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 شناسي مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي بندرعباس شيوع

  3 ، جواد كاوسيان2فيني اكبر شيخي ، علي1حميد مرداني
  14/05/1391: رشيخ پذيارت    10/12/1390: افتيخ دريتار

  
  

  ده يچك
هاي قرن حاضر است كه نگرانـي وسـيعي را          ترين مشكالت و بيماري     مصرف مواد يكي از مهم     سوء: هدف

كـرده جوامـع از    در سطح جهان ايجاد كرده است و حل مسأله اعتياد در ميان جمعيت جوان و قشر تحـصيل     
تريـاك،  (رسـي ميـزان شـيوع مـصرف مـواد           پـژوهش حاضـر بـا هـدف بر        . اهميت بيشتري برخوردار است   
اين مطالعـه   : روش. در دانشجويان دانشگاه آزاد بندرعباس انجام پذيرفت      ) مشروبات الكلي، سيگار و قليان    

اي انتخـاب    صورت تـصادفي طبقـه      دانشجو بوده كه به      310ها شامل    آزمودني. به شيوه مقطعي انجام گرفت    
: هـا  يافتـه . آوري اطالعـات اسـتفاده گرديـد     واد بـراي جمـع    شناسي مـصرف مـ     شدند و از پرسشنامه شيوع    

مـصرف سـيگار، قليـان،    .  سالگي است25 تا 22دهد كه سن شروع مصرف مواد      هاي پژوهش نشان مي    يافته
هـا از لحـاظ آمـاري     مشروبات الكلي و ترياك در بين دانشجويان پسر بيـشتر از دختـر اسـت و ايـن تفـاوت           

 مـصرف مـواد در اعـضاء خـانواده و            جنسيت، سـابقه  : گيري نتيجه.  هستند دار براساس آزمون خي دو معنا    
  .شوند دوستان از عوامل خطرساز در مصرف مواد تلقي مي

  شناسي، بندرعباس مصرف مواد، دانشجو، شيوع : ها كليدواژه
  
  

                                                            
  .ين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي است كه با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد بندرعباس صورت گرفته استا* 
 amid_Mardani23@yahoo.com: پست الكترونيك. دانشگاه اصفهان شناسي كارشناس ارشد جامعه: نويسنده مسؤول  .1

   استاديار گروه مشاوره دانشگاه هرمزگان .2
  شناسي تربيتي دانشگاه خوارزمي دكتراي روان  .3
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  مقدمه
ترين مسائلي است كه سالمت اقشار جامعه، بويژه نسل جوان            مصرف مواد يكي از مهم     سوء
گـرايش دانـشجويان بـه مـصرف        افـزايش    حـاكي از     مطالعات. دهد ا مورد تهديد قرار مي    ر

عالوه بر افزايش روند مصرف مواد در بين جوانـان، سـن            . هستندالكل، سيگار و ساير مواد      
  كـه  دهنـد  ها نشان مي   پژوهش). 2000،  1بوتوين( شروع مصرف مواد نيز كاهش يافته است      

باالترين ميـزان   در   سال   25 تا   18مع غربي در گروه سني      شيوع مصرف مواد ممنوع در جوا     
 .باالتر بودنيز تر   و دو گروه سني مسن17 تا 12هاي سني  اي از گروه طور قابل مالحظهه  و ب 

 در مصرف مواد ممنوع باالتر اسـت و از لحـاظ منطقـه    ان تعداد مردان نسبت به زن  همچنين،
ر نشين بـه مراتـب بـاالتر از سـاير منـاطق             مصرف مواد در مناطق جنوب شهر و فقي       ،  زندگي
 بر اسـاس نتـايج يـك بـرآورد ملـي، مـصرف       ).2003، 3، كاپالن و سادوك  2كاپالن( است

 درصـد در طـول      27 درصد از جمعيت آمريكا رايج است و تقريبـاً           11مواد يا وابستگي در     
  ترين ماده  جالكل راي ). 1994 و همكاران،    4كسلر(اند   عمرشان داراي معيارهاي مربوط بوده    

 سـالگي و    12هـايي كـه در سـنين           درصد از آمريكايي   82مسكن مورد استفاده بوده است؛      
هاي انجام شده در بين  پيمايش. اند باالتر هستند، الكل و مشروبات نيمه الكلي مصرف كرده

 درصد از دانشجويان مواد     60دهد كه حدود     هاي انگلستان نيز نشان مي     دانشجويان دانشگاه 
 1990 دهه  مصرف مواد مخدر در بين دانشجويان پزشكي در نيمه      . اند   را تجربه كرده   مخدر

% 18بـه   % 13در مـورد حـشيش هـم ميـزان شـيوع از             .  بـوده اسـت    1980دو برابر نيمه دهـه      
؛ به نقل از سهرابي، اكبـري زرد خانـه، ترقـي            1996اي و همكاران،      بو(افزايش داشته است    

در زمينـه الگـوي     ) 2001 (5در مطالعـه طـولي ويليـامز      ). 1387جاه، فلسفي نژاد و يعقـوبي،       
 درصد به مـشروبات     82 درصد به سيگار و      35مصرف مواد مخدر در بين جوانان انگليسي،        

 درصـد  31سـال گذشـته و     درصد مـصرف مـواد مخـدر را در يـك     52. الكلي اعتياد دارند  
 كـه كـارل يلتـرز و        اي  در مطالعـه  . انـد   مصرف آن را در يـك مـاه گذشـته گـزارش كـرده             

هـاي آفريقـاي      روي دانـشجويان دانـشگاه    ) 1385، به نقل از محمـدخاني،       2001(همكاران  
هـاي     درصـد، نوشـيدني    2/13اند، مشخص شد كـه ميـزان شـيوع سـيگار              جنوبي انجام داده  

                                                            
1. Botvin   2. Kaplan   3. Sadouk   4. Kessler  5. Williams 
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كـايي و     هـاي     يافته.  درصد است  10 درصد و ساير مواد مخدر       6 درصد، حشيش    11الكلي  
هـاي آمريكـا     روي دانشجويان ويتنامي دانشگاه   ) 1388ه نقل از طارميان،     ، ب 2001(ماري    آن

 درصـد و    5/8 درصد، ميزان شيوع ماري جوانا       11نشان داد كه ميزان شيوع مصرف سيگار        
 درصد افـراد ايـاالت متحـده        10حدود  .  درصد بوده است   35ميزان شيوع مشروبات الكلي     

 مصرف ايـن مـواد بـين مـردان سـياه پوسـت       .اند زا مصرف كرده  حداقل يك بار ماده توهم    
ي تـوهم زا      تر است، ولي در مجموع سفيد پوستان دو برابـر سـياه پوسـتان مـاده                 جوان شايع 
  اند مـرد بـوده و دامنـه         زا استفاده كرده    درصد افرادي كه از مواد توهم      62. كنند  مصرف مي 

؛ ترجمـه   2003 كـاپالن و سـادوك،    ( سال بوده اسـت      34 تا   26سني مصرف كنندگان بين     
يابي بررسي مشروبات الكلـي حـاكي از آن اسـت             گزارش زمينه ). 1382رفيعي و رضاعي،    

 14 درصد مـصرف سـيگار،       23 درصد مشروبات الكلي،     79 سال كانادا،    15كه افراد باالي    
 درصد  1 درصد مصرف متامفتامين،     1 درصد مصرف كوكايين،     2درصد مصرف حشيش،    

سـال گذشـته تجربـه     زا را در يـك   ف داروهـاي تـوهم   درصـد مـصر   1مصرف اكستازي و    
نشان داد كـه  ) 2005 (1پژوهش اسالتسكي). 1387به نقل از سهرابي و همكاران، (اند   كرده

 درصـد از افـراد غيـر دانـشجو دچـار            15هـاي آمريكـا و        درصد از دانشجويان دانـشگاه     18
در بررســي ) 2005 (2هــال، ايــروين، بومــان، فراكنــدرگر و جيــوت. مــصرف الكــل هــستند

 11 مـرد و  179درصد از  17 در دانشگاه ميدوسترن دريافتند كه  3مصرف داروهاي محرك  
. انـد   زن دانشجو مصرف مواد غير مجاز و داروهاي محرك را گزارش كرده202درصد از   

شناسند كه از مواد محرك        درصد دانشجويان ابراز كردند كه دانشجويان ديگري را مي         44
 15درصد افراد بـاالي      79) 2005 (4براساس گزارش پيمايش اعتياد يوكان    . كند  استفاده مي 

درصـد مـصرف     21درصـد مـصرف سـيگار،        28سال ايالت يوكان كانادا مـصرف الكـل،         
 درصـد نيـز مـصرف       1درصد مصرف اكـستازي و       1درصد مصرف كوكايين،     3حشيش،  

  . اند زا را گزارش كرده داروهاي توهم

                                                            
1. Slutski       2. Hall, Irwin, Bowman, Frakenderger & Jewtt 
 

3. stimulant medications  4. Yukon Addiction Survey 
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جوانـا   نـشان داد كـه الكـل و مـاري         ) 2005 (1يمزا و موسس  بررسي انجام شده توسط ر    
البتـه داروهـاي    . گيـرد   مـصرف قـرار مـي      ترين دارويي است كه در دانشگاه مورد سوء         رايج

براساس گـزارش دفتـر مـواد    . شوند نيز مصرف مي... ديگر، از قبيل ال اس دي، كوكايين و       
ن به علـت مـصرف داروهـاي       درصد از كل نوجوانا    4/1) 2005( مخدر و جرم سازمان ملل    

اند در حالي كه ايـن رقـم در           تحت درمان قرار گرفته    2005مخدر يا مصرف الكل در سال       
 نيـز درصـد نوجوانـاني كـه بـه داروهـاي       2005در سال . درصد بوده است  6/1،  2004سال  

ي تفـاوت بـسيار زيـاد        درصد بوده كه نـشان دهنـده       1/4اند،   مخدر يا الكل وابستگي داشته    
  .د نوجواناني است كه به درمان نياز دارند يا تحت درمان قرار گرفته بودندتعدا

 سـال گذشـته     30دهد كه ميزان شيوع مصرف مـواد در            نشان مي  در كشورمان  مطالعات
 ميـزان مـصرف مـواد افـزايش         1356 تـا    1352هـاي     بـين سـال   . اي داشته است    روند فزاينده 

 1354هـزار نفـر معتـاد را بـراي سـال             400آمارهاي رسمي تعـداد     (چشمگيري داشته است    
 رشد چنداني مشاهده نشده و سـپس از سـال      1366 تا سال    1357از سال   ). اند  گزارش كرده 

 بـه طـور متوسـط ميـزان     77 تـا  57هاي   افزايش يافته است؛ در طي سال  1377 تا سال    1367
روي، بـوالهري، طارميـان و پيـ   ( درصـد بـوده اسـت      8مـصرف مـواد سـاالنه        رشد بروز سوء  

هاي انجام شده، نرخ شيوع وابستگي به مواد در بين دانشجويان             در يكي از پژوهش   ). 1385
تـر اسـت       درصد برآورد شده است كه نسبت به نرخ كشوري آن به مراتب پايين             1حداكثر  

) 1387، نقل از سـهرابي و همكـاران،         1381(رزاقي و همكاران    ). 1385گرجي و بكراني،    (
  : اند مصرف مواد مربوط به استان كرمان را چنين گزارش كرده بخشي از اطالعات سوء

 سال در مصرف سيگار در مـردان  24 تا   19هاي    سال     سن شروع مصرف مواد در فاصله     
. درصد بـود  8/34درصد و در زنان     6/38درصد، الكل در مردان      5/23درصد و در زنان      2/31

 درصـد،  3/53 خـارج مدرسـه يـا همكـاران          دوسـتان : بر حسب اولين فرد پيشنهاد دهنده مردان      
دوستان خارج مدرسـه يـا همكـاران        : زنان. درصد 7/7 درصد، دوستان مدرسه     8/9بستگان  

  .درصد 1/3درصد، دوستان مدرسه  6/20درصد بستگان  5/16

                                                            
1. Rimsaz  & Moses 
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، درصـد  4/33مهماني دوستانه   : مكان آشنايي مردان  : بر حسب اولين موقعيت مصرف مواد     
درصـد، منـزل     7/23مهماني دوستانه   : زنان. درصد 7/15ن عمومي   درصد، اماك  5/19منزل  

  . درصد 5/17 درصد و اماكن عمومي 6/52
 درصد موارد در خانواده فرد سيگاري كه عمـدتا          2/61:  مصرف مواد در خانواده     سابقه

درصد در خانواده الكل مصرف شـده اسـت كـه توسـط              8/19. پدر و بعد برادر بوده است     
درصد سـاير   27درصد هرويين و  12 درصد فقط ترياك، 1/61در . ه استبرادر و پدر بود 

 .مواد مصرف شده است
درصـد، فـشار     3/30درصد، كسب لذت     7/34كنجكاوي  : بر حسب علل مصرف مواد    

درصـد،   1/14درصد، كمبود عاطفي  55/27درصد، در دسترس بودن مواد    45/15دوستان  
  . درصد 2/7ي درصد، شكست عشق 45/32درمان دردهاي جسمي 

 دانشگاه كـشور    21در بررسي دانشجويان    ) 1382(زاده و فيضي      براساس پژوهش سراج  
 59حـدود   .  مخـدر بـراي دانـشجويان تريـاك اسـت           ترين ماده    دانشجو رايج  5231با حجم   

بعـد از   . انـد   ها اين ماده را از نزديـك ديـده          درصد اين دانشجويان يعني بيش از نيمي از آن        
درصـد دانـشجويان     31 بعـدي قـرار دارنـد و          هرويين و شـيره در مرتبـه      ترياك، حشيش و    

اند، حدود   خطر دانسته  ترياك را بي  
3
اند كـه      درصد دانشجويان گزارش كرده    7/64يعني   2

 درصـد فقـط يـك يـا دو بـار سـيگار              4/21انـد و حـدود        تاكنون از سيگار اسـتفاده نكـرده      
 درصد از   78صورت كلي حدود     به. اند  شيدن خود را ترك كرده     سيگار ك  7/1اند و     كشيده

درصـد آنهـا در هنگـام        2/12كردند و    دانشجويان در هنگام اجراي تحقيق سيگار مصرف نمي       
 آنهـا   درصـد  6/1در زنان دانشجوي سـيگاري فقـط        . ند  ا كرده انجام تحقيق، سيگار مصرف مي    

ــا  گــاهي اوقــات ســيگار مــي  ــد يچ گــاه ســيگار نكــشيده درصــد هــ83كــشيدند و تقريب . ان
گـاهي سـيگار مـصرف     درصـد گـاه   9/10درصد از دانشجويان مرد سـيگاري بودنـد،    7/15

از نظـر محـل مـصرف مـواد توسـط           .  درصد هرگز سيگار نكـشيده بودنـد       4/6كردند و     مي
هـاي غيرخوابگـاهي مثـل منـزل دوسـتان،             افـراد در محـيط     بيـشتر دانشجويان، مصرف مواد    

مصرف مـواد مخـدر و مـشروبات    . گيرد خانوادگي دوستانه صورت مي  ها و سفرهاي      جشن
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هـاي خوابگـاهي      برابر بيـشتر از محـيط      6 برابر و    4الكلي در اماكن غيرخوابگاهي به ترتيب       
 اين پژوهش حاكي از آن است كه برخالف آمارهـاي نادرسـتي كـه ناشـي از                   نتيجه. است
واد در سـطح جامعـه رشـد روز         هاي نادرست است هر چند ميـزان شـيوع مـصرف مـ              تعميم

زاده و فيـضي،      سـراج ( مراتب كمتـر اسـت        افزوني داشته است، اما اين نرخ در بين دانشجويان به         
هاي پزشكي، فنـي و       روي دانشجويان رشته  ) 1382(بررسي كردميرزا، آزاد و اسكندري      ). 1382

درصـد   3/16 دهـد كـه     هـاي تهـران نـشان مـي         مهندسي، هنر و علـوم انـساني در سـطح دانـشگاه           
 درصـد دانـشجويان   6هاي علوم انساني،       درصد دانشجويان رشته   85/8هاي هنر،     دانشجويان رشته 

  . اند  پزشكي به مصرف مواد اذعان كرده درصد دانشجويان رشته5فني و مهندسي و 
درصـد   5/8 پرسـتاري،      دانـشجوي رشـته    400هاي انجام شده روي       در يكي از پژوهش   

درصـد آنهـا حـشيش مـصرف         5/1. به مـصرف مـواد پرداختـه بودنـد        آنها بيش از يك بار      
هاي دانشجويي كشور ما بيش از يك بار تجربه مصرف  درصد حوزه10اند، تقريباً در     كرده

مـصرف مـواد     در بررسـي شـيوع سـوء      ) 1385(سـيام   . )1383صرامي،  (اند    را گزارش كرده  
درصد افراد   75/46تيجه رسيد كه    هاي رشت به اين ن     اعتيادآور بين دانشجويان پسر دانشگاه    

  . اند مورد مطالعه، تجربه استفاده از حداقل يكي از مواد اعتيادآور را داشته
نيز ميـزان شـيوع مـصرف       ) 1385(هاي حاصل از پژوهش رحمتي، طارميان و سهرابي           يافته

درصـد،   6/30درصـد، قليـان      8/17مواد در بين دانـشجويان دانـشگاه كرمـان را بـراي سـيگار               
 درصد، 4/4 درصد، ترياك    8/1 درصد، قرص اكس     6/2درصد، حشيش    7/13مشروبات الكلي   

سليماني . درصد برآورده كرده است    1/1درصد وشيشه را     1/1درصد، كراك   8/0هرويين  
شـيوع سـوء    در بررسـي ميـزان      ) 1388، به نقل از شيخي فيني، كاوسيان و رمـضاني،           1385(

هاي دانشگاه علوم پزشكي تهـران اظهـار كـرد            انترن در) الكل، حشيش، ترياك  (مصرف مواد   
 مـوارد حـداقل     درصـد  50 نفـر بـود،      204اي بـه حجـم        كه در بين افراد مورد مطالعه كه نمونه       

بـار الكـل      درصـد افـراد حـداقل يـك        5/42انـد، حـدود       بار از يك ماده مصرف كرده      يك
 درصد بـوده  8/31 و 7/24اند و اين رقم در مورد حشيش و ترياك به ترتيب          مصرف كرده 

 4/3و  )  نفـر  1(درصد افـراد مـصرف هـر روزه الكـل دارنـد             5/0همچنين، در حدود    . است
  ). نفر7( كنند درصد افراد هم هر روزه ترياك مصرف مي
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 سالگي است و طيـف سـني   20 تا 16براساس آمارهاي موجود طيف سني شروع اعتياد   
ه خود را به مراكـز خـود معـرف          افرادي ك .  سالگي است  34 تا   18در معرض خطر مصرف     

اين افراد در اين طيف قـرار       % 70( سال قرار داشتند     39 تا   19اند در طيف سني       معرفي كرده 
 15هـايي كـه در        آمارهاي به دست آمده از بررسـي      ). 1385بوالهري و همكاران،    ) (داشتند

كـه  دهـد   دانشگاه علوم پزشكي كشور در مورد شيوع مصرف مـواد انجـام شـد، نـشان مـي           
 درصـد بـوده     20 تـا    2/14درصـد و مـصرف فعلـي آن          5/31 تا   3/17 مصرف سيگار     سابقه
 درصد افرادي را كه در مراكـز خـود معـرف حـضور پيـدا                5/0فقط  ). 1385زراني،  (است  
مـصرف مـواد در      گيرشناسـي سـوء    در بررسـي همـه    . دهنـد   كنند، دانشجويان تشكيل مي     مي

 درصـد زيـر    6ي مـصرف الكـل داشـتند و           بقهدرصد جمعيت مورد مطالعه سـا      8/12كشور  
گروه آن مطالعه مصرف كننده منظم يا نـامنظم الكـل بودنـد، امـا در مطالعـات دانـشجويي                 

درصد افراد وجود داشته اسـت و مـصرف الكـل در             8/38 تا   7/5 مصرف الكل در      ي  سابقه
 كشوري   ي مصرف حشيش در مطالعه      سابقه.  درصد دانشجويان ديده شده است     8/3 تا   7/1
گرجي و بكراني، ( درصد بوده است  9/12 تا   3/1 درصد و در مطالعات دانشجويي بين        1/8

كه به منظـور بررسـي ميـزان شـيوع مـصرف            ) 1385(در پژوهش گرجي و بكراني      ). 1385
 دانشجو به صـورت     1181مواد در بين دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان صورت گرفت،          

پـژوهش متغيرهـايي از قبيـل خوابگـاهي يـا غيرخوابگـاهي             در اين   . تصادفي انتخاب شدند  
بودن، جنسيت، گروه آموزشي، مـصرف مـواد توسـط دوسـتان، اعـضاي اصـلي خـانواده،                  

در نظـر گرفتـه شـده       ... نگرش والدين نسبت به مواد مخدر، جو عاطفي حاكم بر خانواده و           
  .ترين نتايج اين پژوهش در زير آمده است  مهم به صورت خالصه. است

 درصـد،  89/36درصد، بـراي قليـان       44/21شيوع مواد در نمونه مورد بررسي براي سيگار         
درصـد، قـرص اكـس       29/2درصد، ترياك    32/1 درصد، حشيش    51/12مشروبات الكلي   

سن حـساس   . درصد است  26/0درصد و براي شيشه      08/0درصد، هرويين و كراك      44/0
سـن  .  سـال اسـت    18 سال و بـاالتر از       15از  ي سيگار در دختران و پسران كمتر          براي تجربه 

هاي قبل از ورود بـه دانـشگاه          تجربه اولين مصرف سيگار، قليان، مشروبات يا بيشتر در سال         
دانـشجويان بيـشتر مـصرف سـيگار و مـشروب را در شـرايط اجتمـاعي تجربـه          . بوده اسـت  
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گاهي بيشتر از   مصرف سيگار و مشروب در دانشجويان غير بومي و خواب         . كنند تا تنهايي    مي
مصرف سـيگار، مـشروب و قليـان در دانـشجويان           . دانشجويان بومي و غيرخوابگاهي است    

  .هاي علوم پايه و كشاورزي است فني مهندسي بيشتر از گروه
هاي دولتـي   شيوع مصرف مواد در بين دانشجويان دانشگاه) 1385(بوالهري و همكاران   

هاي اين پژوهش شيوع مـصرف مـواد در           اس يافته بر اس . اند  تهران را مورد بررسي قرار داده     
هـاي اكـس، تريـاك،        طول زندگي براي سيگار، قليان، مشروبات الكلـي، حـشيش، قـرص           

درصـد،   17درصـد،    9/39درصـد،    2/24: هرويين، كراك و شيشه به ترتيب عبارت بود از        
ــد،  2/2 ــد،7/0درصـ ــد،  3/2  درصـ ــد،  2/0درصـ ــد و 2/0درصـ ــد7/0 درصـ در .  درصـ

بـا  ) 2007(ايي كه در دانشگاه تبريز توسط پوراصـل، فخـري، رسـتمي و وحيـدي         ه  بررسي
 نفـر مـورد     1785در بـين مـردان صـورت گرفـت،          مصرف مواد    سوءهدف تخمين نرخ بروز     
درصد دانشجويان گزارش داده بودند كه از الكل         2/2درصد و    1/10بررسي قرار گرفتند كه     

در بررسـي مـصرف مـواد در بـين          ) 1388( همكاران   سهرابي و . اند  و مواد ديگر استفاده كرده    
 نسبت دانشجوياني را كـه حـداقل        1385-86هاي دولتي در سال تحصيلي       دانشجويان دانشگاه 

 انـد، بـه ترتيـب      بار در طول عمر قليان، سيگار، مشروبات الكلي و ترياك مـصرف كـرده              يك
 درصد  50/1 و   10،  90/13،  70/20ترتيب     ماه گذشته، به   12 درصد و براي     80/1 و   13،  20،  30

. اسـت سـالگي بـوده    18 تـا   13همچنين، سن شروع مصرف تقريباً همه مواد        . اند گزارش كرده 
هـاي   ها و مهمـاني    مصرف اكثر اين مواد در منزل دوستان، در خوابگاه با دوستان، در جشن            

ي محتشم اميـري، جعفـر    . هاي تفريحي با دوستان بوده است      خانوادگي و در سفر و گردش     
شناسي و بررسي عوامل خطـر مـصرف مـواد در         در شيوع ) 2009(شكيب و خليلي موسوي     

 6/5بين دانشجويان آستارا دريافتند كه شيوع طول زنـدگي اكـستاسي در بـين دانـشجويان                 
درصـد از دانـشجويان در       8/21درصـد اسـت و       6/4و ترياك،   ) حشيش(درصد، كانابيس   

ضـرابي، نجفـي،    . كنند  مياز آنان الكل مصرف     درصد   8/24كشند و     حال حاضر سيگار مي   
 مصرف مـواد در دانـشجويان       شناسي  در پژوهشي تحت عنوان شيوع    ) 2009(كافي و شيرازي    

 17درصـد، الكـل بـا        39/26مـصرف سـيگار بـا       : دانشگاه گيالن به نتايج زير دست يافتنـد       
  .درصد، باالترين فراواني را دارا هستند 86/3درصد و مخدرها با 
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  روش
  گيري امعه، نمونه و روش نمونهج

اين پژوهش يك بررسـي توصـيفي مقطعـي اسـت كـه بـر روي دانـشجويان دانـشگاه آزاد                     
از بـين جامعـه مـذكور بـا روش        .  انجام گرفته اسـت    1388-89بندرعباس در سال تحصيلي     

.  نفـر انتخـاب شـدند      350اي تصادفي و براسـاس فرمـول كـوكران تعـداد              گيري طبقه   نمونه
اي انتخـاب شـدند كـه         هاي موردنظر به گونه     حسب رشته تحصيلي ايجاد و نمونه     طبقات بر   
هاي تحصيلي دانشجويان با احتساب نسبت دانشجويان هر گـرايش در نظـر گرفتـه                 گرايش

 پرسشنامه به دليل نقص اطالعات كنـار گذاشـته          40هاي تكميلي     از مجموع پرسشنامه   .شود
درصـد   4/57. مورد تحليل قرار گرفت   )  نفر زن  160 نفر مرد و     150( پرسشنامه   310شده و   

درصد از گروه نمونه در دامنـه سـني          57حدود  . درصد متأهل بودند   6/42از افراد مجرد و     
  .   سال قرار داشتند35 تا 25 درصد نيز در دامنه سني 40 سال و 25 تا 18

  ابزار
) 1385(همكـاران   اين پرسشنامه توسط بوالهري و      : پرسشنامه شيوع شناسي مصرف مواد    -1

دهـد كـه      اين آزمون سه حوزه كلي را مورد بررسي قـرار مـي           . تدوين و طراحي شده است    
انــواع مــواد در بــين دانــشجويان، عوامــل خطــرزاي مــرتبط بــا مــواد و عوامــل  : عبارتنــد از
شـناختي افـراد نيـز بـه صـورت            هاي اصلي، اطالعات جمعيت    قبل از بخش  . كننده  محافظت

شناسي پرسشنامه از چندين مقياس معتبر  در تهيه بخش شيوع. ار گرفت كامل مورد سؤال قر   
روايي صوري و محتوايي اين پرسـشنامه از سـوي          . خارجي و داخلي بهره گرفته شده است      

  ).1385به نقل از بوالهري و همكاران، (پژوهشگران مورد تأييد قرار گرفته است 

  ها يافته
  . سن در جدول زير ارايه شده استدرصد و فراواني نمونه انتخابي به تفكيك

  هاي توصيفي نمونه مورد مطالعه بر حسب سن آماره: 1جدول
  درصد  فراواني    )سال(سن 

  3/1  4     يا كمتر18
  2/4  13     سال19
  9/0  28     سال20
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  درصد  فراواني    )سال(سن 
  10/0  31     سال21

  9/32  102     سال25-22
  6/20  64     سال30-26
  20/0  62     سال35-31

  9/1  6    بي پاسخ

 بررسي ارتباط بين جنسيت و مصرف يا عدم مصرف مواد از آزمون مجـذور خـي بـه                   براي
  .شرح ذيل استفاده شد

  هاي استنباطي مجذور خي با توجه به جنسيت و مصرف يا عدم مصرف مواد آماره: 2جدول
  داري سطح معنا درجات آزادي آماره مجدوره خي مصرف نكرده مصرف كرده  جنسيت  ماده

  120  38  پسر
  سيگار

  150  10  دختر
05/22  1  001/0  

  92  57  پسر
  قليان

  140  20  دختر
35/27  1  001/0  

  124  25  پسر
 مشروبات الكلي

  156  4  دختر
49/18  1  001/0  

  139  10  پسر
  158  2  دختر  ترياك

165/6  
  

1  017/0  

وبات سـيگار، قليـان، مـشر   (شود در تمام مواد  گونه كه در جدول فوق مشاهده مي   همان
رابطه معناداري بين جنسيت و مصرف يـا عـدم مـصرف بـه دسـت آمـده                  ) الكلي و ترياك  

اين يافته به معناي آن است كه پسران نسبت بـه دختـران مـواد اعتيـادآور مـذكور را                    . است
  .اند بيشتر مصرف كرده
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  هاي توصيفي سن شروع مصرف مواد به تفكيك نوع ماده مصرفي آماره: 3جدول
  22-25  19-21  16-18  13-15  10-12   سالگي10بل از ق  متغيرها
  14  10  11  7  3  4  سيگار
  24  13  19  5  3  1  قليان

  4  6  12  2  2  -  مشروبات الكلي
  4  3  2  -  -  1  ترياك

  . ارايه شده است4نتايج آماري شيوع مصرف مواد در بين دوستان نيز در جدول 

  ين دوستانهاي توصيفي ميزان شيوع مصرف مواد در ب آماره: 4جدول
   نفر5   نفر4   نفر3   نفر2  ا نفر  هيچكدام  متغيرها
  -  6  7  11  64  221  سيگار
  -  3  9  14  58  225  قليان

  -  2  1  2  19  285  مشروبات الكلي
  -  1  4  5  24  275  ترياك

  . ارايه شده است5نتايج آماري شيوع مصرف مواد در بين اعضاء خانواده در جدول 

  ن مصرف مواد در بين اعضاي خانوادههاي توصيفي ميزا آماره: 5جدول
   نفر7و6   نفر5   نفر4   نفر3   نفر2   نفر1  هيچكدام  متغيرها
  1  -  3  4  20  102  181  سيگار
  -  1  2  4  21  77  205  قليان

  -  -  -  -  5  47  258  مشروبات الكلي
  -  -  -  -  1  6  303  حشيش
  -  1  1  1  12  48  247  ترياك

ف يا عدم مـصرف مـواد از آزمـون مجـذور            براي بررسي ارتباط بين وضعيت تأهل و مصر       
  .خي به شرح زير استفاده شد
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  هاي استنباطي مجذور خي بين وضعيت تأهل و مصرف يا عدم مصرف مواد آماره: 6جدول
  سطح معناداري درجات آزاديآماره مجدور خي مصرف نكرده مصرف كرده وضعيت تأهل  ماده

  139  31  مجرد
  سيگار

  115  17  متأهل
487/1  1  224/0  

  121  52  مجرد
  قليان

  107  25  متأهل
90/4  1  027/0  

  150  23  مجرد
 مشروبات الكلي

  126  6  متأهل
661/6  1  010/0  

  166  7  مجرد
  909/0  1  013/0  127  5  متأهل  ترياك

و ) p> 487/1 =2 &05/0(شـود در سـيگار    گونه كـه در جـدول فـوق مـشاهده مـي      همان
ارتباط معناداري بـين وضـعيت تأهـل و مـصرف يـا عـدم       ) p>013/0 =2 &05/0(ترياك 

و مشروبات الكلـي  ) p< 90/4 =2 &05/0(مصرف مواد مذكور وجود ندارد، اما در قليان 
)01/0& p< 66/6 =2 (كه افراد مجرد نـسبت بـه    به معناي اين. دست آمد ارتباط معنادار به

  .كنند ه ميها بيشتر از قليان و مشروبات الكلي استفاد متأهل

  گيري بحث و نتيجه
 دانـشجو  12 دانشجوي شركت كننـده در پـژوهش،      310دهد كه از      نتايج پژوهش نشان مي   

 77 نفر حداقل يك بار مشروبات الكلـي،         29اند كه حداقل يك بار ترياك،        گزارش كرده 
داري بــين  انــد؛ در ايــن ميــان تفــاوت معنــا  نفــر هــم ســيگار مــصرف كــرده48نفــر قليــان و 

شود و پـسران نـسبت بـه دختـران در مـصرف مـواد بـه                   جويان دختر و پسر مشاهده مي     دانش
زاده و    اين يافته پژوهش تا حدودي با نتيجه پـژوهش سـراج          . مراتب بيشتر از دختران هستند    

همـسويي  ) 1388(، شـيخي فينـي و همكـاران         )1385(، بوالهري و همكاران     )1382(فيضي  
توان گفـت كـه جنـسيت بـه عنـوان يـك عامـل خطـر در            يدر تبيين اين يافته پژوهش م     . دارد

به سخن ديگر، پسران بيشتر از دختران در معرض خطـر           . مصرف مواد بايد در نظر گرفته شود      
  .باشدمصرف مواد قرار دارند؛ بنابراين، امكانات پيشگيري بايد بيشتر معطوف به پسران 
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گار و مـشروبات    از سوي ديگر، در اين پژوهش مشخص شده كـه مـصرف قليـان، سـي               
در مصرف اين مـواد نيـز تعـداد پـسران كـه گـزارش               . الكلي بيشتر از مصرف ترياك است     

ــا ايــن يافتــه، پــژوهش ســيام  . انــد بيــشتر از دختــران اســت مــصرف داده ، )1385(همــسو ب
، ملچيور، چـستانگ و گولـدبرگ   )1384(، محمدي   )1388(الديني، خردمند و وهبي       ضياء

دهـد كـه مـصرف        نـشان مـي   ) 2004 (2ني، پاروت، ترنر و فـوكس     ، ميال )2008 (1و فومبون 
تـوان جنـسيت      در مجمـوع مـي    . موارد اشاره شده در بين جنس مذكر بيشتر از مونث اسـت           

را يك عامل خطرساز در گرايش به مصرف مواد، مشروبات الكلـي، سـيگار       ) مذكر بودن (
ي و زيانبـاري مـصرف   اگر چه سيگار و قليان ممكـن اسـت بـه خطرنـاك      . و قليان تلقي كرد   

اي بـراي فـراهم سـاختن         مصرف سـيگار را مقدمـه     ) 2000(مواد نباشد، با اين حال، بوتوين       
بر اين اساس نبايد از مصرف روزافزون سيگار و قليـان در بـين              . داند  زمينه مصرف مواد مي   

  .اقشار مختلف مردم بويژه دانشجويان غافل بود
 25 تا   16هد كه دانشجوياني كه سن آنها بين        د  هاي پژوهش نشان مي     قسمت ديگر يافته  

تـوان نتيجـه گرفـت كـه         بنابراين، مي . اند  سال است، بيشترين مصرف مواد را گزارش كرده       
قرار داشتن در اين دامنه سني احتمال گرايش به مصرف مواد را در بين دانشجويان افزايش                

 و در    ال گـزارش كـرده     سـ  20 تا 16نيز سن شروع مصرف مواد را       ) 1385(زراني  . دهد  مي
پژوهش خود به اين نتيجه رسيده است كه اين دامنه سني احتمال مصرف مـواد را افـزايش                  

نيز سنين جـواني را از عوامـل        ) 1385؛ نقل از زراني،     2006آميكو و مك كارتي،     . دهد  مي
در ايـن محـدوده سـني نوجوانـان و جوانـان در مرحلـه            . داننـد   خطر سوء مصرف مـواد مـي      

ابي هـستند و بـالطبع در ايـن دوره اسـترس و آشـفتگي روانـي شـديدي را تجربـه                      يـ   هويت
  .كنند، ممكن است مصرف مواد راهي براي كاهش تنش در بين آنها تلقي شود مي

اند   دهد كه درصد قابل توجهي از دانشجويان گزارش كرده          هاي پژوهش نشان مي     يافته
مواد، مـشروبات، قليـان و سـيگار مـصرف          كه در بين دوستان آنها فرد يا افرادي هستند كه           

. كنند و شيوع مصرف مواد در بين دوستان يكي از عوامل خطرساز مصرف مـواد اسـت                  مي
شـود و افـرد       در دوره نوجواني و جواني از نفوذ خانواده و والدين بـر فرزنـدان كاسـته مـي                 

                                                            
1. Melchior, Chastang, Goldberg & Fombonne  2. Milani, Parrott, Turner & Fox 
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وهـاي رفتـاري    همساالن و دوستان الگ   . گيرند  بيشتر تحت تأثير همساالن و دوستان قرار مي       
كـه   رنگي و همراهي داشته باشد و يا ايـن  ها هم شوند كه ممكن است شخص با آن        تلقي مي 

پس، در صورتي كه در بين دوستان       . ها از آنها تبعيت كند      گيري  حتي در بسياري از تصميم    
توانـد احتمـال      فرد يا افرادي مصرف مواد و سـاير مـوارد را داشـته باشـند، ايـن مـسأله مـي                    

پـژوهش شمـسي ميمنـدي، ضـياءالديني و شـريفي      . ه مصرف را در فرد بـاال ببـرد      گرايش ب 
دهد كه تعامل و همراهي با همساالن يكي از عوامـل مهـم گـرايش            نشان مي ) 1387(يزدي  

، بـه  2002(همچنين، در پژوهش جـو و كاليـن     . آموزان است   به مصرف مواد در بين دانش     
مـشاهده شـده اسـت كـه        ) 1992 (1النو و ميلـر   و هاوكينز و كاتا   ) 1385نقل از محمدخاني،    

هـاي    بينـي كننـده     تـرين پـيش     گرايش به مصرف مواد توسط دوستان دانشجو، يكي از مهـم          
در پژوهـشي كـه     ) 1385(در همين چارچوب، سيام     . مصرف مواد در بين دانشجويان است     

 دوسـتان و    هاي گيالن انجام داده، به اين نتيجـه رسـيد كـه اعتيـاد              روي دانشجويان دانشگاه  
ملچيـور و همكـاران     . هاي مصرف مـواد در بـين دانـشجويان اسـت            كننده بيني  فاميل از پيش  

نيز نشان دادند كه دوستان و همساالن نقش مهمي در سـوق دادن فـرد بـه مـصرف      ) 2008(
در مجموع بايد اذعان كرد كه دوستان و همساالن نقش آشكاري در گـسترش              . مواد دارند 

 و به عنوان يكي از عوامل خطرزا در گرايش به مصرف مواد تلقـي               سوءمصرف مواد دارند  
  .شوند مي

اي از دانشجويان گـزارش       دهد كه تعداد قابل مالحظه      همچنين، نتايج پژوهش نشان مي    
هـا سـيگار، قليـان، مـشروبات الكلـي و تريـاك               اند كه برخي از اعـضاي خـانواده آن          كرده

 بايد گفت كه سابقه مصرف مـواد در اعـضاي           در تبيين اين يافته پژوهش    . كنند  مصرف مي 
. ترين و اثرگذارترين عوامل خطرزا در گرايش به مصرف مـواد اسـت          خانواده يكي از مهم   

شـود از     كننده ساير مواد در بين اعضاي خانواده سـبب مـي           وجود فرد سيگاري و يا مصرف     
غاز مـصرف مـواد   هاي منفي نسبت به مسأله كاسته شود و در نتيجه شرايط را براي آ            نگرش

نـشان  ) 2001،  2، به نقـل از ميلـر، لـستينگ و اسـميت           1988(سيمونز و همكاران    . مهيا سازد 
شود كه فرزنـدان احتمـاالً مـصرف مـواد را            دادند كه مصرف مواد توسط والدين باعث مي       

                                                            
1. Hawkins, Catalano & Miller   2. Miller, Lesting & Smith 
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موضوعي عادي و معمولي بدانند ودر نتيجه به طور غير مستقيم و يا مستقيم تأييد والدين را              
، بـه نقـل از      2001(و ميلـر و همكـاران       ) 2004(در خارج از كـشور بوتـوين        . همراه دارد به  

اند كه مصرف مواد توسط اعضاء خانواده به عنـوان يكـي از              نشان داده ) 1385محمدخاني،  
قسمت ديگـري از نتـايج      . شود  عوامل خطرزا در مصرف مواد دانشجويان در نظر گرفته مي         

سيگار، قليـان،  (راد مجرد در مقايسه با متأهل در مصرف مواد         پژوهش نشان داد كه تعداد اف     
تـوان چنـين اسـتنباط كـرد كـه        بر ايـن اسـاس، مـي      . بيشتر است ) مشروبات الكلي و ترياك   

در . متأهل بودن يك عامـل پيـشگيري كننـده و محافظـت كننـده در مـصرف مـواد اسـت                    
 پيـشگيري كننـده يـاد       هـاي   شناسي رواني از تأهـل بـه عنـوان يكـي از عامـل               ادبيات آسيب 

در ). 2010، 1؛ بــه نقــل از كلــر، ســاالزار و كــورتني1995ســيلگمن و رونهــان، (شــود  مــي
دسترس بودن مواد نيز يكي ديگر از عوامل خطرزا در گرايش و استفاده از مـواد محـسوب     

اند  دهد كه تعداد قليلي از دانشجويان گزارش كرده        نتايج پژوهش حاضر نشان مي    . شود مي
بنابراين، تـأثير ايـن     .  سطح شهر و ديگر مناطق به آنها پيشنهاد فروش مواد شده است            كه در 

 .مصرف مواد چندان حايز اهميت نيست عامل در پژوهش حاضر در سوء
با توجه به اين كه نمونه مورد نظر فقط از ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسـالمي واحـد         

هـاي پـژوهش      يافتـه . بايـستي احتيـاط شـود     بندرعباس انتخاب شده است، در تعمـيم نتـايج          
انـد كـه      گردآوري شـده اسـت، اگرچـه مطالعـات نـشان داده             حاضر با استفاده از پرسشنامه    

محمد (خودگزارشي مصرف مواد، الكل، سيگار و غيره در بين نوجوانان تقريباً معتبر است              
هـاي   توجه به يافته   بنابراين،   .)1386خاني، جزايري، محمدخاني، رفيعي و قاضي طباطبايي،        

شود كه مسؤوالن و دست اندركاران با تدابير و راهكارهـاي مناسـب و       پژوهش پيشنهاد مي  
هاي زنـدگي و اجتمـاعي، پيـشگيري از مـصرف مـواد را                كارآمد همچون آموزش مهارت   

  .مدنظر قرار دهند
  

  منابع
 مواد و عوامل خطـر و محافظـت          شيوع شناسي مصرف   ).1385(والهري، جعفر؛ طارميان، فرهاد؛ پيروي، حميد       ب

  .ره وزارت علوم، تحقيقات و فناوريدفتر مركزي مشاو: تهران. كننده در دانشجويان شهر تهران

                                                            
1. Keller, Salazar & Courtney 
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 شـيوع شناسـي مـصرف مـواد و عوامـل خطـر و               ).1385(حمتي، عباس؛ طارميان، فرهاد؛ سهرابي، فرامـرز        ر
دفتر مركزي مـشاوره وزارت علـوم،       : تهران. محافظت كننده در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان       

  .تحقيقات و فناوري
هـاي پيـشنهادي    هـا، مجموعـه برنامـه    طرح جامع پيشگيري از مصرف مواد در دانشگاه   ). 1385(زراني، فريبا   

جهاد دانـشگاهي  ،  تهران.هاي سراسر كشور براي پيشگيري از مصرف مواد در ميان دانشجويان دانشگاه    
  .دانشگاه شهيد بهشتي

مـصرف مـواد مخـدر و مـشروبات الكلـي در بـين دانـشجويان                ). 1382(زاده، حسين و فيـضي، ايـرج          سراج
 85-110، )25(6فصلنامه رفاه اجتماعي، . 1381-1382دانشگاههاي دولتي در سال 

). 1385( يحيـي سـيدمحمدي    ، ترجمـه  روانـشناسي نابهنجـاري  ).1995(ليگمن، مارتين و روزنهان، ديويد     س
  . باراننشر ارس: تهران

نـژاد، محمـد رضـا؛ يعقـوبي، حميـد            جـاه، صـديقه؛ فلـسفي       سهرابي، فرامرز؛ اكبري زردخانه، سـعيد؛ ترقـي       
-86هـاي دولتـي در سـال تحـصيلي            شناسي مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه      بررسي شيوع ). 1387(

 . گزارش پژوهش دفتر مركزي وزارت علوم، 1385

نـژاد، محمدرضـا؛ يعقـوبي، حميـد،          جـاه، صـديقه؛ فلـسفي       د؛ ترقـي  سهرابي، فرامرز؛ اكبري زردخانـه، سـعي      
، 1385-86هاي دولتي در سال تحصيلي       مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه    ). 1388(اهللا   رمضاني، ولي 

 .65-82، )34(9فصلنامه رفاه اجتماعي، 
هـاي مختلـف     شگاهمصرف مواد اعتيادآور بين دانشجويان پـسر دانـ         بررسي شيوع سوء  ). 1385. (سيام، شهره 

  279-285، )4. (8، طبيب شرق، 1384شهر رشت در سال 
عوامـل مـوثر در گـرايش بـه         ). 1387(شمسي، ميمندي، منظومه؛ ضياءالديني، حسن شريفي يزدي، عليرضا         

مجله علمـي دانـشگاه علـوم پزشـكي فـردوس،           . مواد مخدر از ديدگاه دانش آموزان دبيرستاني كرمان       
  .18-18، )48 پياپي 3(12

عوامل خطر و محافظت كننـده گـرايش        ). 1388(اهللا رمضاني     اكبر؛ كاوسيان، جواد و ولي      شيخي فيني، علي  
 37-47، )3(3، فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختيبه مصرف مواد در دانشجويان، 

آموزان كل كـشور،    بررسي وضع موجود سوءمصرف مواد مخدر در بين دانش        ). 1382. (اهللا صديق، رحمت 
  .عاونت تربيت بدني و تندرستي وزارت آموزش و پرورشم

  .پرشكوه: تهرانانواع مواد مخدر صنعتي و شيميايي، ). 1383. (صرامي، رضا
شيوع مصرف سـيگار در بيمـاران اسـكيزوفرني         ). 1388 (وهبي مصطفي ؛  علي،   خردمند ؛حسن،  ضياءالديني

  38-43، )1(1، اعتياد و سالمت .ارستاندر مقايسه با ديگر بيماران روان پزشكي بستري شده در بيم
دفتـر اجرايـي    ها و پيـشگيري،       مفاهيم، نظريه : مصرف مواد مخدر در نوجوانان     سوء). 1388(طارميان، فرهاد   

  .انتشارات تربيت: مصرف مواد مخدر، وزارت آموزش و پرورش پيشگيري از سوء
خالصـه راونپزشـكي    ). 2003(ت  اپالن، هارولد، سادوك، بنيامين جيمز؛ سادوك، ويرجينيا آلكو       ك
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). 1382(ترجمـه حـسن رفيعـي، فـرزين رضـاعي،           . روانپزشكي بـاليني، جلـد اول     / علوم رفتاري 
  .انتشارات ارجمند: تهران

 ترجمـه   ).جلـد اول، دوم و سـوم      . (خالصـه روانپزشـكي بـاليني     ). 2003(كاپالن، هارولد؛ سادوك، بنيامين     
  .انتشارات ارجمند: تهران). 1382(حسن رفيعي و فرزين رضاعي 

هنجاريابي آزمون آمادگي اعتياد بـه منظـور        ). 1382(اهللا؛ آزاد، حسين و اسكندري، حسين         كردميرزا، عزت 
، )2(1اعتيـاد پژوهـي،     ،  هـاي تهـران     شناسايي افراد مستعد سوء مصرف مواد در بين دانشجويان دانشگاه         

80-47  
مصرف مواد در ميان دانشجويان دانشگاه صنعتي       شيوع شناسي   ). 1385(گرجي، يوسف و بكراني، فريدون      

مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه صنعتي اصفهان با همكاري  اصفهان و عوامل خطر و محافظت كننده،        
 .دفتر مركز مشاوره وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ود محمد خاني شهرام، جزايـري علـي رضـا، محمـد خـاني پروانـه، رفيعـي، حـسن، قاضـي طباطبـايي محمـ                
هـاي فـردي و       بررسي اثر مستقيم بازخورد نسبت به مصرف مـواد، كـانون كنتـرل وتوانمنـدي              ). 1386(

  . 3-12، )3 (2دو فصلنامه روانشناسي معاصر، . اجتماعي بر مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر
ثر آموزش  ارزيابي ا : مدل ساختاري مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر        ). 1385(محمدخاني، شهرام   

پايـان نامـه دكتـري، چـاپ نـشده، دانـشگاه علـوم              هاي زندگي بر عوامل ميانجي مصرف مـواد          مهارت
  .بهزيستي و توانبخشي

. بررسي عوامل مؤثر بر تاب آوري در افراد در معرض خطـر سـوء مـصرف مـواد    ). 1384(محمدي، مسعود   
  .خشيي دكتري، چاپ نشده، دانشگاه علوم بهزيستي و توانب نامه پايان

 
Botvin, G. J. (2004). Advancing Prevention Science and Practices: Challenges, Critical 

Issues and Future Directions. Prevention Science, 5, 69-72. 
Botvin, G. J. (2000). preventing drug abuse in schools: social and competence enhancement 

approaches targeting individual- level etiological factors. Addictive Behavior, 25, 887-
897. 

Hall, K. M., Irwin, M. M., Bowman, K. A., Frakenderger, W., Jewtt, D. C (2005). Illicit use 
of prescribed stimulant medication among college students. Alcohol Health, 53 (4), 167-
74. 

Hawkins, J. D., Catalano, R. F., & Miller, J. Y. (1992). Risk and protective, factors for 
alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: Implications for 
substance abuse prevention. Psychological Bulletin, 112, 64-105. 

Kaplan, B. J., Kaplan, V. A., Kaplan, and Sadock's. (2003). Synopsis of Psychiatry: 
Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry. 9th ed. Philadelphia, Pa: Lippincott Williams & 
Wilkins. 

Keller, T. E., Salazar, A. M., & Courtney, M. E. (2010). Prevalence and timing of 
diagnosable health, alcohol, and substance use problems among older adolescents in the 
child welfare system. Children and Youth Services Review, 32, 626- 634. 

Kessler, R. C., McGonagle, K. A., Zhao, S., Nelson, C. B., Hughes, M., Eshlemen, S., 
Wittchen, H., & - Kendler, K. S. (1994). Lifetime and 12-month prevalence of DSM-III-
R psychiatric disorders in the United States: Results from the National Comorbidity 
Survey. Archives of General Psychiatry, 51, 8–19. 



 شناسي مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي بندرعباس وعشي 

 

82  
82 

 

سال ششم، شماره 
23

، پاييز 
1391

V
ol. 6, N

o. 23, A
utum

n 2012 

Melchior, M., Chastang, J., Goldberg, P., & Fombonne, E. (2008). High prevalence rates of 
tobacco, alcohol and drug use in adolescents and young adults in France: Results from 
the GAZEL Youth study. Addictive Behaviors, 33, 122- 133. 

Milani, R., M parrott, A. C., Turner, J. d., & Fox. (2004). Gender differences in self- reported 
anxiety depression, and somatization among ecstasy/ MDMA users. Addictive Behavior, 
29, 965- 971.  

Miller, T. R., Lesting, D. C. & Smith G. S.(2001). Injury risk among medically identified 
alchol and drug abuser. Alcohol: clinical and Experimental Research, 25, 54- 59. 

Mohtasham Amiri, Z., Jafari Shakib, A. & Khalili Moosavi, A. (2009). Prevalence and risk 
factors of ecstasy use among college students in Astara, Islamic Republic of Iran. 
Eastern Mediterranean Health Journal, 15, 1192-1200. 

Poorasl, A. M., Fakhri, A., Rostrum, F., Vahidi: R. (2007a). Predicting the initiation of 
substance abuse in Iranian adolescents. Addictive Behaviors, 32, 3153-3159. 

Rimsza, M. E., Moses, K. (2005). Substance abuse on the college campus. Alcohol Health, 
52, 307-319. 

Slutske, W. S. (2005). Alcohol use disorders among U. S college students and their non 
college peers. Archive of General Psychiatry, 62, 321-327.  

Williams, M. (2001). Drug abuse prevention among minority adolescents: one- Year follow- 
up of a school- based preventive intervention. Prevention Science, 2, 1-13. 

Yukon addiction survey (YAS) preliminary results. (2005). government of Yukon, 
department of Health and social service communications. 

UNODC. (2005). World Drug Report 2005. United Nations Publications. 
Zarrabi, H., Najafi1, K., Kafi, M., and Shirazi1, M. (2009). Substance Use among Students 

of Guilan University of Medical Sciences in Iran in 2005-2006. Acta Medica Iranica, 47, 
473-478. 


	No_23
	2



