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كنند، اين يك جهاد بزرگ،  امروز اگر مسئولين نظام جمهوري اسالمي ايران با مواد مخدر به سختي مبارزه مي
 « مدظله العالي مقام معظم رهبري».    يك حركت بسيار عميق در راه پيشرفت ملت ايران است

 

 

 دبيرخانه ستاد معاون محترم کاهش تقاضا و توسعه مشترکت های مردميـ 

 دبيران محترم شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان های سراسر کشورـ 
 شناسايي عوامل مخاطره آميز و محافظت کننده آمادگي و گرايش به اعتياد در دانشجويان استان خراسان شمالي: موضوع

 :وسیله به استحضار می رساندبدین ام ؛با سالم و احتر

تعيـي  و  »راستای مصوبه شوورای ححیییواد دبیرنانوه سوتاد   بوه م  وور       در  8931سال  طرح پژوهشی مزبور در 

 «شناسايي عوامل مخاطره آميز و محافظت کننده آمادگي و گرايش به اعتياد در دانشجويان اسـتان خراسـان شـمالي   

 . صورد پذیرفته است

 :تحقيق  و روشآماری  هنمونـ 1

انجام پذیرفته و نمونه های پژوهش  حصادفی طبیه اینمونه گیری استفاده از روش با  يکمّ روش به این ححییق

در اعم از دولتی  پیام نور  علمی کاربردی  آزاد  غیر انتفاعی و ف ی حرفوه ای  دانشگاه ها دانشجویان نفر از  983

 .نده ابود نراسان شمالی استانسطح 

مصرف  شیوع روند میزان حاکی است سطح ملینتایج پژوهش های صورد پذیرفته در  نیم نگاهی به :توضيح

میوزان شویوع مصورف موواد در       افوزایش داشوته بوه گونوه ای کوه      مواد در دانشجویان دانشگاه های دولتی 

 درصوووود 1/2معووووادل  8938معووووادل یوووود درصوووود  در سووووال    8911دانشووووجویان در سووووال  

 درصود و پسوران   2.8دنتوران  )درصود   1.1معادل  8931در سال  و (درصد 9.3و پسران  ددرص 8.1ن ادنتر)

 .بوده است( درصد 1 

درصد  ماری جوانوا   9.9ل ماده گُ  ان دادنش 8931یوع ش اسی دانشجویان در سال ابل ذکر است نتایج شق

درصود و   8.1افوزا   درصود  موواد نیورو    2.2درصد  حرامادول  2درصد  حریاک  2.3درصد  حشیش  2.1

میزان شویوع مصورف موواد    . ندبوده ا از مهم حرین مواد مصرفی دانشجویاندرصد   8.3قرص ریتالین 

 در درصود  دانشوجویان سواکن    89.9نود  ردهای مجوردی زنودگی موی ک    هدر دانشجویانی که در نان

در  .بووده اسوت   درصود  1.2زندگی می کردند  نود درصد و دانشجویانی که با نانواده 1.3 ها نوابگاه

معوادل   8931مواد در دانشجویان استان نراسان شمالی در ححییوق سوال    مصرف میزان شیوعضمن 

 .باالحر بوده است( درصد 1/1)درصد بوده که از میانگین کشوری  3.3
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درصد  11نشان داد حدود در دانشجویان دانشگاهها در نصوص عوامل نطر  8931سال  ملی نتایج ححییقو 

درصد  11درصد دارای ک جکاوی زیاد بوده و  19برند   حدود  از انجام کارهای هیجان آور لذد می دانشجویان

درصد  18ک د و  ک  د درس و امتحان   فشار زیادی به آنها وارد می درصد احساس می 17  نگرانی زیاد دارند

درصد دانشجویان  17 د درصد دارای اعتماد به نفس پایین هست 11ک  د   فشار روانی زیادی را ححمل می

درصد انت اراد نود را از دانشگاه برآورده  13معتیدند دانشگاه  حوانایی پرکردن اوقاد فراغت آنها را ندارد و 

درصد ید بار امتحان  99درصد دانشجویان معتیدند که حهیه کردن مواد کار راحتی است و  31. دان د نشده می

بیش   درصد نسبت به پیدا کردن شغل م اسب در آی ده نگران د 18  کردن مصرف مواد را بدون عیب می دان د

درصد  18حدوداً  ک  د درصد با نانواده نود لجبازی می 33درصد به دنبال جلب حوجه و بیش از  37از 

حدود   دان د کافی نمیدرصد امکاناد حفریحی در دانشگاه را  18دانشجویان امکاناد حفریحی در جامعه و حدود 

درصد معتیدند که نانواده  3درصد با پدر ارحباط صمیمانه نداشته و کمتر از  23د از دانشجویان با مادر و درص 89

درصد  83و ( حوهم زا ومخدر  محرک )درصد از دانشجویان مصرف مواد  1. برای آنها اهمیتی قائل نیست

 دانشجویان نشان المت روان وضعیت س  انداعضای نانواده اعالم نموده مصرف مشروباد الکلی را در بین 

درصد احساس  33درصد نارضایتی از گذراندن اوقاد فراغت   18درصد نارضایتی از زندگی   11  می دهد

 .حجربه کرده اند درصد دلشوره و اضطراب را 91غمگی ی و 

 :از اي  پژوهش ـ نتايج حاصله 0

 ويژگي های جمعيت شناختي-1/0

 :سني وضعيت( الف

 
 

 

 رصد د سال -گروه سنی

38-81 88/98 

39-38 77/44 

33-34 38/84 

31-37 44/4 

93-98 13/3 

 33/3 و بيشتر 99

 888 کل
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  : تيوضعيت جنس (ب
 درصد جنس

 39 مرد

 97 زن

 888 جمع کل

 :تاهل وضعيت (ج

 درصد تاهل

 87 متاهل

 19 مجرد

 888 جمع کل

 :وضعيت ترم دانشگاهي( د

 

 

 

 

 

 

 

 

 : وضعيت تحصيالت پدر( ه

 

 

 

 

 :درماوضعيت تحصيالت ( و

 

 

 

 درصد  ترم

8 4% 

3 87% 

9 83% 

4 37% 

1 1% 

3 83% 

7 7% 

1 88% 

1 8% 

88 8% 

 درصد پدر تحصيالتوضعيت 

 %33 زير ديپلم

 %31 ديپلم

 %81 فوق ديپلم

 %33 ليسانس و باالتر

 درصد  تحصيالت مادروضعيت 

 %31 زير ديپلم

 %48 ديپلم

 %83 پلمفوق دي

 %81 لیسانس و باالحر
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 :يافته های توصيفي( 0/0

 :موثر در گرايش به اعتياد دانشجويان مخاطره آميز فردی، خانوادگي و اجتماعي عامل شانزده

 ميانگي  عامل

 91/18 متغیر آمادگی به اعتیاد

 فردی گانه 9 عوامل

 13/21 نگرش نسبت به مصرف مواد 

 79/29 احساس افسردگی

 11/22 مهارد  نود ک ترلی

 13/22 جراد م دی

 93/83 هیجان نواهی

 13/81 کانون ک ترل

 11/89 ه جار پذیری اجتماعی

 11/82 نود پ داره

 13/82 نوشبی ی

 چهارگانه خانوادگي عوامل

 17/81 ن ارد نانواده

 81/81 پیوند با نانواده

 11/81 حعارضاد نانوادگی

 11/88 (ش انتی -یادگیری اجتماعی )بت به مصرف موادنگرش والدین نس

سه گانه عوامل 

 اجتماعي

 17/83 (مصرف مواد در محله ها)بی ن می محیط اجتماعی

 72/81 وضعیت دوستان

 11/88 دسترسی پذیری ادراک شده به مواد مخدر

بووده و   ر هر ید از عواملد فی یا نامطلوب حربه مع ای وضعیت م  ول فوقاجدنمره باالحر در  :بندی جمع

عامل مخواطره آمیوز فوردی      81بین  نمره باالحر در بدین حرحیب  .ادگی اعتیاد را در افراد پیش بی ی می ک  دمآ

نگرش مثبت حر نسبت به مصورف موواد  احسواس افسوردگی      :اهمیت عبارح د از به حرحیب نانوادگی و اجتماعی

 کانون ک ترل بیرونی بیشتر راد م دی کمتر   هیجان نواهی بیشتر  ج  مهارد های نودک ترلی پایین حر باالحر 

پیوند با نانواده ضعیف حر  ن ارد کمتور   نوشبی ی کمتر   نودپ داره ضعیف حر ه جارپذیری اجتماعی ضعیف حر 

ر   نگورش مثبوت حو   بواالحر  حعارضواد نوانوادگی    (دلبستگی ناامن به والدین)پیوند ضعیف حر با نانواده  نانواده 

  (محویط هوای پور نطور بورای مصورف موواد       ) بی ن می محیط اجتماعی باالحر والدین نسبت به مصرف مواد 

 . (دسترسی آسان به مواد)به مواد مخدر  وضعیت دوستان بدحر  دسترسی پذیری ادراک شده بیشتر
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د و تعامل عوامـل  تعداکه هرچه  به گونه ای که شواهد نشان می دهد عوامل نطر به طور افزایشی عمل می ک  د

عکوس هرچوه عوامول محاف وت      و مصرف مواد بیشتر نواهد بود و بور احتمال آسیب پذیری   بیشتر باشد خطر

از ذکر عوامل محاف ت ک  ده که بر عکوس عوامول نطور    ) باشد احتمال نطر کاهش نواهد یافتک  ده بیشتر 

 (.والنی شدن مباحث نودداری شده استمی باش د به م  ور عدم ط

 :پيشنهادها -3

امید است مراحب حوسوط دانشوگاه هوای کشوور محیوق      . با حوجه به مراحب فوق پیش هاد های زیر ارائه می گردد

 :شوند

کميته راهبری پيشگيری از اعتياد در سطح  دانشگاه های استان ها ، با حضور نمايندگان بخش های مختلـف  -

م معظم رهبری، بسيج دانشـجويي، بسـيج اسـاتيد و    مرکز مشاوره ، دفتر فرهنگي، دفتر نمايندگي مقاشامل 

بـا  مبتني بر شـواهد    و مستمر با برنامه ريزی جامع، منسجم، يکپارچه، گرديده وتشکيل و آموزش حراست 

تحقـق  به نسبت ،  شرايط خاص استان و وضعيت پيش روواکاوی و مهندسي مجدد برنامه ها  و با امعان نظر به 

  : مبادرت نمايند زيرموارد 

  باشد دانشجويان پسر، چندي  برابر دانشجويان دختر مي نشان می دهد که مصرف مواد در ملی ححیییادنتایج  .

عوامل نطر های انتصاصی ویژه دانشجویان پسر حدوین گردد حا    برنامهرعایت نیازس جیدر این راستا ضرورد دارد با 

 .مصرف مواد ک ترل شودبرای 

 لذا  ويژه ماده گل، در دانشجویان مصرف ک  ده به سمت مواد کانابی وئیدی به موادتغيير الگوی مصرف  به علت

گردد برنامه های پیشگیرانه به صورد همه جانبه   جامع  و با ایجاد کارزار رسانه ای به ویژه علیه ماده گل   حوصیه می

 .حشیش و ماری جوانا صورد پذیرد

  م ازل استیجاری و نانه های مجردی بیشتر از دانشجویان بومی و با ع ایت به ای که مصرف مواد در دانشجویان

ه گام   لذا الزم است روند برون سپاری نوابگاه های دولتی به بخش نصوصی  ساکن نوابگاه هست و با حوجه به

اسیت اعطای مجوز به نوابگاه داران   نسبت به رعایت برنامه های پیشگیری و روانش انتی در ای گونه نوابگاه ها حس

 .بیشتری را اعمال نموده و از ورود مواد به نوابگاه ها   به شدد جلوگیری نمای د

 است و این موضوع  یکی از عوامل درصد دانشجویان معتیدند که دسترسی به مواد آسان  31بیش از  با حوجه به ای که

با همکاری حراست ه ای سازمان های میابل الزم است لذا نطر اصلی مصرف مواد حوسط دانشجویان می باشد 
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را فراهم   های دانشجوایی ها ونوابگاه حر برای کاهش دسترسی به مواد در اطراف دانشگاه حدابیر جدیدانشگاه ها 

 .وسط دانشجویان سخت حر گرددحنموده حا دسترسی به مواد 

 دبعودی  دانشوجویان پدیوده ای چ   نتایج این مطالعه نشان می دهد که آمادگی و گرایش به اعتیاد در 

بور ایون اسواس الزم      اسوت  فردی، خانوادگي و اجتماعيکه متأثر از عوامل مختلفی در سوطوح  بوده 

 بور شومرده   سه دسته عوامول   هر  در دانشجویان اددر طراحی مدانالد پیشگیری از مصرف مو است

 . دنگیرقرار  برنامه ریزان مد ن ر

 موی حووان بوا      ماعی و گرایش بوه مصورف موواد   با حوجه به ارحباط بین عوامل فردی  نانوادگی و اجت

ش اسوایی و   نطر موصوف   دانشجویان نطرپذیر را بر اساس عواملاجرای ابزارهای غربالگری مناسب

 .دنموبرنامه های پیشگیری اولیه فراهم شان را در  و نانواده های نزمی ه حضور آنا

 پیشگیری از گورایش بوه اعتیواد عمول      می حواند از عوامل مؤثر در  ایجاد نگرش م فی نسبت به مواد

و آموزش مستمر و مبت ی بر شواهد  رام آیکی از مهمترین اقداماد در این زمی ه  اطالع رسانی . نماید

 .است زندگی و سبد زندگی سالم و آموزش مهارد های مصرف مواد و حبعاد در نصوص مضراد

 ه مصورف موواد بوه ع ووان یکوی از     جوانوان و بوا حوجوه بوه ای کو     هیجان نواهی  با ع ایت به عامل  

با ایجواد مراکوز حفریحوی     ضرورد داردلذا فعالیت های حفریحی به همراه دوستان صورد می پذیرد  

حدوین برنامه های جوذاب   هم چ ین. ودنملوگیری جبه مصرف مواد  گرایش  م اسب در دانشگاه ها از

  با انجام نیاز سو جی از دانشوجویان  ه ن یر فعالیت فراغتی  ورزشی  علمی و فره گی در سطح دانشگا

 .از جمله عوامل موثر در غ ی سازی اوقاد فراغت و پیشگیری از مصرف مواد نواهد بود

 دانشوجویان بوه    گورایش   در ها  نانوادگی و همچ ین عدم ن ارد نانواده با حوجه به نیش حعارضاد

جویی و حشوویق دانشوجویان و   مراکز مشاوره در محویط هوای دانشو    حیویت و ایجادلذا  مصرف مواد 

 نسوبت بوه حیویوت     رفع مشوکالد موجوود   ضمن دمراکز   می حوان این ان جهت مراجعه بهآننانواده 

کمود   فرزنودان  بوا ارحبواط  برقوراری   والدین برایآموزش مهارد های حمایتی به  وپیوند نانوادگی 

 .نماید

 اجت واب از ححییور    به م  ورالدین به وو عزد نفس اعتماد به نفس  ءهای ارحیا روشمهارد  آموزش

 .شدمی بادر پیشگیری از گرایش به مصرف مواد  های مؤثر گام   از دیگر جوانان 



 

 

 81/88/8911:   تاريخ

 81/ 3191389:  شماره

  ستاد مبارزه با موادمخدرستاد مبارزه با موادمخدر : پيوست

   0202پالك پالك     --نرسيده به بزرگراه نيايش نرسيده به بزرگراه نيايش     --جنب مجتمع هويزهجنب مجتمع هويزه    --باالتر از ميدان پونكباالتر از ميدان پونك  --بزرگراه شهيد اشرفي اصفهانيبزرگراه شهيد اشرفي اصفهاني    --تهرانتهران

WWW.DCHQ.IR :                 اينترنتي آدرس  

 جمهوری اسالمی اریان

 مهوری ج رياست 

 

 

صراميا رضحميد   

مديرکل  دفتر تحقيقات و آموزش   

 

 ام اسوب  ننواسوته هوای   آموزش میاومت در برابور  اجتماعی و دوست یابی   ادآموزش مهارد ارحباط

ی انطبواق بوا   آموزش مدیریت استرس بورا   د م دیأمهارد های نود ک ترلی و جرآموزش دوستان 

که موی بایسوت بوه صوورد      می باشد محاف ت ک  دهامل وع از جمله دانشجویی شرایط ناص دوره 

 .داز سوی متولیان ذیربط مورد اقدام واقع شوجدی 

 لفه هوای ضوروری بورای ایفوای نیوش      ؤاز م حیویت حشکل های دانشجویی ضد اعتیاد در دانشگاه ها

ه ضرورد دارد از سوی متولیان دانشوگاه هوا موورد حوجوه     حوسط دانشجویان علیه مصرف مواد بوده ک

 .قرار گیرد

 اسوتاندارد  فزایش سوطح پوشوش و اثور بخوش برناموه هوای       ا هنسبت ببیشتر با جدیت  ضرورد دارد

 .در محیط ها و نوابگاه های دانشجویی اقدام الزم صورد پذیرد اعتیادپیشگیری از 

 
 

  

 

 

 

 :رونوشت

 .مزيد استحضاربيرکل محترم ستاد برای ني دجناب آقای دکتر موم


