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  چکیده
. به طور معمول مصرف مواد مخدر در میان بزرگساالن از دوران جوانی و حتی نوجوانی نشأت می گیرد: مقدمه

 که نه تنها سالمت فرد و جامعه را به خطر می اندازد بلکه این معضل یکی از آسیب هاي مهم اجتماعی است به طوري
هدف این مطالعه بررسی وضعیت و عوامل موثر بر شیوع . موجبات انحطاط روانی و اخالقی افراد را نیز فراهم می آورد

  .مواد روان گردان در دانشگاه هاي شیراز و علوم پزشکی شیراز بود
اساس نمونه گیري تصادفی خوشه   نفر از دانشجویان بر640تحلیلی -مطالعه توصیفیاین در  :مواد و روش ها

روش جمع آوري داده ها توسط پرسش نامه خود . اي از دانشکده هاي دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز انتخاب شدند
  .ام شد انجSPSSبعد از جمع آوري داده ها، تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار . ایفا و بدون نام بود
 8/10 میزان مصرف مواد روان گردان در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز: ي پژوهشیافته ها

 میزان مصرف مواد روان گردان در )P=0.498.( بود، این اختالف، معنی دار نبوددرصد 2/9  و در دانشگاه شیرازدرصد
 درصد 5/19.(ابقه مصرف در متاهلین بیشتر از مجردین بودو س)  درصد25 در مقابلدرصد  9/1(مردان بیشتر از زنان بود

 درصد 7/17(دانشجویان دانشگاه شیراز در مقایسه با علوم پزشکی شیراز مصرف مشروبات الکلی)  درصد7/8 در مقابل
) درصد5/17 در مقابلدرصد  5/21(و سیگار)  درصد3/3 مقابل دردرصد  8/9(، مواد مخدر) درصد4/9 در مقابل
  . داشته اند که این تفاوت از نظر آماري معنی دار بودبیشتري 

 این مطالعه ضرورت برنامه ریزي و تدوین راهکارهاي مداخله اي پیش گیرانه را در :نتیجه گیريبحث و 
  . ها را نشان می دهد دانشگاه ها در جهت کاهش مصرف مواد در میان دانشجویان و در نتیجه ارتقاء سالمت آن
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  مقدمه
در میان بزرگساالن به مخدر منشاء مصرف مواد 

).  1(،استاز دوران جوانی و حتی نوجوانی طور معمول 
با نگاهی واقع بینانه به مسئله اعتیاد به مواد مخدر، به 

 یابیم که سوء مصرف مواد افیونی از قرن راحتی در می
ها پیش وجود داشته است به طوري که هم اکنون 

 از سنین نوجوانی تا میان مردان و زنان زیادي، خصوصاً
ی کنند و به آن وابسته شده م سالی مواد مخدر مصرف

 مشکالت عمده از یکی مخدر مواد اعتیاد به). 2(،اند

این  که جایی آن از. است توسعه حال در کشورهاي
 در بیشتر بالطبع هستند، جوان جمعیت داراي کشورها

 عنوانه ب جوانان این بر شوند بنا می واقع معرض خطر
 خطر معرض در ترین گروه مستعد و ترین عمده

این معضل یکی از آسیب هاي ). 3(،دارند قرار شتريبی
مهم اجتماعی است به طوري که نه تنها سالمت فرد و 
جامعه را به خطر می اندازد بلکه موجبات انحطاط روانی 

سوء مصرف ). 2(،و اخالقی افراد را نیز فراهم می آورد
مواد به الگوي غیر انطباقی از مصرف مواد گفته می 

مشکالت مکرر و پیامدهاي سوء می شود که منجر به 
شود و مجموعه اي از عالیم شناختی، رفتاري و روان 

  )4(.شناختی را در بر می گیرد
استفاده از مواد مخدر و مصرف الکل در میان 
جوانان می تواند آسیب هاي جدي به سالمتی و کیفیت 

این نگرانی هاي زیادي در این  بر ها بزند بنا زندگی آن
جمله وجود فقر  عوامل مختلفی از). 5(،داردباره وجود 
وجود کالت خانواگی، اختالفات زناشویی، مالی، مش

الگوهاي نامناسب براي همسان سازي و در نهایت 
مسئله بیکاري از عوامل عمده گرایش به اعتیاد می 

در  مخدر مواد مصرف افزایش). 2(،تواند محسوب شود
آن  از ناشی عوارض و مخدر مواد تنوع و جوانان میان
 می جوانان بهداشتی مشکالت حادترین از یکی

 این از جوان اقشار سایر مانند نیز دانشجویان). 6(،باشد
 یا و محرك مواد به گرایش). 7(،نیستند درامان معضل

 محل از غیر محلی جوان که در دانشجویان درمخدر 
 یا خود، یعنی خوابگاه هاي دانشجویی سکونت خانواده

 امکانات به دلیل زندگی می کنند ستیجاريخانه هاي ا
 و خانواده از دوري مسافت، نامناسب، بعد و تفریحی کم

ه دیگر ب عدیده مشکالت و ها روحی آن حمایت عدم

 حائز رو اعتیاد از آن تاثیرات دامنه). 8( وجود می آید
 بر را در معتاد فرد تنها آن وخیم عواقب که است اهمیت

 نیز همکاران و دوستان خانواده،ً معموال بلکه گیرد، نمی
 اثرات). 3(،گرفت خواهند قرار آن ویرانگر آثار در معرض

است  کشنده و گاهی عمیق دانشجویان در مواد مصرف
 غیر قانونی، هاي فعالیت جسمی، صدمات :از عبارتند و

 و پر خطر جنسی رفتارهاي ضعیف، تحصیلی عملکرد
  )7(.اطراف محیط براي زیاد هزینه

 بین نزدیکی که ارتباط می کنند بیان انمحقق
 نظیر نوشیدن مخاطره آمیز رفتارهاي و سیگار مصرف

مصرف  و نامشروع روابط برقراري تحصیلی، افت و الکل
 تحقیقات نشان داده .)9، 10(،دارد وجود مخدر مواد

است که مصرف الکل، تنباکو، ماري جوانا و مواد مخدر 
 و )11،12(،جوانان کاناداغیرقانونی، در تعداد زیادي از 

 هر مریکاآ در).10،13(،ایاالت متحده استفاده می شود
 عمدي غیر حوادث اثر در دانشجو ١٤٠٠ ساله حداقل

 انستیتو گزارش اساس بر). 7(،میرند می از الکل ناشی

 آمریکایی دانشجویان  درصد86مواد،  ملی سوء مصرف
 2/66گذشته،  سال  در  درصد7/81زندگی،  در طول

 کرده مصرف الکلی هاي گذشته، نوشیدنی ماه در درصد
 7/33، 7/50 ترتیب حشیش به زمینه در ارقام این .اند
اکستازي  قرص زمینه در چنین هم درصد، 3/19و 
 همین در .است شده گزارش درصد 1و  4/4 ،9/12

 و  درصد2/35گذشته  سال در سیگار مصرف گزارش
  )14(.تاس شده ذکر درصد 5/22 گذشته ماه در

مواد در  مصرف شیوع مختلف هاي بررسی در
 طارمیان مطالعه در). 15(،است متغیر بسیار دانشجویان

 ١٧ الکل شیوع مصرف تهران شهر دانشجویان در

  درصد و2/2  درصد، حشیش3/2 درصد، تریاك
 مشکل این دقیق شیوع). 9(،بود  درصد7/0اکستازي 

 نیست، مشخص کشور پزشکی علوم دانشجویان بین در
 40تا  20 از متفاوتی میزان مختلف ولی مطالعات

 بین در مواد مصرف سوء شیوع براي را درصد
  )3(.اند کرده بیان کشور پزشکی دانشجویان علوم

 و مواد مصرف پرشتاب گسترش دیگر سوي از

 وجود و دانشجویی در جمعیت آن به وابسته مشکالت
 آن بار نزیا پیامدهاي و شیشه مانند آزمایشگاهی مواد

 هاي بیماري تحصیلی، افت تحصیلی، انگیزگی بی چون
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 احتیاطی، بی با رانندگی خودکشی، روانی، و جسمی

 احساس پرخاشگرانه، رفتارهاي عمومی، اموال تخریب
 ،)16،17(،پرخطر جنسی رفتارهاي و هویتی بی

 اي مداخله راهکارهاي تدوین و ریزي برنامه ضرورت
 حال این با .دهد نشان می ها در دانشگاه را گیرانه پیش
 شرایط از آگاهی ریزي، برنامه نوع هر براي الزم شرط

 میان در مواد مصرف کنونی وضعیت شناخت و موجود
هدف بررسی  لذا این مطالعه با ).9(،است دانشجویان

وضعیت و عوامل موثر بر شیوع مواد روان گردان در 
 . شد طراحیدانشگاه هاي شیراز و علوم پزشکی شیراز

  ها مواد و روش
تحلیلی بود -این پژوهش یک مطالعه توصیفی

اساس نمونه   نفر از دانشجویان بر640که در آن 
گیري تصادفی خوشه اي از دانشکده هاي دو دانشگاه 
شیراز و علوم پزشکی شیراز انتخاب شدند، روش جمع 
آوري داده ها توسط پرسش نامه خود ایفا و بدون نام 

امه در دو بخش اطالعات زمینه اي و بود، این پرسش ن
: رفتار هاي مصرف سیگار و مواد روان گردان از قبیل

اکستاسی، تریاك، حشیش، هروئین و مشروبات الکلی 
مصرف کننده سیگار و مواد روان گردان به . بوده است

کسی اطالق شد که تجربه مصرف را حداقل یک بار در 
، )Lifetime Consumer(طول عمر داشته باشد

 تجزیه و تحلیل SPSSاطالعات با استفاده از نرم افزار 
شده و براي یافتن ارتباط بین متغیرهاي کیفی از آزمون 

  .استفاده شدر کاي اسکوئ
   ي پژوهشیافته ها

دانشجویان دانشگاه شیراز در مقایسه با علوم 
 در  درصد7/17(پزشکی شیراز مصرف مشروبات الکلی

مقابل   در درصد8/9(ر، مواد مخد) درصد4/9مقابل 
 5/17 در مقابل  درصد21/5(و سیگار)  درصد/3/3

بیشتري داشته اند که این تفاوت از نظر آماري ) درصد
  .معنی دار بود

 درصد یک بار، 2/44در بین مصرف کنندگان 
 درصد بیش از دو بار مصرف 2/30 درصد دو بار و 25

 2/90. قرص هاي اکستاسی را تجربه کرده بودند
 از دانشجویان شرکت کننده در تحقیق حاضر با درصد

 با  درصد5/44 با کراك و  درصد6/19اکستاسی، 
در . شیشه آشنایی داشته و یا نام آن را شنیده بودند

خصوص علت مصرف مواد روان گردان در کسانی که 
  درصد7/23از این مواد استفاده کرده بودند، 

 3/15  الگوبرداري از دیگران، درصد5/8کنجکاوي، 
 9/11 تعارف دوستان،  درصد8/6 احساس نیاز، درصد
 9/16 فشار روانی و  درصد9/16 کسب لذت، درصد
 نیز دالیل دیگري غیر از دالیل عنوان شده را درصد

  )1جدول شماره (.بیان کرده اند
 در مقابل تعارف دیگران »نه گفتن«در خصوص قدرت 

 از د درص6/68 این توانایی را نداشته و  درصد7/25
 نیز از  درصد6/3این توانایی برخوردار بوده اند و 

که خود را  در مورد این. توانایی خود اطالعی نداشته اند
 4/53فردي موفق و متفاوت از دیگران جلوه دهند 

 درصد 22 مخالف و  درصد6/24 موافق و درصد
 از شرکت کنندگان در  درصد30. نظري نداشته اند

پرخطر استقبال کرده و از انجام مطالعه از انجام کارهاي 
 تمایلی به  درصد4/52آن احساس لذت می کردند، 

 نیز در این خصوص  درصد4/17این کار نداشته و 
  )1جدول شماره (.نظري نداشته اند

 درصد از کسانی که مصرف سیگار می 49
 کسانی که مصوف مواد مخدري  درصد5/53کردند و 

 از  درصد8/39چون تریاك، حشیش و هروئین و  هم
کسانی که مشروبات الکلی استعمال داشته اند از مواد 
روان گردان نیز استفاده کرده بودند و در مقابل فقط 

 از کسانی که سیگار استعمال نمی کردند و  درصد5/2
چون   از کسانی که مواد مخدري هم درصد6/6

 5تریاك، حشیش و هروئین استعمال نمی کردند و 
بات الکلی استعمال نکرده بودند،  کسانی که مشرودرصد

  )P= 0.000(.مواد روان گردان مصرف کرده بودند
مصوف مواد روان گردان در کسانی که با یکی از 

ها زندگی می کردند به طور معنی  والدین و یا بدون آن
داري بیشتر از دیگران بود و کمترین میزان سوء مصرف 

 )P=0.000(مواد در بین دانشجویان ساکن خوابگاه بود
میزان شناخت مواد در کسانی که این مواد را استعمال 
کرده بودن به طور معنی داري بیشتر از کسانی بود که 

در کسانی ) P=0/000(این مواد را استعمال نکرده بودند
 در مقابل تعارف دیگران را نداشته »نه گفتن«که قدرت 

  .اند، سوء مصرف مواد به مراتب بیشتر از دیگران بود
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 از کسانی که سوء مصرف مواد روان  درصد2/55
ر گردان داشته اند اعتقادشان بر این بود که والدینشان د

ها عکس  سط آنصورت آگاهی از استعمال مواد تو
  .العمل نشان نمی دهند

بین مصرف مشروبات الکلی و محل سکونت 
ولی در ) P=0.934(ارتباط معنی داري دیده نشد

چون تریاك،  خصوص مصرف مواد مخدري هم
حشیش، هروئین و سیگار و محل سکونت ارتباط معنی 

، به طوري که در کسانی که )P<0.05(داري دیده شد
  درصد50در واحدهاي اجاره اي زندگی می کردند، 

 تجربه استعمال  درصد75سابقه مصرف مواد مخدر و 
سیگار داشته اند و کمترین میزان در کسانی بود که 

بین محل ).  درصد9/21(.اندساکن خوابگاه بوده 
زندگی و میزان شناخت مواد روان گردان ارتباط معنی 

بین علت مصرف مواد روان ) P=0.008(.داري دیده شد
گردان و محل سکونت نیز ارتباط معنی داري دیده شد، 
به طوري که تمامی مصرف کنندگانی که در خانه هاي 

ا الگو اجاره اي زندگی می کردند، علت استعمال مواد ر
 کسانی  درصد7/85برداري از دیگران ذکر کرده اند و 

که علت را کنجکاوي عنوان کرده اند ساکن خوابگاه 
  . بوده اند

بین محل زندگی و تمایل به موفقیت و متفاوت بودن 
  .ارتباط معنی داري دیده شد

بین جنس و سابقه استعمال مشروبات الکلی، 
ي وجود داشت به مواد مخدر و سیگار ارتباط معنی دار

 برابر دختران دانشجو تجربه 7/9طوري که پسران 
، ) درصد4/3مقابل   در درصد33(مشروبات الکلی

 1 در مقابل  درصد8/17( برابر مواد مخدر8/17
 5/8 در مقابل  درصد50( برابر سیگار88/5و ) درصد

در خصوص علت مصرف ). P=0.000(داشته اند) درصد
  درصد5/33 دختران و د درص9/43مواد روان گردان 

 7/31 دختران و  درصد9/36پسران، تعارف دوستان، 
 دختران و  درصد47 پسران شکست در عشق، 5
  درصد9/46 پسران هیجان انگیز بودن،  درصد4/36

 پسران مشکالت خانوادگی،  درصد8/33دختران و 
 پسران بدون  درصد6/11 دختران و  درصد19

  درصد1/19ان و  دختر درصد1/16و ) P<0.05(علت
پسران دالیلی غیر از دالیل ذکر شده را علت استعمال 

  .مواد روان گردان عنوان کرده اند
بین سوء مصرف مشوربات الکلی، مواد مخدر و 

بین میزان . سیگار با تاهل ارتباط معنی داري دیده نشد
درآمد خانواده و استعمال سیگار و مشروبات الکلی 

شد ولی با مصرف مواد مخدر ارتباط معنی داري دیده ن
طوري که بیشترین ه ، ب)P<0.001(ارتباط معنی دار بود

میزان سوء مصرف در کسانی بود که میزان درآمد 
با (ها بیش از ششصد هزار تومان در ماه بود خانواده آن

و کمترین میزان مربوط به )  مصرف درصد9/16
ها بین دویست  کسانی بود که سطح درآمد خانواده آن

  درصد9/3با (ا چهارصد هزار تومان در ماه بوده استت
  )2 جدول شماره()مصرف

بین سن و سابقه مصرف مشروبات الکلی و مواد 
مخدر رابطه معنی دار نبود ولی به استعمال سیگار رابطه 

 22به طوري که افراد باالي ) P<0.05(.معنی دار بود
  .سال سابقه مصرف بیشتري داشته اند
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   فراوانی و درصد برخی متغیر ها با مولفه هاي مربوطه.1دول شماره ج
 

مصرف تزیاك، حشیش و   )درصد(مصرف الکل   )درصد(مصرف سیگار   )درصد(مصرف مواد روان گردان 
  )درصد(هروئین 

  )درصد(فراوانی   متغیر

  خیر  بلی  خیر  بلی  خیر  بلی  خیر  بلی
 220  مرد

)37/34(  
55) 25(  165) 75(  112) 50(  111) 50(  74) 33(  150) 77(  39) 8/17(  18

0 
)2/

82(  

  جنس

 420  زن
)62/65(  

8) 9/1(  402) 1/98(  35) 5/8(  375) 5/91(  15) 6/3(  401 
)4/96(  

4) 1(  41
1 
)99
(  

P.V  ------  P=0.000  P=0.000 P=0.000  P =0.000  
 347  )5/11( 45  )8/79 (312  )9/19 (78  )91 (352  )9 (35  )63 (393   سال18-22

)3/88(  
26) 7/6(  36

3 
)3/

93(  

  سن

 26  )37 (230   سال به باال22
)5/11(  

201) 5/88(  68) 30(  159) 70(  41) 8/17(  189 
)2/82(  

17) 4/7(  21
2 
)6/

92(  
P.V  --------  P= 0.335 P=0.015  P=0.064  P=0.727 

 15  )4/12 (79  متاهل
)5/19(  

  تاهل  )91 (71  )9 (7  )1/86 (68  )9/13 (11  )2/72 (54  )8/27 (22  )5/80 (62

 125  )3/91 (504  )7/8 (48  )6/87 (559  مجرد
)6/22(  

428) 4/77(  77) 8/13(  481 
)2/86(  

36) 5/6(  518 
)5/93(  

P.V  ----  P=0.003  P= 0.551 P=0.931 P=0.416 
  127  )4/91 (532  )6/8 (50  )4/92 (582  خوابگاه

)8/21(  
456) 2/78(  80) 6/13(  508 

)4/86(  
39) 7/6(  543 

)3/93(  
 37  )6/2 (1  )9/86 (33  )1/13 (5  )1/71 (27  )9/28 (11  )9/82 (29  )1/17 (6  )6/5 (35  با والدین

)4/97(  
 5  )5/37 (3  )75 (6  )25 (2  )50 (4  )50 (4  )50 (4  )50 (4  )3/1 (8  با یکی از والدین

)5/62(  

محل 
  زندگی

  )0 (0  )100 (5  )80 (4  )20 (1  )20 (1  )80 (4  )40 (2  )60 (3  )8/0 (5  منزل اجاره اي
P.V  -------  P=0.000  P=0.001  P=0.09  P =0.009  

کمتر از 
  هزار تومان200

87) 6/13(  16 
)4/18(  

71) 6/81(  9) 3/10(  78) 7/89(  18) 2/20(  71) 8/79(  28) 8/31(  60 
)2/68(  

میزان در 
آمد 

 –هزار 200  خانواده
   هزار تومان400

249) 8/44(  20) 8(  229) 92(  10) 9/3(  244) 1/96(  26) 2/10(  229 
)8/89(  

50) 8/19(  202 
)8/79(  

 – هزار 400
   هزار تومان600

136) 5/24(  11) 1/8(  125) 9/91(  9) 7/6(  126) 3/93(  22) 1/16(  115 
)9/83(  

38) 7/27(  99 
)3/72(  

  

 600بیش از 
  هزار تومان

84) 1/15(  14 
)7/16(  

70) 3/83(  14) 9/16(  69) 1/83(  17) 2/20(  67) 8/79(  23) 4/27(  61 
)6/72(  

P.V  ------  P=0.01  P=0.001  P=0.079  P =0.253 
 33  )3/48 (309  علوم پزشکی

)8/10(  
272) 2/89(  54) 5/7(  254) 5/82(  29) 4/9(  280 

)6/90(  
10) 3/3(  296 

)7/96(  
  دانشگاه

  
 270  )7/17 (58  )2/71 (230  )8/28 (93  )8/90( 296  )2/9 (30  )3/51 (328  شیراز

)3/82(  
32) 8/9(  293 

)2/90(  

P.V  -------  P=0.498 P=0.018 P=0.02 P=0.001 
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     فراوانی و درصد میزان مصرف مواد روان گردان در مصرف کنندگان سیگار، الکل، حشیش، تریاك و هروئین. 2جدول شماره 
  متغیر  حشیش، تریاك، هروئین  )درصد(الکل   )درصد(سیگار 

  جمع  خیر  بلی  جمع  خیر  بلی  جمع  خیر  بلی
مصرف   )10 (62  )9/6 (39  )5/53 (23  )10 (62  )5 (27  )8/39 (35  )10 (62  )5/2 (12  )6/33 (49  بلی

مواد روان 
  گردان

 463  )4/66 (97  خیر
)5/97(  

560 
)5/97(  

53) 2/60(  513) 95(  567) 90(  20) 5/46(  540 
)1/93(  

560) 90(  

 146  جمع
)5/23(  

475 
)4/76(  

  88) 14(  540) 86(    43) 9/6(  579 
)1/93(  

  

P.V P=0.000 P=0.000  P=0.000  
  

   و نتیجه گیري بحث
مصرف مواد روان گردان در دانشگاه هاي شیراز 
و علوم پزشکی اختالف چندانی نداشته ولی در هر دو 

 هاي مختلف باال می نسبت به موارد مشابه در پژوهش
، )18(،چون برزیل باشد، در سایر کشورها، هم

، کرواسی، استونی، هاند، ایرلند و )19(،فرانسه
 و  ،)24،23(،، ترکیه)22،21(،مریکاآ، )20(،انگلیس

نیز در مطالعه اي میزان سوء مصرف مواد روان گردان 
 گزارش کرده اند،  درصد5/7در میان دانش آموزان را 

ر مطالعه علیزاده و همکاران در کردستان چنین د هم
 دانشجویان مصرف اکستاسی داشته ،)25( درصد،7/2

اند که در مقایسه با تحقیق حاضر درصد پایین تري را 
شیوع مصوف این ماده در جوانان . نشان می دهند

برآوردي که در آمریکا صورت گرفته، بیش . بیشتر است
بل از اتمام دوره  دانش آموزان در آمریکا ق درصد48از 

و هاي ممنوعه استفاده کرده دبیرستان از دار
 که این نشان از جهانی بودن مساله گرایش ،)26(،بودند

به سوي مواد روان گردان در بین جوانان و نوجوان 
  . دارد

در بررسی هاي مختلف شیوع مصرف مواد در 
 درصد را 40 تا 20دانشجویان بسیار متغیر است و بین 

 سوء مصرف مواد در بین دانشجویان علوم براي شیوع
در مطالعه ). 15،3(،پزشکی کشور بیان کرده اند

طارمیان در دانشجویان شهر تهران شیوع مصرف الکل 
 درصد و 2/2 درصد، حشیش3/2 درصد، تریاك ١٧

  )9(. درصد بود7/0اکستازي 

ف مواد روان گردان در کسانی که با یکی از رمص
 زندگی می کردند به طور معنی ها والدین و یا بدون آن

داري بیشتر از دیگران بود و کمترین میزان سوء مصرف 
   )P=0.000.(مواد در بین دانشجویان ساکن خوابگاه بود

شایع ترین علت اعتیاد از دیدگاه افراد معتاد در پژوهش 
انجام شده شامل وجود فقر مالی، مشکالت خانواگی، 

نامناسب براي اختالفات زناشویی، وجود الگوهاي 
همسان سازي و در نهایت مسئله بیکاري از عوامل 

 هم). 2(،عمده گرایش به اعتیاد می تواند محسوب شود
چنین گرایش به مواد مخدر در دانشجویان به دلیل 
امکانات تفریحی کم و نامناسب، بعد مسافت، دوري از 
خانواده و عدم حمایت روحی آن ها و مشکالت عدیده 

در تحقیق حاضر علت ). 3 ،8(، می آیدوجوده دیگر ب
 دختران و  درصد9/43مصرف مواد روان گردان 

  درصد9/36 پسران تعارف دوستان،  درصد5/33
 47 پسران شکست در عشق، 5 7/31دختران و 

 پسران هیجان انگیز  درصد4/36 دختران و درصد
 پسران  درصد8/33 دختران و  درصد9/46بودن، 

  درصد6/11 دختران و رصد د19مشکالت خانوادگی، 
 دختران و  درصد1/16 و )P<0.05(پسران بدون علت

 پسران دالیلی غیر از دالیل ذکر شده را  درصد1/19
علت استعمال مواد روان گردان عنوان کرده اند، که در 

در مطالعه اتولی و . برخی موارد مشابه می باشد
در کنیا میزان مصرف در مردان به ) 2011(همکاران

  )27(. قابل توجهی باالتر از زنان بودطور
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بین میزان مصرف مواد روان گردان و سکونت 
در خوابگاه نیز ارتباط معنی داري دیده شد که در 
مقایسه با کسانی که در منازل استیجاري بدون حضور 
والدین  زندگی می کردند، بسیار پایین بود، که با تامین 

 کنار آن براي خوابگاه و استقرار محل هاي مناسبی در
تفریح و کشاندن دانشجویانی که تمایل به سکونت در 
منازل استیجاري دارند به سمت خوابگاه، می توان آمار 
سوء مصرف مواد روان گردان در بین دانشجویان را 

  . کاهش داد
در دانشجویان (در مطالعه ضرابی و همکاران نیز

شیوع ) 85دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال 
دانشجویی به  مواد مخدر با زندگی در خانهمصرف 

همراه دوستان یا به تنهایی، ارتباط معنی داري وجود 
  )28(.داشت

میزان مصرف مواد روان گردان در کسانی که 
سابقه مصرف سیگار، مشروبات الکلی و مواد مخدر 

داشته اند به مراتب بیشتر از دیگران بود که نشان 
واد با هم می باشد و با دهنده ارتباط زنجیره اي این م

فراهمی تفریحات سالم و پیشگیري از بروز استعمال 
سیگار و مشروبات الکلی، می توان آمار سوء مصرف 

  این . مواد روان گردان را به طور چشم گیري کاهش داد
مطالعه ضرورت برنامه ریزي و تدوین 
راهکارهاي مداخله اي پیش گیرانه را در دانشگاه ها در 

 مصرف مواد در میان دانشجویان و در جهت کاهش
  . ها را نشان می دهد نتیجه ارتقاء سالمت آن

  سپاسگزاري
هزینه انجام این طرح تحقیقاتی از طریق معاونت 

-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 تأمین 86-3502درمانی شیراز طی شماره تصویب 

  .شده است که مراتب سپاسگذاري به عمل می آید
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Abstract 

Introduction: Commonly, the origin of drug 
use in adults comes from youth. This is one 
of the most important social problems that 
not only endanger the public health but it 
also lead to moral and ethical decay of 
individuals. The aim of this study was to 
investigate the prevalence of psychoactive 
substances use and its risk factors in Shiraz 
University and Shiraz University of Med-
ical Sciences. 
 
Materials & Methods: In the descriptive- 
analytical study, 640 students from the 
schools of Shiraz University and Shiraz 
University of Medical Sciences were 
selected based on a random cluster 
sampling method. Data were collected by 
self-completion anonymous questionnaires. 
After data collection, analysis was 
performed using SPSS software .  
 
Findings: The rate of psychoactive subst-
ances use among the students of Shiraz 

University of Medical Sciences and Shiraz 
University were 10.8% and 9.2%, resp-
ectively, that their difference was not 
significant (p = 0.498). The rate of psy-
choactive substances use among men was 
more than of women (25% vs. 19%) and the 
history of use was more in married students 
than the single ones (19.5% vs. 8.7%). The 
students of Shiraz University versus Shiraz 
University of Medical Sciences used more 
alcohol (17.7% vs. 9.4%), drugs (9.8% vs. 
3.3%) and smoking (21.5% vs. 17.5%) and 
these differences were statistically 
significant. 
 
Discussion & Conclusion: This study 
indicated the necessity of planning and 
preventive interventional strategies to 
reduce drug use among students and 
thereupon promoting their health. 
 
Keywords: psychotropic substances, 
ecstasy, addiction, student 
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