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  شيوع مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كردستان
  ۴ گورانيدکتر نرگس رستم ،۳دکتر بهزاد محسن پور ،۲ه مقدميدکتر مرض ،١زادهيدکتر نرگس شمس عل

  nshamsalizadeh @yahoo.com    ۰۸۷۱-۶۶۶۰۰۲۵:   تلفن )لؤولف مسؤم( استاديار گروه روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كردستان، -۱

  استاديار گروه روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كردستان -۲

  ديمارستان توحي بي معاون آموزشي عفونيهايماريمتخصص ب -۳

  استاديار گروه پزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي كردستان  -۴

  

  چكيده 

اين . نمايد دانشجويان را تهديد ميترين مشكالتي است كه قشر جوان از جمله   مصرف مواد مخدر يكي از عمده:نه و هدفيزم

- ١٣٨٦سال تحصيلي  دانشگاه علوم پزشكي كردستان درمصرف در دانشجويان  مطالعه به بررسي شيوع مصرف مواد مورد سوء

  .پرداخته است ١٣٨٥

 العه راجامعه مورد مط و انجام گرفت يمطالعه به روش سرشمار .باشد  مي)مقطعي( يليتحل-يفي توص نوع مطالعه:بررسيروش 

 ،)نفر١١٨٦(  در دانشگاه علوم پزشكي كردستان مشغول به تحصيل بودند٨٥-٨٦ يپسر که در سال تحصيل دانشجويان دختر وكليه 

  . داد تشكيل مي

روئين   درصد،٨/٤ ترياك ، درصد٧/٤ حشيش  درصد،١/١٧در طي عمر در مورد الكل شتر يا بيک بار يسابقه مصرف  :ها يافته

، هروئين ١/٠، ترياك١/٠شيش  ،١/١مصرف مستمر در مورد الكل  . درصد بود٢/٥ درصد و ساير مواد ٧/٢ازي  درصد، اكست٧/٠

 زندگي همراه با دوستان، )>٠٠١/٠p(، سن )>٠٠١/٠p (مصرف مواد با جنس مرد . در صد بود٢/٠ر مواد يسا و ١/٠ و اكستازي ٠/ ١

)٠٠١/٠p<(، تحصيل در رشته پزشكي )٠١/٠p<(الت پدر يهل و تحصأت تي رابطه مصرف مواد با وضع.دار داشت ني رابطه مع

 در مورد .پيشنهاد اولين مصرف مواد در مورد كليه مواد به جز ترياك بيشتر توسط دوستان صورت پذيرفته بود .دار نبود يمعن

  . شايعترين انگيزه مصرف بود، لذتيو اکستازن ي، هروئاک كنجكاوي و در مورد الکلي تر وشيحش

   . سال بود۲/۲۰و حشيش  ۳/۲۰ اكستازي ،۵/۱۹هرويين  ،۳/۱۸، ترياک ۶/۱۸  سن شروع مصرف در مورد الكلنيگانيم

شيوع مصرف مواد . باشد  ميساير دانشگاههاي ايران اين دانشگاه قابل مقايسه با  شيوع مصرف الكل و ساير مواد در:گيري نتيجه

  .يان بود ولي نسبت به مطالعات مشابه در دانشگاههاي ديگر باالتر بوددر خانمها هرچند به نحو چشمگيري كمتر از آقا

  ان ي دانشجو، مصرف مواد،ي شناسگير همه :ها هژد وايلک

  ١٥/٤/٨٧ :      پذيرش مقاله١٥/٤/٨٧:       اصالح نهايي٢٣/٢/٨٧: وصول مقاله

  

  مقدمه

ترين معضالت  مصرف مواد مخدر يكي از جدي

هاي  ترين پديده يكي از پيچيدهبشري در سالهاي اخير و 

اي اين قدر انسان  به حال هيچ پديده باشد و تا انساني مي

را به چالش نخوانده است و براي اولين بار در تاريخ بشر 

  امعه ـهاي جـانـها و بني هـايـايم كه پ دهـه شـبا اپيدمي مواج

  

 افزايش مصرف مواد مخدر در .برد انساني را به تحليل مي

عوارض ناشي از آن  انان و تنوع مواد مخدر وميان جو

 .)١(باشد  يكي از حادترين مشكالت بهداشتي جوانان مي

ن معضل در ير اقشار جوان از ايز مانند سايان نيدانشجو

 اثرات مصرف مواد در دانشجويان عميق و .ستندينامان 
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 ١٩      س شمس عليزادهگتر نردك

  ۱۳۸۷تابستان / دوره سيزدهم/ تاندانشگاه علوم پزشكي كردس مجله علمي

مصرف مواد  اثرات مصرف و سوء. گاهي كشنده است

فعاليتهاي غير  صدمات جسمي، :زدر دانشجويان عبارتند ا

قانوني، عملكرد تحصيلي ضعيف، رفتارهاي جنسي پر 

ساله  هر کاي در امر.خطر و هزينه زياد براي محيط اطراف

 دانشجو در اثر حوادث غير عمدي ناشي از ١٤٠٠حداقل 

 .)٣,٢(ميرند  لكل ميا

 را يت منحصر به فرديان جمعياز آنجا که دانشجو

دهند  يان مواد به خود اختصاص من مصرف کنندگيدر ب

از به ين )۴(  دارندي متفاوتيزشيازها و عوامل انگيو ن

ن گروه ي در مورد مصرف مواد در ايي مجزايها يبررس

  . باشد يم

هاي مختلف شيوع مصرف مواد در  سيردر بر

 يدر مطالعات دانشجوي .دانشجويان بسيار متغير است

د افراد و  درص٨/٣٨ تا ٧/٥سابقه مصرف الکل در 

 درصد دانشجويان ٨/٣  تا٧/١مصرف مداوم الکل نيز در 

سابقه مصرف حشيش در مطالعه . )٥( گزارش شده است

 درصد و در مطالعات ١/٨ ،٨٠ در سال يکشور

در مطالعه .  درصد بوده است٩/١٢ تا ٣/١دانشجويي بين 

 در کل ي سابقه مصرف مواد افيون٨٠ در سال يکشور

 مواد ي درصد و مصرف فعل٢٤از  کمتر ،جمعيت نمونه

 درصد و در زير گروه ٨/٥ ي در جمعيت عموميافيون

 ياما در مطالعات دانشجوي.  درصد بود٦/٤دانشجويان 

 درصد و ١/٣٤ تا ١/١ از يسابقه مصرف مواد افيون

  .)٥( درصد گزارش شده است ٥ تا٨/٠ نيز يمصرف فعل

ع ويان شهر تهران شيان در دانشجويدر مطالعه طارم

ش يحش ، درصد٣/٢اک ي تر، درصد١٧مصرف الکل 

  .)٦( درصد بود ٧/٠ ي درصد و اکستاز٢/٢

در بررسي ميزان فراواني مصرف مواد مخدر در 

 درصد ٨/٣٨ دانشجويان دانشكده پزشكي رفسنجان

 درصد سابقه مصرف مواد ١/٣٤ ،سابقه مصرف الكل

 درصد سابقه مصرف حشيش را گزارش ٩/١٢ ،مخدر

  .)٧( اند كرده

 - ٢٠٠٦ ويان در سالبررسي در دانشجک ي در

 نتايج نشان داد مردها در مقايسه با زنان ي در ليتوان٢٠٠٥

 درصد در مقايسه ٧/٨٩(كردند  بيشتر الكل مصرف مي

 در ٧/٥٤(كشيدند  سيگار مي شتريب ،) درصد٧/٧٩با 

 ساير مواد را شتريبا احتمال ب و)  درصد١/٢٩مقايسه با 

 ٧/١٦ درصد در مقايسه با ٣٥(ند امتحان كرده بود

شيوع مصرف مواد در دانشجويان تفاوت بارزي ). درصد

  .)٨( با جمعيت عمومي نداشت

 ياي در هند شيوع مصرف مواد  در ط در مطالعه

 درصد بود و ٣/٣١ درصد و مصرف منظم ٧/٥٨عمر 

کردند در  ي مي که دور از والدين زندگيدانشجويان

 درصد ٧/٢٩ مصرف در . بودنديمعرض خطر باالتر

کردند در مقايسه با  ي مي که با والدين زندگيدانشجويان

 ي که دور از والدين زندگي درصد دانشجويان٧/٦٦

شيوع مصرف منظم در پسران به  .کردند مشاهده شد يم

 در ٨/٤٥(  باالتر از دختران بوديصورت چشمگير

  .)٩( ) درصد٣/٧مقايسه با 

وص آمار مصرف بررسي بيشتر در خص به منظور

د ي جديتوجه به مصرف داروها و مواد در دانشگاهها

اند و نيز   چندان مورد توجه نبودهيکه در مطالعات قبل

ن يتوجه به جمعيت در معرض خطر و عوامل خطرزا ا

 مصرف مواد در ير شناسيگ  همهيسروهش با هدف برپژ

 کردستان انجام شده يزشکپان دانشگاه علوم يدانشجو

   .است

  

  سيربرش رو

. باشد  مي)مقطعي( يلي تحليفيتوصنوع مطالعه 

پسر که  دانشجويان دختر وكليه  جامعه مورد مطالعه را
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 …شيوع مصرف مواد       ٢٠

 ۱۳۸۷تابستان / دوره سيزدهم/ تاندانشگاه علوم پزشكي كردس يمجله علم

 در دانشگاه علوم پزشكي ٨٥-٨٦ يدر سال تحصيل

  . داد تشكيل مي كردستان مشغول به تحصيل بودند،

اساس  بر.  انجام گرفتيمطالعه به روش سرشمار

 يشجو در سال تحصيل دان١١٨٦موزش دانشگاه آآمار 

 مشغول به تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ٨٥- ٨٦

بودند كه كل جمعيت به عنوان گروه هدف در نظر 

ان و ين که دانشجويبا توجه به ا .گرفته شدند

م يتجاوز به حر آموزان انجام تست مصرف مواد را دانش

 ي اظهار خود توسطيسردانند بر ي خود ميخصوص

  .)١٠( انجام گرفت

 يا ساخته  پرسشنامه خودها دهاد يورآ ار جمعابز

هاي  بود که توسط مجري و با در نظر گرفتن پرسشنامه

 پرسشنامه بدون نام و حاوي .)١٣,٨( موجود تهيه گرديد

رشته  هل،أوضعيت ت مشخصاتي از قبيل سن، جنس،

در . بودتحصيالت پدر و وضعيت سكونت  تحصيلي و

  به صورت مصرفپرسشنامه مصرف مواد رايج در كشور

مصرف در يك سال  در طي عمر،شتر يا بيک بار ي

سن اولين مصرف و پيشنهاد  گذشته و مصرف منظم،

ال ؤدهنده اولين مصرف و انگيزه اولين مصرف مورد س

 نفر از روانپزشكان ٤پرسشنامه در اختيار . قرار گرفت

مصرف مواد و همچنين يك  داراي تجربه در زمينه سوء

 و نظرات داده شدكي اجتماعي قرار نفر متخصص پزش

در نهايت روايي  اصالحي آنها مد نظر قرار گرفت و

 پرسشنامه توسط گروه متخصصين مورد تاييد يمحتوا

پرسشنامه با استفاده از مطالعه  ييايپا .قرار گرفت

 به فاصله يي دانشجو با روش باز آزما٣٠ ي بر رويمقدمات

  .دين گردييتع ٨٢/٠ه هفت ٢

 كه روانشناس و خارج از ه توسط پرسشگر پرسشنام

به منظور اطمينان دانشجويان از نا (مجموعه دانشگاه بود 

در اختيار ) شناخته ماندن و باال بردن ضريب اطمينان

دانشجويان قرار گرفت و برناشناخته ماندن و نداشتن 

. كيد گرديدأ براي پاسخ دهندگان تسوء هيچگونه پيامد

آغاز يا  ا مسئول امور آموزش درپرسشنامه با هماهنگي ب

در جلسات گزارش صبحگاهي و به  پايان هر كالس،

منظور پوشش دادن افراد غايب در جلسات امتحان پايان 

همچنين  .شد اختيار دانشجويان قرار داده مي دوره در

پرسشنامه در پاكت به دانشجو تحويل داده و تحويل 

ينان شد و به نحوي كه پاسخ دهنده اطم گرفته مي

  . يافت كه قابل شناسايي نخواهد بود مي

 به رايانه وارد شد و توسط آوري  بعد از جمعها داده

  و آزمون آماري كاي دو SPSS 11.5تحليلينرم افزار 

ميانگين، (از آمار توصيفي . ند قرار گرفتتحليلمورد 

  .ها استفاده شد براي توصيف داده) ميانه، درصد فراواني

   

  ها افتهي

 پرسشنامه به ٢پرسشنامه تكميل گرديد كه  ١٠٥٨

دليل مخدوش بودن و متناقض بودن اطالعات كنار 

 پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار ١٠٥٦گذاشته شد و 

  . گرفت

   نفر٤٢٧زن و )  درصد ٥٨(  نفر٦١٤از اين تعداد 

از ذكر )  درصد٢(  نفر١٥و  مرد بودند)  درصد٤٠(

  .جنسيت خودداري كردند

 ٢٠ درصد باالي ديپلم، ٢١تحصيالت پدر  از نظر

 درصد بدون ١٠ درصد زير ديپلم و ٤٩درصد ديپلم، 

  . بودندالت يتحصذكر

  نفر٣٠٦ ، در رشته بهداشت)درصد ٢٤( نفر ٢٥٩ 

  نفر٢٤٢هاي پرستاري و مامائي و  در رشته) درصد٢٩(

در  ) درصد٢٢( نفر ٢٣٠ و در رشته پزشكي)  درصد٢٣(

 ،يشگاهيعلوم آزما( يسته به پزشک وابيها ر رشتهيسا

مشغول به تحصيل ) يژولويو راد تهايفور ،اطاق عمل
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 ٢١      س شمس عليزادهگتر نردك

  ۱۳۸۷تابستان / دوره سيزدهم/ تاندانشگاه علوم پزشكي كردس مجله علمي

از ذكر رشته تحصيلي امتناع )  درصد٢(   نفر٢١بودند و 

  .كرده بودند

 درصد منزل ٢٧ درصد خوابگاه، ٦٣محل سكونت 

 درصد ٦ درصد منزل همراه دوستان، ٥/٤همراه خانواده، 

  .ذكر نشد

 مصرف مواد به تفكيك نوع ي فراوان١در جدول 

در يك سال گذشته، در يك ماه  ماده در طي عمر،

  ٢و در جدول  درصد حسب بر گذشته و مصرف مستمر

طي عمر در زنان و مردان به  مقايسه مصرف مواد در

  .تفكيك نوع ماده ارائه شده است

   
  

  ته،در يك سال گذش شيوع مصرف مواد به تفكيك نوع ماده در طي عمر،: ۱دول ج

  حسب درصد بر در يك ماه گذشته و مصرف مستمر

  الكل

  

      نوع ماده  *ساير مواد  اكستازي  هرويين  ترياك  حشيش

  مصرف

  يفراوان

  

  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان  درصد

  ٢/٥  ٥٥  ٧/٢  ٢٨  ٧/٠  ٧  ٨/٤  ٥١  ٧/٤  ٥٠  ١/١٧  ١٨١  مصرف در طي عمر

  ٢/١  ١٣  ٤/١  ١٥  ٤/٠  ٤  ٢/١  ١٣  ٦/٢  ٢٧  ٩  ٩٥  ك سال گذشته مصرف در ي

  ٧/٠  ٧  ٣/٠  ٣  ٢/٠  ٢  ٤/٠  ٤  ١  ١١  ¾  ٤٥  مصرف در يك ماه گذشته

  ٢/٠  ٢  ١/٠  ١  ١/٠  ١  ١/٠  ١  ١/٠  ١  ١/١  ١٢  مصرف مستمر 

  

  .ک بودي متابوليدهايشه و استروئيش ر مواد مشتمل بر ترامادول،يسا*
  

  

  

  عمر در زنان و مردان به تفكيك نوع ماده مقايسه مصرف مواد درطي :۲جدول 

  الكل

  

   نوع ماده    ساير مواد  اكستازي  هرويين  ترياك  حشيش

             

  يفراوان  جنس

  

  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان  درصد

  ٦/٩  ٤١  ٤/٤  ١٩  ٩/٠  ٤  ٢/٨  ٣٥  ٨/٦  ٢٩  ١/٣٢  ١٣٧  مردان 

  ٢  ١٢  ١/١  ٧  ٥/٠  ٣  ٨/٤  ١٣  ١/٣  ١٩  ٧/٦  ٤١  زنان 

P value ٠٠١/٠  >٠٥/٠  >٠٠١/٠<  NS ٠٠١/٠  >٠٥/٠<  

 

  

  

  .ک در نمونه مورد مطالعه ارائه شده استي دموگرافيها يژگيحسب و  مصرف مواد بريع فراوانيتوز ٣جدول  در
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 …شيوع مصرف مواد       ٢٢

 ۱۳۸۷تابستان / دوره سيزدهم/ تاندانشگاه علوم پزشكي كردس يمجله علم

  *عه ک در نمونه مورد مطالي دموگرافيها يژگيو مصرف مواد برحسب يع فراوانيتوز: ٣ جدول

 ي داريسطح معن با سابقه مصرف مواد بدون سابقه مصرف مواد

 يفراوان درصد يفراوان درصد

 گروه ها

  

   مورديپارامترها

   مطالعه
 

  سال٢٠ر يز ٢٦ ٣/٢١ ٩٦ ٧/٧٨

  سال٢٠-٢٢ ١٣٤ ٨/٢١ ٤٢٨ ٢/٨٧

  سال٢٣-٢٥ ٧٦ ٦/٣٣ ١٥٠ ٤/٦٦

  

  

  

٠٠١/٠< 

  سال٢٥ يباال ٢٦ ٧/٣٧ ٤٣ ٣/٦٢

  

  

  

 يگروه سن

   مجرد ٢٢١ ٥/٢٤ ٦٨٢ ٥/٧٥
NS 

 متاهل ٢٨ ١/٣٠ ٦٥ ٩/٦٩

  

 هلأت

 يپزشک ٨١ ٥/٣٣ ١٦١ ٥/٦٦

 ييماما-يپرستار ٦٨ ٢/٢٢ ٢٣٨ ٨/٧٧

 بهداشت ٦١ ٦/٢٣ ١٩٨ ٤/٧٦

  

  

  

٠١/٠< 

 ريسا ٥٢ ٦/٢٢ ١٧٨ ٤/٧٧

  

  

  

 يليرشته تحص

 منزل همراه دوستان ٢٥ ٧/٥٨ ١٩ ٣/٤١

 منزل همراه خانواده ٧٧ ٤/١٩ ٢٢٩ ٦/٨٠

٠٠١/٠< 

 خوابگاه ١٦٩ ٥/٢٥ ٤٩٤ ٥/٧٤

  

  

 محل سکونت

 ملپير ديز  ۳۸۸ ٥/٧٥ ١٢٦ ٥/٢٤

 پلميد  ۱۶۶ ٧٩ ٤٤ ٢١

  

  
NS 

 پلمي ديباال  ۱۵۳ ٥/٦٩ ٦٧ ٥/٣٠

  

  

 الت پدريتحص

دليل اجتناب برخي از افراد ار پر کردن تمام متغيرهاي کننده در مطالعه است که به   در مورد برخي از متغيرها جمع ستوني کمتر از کل افراد شرکت*

  .دموگرافيک بوده است که در متن ميزان آن ذکر شده است

  

پيشنهاد اولين مصرف مواد در مورد كليه مواد به 

   .ه بودـورت پذيرفتـان صـط دوستـر توسـجز ترياك بيشت

  

  

صورت گرفته ل يشتر توسط فامياک بيشنهاد مصرف تريپ

   .بود
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 ٢٣      س شمس عليزادهگتر نردك

  ۱۳۸۷تابستان / دوره سيزدهم/ تاندانشگاه علوم پزشكي كردس مجله علمي

ب  با ي به ترتكنجكاوي،اکي تر وشير مورد حشد

ن يي و هرويو در مورد الکل و اکستاز درصد ٣١ و ٥١

 درصد ٥٠ و درصد ٥٠ ،درصد ٣/٥٦ با بيبه ترت لذت

   .مصرف بودشايعترين انگيزه 

، ۶/۱۸ ن سن شروع مصرف در مورد الكليانگيم

و حشيش  ۳/۲۰، اكستازي ۵/۱۹هرويين  ،۳/۱۸ترياک 

   .د سال بو۲/۲۰

  

  بحث

 نسبت به كه درصد بود ٨٩درصد پوشش طرح 

مطالعه هوگس و همكاران   در. مشابه باال بوديطرحها

و در   درصد٦٠در رزيدنتهاي امريكا ميزان پاسخدهي 

 به نقل از(  درصد٦٧زاده   مطالعه احمدي و غني

و در مطالعه سر گلزايي و باللي در دانشگاه ) ۱۱،يصادق

در مطالعه گوستاس و همكاران و ) ١٣(  درصد٣٨مشهد 

که باالتر بودن درصد بود ) ٨(  درصد٧٠در ليتواني 

تواند به دليل تکميل پرسشنامه در کالس  يپاسخدهي م

 که در کالس ي افراديبرا(درس و در جلسه امتحان 

استفاده از پرسشگر مطلع و آشنا با اصول  ،)غايب بودند

کيد بر أ طرح، تيتوضيح اهميت اجرا روانشناسي،

ها به   پرسشنامهيآور جمع محرمانه ماندن اطالعات،

  . و در پاکت سربسته باشديصورت گروه

مصرف الكل از كليه مطالعات خارجي به نحو 

تر بودكه ناشي از اعتقادات مذهبي و  چشمگيري پايين

 بودن مصرف يقانون رين غيو همچنباورهاي فرهنگي 

 )١٤( يژاد نين تفاوتهايهمچنو  جامعه ما الکل در

 درصد دانشجويان ١/١٧سابقه مصرف الكل در . باشد مي

 و ٣/٤مشاهده گرديد مصرف در يك ماه گذشته 

 درصد دانشجويان مشاهده ١مصرف مستمر آن تنها در 

در حاليكه در مطالعه بولينگر و همكاران در دانشگاه . شد

 درصد دانشجويان پسر مصرف الكل را در ٩/٦٨ كاليفرنيا

و در بررسي شيوع  )٢( اند  قبل گزارش كردهطي يك ماه

 درصد دانشجويان ٨٤مصرف مواد در تگزاس  سوء

 درصد در طي سال ٧٨ طي عمر، حداقل يك بار در

طي ماه گذشته الكل نوشيده   درصد در٦٦گذشته و 

 ٧/٨٩و در دانشجويان ليتواني شيوع مصرف ) ١٥( بودند

 شيوع در مقايسه با مطالعات داخلي. )۸(درصد بود 

مصرف الكل از مطالعه بحرينيان و قائدي در دانشگاه 

 باالتر و )١٧(و نجفي و آوخ در رشت  )١٦(شهيد بهشتي 

 خالقي و همكاران در ،)١٢( زدانفري و از مطالعه احمدي

و احمدي و شريفي در ) ۷( دانشكده پزشكي رفسنجان

 )٦(ان ي و با مطالعه طارمتر ينئپا )١٨( جمعيت عمومي

  . استمنطبق 

ر  درصد سابقه مصرف اكستازي در طي عم٧/٢

را داشتند که  )ن درصد زنا١/١ درصد مردان و ٤/٤(

با شيوع   wishمطالعهو  تگزاس  در liangنسبت به مطالعه

ولي مصرف اين ماده در  )٢٠,١٥(تر بود   درصدپايين٩

 ٧/٠وع يان با شيبه جز مطالعه طارم داخلي يمطالعات قبل

ده بود و توجه بيشتر مسئولين امر به  نشيبررس درصد،

  .طلبد ياين ماده نوظهور را م

در يك  ، درصد٧/٤مصرف حشيش در طي عمر 

 درصد و ١ در يك ماه گذشته ، درصد٦/٢ سال گذشته

  درصد بود كه نسبت به مطالعات١/٠به صورت مستمر 

و خالقي و همكاران  )١٥(و تگزاس ) ٢(  كلمبيادانشگاه

و مطالعه احمدي و ) ٤(   رفسنجاندر دانشكده پزشكي

مطالعه  و از تر پايين) ٧( شريفي در جمعيت عمومي

ميزان مصرف .  بود درصد باالتر٢/٢وع يان با شيطارم

حشيش در آقايان با مطالعه بحرينيان و قائدي در دانشگاه 

منطبق ولي در مورد خانمها شايعتر  )١٦(شهيد بهشتي 

  .بود
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 …شيوع مصرف مواد       ٢٤

 ۱۳۸۷تابستان / دوره سيزدهم/ تاندانشگاه علوم پزشكي كردس يمجله علم

 درصد مردان و ٢/٨( درصد ٨/٤ مصرف ترياك  

 درصد كه از مطالعه ٧/٠ هروئين ،) درصد زنان١/٢

مطالعه احمدي و شريفي در  و) ١١(صادقي و نويدي 

تر و از مطالعه نجفي و آوخ  پايين )١٨( جمعيت عمومي

 )١٥(  باالتر و با مطالعه تگزاس)٦(ان يو طارم )١٧(

ميزان مصرف ترياك و هروئين در آقايان . منطبق است

 )١٦( لعه بحرينيان و قائدي در دانشگاه شهيد بهشتيبا مطا

  .منطبق ولي در مورد خانمها شايعتر بود

داري   مواد در خانمها به طور معني مصرفشيوع

تر از آقايان بود ولي عليرغم آن، باالتر بودن شيوع  پايين

مصرف در خانمها نسبت به برخي از مطالعات ديگر 

صرف در خانمها باشد و تواند ناشي از افزايش روند م مي

  .طلبد اي را مي توجه ويژه

شيوع مصرف مواد افزايش داشت  ،با افزايش سن

تواند به اين دليل باشد که شيوع محاسبه شده  يکه م

و با مطالعه بولينگر و  باشد شيوع مصرف در طي عمر مي

 منطبق و با مطالعه سر گلزايي و همكاران) ٢(همكاران 

  . مغاير است) ١٣(

 که در منزل همراه دوستان ي مواد در افرادمصرف

 که همراه يافراد کردند باالترين شيوع و در ي ميزندگ

کردند کمترين شيوع را داشت كه  ي ميبا خانواده زندگ

ولي با  مغاير) ١٩( با پژوهش محمدي راد و آراسته

 و ان و گوهري)٩( بنسال و همكاران پژوهش جوال،

 در يدهد که زندگ يان ممطابقت دارد و نش )٢١ (ييرجا

 از يتواند در پيشگير ي در کنار خانواده ميدوره جوان

 داشته باشد و يمصرف مواد نقش محافظت ابتالء به سوء

 با خانواده به نظر يهمچنين در صورت عدم امکان زندگ

 ي در خوابگاه از امنيت بيشتريرسد که زندگ يم

 .برخوردار است

هل أ و وضعيت تداري بين مصرف مواد رابطه معني

تواند به  يهل مأن باور که تين با ايکه ا .مشاهده نشد

ر داشته باشد يثأ در مصرف مواد تيعنوان عامل حفاظت

تواند به اين دليل باشد که شيوع  ين ميالبته ا .ر استيمغا

 و ممکن هدوب محاسبه شده شيوع مصرف در طي عمر 

   .رفته باشديهل شدن صورت پذأاست مصرف قبل از مت

 عمر در فرزندان پدران با يشيوع مصرف مواد در ط

دار  ن رابطه معنييتحصيالت باالي ديپلم باالتر بود ولي ا

ان ارتباط يرسد که در دانشجو يلذا به نظر م .نبود

 خانواده و مصرف مواد ين سطح اجتماعي بيدار يمعن

   .وجود ندارد

مصرف مواد در دانشجويان پزشكي باالتر از ساير 

و كرد  )٢١( ييرجا و انها بودكه با مطالعه گوهري رشته

تواند ناشي از  مغاير است كه مي) ٥(ميرزا و همكاران 

چنين استرس بيشتر سن باالتر دانشجويان پزشكي و هم

دهد که داشتن  ين نشان ميهمچن. شغلي آنها باشد

 منجر به اطالعات راجع به مضرات مصرف مواد الزاماً

  .)٢٢( دشو ي نمي در سبک زندگريي سالم و تغيرفتارها

پيشنهاد اولين مصرف مواد در مورد كليه مواد به 

جز ترياك بيشتر توسط دوستان صورت پذيرفته بود كه 

توجه خانواده و جوانان به انتخاب دوست مناسب و توجه 

 به منظور اجتناب از قرارگيري ،به كسب مهارت قاطعيت

اك بيشتر توسط تري .طلبد در معرض فشار همساالن را مي

اقوام پيشنهاد گرديده بودكه شايد ناشي از پيشنهاد 

مصرف ترياك توسط افراد خانواده به منظور خود 

درماني در مشكالت طبي از جمله دردها و مشكالت 

  .گوارشي باشد

اک كنجكاوي و در مورد ي تر وشيدر مورد حش

 شايعترين انگيزه مصرف ، لذتيو اکستازن ي، هروئالکل

تفريح شايعترين ) ١١(ر مطالعه صادقي و نويدي د .بود
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 ٢٥      س شمس عليزادهگتر نردك

  ۱۳۸۷تابستان / دوره سيزدهم/ تاندانشگاه علوم پزشكي كردس مجله علمي

اضطراب و ) ٥(ميرزا و همكاران  علت و در مطالعه كرد

در مطالعه احمدي و  كسب لذت شايعترين انگيزه و

لذت طلبي و الگو برداري شايعترين ) ١٨(همكاران 

كه آموزش در زمينه مضرات مصرف مواد و ، انگيزه بود

كيد بر عدم مصرف مواد أتژي وابستگي و    پاتوفيزيولو

كاهش كنجكاوي  تواند در مي) حتي براي يك بار(

  .ثر باشدؤمنجر به مصرف مواد م

  

  گيري نتيجه

رسد كه شيوع مصرف الكل و  در مجموع به نظر مي

تر از  ينئچشمگيري پا اين دانشگاه به نحو ساير مواد در

مصرف اين مواد در كشورهاي خارجي به خصوص 

ساير دانشگاههاي ايران  ابل مقايسه باامريكا بوده و ق

  .باشد مي

دور از  که يمصرف مواد در افرادتفاوت چشمگير 

توجه مسئولين دانشگاهها به  كردند، خانواده زندگي مي

 وسعي در جذب دانشجويان بومي و تسهيل در نقل 

انتقاالت دانشجويان به شهرستان محل زندگي را 

ر دانشجويان افزايش شيوع مصرف مواد د. طلبد مي

   .دختر نسبت به مطالعات قبلي به توجه بيشتري نياز دارد

  

  تقدير و تشكر 

بدين وسيله از جناب آقاي دكتر عبدالملكي معاونت 

 محترم دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي كردستان،

 محترم گروه روانپزشكي و ريمدجناب آقاي دكتر آراسته 

انشناس باليني و پرسشگر طرح سركار خانم پروانه خالديان رو

 و  مسعود پاکروانيجناب آقا رحماني، خسروو جناب آقاي 

ها و كليه  سركار خانم ويسي مسئولين امور كالسهاي دانشكده

ها ما را ياري  دانشجوياني كه با تكميل صادقانه پرسشنامه

از  بدين وسيله در ضمن .گردد كردند تشكر و قدرداني مي

كه ي دانشگاه علوم پزشكي كردستان معاونت محترم پژوهش

كننده هزينه طرح پژوهشي بوده است قدرداني  مينأت

  .نماييم مي
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