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 شيوع مصرف و نگرش در مورد مصرف مواد مخدر و دخانيات در بين دانشجويان پسر 
 

 2رفيع بذرافشانمحمد 1امير منصوري،

  
 كارشناس ارشد پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، دانشكده پيراپزشكي .1

 دانشجوي دكتراي پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، دانشكده پرستاري .٢

اثرات زيانبار مصرف دخانيات امري اثبات شده است و  كهعلي رغم اين
را داشته  يشيوه زندگي سالم ،جامعه انتظار دارد كه پرسنل بهداشتي آينده

اما متاسفانه مصرف دخانيات در بين دانشجويان علوم پزشكي امري  ،باشند
عالوه بر ماهيت رشته، محيط دانشگاه و در كنار آن زندگي در  1.شايع است

تواند بر رشد آموزشي و شخصيتي افراد تاثير به سزايي داشته ه ميخوابگا
از طرفي اين اعتقاد وجود دارد كه كار پرسنل خدمات بهداشتي و . باشد

   ها را در معرض خطر مشكالت سالمت جسمي و رواني قرارآن ،درماني
خاطر دسترسي ه ها مستعد مصرف و وابستگي به مواد مختلف بدهد و آنمي

ها و و تجويز داروها و مواد مخدر مانند مرفين، پتدين، مسكن راحت
مطالعات مختلف حاكي از شيوع باالي مصرف  2.باشندميها بنزوديازپين
مثال در  ه عنوانب .است شجويان بودهنو مواد مخدر در بين دا دخانيات

 ،و همكاران بين دانشجويان پزشكي انجام شد Nguyenتحقيقي كه توسط 
بود و بسياري از دانشجويان مصرف دخانيات را  درصد 25نيات مصرف دخا

هاي تحصيلي مصرف از زمان ورود به دانشگاه آغاز كه با افزايش سال
) 35%(بيشترين افزايش  5-6هاي در سال ودخانيات نيز افزايش يافته بود 

كه جهت بررسي  باشدمييك مطالعه توصيفي  مطالعه حاضر، 3.وجود داشت
هاي پزشكي دانشگاه علوم و نگرش دانشجويان پسر رشته مصرفشيوع 

انواع مواد مخدر و دخانيات  در خصوصپزشكي شيراز ساكن در خوابگاه 
 370تعداد نمونه مورد نياز . انجام شد) سيگار، سيگار برگ، پيپ و قليان(

خود نام بيپرسشنامه ها از يك آوري دادهبراي جمع .دانشجو برآورد شد
اساس  سواالت پرسشنامه بر. استفاده شد ،داراي سواالت بسته بودتكميلي كه 

نظران و تحقيقات مرتبط با عنوان پژوهش نظرات متخصصان و صاحب
پرسشنامه در اختيار  ،جهت كسب روايي ابزار تحقيق .طراحي شدند

 تعيين براي. مورد تاييد قرار گرفت آنمتخصصين فن قرار گرفت و اعتبار 

 87 كرونباخ آلفاي ضريب .شد استفاده همساني دروني روش از ابزار پايايي

نتايج از لحاظ شيوع مصرف فعلي مواد مخدر و سيگار  .آمد دسته بدرصد 
  .بوددرصد  34و  18، 13ها و افراد خانواده به ترتيب در دانشجويان، هم اتاقي

دانشجويان عوامل  توسطمواد مخدر  مصرفبراي بيشترين داليل ذكر شده 
فشار گروه، در دسترس بودن مواد مخدر و دخانيات، ايجاد : ني شاملبيرو

خواب و آرامش، زندگي در محيط خوابگاهي، كنجكاوي، سابقه خانوادگي 
در پيشگيري از مصرف مواد ذكر شده  بيشترين موارد. و فشار تحصيلي بود
ترس از دستگيري و اخراج از دانشگاه، اصول اخالقي،  ،مخدر و دخانيات

بار مواد زيان  كنترل شدن از طرف والدين، عقايد مذهبي و آگاهي از اثرات
  . بودند مخدر و دخانيات

كه پيشگيري اوليه از اولويت برخوردار است بر اساس نتايج اين از آنجائي
يان داراي عوامل خطر در شناسايي دانشجو: شودمطالعه اين موارد پيشنهاد مي

بدو ورود و حين تحصيل در دانشگاه و داشتن نظارت از طرف مسئولين و 
هاي آموزشي درمورد اثرات والدين در طول دوره تحصيلي، برگزاري كالس

مخرب و مضر مواد مخدر و دخانيات جهت دانشجويان و والدين، وجود 
و اخالقي دانشجويان،  هاي مذهبيو تسهيالت تفريحي، تقويت جنبه امكانات

م ت ع پ ز، [ .داشتن سيستم نظارتي دقيق و منظم به دور از اقدامات پليسي
 ]59): 1ويژنامه (13 ;1390
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