد از   49ها،     درصد از سيگاري   68به عنوان مثال    . اند  دانشگاه مواد مصرفي را ترك كرده     

ــان، حــدود   ــدگان قلي ــصرف كنن ــصرف61م ــدگان الكــل،   درصــد از م  درصــد از 95كنن
كنندگان كراك بعد از ورود به دانشگاه          درصد از مصرف   96 و   ،كنندگان قرص اكس    مصرف

  . اند ديگر اين مواد را مصرف نكرده
كننـده   تواند به عنوان يـك عامـل محافظـت          ي دانشگاه م  رسد  به اين ترتيب به نظر مي     

تري   هاي بيشتر و دقيق      آن نيازمند بررسي   سازوكارهايالبته اثبات اين فرضيه و      . عمل نمايد 
هاي تحصيلي، شغلي و      اند كه داشتن موفقيت     ها نشان داده    همسو با اين يافته پژوهش    . است

 افزايش اعتماد به نفس، ايجـاد هدفمنـدي و ثبـات در مـسير زنـدگي و كـسب         اجتماعي با 
بـروك و همكـاران     . كننـد   حمايتهاي الزم، فرد را در مقابل خطر مصرف مواد محافظت مي          

)Brook & New Comb,1995 (كننده در نوجوانـان   طي پژوهشي در زمينه عوامل محافظت
. يـزش پيـشرفت، تـأثيري محـافظتي دارد        براي مصرف الكل و مواد مخدر دريافتند كـه انگ         

نيز نشان دادند افـرادي كـه داراي تحـصيالت ديـپلم و بـاالتر               ) 1382(بوالهري و همكارن    
  .دارند) 9/27(هستند از ساير سطوح تحصيالت مصرف كمتري 

محل مصرف سيگار بيـشتر در سـفر و گـردش تفريحـي بـا دوسـتان، بـه تنهـايي در              
مـصرف مـشروبات    . گيـرد   ان و در منزل به تنهايي صورت مي       خوابگاه، در خوابگاه با دوست    

در منزل يكـي    ،   دوستانه يها  در ميهماني هاي خانوادگي،     ها و ميهماني   الكلي بيشتر در جشن   
در حـالي كـه مـصرف تريـاك بيـشتر در      . گيرد  صورت مي در منزل با دوستان  و از دوستان 

 هـاي دوسـتانه     در ميهمـاني   دوستان و    منزل با دوستان، در منزل يكي از دوستان، خوابگاه با         
رسـد     نخست اينكه به نظر مـي      :توان دو نكته استنباط نمود      از اين يافته مي   . گيرد  صورت مي 

تواند در گرايش به مصرف مواد به عنوان يك  هاي مناسب تفريحي مي   يا كمبود فعاليت   نبود
نوان يكي از عوامل خطـر      توانند به ع    تفريح مؤثر باشد؛ و دوم اينكه همساالن و دوستان مي         
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تـوان بـه پـژوهش        بـه عنـوان مثـال مـي       . عمده در آغاز و ادامه مصرف مواد به شمار روند         
بيني كننده مصرف مـواد       ترين پيش    كه قوي  ديده شد اشاره كرد كه طي آن      ) 1383(طارميان  

  .در نوجوانان، دوستان مصرف كننده مواد هستند
حاصل را با مشكل مواجه نمايـد، حجـم زيـاد        تواند نتايج    ترين محدوديتي كه مي     مهم

اي   محدوديت ديگر كه به عامل قبل و احتماالً به مقاومت درون رواني دسته            . پرسشنامه بود 
از دانشجويان برمي گردد مربوط به از دست دادن بخشي از اطالعات از جانب آن دسته از                  

كـاره رهـا     پاسخ دهي را نيمه   دانشجوياني است كه از پاسخ به پرسشنامه امتناع ورزيده و يا            
بار تجربه به عنوان مبناي سوءمـصرف مـواد          محدوديت مطالعه حاضر انتخاب يك    . اند  كرده
هاي حاصل از آنهـا بايـستي احتيـاط الزم را بـه عمـل           ها و استباط   گيري لذا در نتيجه  . است
  .آورد

ميـزان  سـنتي و مـشروبات الكلـي،          مواد مخـدر    به با توجه به دسترسي قابل مالحظه     
سن نوجـواني پرخطرتـرين برهـه و    . ين استيشيوع مصرف اين مواد در بين دانشجويان پا    

لـذا الزم اسـت     . ددوستان عامل مهمتر در مقايسه با خانواده براي شروع مصرف مواد هستن           
هاي مختلف دانشگاه و اساتيد دانشگاه بر  آموزشي براي مسئوالن بخشاقدامات توجيهي ـ  

زيرا برخـورد نامناسـب     .  خطر و محافظت كننده طراحي و اجرا شود        مبناي شناخت عوامل  
تواند منجر به بروز ناكامي و تشديد استرس در دانشجويان شود كه خود بـه عنـوان          مي آنها

 . شود يك عامل خطر محسوب مي

  دانيتشكر و قدر 
امراد دانند از آقايان دكتر جهانگير كرمـي، دكتـر خـد           گان مقاله بر خود الزم مي      نگارند

والفضل غفـاري و   ر اب ر عباس رحمتي، فريدون بكراني، دكت     مومني، دكتر فرهاد طارميان، دكت    
ي كه دفتر مركزي مـشاوره وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري را در                سركار خانم مرتضاي  

  .اجراي اين طرح ياري نمودند، كمال تشكر و قدرداني خود را ابراز نمايند
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