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1/12/95: پذیرش مقاله14/10/95: دریافت مقاله
از دیـدگاه دانشـجویان دانشـگاه علـوم     گردانروانعلل گرایش به مصرف مواد مخدر و داروهاي پژوهش حاضر با هدف شناسایی: مقدمه

.پزشکی لرستان انجام شده است
جامعه آماري تحقیـق شـامل کلیـه دانشـجویان     . باشدپیمایشی از نوع هدف کاربردي می- یفیروش پژوهش حاضر، توص: هاروشمواد و 

گیـري بـا توجـه بـه جـدول      براي نمونه. باشدمی1393- 1394وم پزشکی لرستان در سال تحصیلی هاي زیرمجموعه دانشگاه علدانشکده
ها در دو بخش آمار توصیفی، شامل جدول فراوانـی و  تحلیل داده. اي انتخاب گردیدگیري تصادفی طبقهنفر با استفاده از نمونه335مورگان، 

.انجام شده است19SPSSنرم افزار توسطاي نمونهتکtنمودار و آمار استنباطی، با استفاده از آزمون 
و عوامل اجتماعی بر گـرایش دانشـجویان   يفردنیبنتایج فرضیات تحقیق حاکی از آن است که عوامل فردي و عوامل محیطی و :هایافته

ـ ،با توجه به نتایج بدست آمده در میان عوامل فردي). >01/0P(داردتأثیربه مصرف مواد مخدر، و%33/23مخـدر  رش مثبـت بـه مـواد    نگ
نیکمتـر % 58/13بـا  يو پرخاشـگر و کنجکـاوي  را داشـتند  بیشترین میانگین% 98/18یو ناکامعدم تحمل شکست و%8/20افسردگی 

مربـوط  و عوامـل  را داشت بیشترین میانگین %96/30در عوامل بین فردي و محیطی عوامل مربوط به خانواده با میانگین . را داشتمیانگین 
و یتیحمـا هـاي خـدماتی،  در عوامل اجتماعی عدم دسترسـی بـه سیسـتم   نیهمچن.کمترین میانگین را بدست آورد%67/17به مدرسه 

بـین  در.نـد بدست آوردرا اولویت نیکمتر%67/20میانگین و بازار مواد مخدر در ایران با میانگین نیشتریب%27/34نیانگیمبا ايمشاوره
.را داشتتأثیرنیترباال%62/23نینگایمعوامل فردي با عوامل ذکر شده 
رفـاه  جـاد یاسازي اوقات فراغت،یغنجامع آموزشی و باال بردن آگاهی،هايبرنامهرسد احتماالً برگزاري به نظر می: گیريبحث و نتیجه

.دناشبمیمؤثر پیشگیري از مصرف مواد مخدر و درنهایتدر افزایش شناخت دانشجویان و نشاط
.به مصرف مواد مخدر، دانشگاه علوم پزشکی لرستانشیگرا:هاي کلیديواژه

چکیده
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مقدمه
امروزه بیشتر جوامع در معرض آثار سوء مصـرف مـواد   

مختلـف  هـاي بـر جنبـه  ایـن آثـار سـوء    .مخدر قرار دارند
يدامنـه . گـذار اسـت  تأثیراجتماعی و اقتصادي ی،فرهنگ

چنـان گسـترده و   ،تگی بـه آن تخریب مصرف مواد و وابس
عمیق است که نه تنها خود فرد مصرف کننده، بلکه تمـام  

هـاي محـیط اجتماعی از خانواده و دوسـتان تـا   هايشبکه
امـروزه ایـن   . دهـد میقرار تأثیرتحصیلی و شغلی را تحت 

اسـت و در ایـن میـان    ترشایععارضه در میان افراد جوان 
در اکثـر نتـایج   . ر دارنـد نیز در معرض خطر قـرا هادانشگاه

تحقیقــات بــر افــزایش مصــرف مــواد مخــدر در جمعیــت  
).1(دارد تأکیددانشجویی 

بار مصرف دخانیـات امـري   که اثرات زیانرغم اینعلی
اثبات شده است و جامعه انتظار دارد که پرسنل بهداشـتی  

زندگی سالمی را داشته باشند، امـا متأسـفانه   وهیشآینده،
در بین دانشجویان علـوم پزشـکی امـري    مصرف دخانیات 

عالوه بر ماهیت رشـته، محـیط دانشـگاه و در    . شایع است
توانـد بـر رشـد آموزشـی و     کنار آن زندگی در خوابگاه می

از طرفـی ایـن   . به سزایی داشته باشدتأثیرشخصیتی افراد 
اعتقاد وجـود دارد کـه کـار پرسـنل خـدمات بهداشـتی و       

طر مشکالت سالمت جسـمی  ها را در معرض خآندرمانی،
ها مستعد مصرف و وابستگی بـه  دهد و آنو روانی قرار می

مواد مختلف به خاطر دسترسی راحـت و تجـویز داروهـا و    
).2(باشند می... ها ومواد مخدر مانند مرفین، مسکن

گروه یک جامعه هسـتند  پذیرترینآسیبگروه جوانان 
ناشـی از  روانـی هـاي بحـران که به دلیـل بحـران هویـت،    

بـیش از  ... مشکالت اجتماعی، ماجراجویی، تنوع طلبـی و 
اجتماعی در معرض استفاده از مواد مخـدر  هايگروهسایر 
صورتبههاگردانتهدید مواد مخدر و روان . گیرندمیقرار 

مـدارس و  همچـون  آموزشـی  هـاي محـیط زلزله خـاموش  
تفریح، ثل مرا نشانه رفته و با ارائه باورهاي غلط هادانشگاه

بـه دنبـال جـذب    ... مصرف براي آرامش، شـب بیـداري و  

دانشجویانی کـه بایـد موتـور محرکـه     . مشتري جدید است
سازان کشور باشند، پس از سوء مصرف مواد جامعه و آینده

مخــدر دچــار توهمــات روانــی شــدید، رفتارهــاي پرخطــر 
هــايهزینــهو شــوندمــی...جنســی، خودکشــی، قتــل و

و صادي سهمگینی بر پیکره جامعه تحمیـل اجتماعی و اقت
توانایی جامعه در سازمان یابی و حفظ نظم موجود از بـین  

گونی ساختاري و اجتماعی و اقتصـادي  رود و باعث دگرمی
).3(شودمیو فرهنگی یک جامعه 

گیـري  کـه در شـکل  انـد برخی مطالعات بیـان داشـته  
هـاي شخصـیتی، شـیوه    وابستگی به مـواد مخـدر ویژگـی   

ــات،   ز ــا، احساس ــرش، باوره ــاعی، نگ ــط اجتم ــدگی، رواب ن
ها، عواطف و رفتارهـایی کـه در طـی رشـد فـرد      دلبستگی

گرایش به سـوء  .دکنناند، نقش اساسی ایفا میرفتهشکل گ
هـاي پدیـده مصرف مواد مخدر صنعتی نیز هماننـد سـایر   

فــردي، عوامــلاجتمــاعی تــک علتــی نیســت و مجموعــه 
ــی،  ــادي، سیاس ــاعی، اقتص ــانوادگی اجتم ــی، خ وفرهنگ

).4(گذاردتأثیر میمحیطی نیز در این گرایش 
، تحقیقـی جهـت اجـراي    همکـاران خلیلی صـدرآباد و  

) تفکـر (شـناختی  آمـوزش مهـارت زنـدگی و نگـرش    تأثیر
بـر  . پیشگیري سوءمصرف مواد مخدر انجام دادندمنظوربه

هاي زندگی و نگـرش  هاي آنان آموزش مهارتیافتهاساس
داري در پیشگیري از مواد مخدر داردمعنیتأثیرشناختی

)5.(
با توجه به اهمیت موضوع از نظر اجتماعی، اقتصادي و 
فرهنگی تحقیقـات فراوانـی در داخـل کشـور انجـام شـده       

همکـاران  به تحقیـق محمـدي و   توانمیبراي مثال . است
اشاره کرد، تحقیقی که بـا عنـوان بررسـی میـزان آگـاهی      

و نقش مدرسه در سوء اعتیادز علل و اثرات دانش آموزان ا
. در شـهر مشـهد انجـام شـد    آموزش و پیشگیري از اعتیاد

نتایج تحقیق نشان داد که سطح پـایین آگـاهی از علـل و    
پیامدهاي سوءمصرف مواد و اعتیاد در میان دانشـجویان از  

در گرایش به مصـرف مـواد مخـدر    مؤثرترین عوامل عمده
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رسـد برخـورداري از آمـوزش    ر مـی بـه نظـ  ). 6(بوده است
جـامع و  هـاي آموزشـی  ها و طرحبرنامهصحیح و برگزاري

گام مهمـی در  تري از سوي مدرسه و دانشگاهمستمر بیش
با توجـه  . باشدهادانشگاهو در مدارسکاهش مصرف مواد 

به اهمیت شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش مـواد مخـدر در   
ــوم پزشــکی و اینکــه محقــق در دادانشــجویان نشــگاه عل

هـاي گـروه لرستان شاغل بوده و از نزدیک بـا دانشـجویان   
آنـان در ارتبـاط   هـاي مجموعهپزشکی و پیراپزشکی و زیر 

بوده و احساس اینکه دانشجویانی که باید در حوزه سالمت 
سالمت خودشان بنـا بـه دالیلـی از جملـه     ،خدمت نمایند

روبـه  گـردان روانگرایش به مصرف مواد مخدر و داروهاي 
با توجه به اینکه تاکنون پژوهش مشابهی در ،افزایش است

دانشگاه علوم پزشکی لرسـتان انجـام نشـده اسـت محقـق      
درصدد برآمد که با انجام این پژوهش و تحلیـل نتـایج آن   
گامی در جهت برنامه ریزي و تبیین راهکارهاي مناسب در 

و عوامل گرایش به مصرف مواد مخـدر جلوگیري یا کاهش
.بردارددر دانشجویان علوم پزشکی گردانروانداروهاي 

هامواد و روش
تحقیق حاضر از حیث هـدف، پژوهشـی کـاربردي و از    

و از نـوع  ، پژوهشی توصـیفی هادادهي گردآوري نظر نحوه
عوامـل  تـأثیر که در این پژوهش آنجاییاز. استپیمایشی

بـر اجتمـاعی چنـین  بین فـردي و محیطـی و هـم   -فردي
از گـردان روانگرایش به مصـرف مـواد مخـدر و داروهـاي     

دیدگاه دانشجویان پرداختـه شـده، روش پـژوهش از نـوع     
.توصیفی بوده است

ــجویان      ــه دانش ــامل کلی ــق ش ــاري تحقی ــه آم جامع
باشـد کـه   هاي علوم پزشـکی اسـتان لرسـتان مـی    دانشگاه
هـاي الیگـودرز، بروجـرد،    دانشجو در دانشگاه2600شامل 

در سـال تحصـیلی   خـرم آبـاد   گلدشت و کمالوندپلدختر، 
گیري در این پژوهش براي نمونه.بوده است1394-1393

نفـري  335حجم نمونـه  ) 7(ابتدا با کمک جدول مورگان 
اي گیـري طبقـه  برآورد شد؛ سپس با کاربست روش نمونـه 

مختلف شامل مـرد و زن،  هايرشتهتصادفی از دانشجویان 
هـایی قابـل   نامـه بی بـه پرسـش  ایـ براي اطمینان از دسـت 

بـه ایـن   . گردیـد نامه اقـدام پرسش351استفاده به توزیع 
ي مختلـف تحصـیلی دانشـگاه علـوم     هـا ترتیب کـه رشـته  

پزشکی در جامعه مزبور یک طبقه در نظر گرفته شـد و در  
نامـه و  هر رده به تناسب تعداد دانشجویان به توزیع پرسش

335از ایــن بــین درنهایــت. گردیــدهــا اقــدامآنتکمیــل 
.قرار گرفتنامه کامل، مورد استفادهپرسش

،هاي گردآوري اطالعات در این تحقیقروشترینمهم
ها و سایر مراکز مطالعه اسناد و مدارك موجود در کتابخانه

از هـا دادهسپس جهت مطالعات میـدانی و گـردآوري   . بود
و اهدافبر اساسبدین ترتیب . نامه استفاده گردیدپرسش
، )6(ي محمـدي و همکـاران   نامهتحقیق از پرسشسؤاالت

دهـد کـه   هاي پژوهش وي نشان مـی یافته. استفاده گردید
این مقیاس ابزاري روا و معتبر براي سنجش عوامـل مـؤثر   

گردانرواندر گرایش به سوءمصرف مواد مخدر و داروهاي 
ا تـوان آن ر روایی و اعتبار مناسب میبه با توجهباشد و می

در این پژوهش .هاي مشابه مورداستفاده قرار داددر جامعه
نظـران و اسـاتید راهنمـا و    و مشـورت صـاحب  ییراهنمابا 

نامه تأیید شد، لـذا پرسـش  اعتبار محتوایی پرسش،مشاور
مقـادیر آلفـاي   . الزم برخوردار استییمحتوانامه از اعتبار 

مـاري،  واحـد آ 30کرونباخ به ازاي، هر سازه بـا مشـارکت   
ي مقادیر آلفا از مقایسه.طور جداگانه محاسبه شده استبه

شود کـه تمـامی   واحدي مالحظه می7/0با مقدار استاندار 
شـوند،  طراحی شده به خوبی ارزیابی میسؤاالتها با سازه

، دارا 7/0تــر مســاوي بــودن بــا مقــدار زیــرا شــرط بــزرگ
شـامل  آلفاي کرونباخ براي متغیرهـاي پـژوهش   . باشندمی

و 8/0ردي و محیطـی  ، عوامـل بـین فـ   86/0عوامل فردي 
نامـه از  بنابراین پرسـش .آمدبدست87/0یعوامل اجتماع

اعتبار بیرونی کافی برخوردار بوده و قابلیت تعمیم نتایج به 
گیري از با بهرهسؤاالتکلیه ).6(دارد شرایط مشابه وجود 

کـم تـا  بـا مقیـاس خیلـی    ) ايگزینهپنج (لیکرت مقیاس
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نمره 5تا 1امتیازات خیلی زیاد که با توجه به نوع پاسخ با
گویان موردسنجش قرار گذاري شد و دیدگاه و بینش پاسخ

کـه  (متغیرهاي اصلی پژوهش شامل عوامل فـردي  . گرفت
عوامل بـین فـردي و   ) پرسشنامه33الی 1سؤاالتشامل 

شـامل  (و عوامـل اجتمـاعی   ) 51تـا  34سؤاالت(محیطی 
هـر  تأثیربود و براي بررسی ) پرسشنامه78تا 52التسؤا

الزم به ذکر . اجرا شداينمونهتک tیک از متغیرها آزمون 
بـا توضـیح   است جهت رعایت اصول اخالقـی در پـژوهش  

ــت در مــورد اطالعــات   حفــظ اصــل رازداري و حفــظ امان
علیـرغم  . شخصی دانشجویان، اعتماد دانشجویان جلب شد

هـاي پاسـخ از اینکه اطالعات مربوط بـه  اطالع دانشجویان 
بـه آنـان در   گیـرد مـی مورد استفاده قـرار  آنها در پژوهش

مورد استفاده از اطالعـات بدسـت آمـده از پرسشـنامه در     
یـادآوري و  پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی مجـدداً 

.کسب اجازه گردید

هایافته
بـین  پرسشنامه توزیع شده در 357در این پژوهش از 

و برگشـت  کامل پاسـخ طوربهپرسشنامه 334دانشجویان
از % 1/62حـدود  . بـود % 93داده شد؛ لذا نرخ پاسـخگویی  

غیر % 2/38و بومی % 8/61مرد و % 9/37دانشجویان زن و 
از نظر مقطع تحصیلی بیشترین فراوانی شامل . بومی بودند

و کمترین فراوانـی مربـوط بـه    % 6/57مقطع کارشناسی با 
،از نظر دانشکده محل تحصیل.بود% 8/3کاردانی با مقطع

درصد 5/41پردیس کمالوند دانشگاه علوم پزشکی لرستان
درصد کمتـرین  9/0فراوانی و دانشگاه بروجرد با نیشتریب

بـا و شیشـه %1/45همچنین تریاك بـا  . فراوانی را دارا بود
کمترین % 6/0بیشترین ماده مصرفی و ترامادول با % 3/29
. از نظر دانشجویان در شهر محل تحصیل بودده مصرفیما
مطلقه % 9/0و متأهل% 3/14،از دانشجویان مجرد% 5/84

رشـته تحصـیلی دانشـجویان مـورد مطالعـه شـامل       . بودند
از . بـود % 3و داروسـازي  % 3/20پرستاري ،%1/25پزشکی 

از دانشــجویان در خوابگــاه و % 9/51نظــر محــل ســکونت 

میـانگین سـنی   . جویی سـاکن بودنـد  در منزل دانشـ % 6/9
سـال و  18سال بـود و کمتـرین سـن    13/22دانشجویان 

.سال بود47بیشترین سن 
جمعیت شناختی پژوهشمتغیرهايتوزیع فراوانی .1جدول 

فراوانینام ردهمتغیر
1/62زنجنسیت

9/37مرد
3/14مجردتأهلوضعیت 

4/84متأهل
9/0مطلقه

8/61ومیبوضعیت سکونت
2/38غیربومی

ترین ماده مصرفی در شهر بیش
محل تحصیل

1/8سیگار
2/1قلیان

2/1حشیش
1/45تریاك
3/29شیشه
7/8کراك
2/1متادون
6/0ترامادول

7/2مینامفتآ
1/2سایر

1/25پزشکیرشته تحصیلی
6دندانپزشکی
3داروسازي
3/20پرستاري

7/5ماییما
9/14بهداشت

2/4کارشناس تغذیه
2/7کارشناس اتاق عمل
6کارشناس هوش بري
9/3کارشناس آزمایشگاه

9/3کاردان فوریت پزشکی
34دکترامقطع تحصیلی

5/4کارشناس ارشد
6/57کارشناسی
8/3کاردانی

9بروجرددانشکده محل تحصیل
1/8الیگودرز

1/10رپلدخت
3/31گل دشت
5/41کمالوند

9/51خوابگاهمحل سکونت
6/9منزل دانشجویی
5/38منزل خانوادگی

ازجملـه  از نظر دانشجویان عوامل فـردي  : اولهیفرض
نگرش مثبت نسبت به مواد مخدر، افسردگی، پرخاشگري، 
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واضــطراب، عــدم تحمــل شکســت و ناکــامی، کنجکــاوي
در گرایش به مواد مخدر دات مذهبیسست شدن در اعتقا

.مؤثر استگردانروانو داروهاي 
نظر دانشجویان عوامـل بـین فـردي و    از:فرضیه دوم

، در گرایش به مصـرف  )، مدرسهخانوادهدوستان،(محیطی 
.استمؤثرمواد مخدر و داروهاي روان گردان 

یاجتمـاع از دیدگاه دانشجویان عوامـل : سومفرضیه 
ــا( ت فرهنگــی، ورزشــی و تفریحــی، توســعه کمبــود امکان

هــاي اقتصــادي و اجتمــاعی، عــدم  صــنعتی و محرومیــت
اي، و مشـاوره یتی، حمـا یهاي خدماتستمیبه سیدسترس

در گـرایش بـه مـواد مخـدر و     ) رانیـ بازار مواد مخـدر در ا 
.مؤثر استگردانروانداروهاي 

فرضیه اولهاي مورد پژوهش جهت بررسیآزمون مقایسه میانگین.2جدول 

pمقدار  Tآماره تفاوت میانگین درجه آزادي نام متغیر مقدار ثابت مورد 
آزمون سؤالتعداد 

001/0 18/26 33/5 334 مواد مخدرنگرش مثبت نسبت به  18 6
001/0 9/23 08/5 334 افسردگی 15 5
001/0 14/10 95/1 334 پرخاشگري 12 4
001/0 75/16 77/2 334 اضطراب 12 4
001/0 92/18 98/3 334 عدم تحمل شکست و ناکامی 15 5
001/0 96/8 58/1 334 کنجکاوي 12 4
001/0 64/13 9/2 334 سست شدن در اعتقادات مذهبی 15 5
001/0 85/22 62/23 334 عوامل فردي 99 33

مورد پژوهش جهت بررسی فرضیه دومهايمیانگینآزمون مقایسه .3جدول 

pمقدار  Tآماره فاوت میانگینت درجه آزادي نام متغیر مقدار ثابت مورد 
آزمون سؤالتعداد 

001/0 12/23 96/6 334 خانواده 24 8

001/0 14/24 81/4 334 دوستان 15 5

001/0 02/12 67/2 334 مدرسه 15 5

001/0 09/24 45/14 334 عوامل بین فردي و محیطی 54 18

ورد پژوهش جهت بررسی فرضیه سومهاي مآزمون مقایسه میانگین.4جدول 

pمقدار  Tآماره تفاوت میانگین درجه آزادي نام متغیر مقدار ثابت مورد 
آزمون سؤالتعداد 

001/0 75/15 78/3 334 کمبود امکانات فرهنگی، ورزشی و 
تفریحی 15 5

001/0 7/24 35/7 334 هاي توسعه صنعتی و محرومیت
اقتصادي و اجتماعی 24 8

001/0 03/21 27/7 334
هاي عدم دسترسی به سیستم

خدماتی،
ايمشاورهحمایتی و 

27 9

001/0 7/25 67/5 334 بازار مواد مخدر در ایران 15 5

001/0 84/26 08/24 334 عوامل اجتماعی 81 27
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بحث و نتیجه گیري
علل گرایش بـه مصـرف مـواد    ترینمهممطالعهایندر

ــردان ا  ــاي روان گ ــدر و داروه ــجویان  مخ ــدگاه دانش ز دی
دانشگاه علوم پزشکی لرستان از نظر عوامل فردي، نگـرش  

، از نظر عوامل درصد33/23نسبت به مواد مخدر با مثبت 
از نظــر عوامــل ودرصــد96/30خــانواده بــا بــین فــردي

خدماتی حمـایتی  هايسیستمعدم دسترسی به اجتماعی
ــاورهو  ــا ايمش ــانگین را 27/34ب از درصــد بیشــترین می

دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشـکی لرسـتان کسـب    
.کردند

نسـبی بـا   طـور بـه اول تحقیـق  نتایج حاصل از فرضیه
بـر  .)8-10(باشـد همسـو مـی  دیگر تحقیقات نتایج برخی 

نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اول تحقیق، از اساس
مثبت نسـبت بـه مـواد مخـدر بـر      نگرشنظر دانشجویان،

عدم آگاهی فـردي  . تأثیر دارده اعتیاد مواد مخدر گرایش ب
تواند نسبت به مضرات مصرف مواد مخدر قطع به یقین می

از سـمت فـرد   باعث عدم مهم انگاشتن مصرف مواد مخدر
نگاه و دید افراد نسبت بـه اسـتعمال مـواد مخـدر و     . گردد

گرایانـه بـدون داشـتن عواقـب     داشتن دید تفریحی و لذت
از سوي فرد بر گرایش و میـل بـه سـمت    ناشی از مصرف، 

ممکن است به دلیـل  جوانان.داردتأثیرمصرف مواد مخدر 
هستند در ارتباطتعاملی با افراد که به نوعی با مواد مخدر 

هـاي اسـتفاده از مـواد    هایی که صحنهو یا با تماشاي فیلم
گذارنـد،  را بـه نمـایش مـی   گـردان روانمخدر و داروهـاي  
ضـروري  . ت به مواد مخـدر پیـدا کننـد   نگرش مثبتی نسب

هاي منفـی در  کاهش تقاضا و ایجاد نگرشاست که جهت
هاي آنان آگاهی یابیم به نحـوي کـه تعیـین    آنان از نگرش

شود چه درصدي از جوانـان نسـبت بـه اثـرات جسـمانی،      
مواد مخـدر نگـرش مثبتـی دارنـد، چـه      یو اجتماعروانی 

ت مـواد مخـدر   درصدي تصورات غیرواقعی در مورد خطـرا 
نظـر از اثـرات و خطـرات مـواد     دارند و چه درصدي صـرف 

گردانروانو داروهاي مواد مخدرمخدر تمایل دارند که از 

.استفاده کنند
طور نتایج تحقیقات نشان داده است کـه افسـردگی   همین

نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار بـر گـرایش بـه مصـرف مـواد      
افسـردگی حـالتی   . باشـد مـی گردانروانمخدر و داروهاي 

است که احسـاس غمگینـی، انـزوا و عـدم لـذت بـردن از       
آورد؛ بنـابراین  میهاي زندگی را براي فرد به همراهفعالیت

ــاي     ــدر و داروه ــواد مخ ــتفاده از م ــمت اس ــه س ــرد را ب ف
دهـد و وي را دچـار   که لذت آنی بـه فـرد مـی   گردانروان

نمایـد،  مـره مـی  تفاوتی نسبت به مسـائل روز بیخیالی و بی
پرخاشگري بر مصـرف مـواد   تأثیرچنین هم. دهدسوق می

مخدر مورد تأیید قرار گرفـت، پرخاشـگري بـه رفتارهـایی     
وارد هـاي مختلفـی منجـر بـه     گردد که با شـیوه اطالق می

شـود، نگـاه   صدمه جسمی یا روحی به دیگـران مـی  آمدن
آن است که مـواد مخـدر بـه دلیـل     عموم مردمبسیاري از 

ــتن مــواد تــوهم  دا ــش بخــش، عصــبانیت و   ش زا و آرام
و آرامـش روانـی را بـه فـرد     گیردمیپرخاشگري را از فرد 

ــی ــل م ــدمنتق ــد،  . نمای ــتنباط گردی ــق اس ــایج تحقی از نت
کنجکاوي نیـز از دیگـر عوامـل تأثیرگـذار بـر گـرایش بـر        

کـه جوانـان بـه    با توجه به این. باشدمصرف مواد مخدر می
خواه (جکاوي و نیاز به خطر کردن علت دارا بودن حس کن

ــه خــاطر    ــا ب ــات شــجاعت و شــهامت خــود و ی ــراي اثب ب
احتمـال  ) سـاالن قـرار گـرفتن   همریتحت تأثخودنمایی و 

. تري دارد که به تجربه کـردن مـواد مخـدر بپردازنـد    بیش
چنین نتایج نشان داد اعتقادات مذهبی نیز بـر گـرایش   هم

اسـتنباطی پـژوهش   جینتـا .به مصرف مواد تأثیرگذار است
نشان داد کـه بـین داشـتن اعتقـادات مـذهبی و گـرایش       
دانشجویان نسبت بـه مصـرف مـواد مخـدر رابطـه منفـی       

یمـذهب عبارتی افزایش اعتقادات به.مستقیمی وجود دارد
طـور بـه مواد مخـدر آنان نسبت به مصرف شیگرادر فرد،

و همکارانمیلرمطالعههمچنینابد، یمعناداري کاهش می
داري جوانان در کاهش مصرف مواد مخدر بر نقش دیننیز

عوامـل  اي در مطالعـه همکـاران نـات و  ). 11(کـرد  تأکید
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در مصرف مواد مخـدر را بررسـی   بازدارندهکننده و تسهیل
آنان به این نتیجه رسیدند که بعضی عوامـل مثـل   . نمودند

).12(بازدارنده دارندتأثیرسنتی بودن و مذهب 
طـور نسـبی بـا    دوم تحقیق بـه ل از فرضیهنتایج حاص

نتایج بر اساس). 13-15(بودسو همنتایج مطالعات مشابه
به دست آمده از آزمـون فرضـیه دوم تحقیـق، خـانواده از     
جمله عواملی است که بر گرایش بـه مصـرف مـواد مخـدر     

نه تنها مصرف مواد توسط والدین، بلکه .باشدتأثیرگذار می
زمینـه  نیـ در ات به مصرف مواد نیـز  هاي آنان نسبنگرش
پدران معتاد، مدل خـود را بـه   .کندبااهمیتی ایفا مینقش

کنند، فرزندان در درون نظام خانواده با فرزندان منتقل می
شـاهد رفتارهـاي آنـان بـوده و در     روزانـه  والدینی معتـاد، 

پــدر را در زنــدگی جمعــی مــدلی نظیــر رفتــاربزرگسـالی 
نظـام  در واقـع . کننـد ي نقـش مـی  خویش برگزیده و ایفـا 

دارد ايخانواده در شروع اعتیاد جوانان نقش تعیین کننده
و تمایـل بـه اعتیـاد در ادامـه وضـعیت      این نظامو اجزاي

تر در نوجوانـان  مصرف مواد مخدر بیش. موجود مؤثر است
که اختالف بین والـدین، جـدایی،   ابدیشدت میو جوانانی

هـاي آنـان متـداول    ر خانوادهطالق و کمبودهاي عاطفی د
است، اغلب جوانانی کـه از نظـر خـانوادگی بـاهم شـباهت      

گروهی دور هم جمع شـده و سـعی   صورتبهزیادي دارند، 
در .د را با دیگران به حداقل برسانندکنند ارتباطات خومی

آورنـد  هاي زیادي روي میها جوانان به ناهنجارياین گروه
رفتارهاي ضداجتماعی وجود و در برخی موارد حدي براي 

و مصرف مواد مخدر تنها یکی از انحرافاتی است کـه  ندارد
عنـوان بـه درواقـع اعتیـاد والـدین    .گردنـد به آن مبتال می

. همـواره مطـرح اسـت   نوجوانـان ترین عامل اعتیاداساسی
نیز بر گرایش بـه مصـرف   دوستاننتایج تحقیق نشان داد،

یبرخــ.تأثیرگذارنــدنگــرداروانمــواد مخــدر و داروهــاي 
هاي غیرقانونی هسـتند، در  ها معموالً مشوق فعالیتمحیط
بـه اعتقـاد   .هـاي دیگـر چنـین نیسـتند    که محیطصورتی

ســاترلند، افــراد از طریــق ارتبــاط بــا دیگــران کــه حامــل 

.شـوند بزهکار یا تبهکـار مـی  ،تبهکارانه هستندهنجارهاي
درون بزهکارانـه وي اکثر رفتارهاي خـالف قـانون و   زعمبه

شود ساالن فراگرفته میگروه همویژهبهنخستین هايگروه
)16.(

طـور نسـبی بـا    نتایج حاصل از فرضیه سوم تحقیق بـه 
بـر  ). 3،9،13،15(بـود  همسـو  نتایج برخی مطالعات دیگر

نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه سـوم تحقیـق،   اساس
تأثیرگذار درمواد مخعوامل اجتماعی بر گرایش به مصرف 

اري از طریـــق فـــراهم ســـاختن کـــمســـئله بی. هســـتند
هاي آلوده زمینه را براي گرایش به مصـرف مـواد   معاشرت

نیـی در تب. سـازد مساعد مـی گردان روانمخدر و داروهاي 
عوامل اجتماعی بر گـرایش بـه مصـرف مـواد مخـدر      تأثیر
بـین آشـفتگی و نامناسـب بـودن     کـه  توان بیان داشت می

و داروهـاي و گرایش به مصرف مـواد مخـدر   محل زندگی
.داري وجود داردرابطه معنیگردان روان

مشکالت اقتصادي، عدم اطمینـان بـه آینـده، شـکاف     
عمیق بین طبقات و اقشار مختلف در جامعه، منزلت ثروت 

پروازانـه از یـک سـو خـود     تصویر آرزوهاي بلنـد يو ارائه
ز و غیرمشـروع  هاي غیرمجـا ثروت از راهعاملی براي کسب

شود از سـویی دیگـر   میمواد مخدرمانند تجارت و قاچاق
هـاي مشـروع کسـب ثـروت و     اند از راهکسانی که نتوانسته

بـه یـأس و سـرخوردگی دچـار شـده و      اکثراًمنزلت کنند 
پتانسیل زیادي بـراي گـرایش بـه مصـرف مـواد مخـدر و       

.دارندگردانروانداروهاي 
یپژوهش موانـع و مشـکالت  معموالً انجام هر تحقیق و 

هـا نتـایج تحقیـق    به همراه دارد که در صورت غلبه بـر آن 
لــذا . تــر خواهــد بــود  هــا بــیش معتبرتــر و دقــت آن 

:شودهاي این تحقیق به شرح ذیل بیان میمحدودیت
يهـا پـژوهش يحـوزه دریفعلقیتحقکهآنجااز-1
ــوم ــهانجــامیانســانعل ــذاریتأثامکــاناســت،گرفت يرگ

بـر اسـت پژوهشـگر کنتـرل ازخـارج کهگریديرهایمتغ
.ستینذهنازدورپژوهشجینتا
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،یاجتمـاع تیوضـع لحاظازهایآزمودنیپراکندگ-2
.یفرهنگوياقتصاد
عـدم بـه تـوان مـی قیتحقيهاتیمحدودگریداز-3

اشارهانیدانشجوازیبرختوسطنامهپرسشکردنتکمیل
.نمود

وارزشمنداطالعاتمشاهده،ومصاحبهازاستفاده-4
بنـا  متأسـفانه کهکندفراهمتوانستیمرايگریدیلیتکم

سـر یميکارنیچنانجاميادارویزمانيهاتیمحدودبر
.نشد

سـؤاالت بهپاسخدرانیدانشجوازياریبساطیاحت-5
.آنانيکارمحافظهوقیتحقنامهپرسش
یپزشکلومعيهادانشگاهازياریبسيهمکارعدم-6

.هانامهپرسشعیتوزجهتمجوزدادنيبرا
پـژوهش حاضـر راهکارهـاي زیـر     با توجـه بـه نتـایج   

:گرددمیپیشنهاد 
شناسایی دانشـجویان داراي عوامـل خطـر در بـدو     -1

ورود و حین تحصیل در دانشگاه و داشتن نظارت از طـرف  
ــیلی،  ــول دوره تحص ــدین در ط ــزارمســئولین و وال يبرگ

مخـرب و مضـر مـواد    آموزشی در مورد اثـرات هاي کالس
ــدین، وجــود   مخــدر و دخانیــات جهــت دانشــجویان و وال

هـاي مـذهبی و   امکانات و تسهیالت تفریحی، تقویت جنبه
اخالقی دانشجویان، داشتن سیستم نظارتی دقیق و مـنظم  

.پلیسیبه دور از اقدامات
ومیتعلـ مرکـز عنوانبههادانشگاهنقشبهبا توجه-2

در بهداشتآموزشيهابرنامهکهشودیمشنهادیپت،یربت
انجـام مـدارس درمخدرموادمصرفازيریشگیپبارابطه
شـروع سـن وتیجنسـ .ابـد یتـداوم هادانشگاهدروشود

یآموزشـ يهـا برنامـه درهمچناندیبامخدرموادمصرف
نیـ ایطراحـ .ابـد یادامـه يریشـگ یپبادر رابطهبهداشت

زیـ نهـا دانشـگاه دروگـردد آغازمدرسهدورانازهابرنامه
.ابدیتداوم
:ریزدو شکلدرانیدانشجويسازآگاه-3

مکتـوب صورتبهمعتادافرادیمنفوتلختجارب-الف
.برسدانیدانشجواطالعبهيبصرویسمعلیوساباایو

وتلختجاربنیازندهصورتبهومعتادانباحضور-ب
ابعـاد ازابنـد یاجـازه آنانوشودمنتقلواناننوجبهناگوار
مورددردهدیمنشانهاپژوهش. ابندیاطالعهاآنیزندگ

اصـالحات دررایزاست،بهتردومروش،يرفتاراصالحات
ارائـه زنـده صـورت بهکهیرفتاردرمانيهاکیتکن،يرفتار

يرگـذار یتأثزنـده ریـ غيهـا کیـ تکنبـه نسبتشوند،یم
.دارندرفتاراصالحدريشتریب

هـدف باایییمیشوسنتیموادمصرفسوءتبعات-4
وتقـویمی سـن بامتناسبدانشجویانآگاهیسطحارتقاء
.آنانعقلی

هـاي مشـاوره ژهیـ وبـه ايمشـاوره اقداماتۀتوسع-5
گسـترش وحمـایتی خـدمات ۀارائـ وايرایانـه وتلفنـی 
معـرض دریاندانشـجو برايویژهبهکاريدمدهايفعالیت

.بیآس
انجـام يبـرا ییدانشجوهايتشکلوکانونتیتقو-6
مـواد ویاجتمـاع هايآسیبازيریشگیپمؤثرهايبرنامه
ریـ فراگنهضـت جـاد یايبراتالشوهاگردانروانومخدر

.موادمصرفازيریشگیپیاجتماع
،ايرسانهاتیعملقیطرازجذابهايبرنامهدیتول-7

ويریشـگ یپخصـوص دريمجازيگفتگويرهاتاالجادیا
ومــوادفــروشودیــخرومصــرفدادننشــانالگــوضــد

دهیـ چیپعصـر دریزندگمطلوبسبکمدلارائههمزمان
.سومهزاره
تفکـر يسـاز نـه ینهادهـدف بافکرهاياتاقجادیا-8

دردیـ جدهـاي ایـده دیـ تولویشـ یاندهـم وعملازقبل
.يریشگیپ

یدرسکتبدریآموزشدیمفوناسبممتوندرج-9
ــوزشدوره ــالآم ــوصدریع ــاخص ــطحارتق ــاهس یآگ

.مخدرموادمصرفعوارضوامدهایپبهنسبتانیدانشجو
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يبـرا دولتـی غیـر ویمـدن نهادهاييسازفعال-10
.دانشگاهطیمحيسازسالم

منظوربهیاجتماعهايآسیبهايدانشکدهجادیا-11
.ورکشیعلميازهاینرفع

دانشـجویی و  هايخوابگاهتوجه جدي به وضعیت -12
ایجاد رفاه، شادابی و نشاط و غنی سازي اوقـات فراغـت بـا    

.هدف پیشگیري از گرایش دانشجویان به سوء مصرف مواد

تشکر و قدردانی
در پایان از کلیه دوستان و همکاران عزیزي کـه مـا را   

دانی در انجام ایـن پـژوهش یـاري رسـاندند تشـکر و قـدر      
.نماییممی
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Abstract

Background : The following study is done to recognize causes of the drugs abuse tendency and
psychoactive drugs from viewpoint of Lorestan University of Medical Sciences students.
Materials and Methods: The method of the following study is descriptive survey with purpose.
The statistic groups are the university students of medical university of Lorestan and its colleges
between 2014 and 2015. To take samples we used the Morgan table and the numbers of participants
is 335 in a random order. In this study, to analysis the data, we use the descriptive statistics in two
ways. The first part is descriptive statistics, like use of frequency tables, charts, and in second part
the analysis is done by inferential descriptive statistics (sample test one). The data were analyzed
using SPSS version 19.
Results: The results showed that, personal، social and interpersonal factors has effects on student
tendency toward using drugs (p<0/01). According to the findings among personal factors positive
attitude toward drugs 23/3 depression 20/8 and not being able to intolerance of failure have the
most possible mean and curiosity and aggression with 13/58 has the least possible mean among
interpersonal and environmental factors related to family with the mean of 30/96 has the most
possible mean and school related factors has the least possible mean 17/67.Also in social factors in
accessibility to systems of services، support systems and consultative systems had the most possible
mean with 34/27 and drug market in Iran has the least possible mean with 20/67.Among following
factors interpersonal factor had the most impression with 122/62.
Conclusion: It seems that running comprehensive educational programs and increasing awareness
،enriching the leisure times can increase awareness of students and finally leads to prevention
drugs, furthermore educating the students will make them more aware and keeps them away from
drugs.
Keywords: Lorestan medical university،Drugs leaning toward using drugs.
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