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از آنجا كه اطالع از . آمارها حكايت از شيوع باالي سوء مصرف مواد مخدر در بين دانشجويان دارند :مقدمه و اهداف

پيشگيري هستند،  علل گرايش به مواد مخدر در دانشجويان پيش زمينه اصلي و اساسي برنامه هاي مداخله اي و
پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان شيوع و علل گرايش به مواد مخدر در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قزوين 

 .انجام گرفت 91در نيمه اول سال 
 

دانشجو بر اساس روش نمونه گيري طبقه بندي شده به طور  175در اين مطالعه توصيفي مقطعي : مواد و روشها
ابزار پژوهش يك پرسشنامه محقق ساخته روا و پايا بود كه به منظور اندازه گيري . طالعه شركت كردندداوطلبانه در م

داده ها پس از گردآوري وارد نرم افزار . اطالعات فردي و ساير متغيرهاي روانشناختي موثر بر سوء مصرف ساخته شد
SPSS  شد و با استفاده از آزمون هاي آماري كاي اسكوئر، تي تست و ضريب رگرسيوني مورد ارزيابي قرار  17ويرايش
 .گرفت

 
درصدي بود اين در حالي است كه ميزان شيوع مصرف  85/14شيوع كلي سوء مصرف مواد در دانشجويان  :يافته ها

درصد  29/34و  14، 75/1، 29/2، 14/9،  29/26يب شيوع سيگار، الكل، حشيش، اكستازي، ترياك و قليان به ترت
 23/19(، كسب لذت )درصد 46/38(عمده ترين انگيزه دانشجويان براي مصرف مواد، تفريح و سرگرمي . گزارش شد

آزمون رگرسيوني نشان داد . بود) درصد 54/11(وكاهش اضطراب ) درصد 38/15(، تحمل مشكالت زندگي )درصد
) P ،45/4  =β>002/0(افسردگي و بي حالي  به ترتيب مصرف مواد مخدر در دانشجويان ار بر عوامل تاثيرگذمهمترين 

و دسترسي به مواد ) P ،58/2  =β >048/0(، سابقه استعمال سيگار )P ،22/3 =β> 032/0(معاشرت با دوستان ناباب ، 
 . بود) P ،16/2=β>03/0(مخدر 

 
نتايج حاكي از باال بودن شيوع مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي است كه نشان  :بحث و نتيجه گيري

مسئولين و خانواده ها بايستي با فراهم ساختن بستر الزم جهت تفريح، كاهش . دهنده لزوم توجه به اين معضل است
سازي و پرورش ارزشها در پيشگيري  تنش، نظارت دقيق بر مراودات و روابط دانشجو، تقويت اعتماد به نفس و فرهنگ

 .از اعتياد در دانشجويان ياري رسان باشند
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