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 چكيده
در هـاي جمعيـت به منظور بررسي رابطه بـين ويژگـي حاضر پژوهش و مـصرف مـواد شـناختي

شد دانشجويان دانشگاه   دانشجو بود كـه بـه صـورت 8352 شامل آماري نمونه. هاي دولتي كشور انجام

و خوابگاهي بودن انتخاب شدنديااي چند مرحله خوشه تصادفي از.و بر مبناي توزيع جنسيت، دانشكده

ها نشان داد كه تحليل داده. گرديدداده ها استفاده جمع آوري جهت شناسي مصرف مواد پرسشنامه شيوع

و اين نـسبت در  و پسر به طور معناداري متفاوت است نسبت مصرف همه مواد در بين دانشجويان دختر

و تريـاك در گروه. پسر بيشتر از دختران است دانشجويان  هاي سني باالتر نسبت مصرف مشروبات الكي
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و جداشده نسبت مصرف كراك باالتر از گروه دانشجويان متأهـل. بيشتر است در گروه دانشجويان مجرد

و مصرف مشروبات الكلي در بين دانشجويان مصرف. است  سيگار در بين دانشجويان ساكن در خوابگاه

در دانشجويان مقاطع تحـصيلي بـاالتر. ها بيشتر است هاي دانشجوئي نسبت به ديگر گروه ساكن در خانه

و كراك بيشتر از مقاطع تحصيلي پائين اسـت   بـين در مجمـوع نتـايج نـشان داد. نسبت مصرف هروئين

و هاي جمعيت ويژگي و وضعيت سـكونت در زمـان تحـصيل شناختي مثل جنسيت، سن، وضعيت تاهل

.صرف مواد رابطه معناداري وجود داردم

.شناختيهاي جمعيتمصرف مواد، اعتياد، دانشجو، ويژگي:يكليدهاي واژه

 مقدمه
را بايد يكي از بارزترين مشكالت زيستي سوء  دانست كـه1 اجتماعي- رواني-مصرف مواد

و فرهنگـي يـك فـرد، خانوادگي، تواند به راحتي بنيان زندگي فردي مي را اجتمـاعي و جامعـه

و در معرض فروپاشي قرار دهد ي ملـي سـوء مـصرف؛ موسسه 2،2007ساندرز(.سست نموده

چ 3،2007دموا و ريان؛ و سوء مصرف مواد) 4،2007ويي در جوانان مسايل چنـدي در سـالمتي

و مـرگ از طريـق خـشونت بـين فـردي آنانبهزيستي  تـصادفات، از قبيل افزايش خطر آسيب

به، حاملگي ناخواسته،ش رفتارهاي پر خطر جنسي افزاي،اي جاده و چون ايـدزييهايماريبابتال

و مشكالت تحصيلي ميرامسايل ، ميلـر؛ 5،1996 چـارلتونو زيروگـل، فليـشر(.دهـد افزايش

و اسميتنلستي هايي كه در مورد سبب شناسي مصرف مواد صورت علي رغم تالش)6،2001گ

اف، گرفته است   در يـك الگـوي خـاص،رادي كه دچار سوء مصرف مواد هستند بايد متذكر شد

و اجتماعي قرار نمي و متعدد اسـت؛گيرند رواني . بلكه اين پديده ماحصل تعامل عوامل مختلف
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 تنها بخشي از اين پديده را مـورد،اند كه در اين باره مطرح شده هايي از اين رو هر يك از نظريه

.اند بررسي قرار داده

را در دانـش آمـوزان دبيرسـتاني) 2001( كارانو هم1ويلز چندين خصوصيت شخـصيتي

و از طريق تحليل خوشه  آن،اي بررسي را در هـا عبارتنـد اين گروه.ها مشخص كردند پنج گروه

هاي خود كنترلي ضعيف، نوجويي باال، خطر پذيري، خشم، دار با ويژگي نوجوانان مشكل-1: از

و عاطفـه منفـي؛ هاي استرس استقالل طلبي، سابقه رويداد  زاي زندگي گوناگون، رفتار انحرافـي

 نوجوانان خطر پذير كنترل شـده-3 نوجوانان منحرف كه در همه موارد مذكور پايين بودند؛-2

و نوجويي باال  نوجوانان غيـر منحـرف-4 اما خود گرداني متوسط؛،با خصوصيات خطر پذيري

پي دچار استرس با ويژگي و خود گرداني متوسط هاي انگيزه و،شرفت  اما سطح بـاالي رويـدادها

و اضطراب اجتماعي؛ وقايع استرس  نوجوانان كناره گيـر بـا سـطح-5آور زندگي، عاطفه منفي

نتايج پـژوهش بيـانگر ايـن مطلـب بـود كـه نوجوانـان.هاي گروه چهارم پايين در همه ويژگي

يريكـارگ بـه دست از مطالعـات در اين. دار، بيشترين سطح مصرف مواد مخدر را داشتند مشكل

هـا هاي مختلف در ارتباط با مصرف مواد مختلف از مباحث مهم روش شناسي پـژوهش شاخص

و همين موجب تدوين مدل محسوب مي  هاي مختلفـي بـراي مـصرف انـواع مـواد مخـدر شود

ميديگر هايمدلاز) 2،2000سوبك(.شود مي اشي كه در اين زمينه  مـدل،اره كـرد توان به آنها

و ميلر( مواد،زا در رابطه با سوء مصرفرعوامل خط در. اسـت) 3،1992هاوكينز، كاتاالنو البتـه

ها در سبب شناسي سوء مصرف شواهد كمـي موجـود رابطه با اهميت نسبي هر يك يا تعامل آن 

ك،زار است كه به همين علت بررسي اين كه كدام عوامل يا تركيب اين عوامل خط  و تعديل ننده

و4هـاي آندروسـي بررسـي. كار چنـدان آسـاني نيـست،كدام يك مختص مصرف مواد هستند 

1 - Wills 
2 -Sobeck  
3 - Hawkins, Catalano & Miller 
4 - Anodrucci 
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و ادامه مصرف مواد مخدر را مـي) 1989(همكاران تـوان نيز نشان داد كه عوامل موثر در شروع

و فردي تقسيم نمود و اجتماعي، بين فردي .به سه طبقه فرهنگي

مياز ميان عوامل مختلف مرتبط با مصرف اشاره شناختي هاي جمعيت توان به ويژگي مواد

و سن است ترين اين ويژگي از مهم. نمود شده هاي مختلفي نشان داده در پژوهش. ها جنسيت

و جنس از عواملكهاست به عنوان مثال گروه سني. در نرخ مصرف مواد هستندرگذاريتأث سن

م، نوجوانان بيشتر در معرض خطر مصرف تنباكو و و، بچمن(.واد غير مجاز هستندالكل جانسون

در تحقيقات انجام) 2004،و همكاران3چوكورات، 2،2004اسپيكا، لگلي،بك، 1،1998امالي

14تا13و در سنين، سالگي شروع شده10شده معلوم شده است كه مصرف سيگار بعد از سن 

د دارد كه جوانان امروزه شواهدي زيادي وجو)4،2001سانتراك(.رسد سالگي به اوج خود مي

ميسوء مصرف موادنسبت به جوانان گذشته زودتر چستانگ، ملچيار(.كند روان گردان را آغاز

) 5،2007 گولدبرگو

، الكل، جنسي در بين مصرف كنندگان اكستازييها تفاوتدر مطالعات انجام شده پيرامون

و غير مصرف كنندگان كه، تنباكو از ميان مصرف كنندگان شديد داروهاي نتايج حاكي از آنست

و فوكسي،اند، رافائال، ميالني(.مردان بر زنان چيرگي دارند، غير قانوني  سوء)6،2004ترنر

و گولدبرگ، ملچيار(. برابر زنان تخمين زده شده است8تا4مصرف مواد در مردان ، چستانگ

و) 2007 ش) 2007(7 زنديانيصالح در پژوهشي كه توسط كاربخش  گروه نمونه آنها.دانجام

و درصد2/91( نفر 534 شامل زن8/8مرد به عبارت ديگر در اين پژوهش به ازاي. بود) درصد

 
1 - Bachman, Jahnson & O’Malloy  
2 - Beck, Legleye & Spilka  
3 - Choquet  
4 - Galea, Ahern, Tracy, Rudenstine & Vlahov 
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7 - Karbakhsh & Salehian Zandi 
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 انحرافو سال32ي ميانه،9/36 اين افرادگين سنيميان. مرد وجود داشت14هر زن معتاد،

7/21و سال20-29 در گروه سني درصد اين بيماران معتاد7/23. بود5/10 آن استاندارد

و آنهادرصد5/7حدود. سال قرار داشتند30-36 گروه سنيدردرصد  درصد21 بي سواد

.بودندي پزشك رواني اختالل حدود يك سوم آنها داراي سابقه. تحصيالت ابتدايي داشتند

دادطالعهماين نتايج همچنين حد،دليل فوت اكثر افراد معتاد كه نشان مواد مصرف بيش از

 مرد اكثراًسوء مصرف كنندگان مواد در ايران،1اساس گزارش سازمان بهداشت جهانيبر. است

و(.هستند سال33با ميانگين سني زنديصالحكار بخش )2007،يان

مي16-20 طيف سني شروع اعتياد،بر اساس آمارهاي موجود در سالگي و طيف سني  باشد

 مراجعـه به مراكز خود معـرفكه) درصد70(افرادي اغلب. سالگي است18-34مصرف خطر

نتـايج پـژوهش) 1385،و همكـاران والهريب(. سال قرار داشتند19-39اند در طيف سني كرده

 سـال20-40حاكي از آنست كه بيشترين تعداد معتادين در رده سـنيزين) 1378(سلماني عرب

جمعيـت معتـادين، شـود از ترياك ديده مـي در سنين جواني اعتياد به هروئين بيشتر. قرار دارند

و هاي يافته. بيكار بيشتر به هروئين گرايش دارند  مي) 1380( صادقيان باقري در نشان دهنـد كـه

 مـراجعين در محـدوده سـني درصد70، معتادين مرد بودند درصد99هاآننمونه مورد بررسي 

 بـي درصد5، نظر وضعيت تحصيلياز. بيكار بودندهاآن درصد28و سال قرار داشتند32-18

و درصد79، سواد مي. باالي ديپلم بودند درصد9 ابتدايي تا دبيرستان كه اين پژوهش اشاره كند

و يكي از فاكتورهاي گرايش به مواد   تحـصيالت،جمعيت در معرض خطر جوانان مردان هستند

.باشد ناكافي افراد مي

 مواد در ميان نوجواناني كه وضعيت تحـصيلي اند كه سوء مصرف مطالعات طولي نشان داده

و ميلر، پترتيس(.تر است شايع، ضعيفي دارند و مارسن) 2،1995فلي معتقدنـد) 1991(3گارمزي

 
1 - World Health Organization (WHO) 
2 - Petraitis, Flay & Miller 
3 - Garmezy & Marsen 
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و، فقر محيطي، اي بين افت تحصيلي كه ماهيت چرخه وجـود سوء مصرف موادبهداشت ضعيف

شه تفاوتي كه در سطح تحصيالت افراد محله. دارد ر وجـود دارد نيـز بـر سـالمت هاي مختلف

و سالمت رفتاري اثر مي و والهور گاليا(.گذارد جامعه هـاي موفقيـت) 1،2007، آهرن، رادنستين

و اجتماعي با افزايش اعتماد به نفس، تحصيلي و ثبات در مسير زنـدگي، شغلي ايجاد هدفمندي

را در مقابل خطر مـصرف مـواد محافظـت مـي، الزميهاتيحماو كسب  و2بـروك. كنـد فرد

و طي پژوهشي در زمينه عوامل محافظت) 1989(همكاران كننده در نوجوانان براي مصرف الكل

مييريتأث، مواد مخدر دريافتند كه انگيزش پيشرفت  تواند اثرات مصرف مـواد محافظتي دارد كه

را تعديل كند  اني همچن.توسط همساالن ز عوامـل در ادبيات روانشناسي از تاهل به عنوان يكـي

ـ حتي در تعيـين پـيش، شود موثر در پيشگيري از اختالالت رواني ياد مي  درمـاني افـراديآگه

و روزنهـان(.گردديمتاهل يكي از عوامل اميد بخش محسوب ي، زوفرنياسك ) 3،1995سـليگمن

داد) 1999(4هم چنين اسـترين. البته اين موضوع بستگي به كيفيت زندگي زناشويي دارد نـشان

ا .دهنديمفراد معتاد متأهل بيشتر از مجردها به درمان پاسخ كه

و جوانان بـه دليـل حـساسيت ايـن و سوء مصرف مواد در نوجوانان اهميت مساله مصرف

و هويت  مي دوران در فرايند رشد اين مساله وقتـي از حـساسيت.د شو يابي نوجوانان دوچندان

مي العاده فوق جواي برخوردار كه؛افزوده شود عامل دانشجو بودن نيز،انيگردد كه به عامل چرا

و نقش بـسزايي در تحـول دانشجويان از اركان اصلي نيروي انساني كشورها محسوب مي  ، شوند

و تعالي هر كشور دارند پـرداختن بـه موضـوع سـوء مـصرف مـواد در بـين؛ بنابراين پيشرفت

مي دانشجويان از موضوعات اساسي نظام  و وانـد گـام مـوثري در شناسـاييت هاي آموزشي بوده

و ارايـه راهكارهـاي مـوثر در جهـت  عوامل مرتبط با سوء مصرف مواد در بين جوانان دانشجو

 
1 - Galea 
2 - Brook 
3 - Seligman & Rozenhan 
4 - Strain 
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و اعتياد و درمان اختالالت سوء مصرف مواد از اين رو پژوهش حاضـر در پـي. استپيشگيري

غـم توجـهر آن است كه به بخشي از عوامل مرتبط با مصرف مواد توجه داشته باشـد كـه علـي 

و گريخته ساير پژوهش   صـورت نگرفتـه مختص اين موضـوع پژوهشي، ها به اين عوامل جسته

از. است و رابطه هاي جمعيت ويژگي:اين عوامل عبارتند به عبارت. با مصرف موادهاآنشناختي

ديگر پژوهش حاضر در پي پاسخگوئي به اين سوال است كه آيا جنسيت، سن، وضعيت تاهـل، 

 با مصرف مواد رابطه دارد؟، محل سكونت در دوران تحصيل دانشجويانويليمقطع تحص

 روش
و از نظـر روش يـك پـژوهش حاضر پژوهش -علـي از حيث هدف يك پژوهش بنيـادي

. استاي مقايسه

 كنندگان پژوهششركت
 دولتييها دانشگاهجامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه دانشجويان مقطع كارشناسي

 براي انتخاباي چند مرحلهاي گيري تصادفي خوشه در اين پژوهش از شيوه نمونه.كشور است

هاي دولتي روش كار به اين شكل بود كه ابتدا مجموعه دانشگاه. نمونه مورد نظر استفاده گرديد

و فناوري به پنج منطقه تقسيم، بندي مناطق مشاوره كشور وزرات علوم اساس تقسيمرب تحقيقات

ه و از بنيتر بزرگ،ر منطقهشد اساس مطالعاتر دانشگاهي كه داراي ميزان شيوع مصرف مواد

شد،بود از هاي انتخاب دانشگاه. انتخاب رازي،)1منطقه( دانشگاه تهران:شده عبارت بودند

منطقه(و باهنر كرمان)4منطقه(صنعتي اصفهان،)3منطقه(فردوسي مشهد،)2منطقه(كرمانشاه 

نم).5 و، ها بر مبناي توزيع جنسيت شده از هر يك از دانشگاه ونه انتخابحجم تعداد دانشكده

شدهب بودخوابگاهي دانشجويان نسبت هاهدر هر دانشگاه نيز دانشكد.ندصورت تصادفي انتخاب

آنه به عنوان خوشه در نظر گرفت و از بين ها نيز تعدادي دانشكده به صورت تصادفي شده

ه. انتخاب شد و مين ترتيب در درون دانشكدهبه ها هم پنج كالس به صورت تصادفي انتخاب
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در آوري داده جمع و 3372( نفر 8352شده شامل كل نمونه انتخاب. صورت گرفتهاآنها  پسر

سن35تا17دامنه سني نمونه مورد بررسي. است) دختر4980  درصد92 سال بود كه

دا سال25تا19دانشجويان بين شناختي نمونه مورد بررسي شامل اطالعات جمعيت.شتقرار

و محل اقامت در  توزيع فراواني دانشجويان بر اساس جنسيت، سن، وضعيت تاهل، تحصيالت

. ارايه شده است1 زمان تحصيل در جدول

جنسيت، سن، وضعيت جدول توزيع فراواني دانشجويان گروه نمونه بر اساس:1جدول

و محل   اقامت در زمان تحصيلتاهل، تحصيالت

)درصد(فراواني طبقات متغير)درصد(فراواني طبقات متغير

)40/5(467 كمتريا18)30/40(3372 مذكر

)30/15(191280)50/59(4980 مؤنث

)30/27(202288)70/99(8352 جمع
 جنسيت

)10/24(212022)30/0(21 بدون پاسخ

)50/25(252134تا22)60/90(7584 مجرد

)40/1(30115تا26)30/8(691 متأهل

)40/0(3537تا31)60/0(49 جدا شده

)50/99(8433 جمع)40/99(8324 جمع

 وضعيت تاهل

)60/0(49 پاسخ بي

 سن

)50/0(42 پاسخ بي

)52(4355 نزد خانواده)70/0(59 كارداني

)90/39(3339 خوابگاه دانشجويي)98(8209 ارشناسيك

)50/1(122 خانه اقوام)70/0(62 كارشناسي ارشد

)10/6(510 خانه دانشجويي)20/0(13 دكتري

)40/99(8326 جمع)60/99(8343 جمع

 مقطع تحصيلي

)40/0(32 پاسخ بي

 محل

 سكونت

)60/0(49 پاسخ بي
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و) درصـد30/40( نفـر 3372 دانشجوي گروه نمونـه، 8352از مجموع  نفـر 4980مـذكر

مي.اند مؤنث بوده) درصد50/59( 60(رسد نسبت دانشجويان دختر به پسر به اين ترتيب به نظر

را. در انتخاب نمونه پژوهش نيز رعايت شده است)40به اكثر قريـب بـه اتفـاق گـروه نمونـه

مي) درصد60/90(دانشجويان مجردي  مشغول) درصد98( كارشناسي دهند كه در مقطع تشكيل

و در زمـان تحـصيل يـا بـا25و19سن اين گروه از دانشجويان بين. به تحصيل هستند   بـوده

و يا در خوابگاه دانشجوئي سكونت داشته .اندخانواده

 روش اجرا
هاي الزم با مراكز مشاوره ضمن ايجاد هماهنگي، پژوهشهاي آوري داده براي جمع

شد، گروه نمونهمختلف مربوط به هاي دانشگاهدانشجويي  يك نفر به عنوان نماينده درخواست

و مس جمعؤدانشگاه معرفي هاي دانشگاهي به دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم آوري داده ول

و طي جلسه. شود و، مركزي مشاوره وزارت علوماي در محل دفتر در مرحله بعد شيوه كار

در آوري داده دستورالعمل جمع شدها ، در ضمن طي اين جلسه. اختيار اين افراد قرار داده

جمعن پرسشنامه تدوي و در صورت ها توسط نمايندگان دانشگاه آوري داده شده براي ها تكميل

و توضيح شدهاآناطالعات الزم در اختيار، داشتن هر گونه سوال كه. قرار داده متوسط زماني

. دقيقه بود30مه شد در حدود توسط اين نمايندگان صرف تكميل پرسشنا

پسآنو از گيري تشريح فرايند نمونه، شدن ابزار پژوهش توسط اين افرادل پس از تكمي ها

و كالس  ب،)ها( از انتخاب دانشكده اجراي پرسـشنامه، هماهنگي الزم با مدرس كالس دنبالهو

و در سر كالس درس انجام گر  بـ10 كـالس از هـر توضيح اينكه.فتبه صورت گروهي ه نفـر

ب .و پرسشنامه هـادر اختيـار آنهـا گـذارده شـد اساس ليست كالس انتخابر صورت تصادفي

نب"ضمنا .وجود نداشت،نددوهيچ اجباري براي افرادي كه حاضر به مشاركت در پژوهش
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 ابزار پژوهش
و پيروي، بوالهرياين پرسشنامه توسط: پرسشنامه شيوع شناسي مصرف مواد  طارميان

و طراحي شده است) 1385( مي. تدوين : دهد اين آزمون سه حوزه كلي را مورد بررسي قرار

و عوامل محافظت  ميزان شيوع انواع مواد در بين دانشجويان؛ عوامل خطرزاي مرتبط با مواد

شناختي افراد نيز به صورت كامل مورد سوال اطالعات جمعيت، هاي اصلي قبل از بخش. كننده

روايي محتواي پرسشنامه نيز از سوي متخصصان حوزه اعتياد مورد تاييد قرار.گيرد قرار مي

جايگاه؛ حمايت عاطفي خانواده:هاي زير است اين پرسشنامه شامل زيرمقياس.گرفته است

گذراندن اوقاتي نحوه؛ ميزان اوقات فراغت؛ نگرش مذهبيدانشجو در خانواده؛ اجتماعي 

و مذهبي،گيهاي فرهن ميزان فعاليت؛ فراغت و اقتصادي، عوامل خطر اجتماعي؛ تفريحي  رواني

ازي به اين مادهيگو پاسخهمسايل مربوط به خوابگاو 6تا) مخالفمكامالً(1ها در طيف ليكرت

.بخش بوده است اين پرسشنامه رضايت2و روايي1مطالعات مقدماتي اعتبار.است) موافقمكامالً(

و همكاران،( 74/0 بينها مقياسزيرهمساني دروني در پژوهش حاضر، ضرايب)1385بوالهري

.دست آمده استهب90/0و

ها افتهي
ات مشروب وضعيت مصرف نه ماده سيگار، قليان،،براي دستيابي به هدف پژوهش حاضر

 به ترتيب براساس متغيرهاي جنسيت، طبقات شيشهو كراك،ينئهرو، ترياك، حشيشالكلي، 

 محل سكونت در دوران تحصيل دانشجويان مورد مقايسهو، مقطع تحصيليسني، وضعيت تاهل

.قرار گرفت

1- reliability 

2- validity 
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 جنسيت دانشجوياناساسرب مواد كنندهمصرفنسبت افراد مقايسه-1

دويها افتهي خالصه:2جدول مقايسه مصرف مواد در بين دانشجويان جهت آزمون خي

و پسر  دختر

 جنسيت مادهنوع
مصرف

 كرده

مصرف

 نكرده

مقدار

 خي دو

نوع

 ماده
 جنسيت

مصرف

 كرده

مصرف

 نكرده

مقدار

 خي دو

 2869 175 پسر 2111 1073 پسر
 سيگار

 4184 496 دختر
 ترياك 17/633٭

 404514 دختر
 34/155٭

 202995 پسر 1695 1497 پسر
 قليان

 3852 877 دختر
ينئهرو 93/729٭

 64542 دختر
95/14٭

ات مشروب 242992 پسر 2420 715 پسر

 4320 294 دختر الكلي
 كراك 20/445٭

 44543 دختر
63/26٭

 292991 پسر 2916 120 پسر
 حشيش

 194532 دختر
 شيشه 54/126٭

 174530 دختر
33/10٭

قرص 442978 پسر

 114538 دختر اكس
12/37٭

df = 1, .٭ p < 001/0

و پـسر بـه طـور كه نسبت مصرف مواد دهديم نشان2 جدول  در بين دانـشجويان دختـر

و اين نسبت در دانشجويان پسر بيشتر از دختران است در ضمن نـسبت. معناداري متفاوت است

و شيشه در اين دو جنس  و قليان داراينيتركممصرف هروئين و نسبت مصرف سيگار  اختالف

.بيشترين اختالف است

ب-2  اساس سن دانشجويانر مقايسه مصرف مواد
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دويها افتهي خالصه:3جدول مقايسه مصرف مواد در بين دانشجويان بر جهت آزمون خي

 اساس سن

سن نوع ماده
مصرف

 كرده

مصرف

 نكرده

مقدار

 خي دو
سن نوع ماده

مصرف

 كرده

مصرف

 نكرده

مقدار

 خي دو

 2389و كمتر18 57353و كمتر18

 سيگار 5002 21103تا19 4303 21968 تا 19

 1624 541 به باال22

 ترياك08/52٭

 1973 110 به باال22

39/63٭

 1391و كمتر18 314 106و كمتر18

 قليان 21145073تا19 3801 211510 تا 19

 1417 755 به باال22

ينئهرو20/34٭

 112054 به باال22

93/2

 1391و كمتر18 34366و كمتر18

 21135073تا19 4610 21584 تا 19
ات مشروب

 الكلي
 1748 389 به باال22

 كراك35/72٭

 142052 به باال22

23/7٭

 2390و كمتر18 2390و كمتر18

 حشيش 21235064تا19 21595039 تا 19

 762001 به باال22

 شيشه89/55٭

 212048 به باال22

76/7٭

 2390و كمتر18

 21295061 تا 19
قرص

 اكس
 252046 به باال22

43/8٭

df = 2, .٭ p < 001/0

 در بين دانـشجويان، به استثناي هرويين، موادهمه كه نسبت مصرف دهديم نشان3جدول

اي اين تفاوت به گونه. تفاوت معناداري وجود دارد05/0طبقات سني مختلف در سطح كمتر از

و شيشه اختالف نسبت مصرفنيترمكاست كه و در بين گـروه كراك هـاي سـني در هـروئين

و ترياك است مشروباتبيشترين آن در  هاي سني بـاالتر نـسبت به عبارت ديگر در گروه. الكلي

و شيشه با گروه   چندان اختالفـي نـدارد ولـي نـسبت مـصرفترنييپاهاي سني مصرف كراك

و ترياك در سنينمشروبات . باالتر بيشتر است الكلي

ب-3  تاهلاساس وضعيتر مقايسه مصرف مواد
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دويها افتهي خالصه:4جدول مقايسه مصرف مواد در بين جهت آزمون خي

 تاهلدانشجويان بر اساس وضعيت 

 نوع ماده
وضعيت

 تاهل

مصرف

 كرده

مصرف

 نكرده

مقدار

 خي دو
 نوع ماده

وضعيت

 تاهل

مصرف

 كرده

مصرف

 نكرده

مقدار

 خي دو

 6700 196 مجرد 5701 1440 مجرد

 سيگار 16621 متأهل 548 106 متأهل

1623 جداشده

 ترياك99/22٭

436 جداشده

68/7٭

 246839 مجرد 5022 2169 مجرد

 قليان 484 176 متأهل

1924 جداشده

و متأهلينئهرو13/8٭

 جدا شده
2672 

37/5

 226839 مجرد 6107 928 مجرد

 3633 متأهل 63583 متأهل
ات مشروب

 الكلي
1424 جداشده

 كراك74/21٭

337 جداشده

58/55٭

 406825 مجرد 6761 124 مجرد

 حشيش 3633 متأهل 9627 متأهل

634 جداشده

 شيشه11/39٭

337 جداشده

62/31٭

 476823 مجرد

 اكسقرص 4629 متأهل

238 جداشده

28/11٭

df = 3, .٭ p < 001/0

 متأهلبين دانشجويان مجرد، در هرويين بجز، كه نسبت مصرف مواد دهديم نشان4جدول

ازو جدا كنندگان همچنين نسبت مصرف. تفاوت معناداري وجود دارد05/0شده در سطح كمتر

و قليان در گروه  درنيتركمهاي وضعيت تاهل داراي ترياك و كننـدگان نسبت مـصرف اختالف

هـاي وضـعيت تاهـل اين يافته بدين معنا است كه در گروه. كراك داراي بيشترين اختالف است 

و جداشـد، برابر باًيتقركنندگان ترياك داراي نسبت مصرف ه ولي در گـروه دانـشجويان مجـرد

.كنندگان كراك باالتر استنسبت مصرف
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ب-4  تحصيالتمقطع اساسر مقايسه مصرف مواد

دويها افتهي خالصه:5جدول مقايسه مصرف مواد در بين دانشجويان بر جهت آزمون خي

 اساس مقطع تحصيلي

 مقطع نوع ماده
مصرف

 كرده

مصرف

 نكرده

مقدار

 خي دو
 مقطع نوع ماده

مصرف

 كرده

مصرف

 نكرده

مقدار

 خي دو

155 كارداني1047 كارداني

 سيگار 7255 209 كارشناسي 6192 1536 كارشناسي

و دكتري 2250 ارشد

 ترياك30/5

و دكتري 466 ارشد

73/2

155 كارداني1345 كارداني

 قليان 23746 كارشناسي 5456 2329 كارشناسي

و دكتري 2942 ارشد

ينئهرو98/5

و دكتري 267 ارشد

29/29٭

155 كارداني948 كارداني

 257404 كارشناسي 6631 983 كارشناسي
ات مشروب

 الكلي
و دكتري 1457 ارشد

 كراك44/3

و دكتري 267 ارشد

83/26٭

155 كارداني155 كارداني

 حشيش 427391 كارشناسي 7322 130 كارشناسي

و دكتري 565 ارشد

 شيشه58/11٭

و دكتري 267 ارشد

89/14٭

155 كارداني

 اكسقرص 527386 كارشناسي

و دكتري 267 ارشد

40/11٭

df = 2, ٭ p < 001/0

و تريـاك در بـين دهديم نشان5جدول  كه نسبت مصرف سيگار، قليان، مشروبات الكلـي

در05/0دانشجويان مقاطع سني مختلف در سطح كمتر از  تفاوت معناداري وجـود نـدارد؛ ايـن

بيـشترين.و كـراك متفـاوت اسـت حالي است كه نسبت مصرف حشيش، قرص اكس، هروئين

 در دانـشجويان مقـاطع، ديگرعبارتبه.و كراك استنيهروئكنندگان در تفاوت نسبت مصرف 

.باالتر اين نسبت بيشتر است

مـصرف مـواد بـر، مواد بر اساس مقطع تحـصيلي در اين پژوهش عالوه بر بررسي مصرف

هاي همگـوني يافته،ن جدول فوقاساس سنوات تحصيلي نيز مورد بررسي قرار گرفت كه همچو 
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، انواع مواد بـراي سـنوات مختلـف مصرفدر مقايسه هاي پژوهش بر اساس يافته. به دست نداد

و ترياك، قليان، سيگار( براي برخي از موادها تفاوت و بـراي برخـي معنـا) مشروبات الكلي دار

و شيشه، هروئين، اكسيها قرص(مواد شد معناغير) كراك .دار

بمقا-5  فعلياساس وضعيت سكونتر يسه مصرف مواد

دويها افتهي خالصه:6جدول مقايسه مصرف مواد در بين دانشجويان بر جهت آزمون خي

 فعلياساس محل سكونت 

 محل سكونت نوع ماده
مصرف

 كرده

مصرف

 نكرده

مقدار خي

 دو
 محل سكونت نوع ماده

مصرف

 كرده

مصرف

 نكرده

مقدار

 خي دو

 703878 با خانواده 3392 696 ادهبا خانو

 2941 105 خوابگاه 2483 670 خوابگاه

 3109 خانه اقوام 14100 خانه اقوام
 سيگار

 2300 188 خانه دانشجوئي

 ترياك 56/134٭

 38435 خانه دانشجوئي

38/66٭

 63932 با خانواده 2919 1228 با خانواده

 113016 خوابگاه 2288 867اهخوابگ

 0112 خانه اقوام3058 خانه اقوام
 قليان

 238 246 خانه دانشجوئي

ينئهرو 62/110٭

 9457 خانه دانشجوئي

81/38٭

 83931 با خانواده 3529 516 با خانواده

 73017 خوابگاه 2757 328 خوابگاه

ا 11103 خانه اقوام  0112 قوامخانه

ات مشروب

 الكلي

 333 153 خانه دانشجوئي

 كراك 97/162٭

 13455 خانه دانشجوئي

31/78٭

 163922 با خانواده 523893 با خانواده

 173010 خوابگاه 452991 خوابگاه

 0112 خانه اقوام 3109 خانه اقوام
 حشيش

 38436 خانه دانشجوئي

 شيشه 60/109٭

 13457 خانه دانشجوئي

56/39٭

 233921 با خانواده

 203007 خوابگاه

 0112 خانه اقوام

قرص

 اكس

 13456 خانه دانشجوئي

71/28٭

df = 3, .٭ p < 05/0
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 بـا خـانواده، كـه در بين دانـشجوياني مواد كه نسبت مصرف كليه دهديم نشان6جدول

و خانه دانشجوئي زندگيوخ از كننديمابگاه، خانه اقوام فاوت معناداريت05/0، در سطح كمتر

و اختالف بين اين گروه در نسبت مـصرف بيشترين. از هم دارد  كننـدگان در مـشروبات الكلـي

كهاياين تفاوت به گونه. سيگار است  ها گروه دانشجويان ساكن در خوابگاه نسبت به ديگر است

و دانشجويان ساكن در خانه داراي باالترين نسبت مصرف  د كنندگان سيگار انشجوئي داراي هاي

هـا نيـز در مـصرف اختالف اين گروهنيتركم. كنندگان مشروبات الكلي هستند باالترين مصرف 

و هروئين استقرص .هاي اكس

و نتيجه  گيري بحث
مي با توجه به يافته الگوي مصرف مواد در بين دانـشجويان كه رسد هاي اين پژوهش به نظر

ا.با جمعيت كلي جامعه متفاوت است  در تـرين مـاده هاي پيشين شـايع ساس يافته بر ي مـصرفي

و مشتقات آن  در حـالي كـه در جمعيـت دانـشجويي) 1381، حجتـي(.استبوده ايران ترياك

و الكل از ميزان باالتري برخوردار هستند، قليان مصرف همه، عالوه براين. سيگار نسبت مصرف

و پسر به طور معناداري  و اين نسبت در دانـشجويان مواد در بين دانشجويان دختر متفاوت است

در واقع خطر مرد بودن در رابطه با رفتارهاي مرتبط با مـواد مخـدر. پسر بيشتر از دختران است 

و گولـدبرگ، ملچيـوريهـا پـژوهش هـاي اين يافته با يافته. بيشتر از زن بودن است   چـستانگ

و همكاران،)2007( وو)2004(ميالني زنديصالحكاربخش در. همسو شده است) 2007(يان

را عملـي) 1384(تبيين اين موضوع محمدي نشان داد كه دختران بيشتر از پسران مصرف مـواد

هاي اخير نشان داده است كه ميزان مـصرف مـواد در ميـان البته پژوهش. كنند نادرست تلقي مي 

و در برخي  مها پژوهشزنان نيز افزايش قابل توجهي داشته واد در مردان تفاوت با ميزان مصرف

)2001،و همكاران1 اسميت-وارنر(.داري ندارد معنا

1 - Warner- Smith 



و مصرف مواد در دانشجويانهاي جمعيتويژگي 17...شناختي

در98توزيع نمونه مورد بررسي بر اساس سن نشان داد كه حـدود  درصـد از دانـشجويان

 درصـد از جمعيـت98اين يافته حاكي از اين اسـت كـه. سال قرار دارند25تا18دامنه سني

را جوانان تشكيل مي هاي در معرض هاي پژوهشي از جمعيتد كه بر اساس يافته دهن دانشجويان

، به منظور مقايسه ميزان شـيوع مـواد بـر اسـاس سـن. روند خطر سوء مصرف مواد به شمار مي 

و بـاالي21تا18، سال17در سه طبقه سني زير، دانشجويان . سـال جـايگزين شـدند22 سال

ا  تـا18به ترتيب در گروه سني، ستثناي هروئيننتايج نشان داد كه بيشترين ميزان مصرف مواد به

و باالي 21 مي22 سال مي. شود سال مشاهده دهد سن شروع اعتياد بـين آمارهاي قبلي نيز نشان

و طيف سني در معرض خطر را جوانان بـين20-16 .دهنـد سـال تـشكيل مـي18-31 سالگي

)1385، زراني(

و مصرف مواد نشان داد كه شيوع مصرف پژوهش حاضر در خصوص رابطه تاهليها افتهي

و در ميان در ميان افراد جدا، به نسبت جمعيت، مواد ترين پاييننيمتأهلشده باالترين ميزان

را دارد شدترشيپ كه گونه همان. ميزان از در ادبيات مربوط به آسيب نيز اشاره شناسي رواني

و روزنهان(.شود تاهل به عنوان يكي از عوامل پيشگيري كننده ياد مي از طرف) 1995، سليگمن

مي،ديگر  چرا؛رود طالق به عنوان يكي از عوامل مهم در گرايش افراد به مصرف مواد به شمار

كه به دليل استرس فراوان ناشي پيامدهاي طالق ممكن است فرد از مصرف مواد به عنوان يك

و پژوهشيها افتهي بنابراين.مكانيزم دفاعي استفاده نمايد  حاضر در خصوص رابطه تاهل

و روزنهان،مصرف مواد به اين، دهديمرا مورد تاييد قرار) 1995( در واقع نظريه سليگمن

. كمتر از مجردهاستنيمتأهلترتيب كه مصرف مواد در ميان 

و ويژگي اين پژوهش براي نخستين بار رابطهدر هايي چون مقطع تحصيلي دانشجو

بريها سال بهيها افتهي. رسي قرار گرفت تحصيل مورد  اين بخش از پژوهش نتايج همگوني

 برايها تفاوت، انواع مواد در ميان مقاطع مختلفمصرفبه عنوان مثال در مقايسه.دست نداد

و كراك، قرص اكس، حشيش(برخي از مواد و براي برخي ديگر معنا)هروئين ، سيگار(دار

و ترياك، قليان  انواع مصرفبه همين شكل در مقايسه. شده استدار عنامريغ) مشروبات الكلي
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و، قليان، سيگار( براي برخي از موادها تفاوت،مواد براي سنوات مختلف مشروبات الكلي

و براي برخي معنا) ترياك و شيشه، هروئين، اكسيها قرص(ديگردار دار شده معناغير) كراك

ن.است مي از داليل احتمالي ايجاد چنين الگوي ها توان به عدم وجود تناسب نسبتاهماهنگي

و هاي مصرفدر بين گروه آيا روشن شود كه كه اينلذا براي.اشاره كرد،دهنكر مصرفكرده

و سنوات تحصيل مي باتواند به عنوان عوامل مقطع تحصيلي  مصرف مواد قلمداد شود يا مرتبط

.استسبهاي متنا با گروههاي بيشتر نيازمند پژوهش،خير

يا،هاي پژوهش حاضر بر اساس يافته  ميزان مصرف مواد در بين دانشجوياني كه با خانواده

ميـاقوام زن به سر هاي دانشجوييهـكنند كمتر از دانشجوياني است كه در خوابگاه يا خان دگي

مي. برندمي را دو:توان در اين خصوص مطرح نمود سه تبيين اساسي ر نخست اينكه زندگي به

را در پي داشته باشد كه و مشكالت سازگاري و اقوام نزديك ممكن است مسايل از خانواده

از؛ دانشجو را به سوي مصرف مواد به عنوان يك مكانيزم دفاعي سوق دهد دوم اينكه رها شدن

، تواند به عنوان يكي از عوامل خطر مرتبط با مصرف مواد تلقي گردد قيود نظارتي خانواده مي

را در برابر سوء مصرف موادهاآن،و روابط كودك از سوي والدينهاتيفعالو كنترل نظارت

و بكراني، 1383(ارميانطهاي بر اساس يافته. كند حفاظت مي  متغير)1385، نقل از گرجي

و سوم محافظتترين عامل قوي،توانمندي خانواده  كننده نوجوانان در برابر مصرف مواد است؛

د مير محيطاينكه زندگي را تشويق و تعامل با همساالني كه مصرف مواد ،كنند هاي دانشجويي

را در معرض مصرف مواد قرار دهد مي و جوان )2001،و همكاران1بريت ويت(.تواند نوجوان

و عوامل مرتبط با هاي متعدد نشان دادهكه پژوهشبه دليل آن اند كه الگوهاي مصرف مواد

و آن در بين اقشار مختلف مي،يك قشردرحتي جوامع  لذا؛تواند متغير باشد در گذر زمان

بايستي هاي غيردانشجوئي بر جمعيتاز پژوهش حاضر توان بيان نمود كه تعميم نتايج حاصل مي

آن. هاي الزم صورت گيردبا لحاظ احتياط با در ضمن به دليل كه پديده مصرف مواد موضوعي

 
1 - Braitwaite 
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متجنبه و متغيرهاي دخيل  ولي در پژوهش حاضر روابط تك متغيري مدنظر،عدد در آن استها

مي معادالتيابيهاي مدلهايي با روش لذا انجام پژوهشقرار گرفته است؛ تواند ساختاري

و در مجموعه را در قالب مدل . قرار دهدبررسي مورد تعامل با يكديگراي از اين متغيرها

و كه با هدف انجام مداخالت را،ان ديگرتواند پژوهشگردستيابي به چنين مدلي مي  درماني

.تري هدايت نمايد به صورت مناسب،شوندپيشگيرانه در اين زمينه وارد مي

 هاي جمعيت آيد كه بين برخي از ويژگي اين پژوهش چنين برمييها افتهيدر مجموع از

و وضعيت سكونت،سن، شناختي مثل جنسيت اده يا زندگي بودن در كنار خانو(وضعيت تاهل

و ساير محيط مي)ها در خوابگاه و ازو مصرف مواد ارتباط نزديكي وجود دارد بههاآنتوان

و در پژوهش عنوان عوامل هاي مختلف گرايش به مصرف مواد يا عوامل بازدارنده ياد نموده

به توجه ويژه مو مي شودلذا پيشنهاد. داشتهاآناي در مراكز متولي پيشگيري از مصرف اد

واي بر گروهها توجه ويژه در تدوين برنامه،هاي دانشجوئيگروه هاي در معرض خطر داشته

و مداخالت هدفمندترهاي منظمپايش هاي يكي از راه شايد.دنداشته باشها بر روي اين گروهيتر

و محيهاي پيشگيري همساالن در دانشگاه تشكيل گروه،تر دستيابي به اين هدفعملي هايطها

آنخوابگاهي باشد تا از اين طريق آموزش ها هاي مورد نياز اين قبيل افراد به طور غيرمستقيم به
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