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بررسی عوامل مرتبط با مصرف داروهای اعصاب و روان در دانشجویان دانشگاه 
    1386 سالدر علوم پزشکی زاهدان 

 
4رضا مسعودی ، غالم3زاده ، قاسم خان2، میثم آبشناس1حسین انصاری*  

میدانشجوی کارشناسی بهداشت عمو2،3 ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشکده بهداشت عضو هیئت علمی،1،4  
  

        مطالعات انجام گرفته در ایران و جهان حاکی از مصرف باالی داروهای اعصاب و روان است که در اکثر موارد به صورت:  مقدمه
به دلیل وجود عوامل استرس زای فراوان به نظر می رسد که دانشجویان از نظر مصرف این داروها در معرض خطر  .خود سرانه صورت می گیرد

           به صورت خودسرانه در دانشجویانهدف از این مطالعه بررسی برخی عوامل مرتبط با مصرف این داروها خصوصاً. ار دارندزیادی قر
  . علوم پزشکی زاهدان استدانشگاه 
    ری تصادفی  به روش نمونه گی1386نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در بهار سال   300در این مطالعه مقطعی: را کروش

عالوه بر اطالعات  .نامه بود روش جمع آوری داده ها به صورت مصاحبه و ثبت در پرسش. طبقه بندی شده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند
       ه ها در داد. وال قرار گرفتندئنحوه تجویز دارو و سابقه بیماری نیز مورد س نوع دارو، دموگرافیک، دانشجویان در مورد سابقه مصرف دارو،

  . در نظر گرفته شد05/0سطح معنی داری نیز  .ارائه و تحلیل شد)  آزمون کای دو(  و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی SPSS.13نرم افزار 
رشته پرستاری، دانشجویان در رشته پزشکی و بقیه در % 31.پسر بودند)  نفر92%(7/30از افراد مورد مطالعه دختر و) نفر208% (3/69: نتایج

که در برآورد شد% 3/20میزان شیوع مصرف داروهای اعصاب و روان  .ها متاهل بودند آن% 10بهداشت و پیراپزشکی تحصیل می کردند و
         مصرف دارو با متغیرهای معدل، رشته تحصیلی، مصرف سیگار و سابقه مراجعه به. بود% 7/24و% 9/18پسر به ترتیب  دانشجویان دختر و

میزان عالقه به رشته، جنسیت،  در حالی که مصرف دارو با متغیرهای مقطع تحصیلی،) >05/0P( پزشک ارتباط معنی داری را نشان داد روان
  ).<05/0P( وضعیت تاهل و سکونت، بعد خانوار و سن ارتباط معنی داری را نشان نداد

 بنابراین برنامه ریزی .ست ا مصرف این داروها در این دانشجویان به نسبت باالدر مقایسه با مطالعات قبلی انجام گرفته در ایران و جهان: بحث
به نظر می رسد مشاوره بیشتر با .  مصرف خود سرانه و علت یابی آن از اهمیت باالئی برخوردار استدر جهت کاهش مصرف، خصوصاً

پزشک و نیز جلوگیری از مصرف سیگار  جعه به روانا با سابقه مردانشجویان با عالقه کم به رشته تحصیلی، دانشجویان پزشکی و نیز دانشجویان
   .در کاهش مصرف موثر است

  داروهای اعصاب و روان، دانشجویان، زاهدان:  کلیدیواژه های
  

  مقدمه
 سطح سالمت جامعه و اعاده آن در ءهدف طب حفظ وارتقا

ای از عوامل تحقق می یابد  این هدف از طریق زنجیره. بیماران است
   ).1(کند  ایفا می که دارو یکی از نقش های اصلی را در این زنجیره 

  
  
  

  
  

  
             استفاده از داروها به طور عمده پریشانی روانی را افزایش 

    %40دهد، طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی حدود می
در کشور ما در ). 2(هزینه های درمانی صرف دارو می شود 

رف دارو افزایش قابل مالحظه ای در  رقم مص1376سال 
  ).3(فروش ریالی و مصرف عددی داشته است 
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                                                          حسین انصاری و همکاران روان در دانشجویان زاهدان   مصرف داروهای اعصاب و
  

مواد روانگردان در  شیوع استفاده از داروهای اعصاب و
تحقیقات بسیاری به اثبات رسیده که در این میان دانشجویان به 

 استفاده بیشتری پیش رو،و مشکالت  را دارددلیل آشنایی بیشتر 
 در کلانجام گرفته در ایاالت متحده، در مطالعه  .دارنداز دارو 

 گزارش استفاده غیر قانونی از تجویز محرک ها را 1/8%
ها استفاده  که حداقل یک بار در طول زندگی از آناشتند،د

 اذعان  آن را در طول سال گذشته نیز مصرف%4/5. کرده بودند
 از این را برای استفاده غیرقانونی ها منبعی که آن .کرده بودند

 ).4(ها بود  دوستان و همساالن آن داروها راهنمایی کرده بود،
  درمانییدر مطالعه قبلی انجام گرفته در قزوین در مراکز آموزش

  درصد برآورد شد8/4شیوع مصرف داروهای اعصاب و روان 
همچنین در مطالعه دیگری که در قزوین انجام شد نشان داد ). 5(

  ).1( می باشد% 8/4صاب و روان که شیوع مصرف داروهای اع
و خود  در مطالعه انجام گرفته در اسپانیا نیز مصرف مواد غیرمجاز

  ).6( شده است گزارش % 8/27ساله   15-64درمانی در جمعیت 
    داروهای رخوت زا و خواب آوری که در ایران بسیار از

ها استفاده می شود دست کمی از مواد اعتیادآور ندارند و  آن
که ممکن است همراه با تشنج  ها به دلیل این آن  ترکحتی
و  سخت ترممکن است  از ترک مواد اعتیاد آور ،باشد

استفاده ناپسند از داروها ممکن است در ). 5(باشد تر  خطرناک
مانع  افرادمهارت های تکنیکی در  قابلیت یادگیری و توسعه

 ر می دهد تحت تاثیر قرازندگی راراین کیفیت بایجاد کند و بنا
مطالعه ای که در دانشجویان دانشگاه پزشکی زاگرب  .)7(

نشانگر استفاده از داروها به طور بسیار زیاد و بدون  انجام شد،
گردان در میان   استفاده از مواد روانونظارت پزشکی بود 

     شایع ترین . دانشجویان پزشکی زاگرب بسیار شایع بود
نی از این داروها به ترتیب عبارت ها برای استفاده غیرقانو انگیزه
و  %8/59کمک به مطالعه  ،%2/65 کمک به تمرکز  ازشد

رسیدن به   شامل نیزانگیزه های دیگر  و%5/47افزایش هوشیاری 
 شیوع ).8( بود %9/29وکنجکاوی  %01/3 یک حالت عالی

تحقیقات  گردان در مواد روان دارو های اعصاب و استفاده از
        به دانشجویان که در این میان   رسیده   اثبات بسیاری به

    .دارند بیشتری  استفاده راه   سر   و مشکالت  بیشتر  آشنایی دلیل

  
  

  در کلانجام گرفته در ایاالت متحده نشان می دهد که مطالعه 
گزارش استفاده غیر قانونی از تجویز محرک ها را دارند که  % 1/8

 %4/5 ها استفاده کردند، ز آنحداقل یک بار در طول زندگی ا
 ها منبعی که آن .گزارش استفاده آن را در طول سال گذشته دادند

 را برای استفاده غیر قانونی از این داروها راهنمایی کرده بود،
در بررسی قبلی انجام گرفته در  ).4(ها بود  آن دوستان و همساالن

دست آمد که وین اتریش در دانش آموزان دبیرستانی این نتیجه به 
کسانی که سوء مصرف مواد مثل داروها و الکل را دارند تفکرات 

 ست اها نسبت به بقیه به طور معنی داری باال خودکشی نیز در آن
بررسی های قبلی انجام گرفته در ایاالت متحده نیز این   در ).9(

از دانش آموزان سوء مصرف مواد % 4/16نتیجه به دست آمد که 
و سایر ن الکل دارند و وابستگی به ماری جوانایا وابستگی به 

گزارش شده است و % 9/3و % 4/13غیر مجاز به ترتیب  داروهای
  ).10( مرتبط است الکل با نشان داده شده است که مصرف دارو

اگر چه اختالالت روانی از بدو پیدایش بشر کماکان وجود 
 آن اما زندگی ماشینی و فشارهای روانی حاصل از داشته است،

تاثیرات عمده ای بر بهداشت روان و کیفیت زندگی مردم 
طراب خوانده ضکه قرن بیستم قرن ا گذاشته است، به طوری

پیش بینی شده است که افسردگی تا چند سال آینده  شده و
لذا بررسی عوامل دخیل  .الت بشر باشدضیکی از بزرگترین مع

 روان در بروز و شیوع اختالالت روانی و کاهش سطح سالمت
 این پژوهش هدف. )11(اقشار مختلف جامعه ضروری است 

این است که شیوع استفاده از داروهای اعصاب و روان و 
             عوامل مرتبط با آن را در میان دانشجویان دانشگاه 

   تا به این طریق با تشویق علوم پزشکی زاهدان مشخص کند،
 تالالت مرتبط،و تاکید بر مسئولیت افراد در کشف این اخ

ها را باال برده و گامی در  سطح بهزیستی و کیفیت زندگی آن
با تعیین عوامل  .جهت داشتن جامعه ای سالم تر برداشته باشیم

 در مورد دانشجویانی خصوصاً( موثر در مصرف این داروها 
که بدون دلیل پزشکی تشخیص داده شده این داروها را 

خطر را  معرض در   ویان دانشج   می توان،)می کنند مصرف
     ولین قرارداد تائشناسایی کرده و اطالعات را در اختیار مس

  .کمک گردد وضعیت دانشجویان  به بهبود  بهتر  برنامه ریزی با
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   36، 35شماره  ،86 پاییز و زمستان                                                                فصلنامه اصول بهداشت روانی      
  

   کارروش
        نفر از دانشجویان دانشگاه 300در این مطالعه مقطعی 

گیری  به روش نمونه 1386علوم پزشکی زاهدان در بهار سال 
 .تصادفی طبقه بندی شده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند

ین ه انمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای صورت گرفت ب
ترتیب که تعداد دانشجویان به تفکیک هر دانشکده از آموزش 
کل دانشگاه اخذ گردیده، سپس به تناسب جمعیت هر 

ع  روش جم.دانشکده نمونه کلیه دانشکده ها مشخص گردید
 .نامه بود آوری داده ها به صورت مصاحبه و ثبت در پرسش

عالوه بر اطالعات دموگرافیک، دانشجویان در مورد سابقه 
نحوه تجویز دارو و سابقه بیماری نیز  نوع دارو، مصرف دارو،

جمع آوری اطالعات توسط . وال قرار گرفتندئمورد س
 در مورد دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی که قبالً

 نامه با کمک اعضای هیئت علمی گروه روان واالت پرسشئس
. توجیه شده بود، انجام گرفت پزشکی شناسی و روان

گر، قبل  پرسش دانشجویان انتخاب شده در نمونه، در حضور
           نامه را تکمیل کرده و تحویل از کالس درس پرسش

عالوه بر اطالعات دموگرافیک، دانشجویان در . می دادند
نحوه تجویز دارو و سابقه  نوع دارو، د سابقه مصرف دارو،مور

  . وال قرار گرفتندئبیماری نیز مورد س
در این مطالعه منظور دسته خاصی از داروهای اعصاب و 
روان نبوده است، بلکه به شکل کلی منظور داروهایی بوده 
         است که روی سیستم اعصاب و روان فرد موثر است، 

   ها به ضد افسردگی ها، ضد اضطراب ها و  آنکه می توان از
در این مطالعه فرد هر کدام از . آنتی سایکوتیک ها اشاره کرد

این داروها را مصرف می کرد، جزء مصرف کننده های 
نامه ها بدون  پرسش .روان قرار می گرفت داروهای اعصاب و

کد بندی شده و اطالعات افراد  نامه ها نام بوده و کلیه پرسش
داده ها در نرم افزار  .گردید ه صورت محرمانه تلقیب

SPSS.13 و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی                 
   نیز  معنی داری سطح .شد تحلیل  و  ارائه)  آزمون کای دو( 

  . نظرگرفته شد در  05/0

  
  

  نتایج
%) 7/30(92دانشجوی دختر و %) 3/69( 208این مطالعه در 

و  30/66، 90/55به ترتیب .  پسر مورد بررسی قرار گرفتدانشجوی
  پرستاری ، بهداشت، دندانپزشکی،پزشکی نفر در دانشکده های 59
در مقطع ) 7/22( نفر68 . مشغول به تحصیل بودندپیراپزشکی و

کارشناسی و بقیه در مقطع دکترا تحصیل %) 46( نفر138کاردانی، 
            خوابگاه زندگی  درصد از دانشجویان در3/75.می کردند

%) 3/11( نفر34 .ها متاهل بودند  درصد از آن3/10می کردند و تنها 
   سابقه مراجعه به %) 3/9( نفر28از دانشجویان اعتیاد به سیگار و 

سابقه مصرف داروی %) 3/13( نفر40 .پزشک را ذکر کردند روان
ن داروها در حال حاضر ای%) 3/20( نفر 61 داشتند واعصاب و روان

%) 33/10(  مورد31 طبق اظهارات افراد در .را مصرف می کردند
 13تجویز توسط پزشک و) 3/16(  مورد49مصرف خودسرانه، 

       .پزشکی مشاهده شد تجویز توسط متخصص روان%) 3/4( مورد
در این مطالعه وضعیت مصرف داروهای اعصاب و روان به همراه 

مقطع تحصیلی،  رشته تحصیلی، بر حسب جنسیت، متغیرهای مستقل
       استفاده از سیگار، عالقه به رشته تحصیلی ، سابقه مراجعه به 

وضعیت سکونت و تاهل  معدل، بعد خانوار، سن، پزشک، روان
              %9/18شیوع مصرف در دانشجویان دختر  .قرار گرفتمورد بررسی 

چه میزان مصرف اگر . بود) 22 (%7/24دانشجویان پسر  و)  نفر39(
کای  رسد ولی به هر حال آزمون در دانشجویان پسر باالتر به نظر می

دو ارتباط معنی داری را بین جنسیت و مصرف داروهای داروهای 
از نظر رشته تحصیلی  ).p<05/0( اعصاب و روان نشان نداد 

و  )نفر18 (%1/28بیشترین میزان مصرف در دانشجویان پزشکی 
. بود)  نفر5  (%5/8  پیراپزشکی  در دانشجویانکمترین میزان مصرف

آزمون کای دو ارتباط آماری معنی داری را بین رشته تحصیلی و 
          )>05/0P( مصرف دارو های اعصاب و روان نشان داد

 وال پاسخئ نفر به این س5به ذکر است که  الزم  ).1( شماره جدول
 مقطع کاردانی،  میزان شیوع مصرف در دانشجویان.نداده بودند

 درصد بود ولی  به  25و 3/15 ،8/25 کارشناسی و دکتری به ترتیب
     کای دو ارتباط معنی داری را بین مقطع تحصیلی هر حال آزمون 

  ).p<05/0 (   نداد نشان  روان  و  اعصاب  داروهای  و مصرف 
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                                                            حسین انصاری و همکاران روان در دانشجویان زاهدان   مصرف داروهای اعصاب و
  

  85-86 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال توزیع فراوانی مصرف داروهای اعصاب و روان در دانشجویان - 1جدول 
  )دانشکده( برحسب رشته تحصیلی 

   دارومصرف  کل  خیر  بلی
  رشته

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  100  64  9/71  46  1/28  18  پزشکی

  100  29  7/82  24  2/17  5  دندانپزشکی
  100  55  4/76  42  6/23  13  بهداشت
  100  88  3/77  68  7/22  20  پرستاری

  100  59  5/91  54  5/8  5  پیراپزشکی
  100  295  3/79  234  7/20  61  کل

048/0=P                       5/9 =χ2           
   

از دانشجویانی  همیشه از سیگار  )نفر3 (%5/37در این مطالعه 
از دانشجویانی که گاهی  )نفر7 (%28 استفاده می کردند،

 )نفر51 (%5/19 و کردند می استفاده از سیگار اوقات
ازدانشجویانی که هرگز از سیگار استفاده نمی کردند از 

 آزمون کای دو .داروهای اعصاب و روان استفاده می کردند

 آماری بین استفاده از سیگارو مصرف دار معنی ارتباط
  شماره جدول )>05/0P( نشان داد داروهای اعصاب و روان

  .ودند نفر پاسخ نداده ب5  به این سوال نیز).2(
  

   85-86 توزیع فراوانی مصرف داروهای اعصاب و روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال - 2جدول 
  برحسب  استفاده از سیگار

  دارو مصرف  کل  خیر  بلی
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  استفاده از سیگار

  100  8  5/62  5  5/37  3  همیشه
  100  25  72  18  28  7  گاهی اوقات

  100  262  5/80  211  5/19  51  هرگز
  100  295  3/79  234  7/20  61  کل

049/0 P=                           2/8 χ2=  
از دانشجویانی که عالقه به  )نفر19 (٪3/21در این مطالعه 

با عالقه  )نفر 16 (%16رشته تحصیلی شان را زیاد ذکر کردند ،
با عالقه )نفر 4(% 7/26وسط، با عالقه مت )نفر 17 (%6/23 زیاد،
با عالقه کم از داروهای اعصاب و روان ) نفر 5 (%3/26کم و

آزمون کای دو ارتباط معنی داری را بین . استفاده می کردند
عالقه به رشته تحصیلی و مصرف داروهای اعصاب و روان 

 )نفر13 (%4/46این مطالعه نشان داد که  ).P<05/0( نشان نداد
شناس  پزشک یا روان که سابقه مراجعه به رواناز دانشجویانی 

از دانشجویانی که سابقه مراجعه نداشتند  )نفر48 (%18داشتند و 
 X2آزمون  .می کردند از داروهای اعصاب و روان استفاده 

رشته تحصیلی و مصرف  ارتباط معنی داری را بین عالقه به
 شماره جدول). >05/0P(داروهای اعصاب و روان نشان داد

این مطالعه نشان  . نفر پاسخ نداده بودند 5 وال نیزئ به این س).3(
  داشتند،14از دانشجویانی که معدل زیر )نفر 9 (%6/34داد که 

 18 تا 14ها بین  از دانشجویانی که معدل آن)نفر 45 (8/20%
داروی اعصاب و روان مصرف می کردند، در حالی که  بود،

           18دل باالتر از مصرف دارو در بین دانشجویان با مع
آزمون کای دو ارتباط معنی دار آماری را بین  .نمی شوددیده 

 معدل و مصرف داروی اعصاب و روان نشان می دهد
)05/0P<(  شماره جدول )4.(   
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   85-86 توزیع فراوانی مصرف داروهای اعصاب و روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال - 3جدول 
  پزشک برحسب سابقه مراجعه به روان

    دارومصرف  کل  خیر  بلی
  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  پزشک سابقه مراجعه به روان

  100  28  6/53  15  4/46  13  بلی
  100  267  82  219  18  48  خیر
  100  295  3/79  234  7/20  61  کل

001/0                              P=5/12 χ2=  
 

   برحسب معدل85-86 توزیع فراوانی مصرف داروهای اعصاب و روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال - 4جدول 
  

  دارو مصرف  کل  خیر  بلی
  معدل

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  100  39  3/69  27  7/30  12   و کمتر14
17 – 15  45  9/19  181  1/80  226  100  
  100  35  6/88  31  4/11  4   و باالتر18
  100  300  49/79  239  3/20  61  کل

041/0 P=                           6/6 χ2=  
  

الزم به ذکر است که در این مطالعه معدل ترم گذشته مد نظر  
ودانشجویانی  وال شدئ معدل دیپلم س1بود و در دانشجویان ترم 

 داشتند در طبقه اول ودانشجویانی که 15که معدل کمتر از 
  . داشتند در طبقه دوم قرار گرفتند18معدل کمتر از 

 از دانشجویانی که مجرد بودند) نفر54 (%5/20در این مطالعه 
از دانشجویانی که متاهل بودند داروی اعصاب  )نفر7 (%6/22و 

 ارتباط معنی دار آماری X2آزمون .می کردند و روان مصرف
        را بین وضعیت تاهل و مصرف داروی اعصاب و روان

همچنین رابطه معنی داری بین مصرف  ).<05/0P( نشان نداد
دارو و متغیرهای بعد خانوار،جنسیت، سن و وضعیت سکونت 

  ).<05/0P(مشاهده نشد
  

  بحث 
در مطالعه حاضر شیوع مصرف داروهای اعصاب و روان در 

در اکثر مطالعات مشابه انجام . درصد برآورد شد 3/20دانشجویان
  جزئی زمینه، بررسی مصرف داروی اعصاب و روانگرفته در این 

) 1(مطالعه قبلی انجام گرفته در قزوین   .ها بوده است از کار آن
 داروهای اساسی که خانواده های روستایی تحت پوشش در مورد
، نشان داد که  ندردک در منزل نگهداری می بهداشت خانه های

ر موارد به  بوده واکث8/4شیوع مصرف داروهای اعصاب و روان 
نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در . صورت خود سرانه است

 خارج از کشور به دلیل تفاوت در فرهنگ و رسوم نوع ماده 
به عنوان مثال مطالعه  . ها با کشور ما تفاوت دارد مورد مصرف آن

 نشان داد که  مصرف مواد غیر قانونی ) 6 ( انجام شده در اسپانیا
همچنین مطالعه قبلی .  درصد است8/27ساله  15-64در جمعیت 

، بیشترین مصرف مربوط به )12( انجام گرفته در دانشجویان لندن
که البته در کشور ما به دلیل فرهنگ . الکل،نیکوتین و حشیش بود

   .دینی و رسوم اجتماعی مصرف الکل بسیار پایین و ناچیز است
انجام شد استفاده از ) 8(در مطالعه دیگری که در زاگرب کرواسی

 درصد متغیر بوده است که 33 تا 15داروهای روان گردان، 
  . بوده است  طی سال های اخیرنشانگر افزایش استفاده در
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مصرف  میزان) 6(همچنین مطالعه دیگر انجام شده در اسپانیا 
 درصد برآورد کرده 3/8غیرقانونی و خود سرانه از داروها را 

در مطالعه . بود و ریتالین در صدر مصرف این مواد بوده است
     حاضر بیشترین موارد مصرف به ترتیب مربوط به فلوکستین

 نفر 8 ، آلپرازوالم)%7/10( نفر 32، کدئین )%15( نفر 45
  یپ تیلین، رنورت دیازپام، ایمی پرامین، کلونازپام، ،)7/2%(

از جمله . می تریپ تیلین، پرازپام و ریتالین بودکلومی پرامین، آ
ذکر  ها توسط دانشجویان  داروهای دیگری که استفاده از آن

ناپروکسن  امپرازول، رانیتیدین، بروفن آنتی هیستامین،: گردید
   .ها ناچیز بود بود که میزان مصرف آن

و نیز با در ) 13،14( با توجه به مطالعات انجام شده ی دیگر
فتن عوارض نامطلوب مصرف داروهای اعصاب و نظر گر
رسد و جا دارد تا  این میزان مصرف به نظر باال می روان،

مشاورین محترم  محترم راهنما، مسئولین محترم از جمله اساتید
دانشجویی و معاونت محترم دانشجویی فرهنگی  مرکز مشاوره

نسبت به بررسی بیشتر در باره مشکالت دانشجویان توجه 
 دانشجویان باید از عواقب بد این داروها، ی نشان دهند وبیشتر

 از آن . در موارد مصرف خود سرانه آگاهی پیدا کنندخصوصاً
     جا که مطالعات مشابه در این زمینه کمتر انجام شده است
لذا قادر به مقایسه نتایج خود با دیگران نبوده و در مورد نتایج 

   .مطالعه حاضر بحث خواهیم کرد
این مطالعه رابطه معنی داری بین مصرف داروی اعصاب و در 

با توجه به مصرف باالتر در . روان و رشته تحصیلی مشاهده شد
این مسئله ناشی از طوالنی تر بودن  رسد رشته پزشکی به نظر می

های تحصیلی  ایشان و آشنایی بیشتر با داروهای مختلف از  سال
تفاوت دانشجویان  باشد و جمله داروهای اعصاب وروان می

پزشکی با دانشجویان پیراپزشکی که کمترین میزان مصرف را در 
از طرفی در . جای بحث و علت یابی دارد بین دانشکده ها دارند،

 مورد مقطع تحصیلی نیز، باال بودن میزان مصرف در رشته های
 کمتر از عالقه ناشی احتماالً به کارشناسی می تواند کاردانی نسبت

 باالترکاردانی به رشته تحصیلی شان نسبت به مقاطع  دانشجویان
   ) 8( کرواسی   در  گرفته  انجام   قبلی مطالعات   با   نتیجه این . باشد

  
این مطالعه همچنین رابطه  . دارد هم خوانی  )10( نیوجرسی و

معنی داری را بین مصرف سیگار و داروهای اعصاب و روان 
لی که باعث روآوردن افراد به به نظر می رسد عوام .نشان داد

ها را به مصرف  مصرف سیگار می شود با عواملی که آن
داروهای اعصاب و روان ترغیب می کند مشابه و یا تکمیل 

ین معنی که احتماال مشکالت باعث روی ه اب کننده هم باشند،
روان  آوردن دانشجویان به سیگار و به داروهای اعصاب و

  ن این رابطه شده که جای بحثموجب معنی دار شد گشته و
   .بررسی بیشتری دارد و

پزشک  در  مصرف داروهای اعصاب وروان ومراجعه به روان
دهد و  این مطالعه از نظر آماری رابطه معنی داری را نشان می

پزشک مراجعه کردند  هایی که به روان نزدیک نیمی از آن
  %18 داروهای اعصاب و روان را مصرف می کردند و در مقابل

پزشک را دارند به طور  از کسانی که سابقه عدم مراجعه به روان
در کل کسانی که دارو . خود سرانه دارو مصرف می کنند

و  پزشک داشتند  عدم مراجعه به روان%16 می کردند، مصرف
البته این نتیجه منطقی می باشد . خودسرانه دارو مصرف می کردند

شار هستند، بیشتر نیز دارو زیرا کسانی که از نظر روانی تحت ف
 بنابراین توصیه می شود که اساتید خصوصاً. مصرف می کنند

اساتید راهنما این دانشجویان را بیشتر مد نظر قرار داده و در جهت 
  .غربالگری این دانشجویان و علت یابی آن نیز اقدام شود

 مصرف دارو و نی را بی داری رابطه معنمطالعه حاضر همچنین
رسد  هایی که معدل باالتری دارند به نظرمی آن. ن دادمعدل نشا

 یا این ،که از وضعیت بهتری از نظر روحی روانی برخوردارند
که از وضعیت وضعیت بهتری بوده اند که از نظر روحی در 

مصرف داروی اعصاب  . نده ار خوردار شدبتحصیلی خوبی نیز 
بود و این و روان در کسانی که معدل پایین تری داشتند بیشتر 

وضعیت خوبی  ها از ابتدا باشد که آن مسئله شاید نه به دلیل این 
ها باعث پایین آمدن  نداشتند، بلکه شاید وضعیت نامساعد آن

. معدل در ایشان و مصرف داروی اعصاب و روان شده است
 مشابهی را نتایجنیز ) 15( پاکستان  درمطالعه قبلی انجام شده

  .  گزارش کرده است
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اگر چه این تحقیق رابطه معنی داری در مصرف داروهای 
اعصاب و روان وسن نشان نداد اما باالتر بودن میزان مصرف 

سال که نسبت به سایر سنین افزایش  25در سنین باالی 
این نتیجه با مطالعه قبلی . باشد محسوسی دارد قابل بررسی می

. داردهم خوانی ) 13(و برزیل ) 5(انجام گرفته در قزوین 
همچنین رابطه معنی داری بین مصرف داروی اعصاب و روان 
و وضعیت سکونت مشاهده نشد اما به دلیل شیوع کم مصرف 
به نظر می رسد زندگی در کنار خانواده باعث وجودآرامش 
     روحی و روانی در دانشجویان بومی نسبت به دانشجویان

ف داروهای در این مطالعه رابطه بین مصر. غیر بومی می گردد
جنسیت  اعصاب و روان و وضعیت تاهل، عالقه به رشته و

وال ئبا توجه به درصد نمونه هایی که  به این س. معنی دار نبود
پاسخ ندادند جای شک و تردید نسبت به آن وجود دارد و 
شاید به دلیل زیاد بودن بعد خانوار این نمونه ها از دادن پاسخ 

 ر چند از نظر آماری رابطهه.وال خودداری کردندئبه این س
معنی داری بین مصرف داروی اعصاب و روان و مقطع 
تحصیلی دیده نشد اما جالب توجه است که مصرف دارو در 
دانشجویان کاردانی و دکتری باالتر از کارشناسی بوده است و 
 شاید به این دلیل باشد که دانشجویان کاردانی با توجه به این

  ترک کردند و وارد محل ناشناخته ایکه به تازگی خانواده را
. شدند از نظر روحی و روانی بیشتر تحت تاثیر  قرار گرفتند

دانشجویان پزشکی هم شاید به دلیل طوالنی بودن تحصیل 
            نسبت به دیگر مقاطع از نظر عصبی بیشتر تحت تاثیر 

. می گیرند و به مصرف داروی اعصاب روی می آورند قرار
اگر . جنسیت نیز شیوع مصرف در آقایان بیشتر بوددر مورد 

  به  ولی   نداد  نشان ارتباط  با مصرف دارو چه عالقه به رشته
 می رسد این افراد در معرض خطر باشند، لذا اساتید راهنما  نظر

این مورد باید توجه زیادی را مبذول دارند و عالقه مندی  در
   امیدواری و  برده  باال  لیتحصی  رشته   به   نسبت  دانشجویان را

  .بدهند  بیشتری 
  

  پیشنهادات 
براساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر درصد باالیی از 

همین طور مصرف . دانشجویان پزشکی دارو مصرف می کردند
پایین   باالتر در بین دانشجویان خوابگاهی، دانشجویان با معدل

ند و همچنین در تر و دانشجویانی که از سیگار استفاده می کرد
دانشجویانی که  سابقه  مراجعه  به  روان  پزشک داشتند دیده 

 باالتر از سایر داروهای  مصرف داروی استامینوفن  کدئین. شد
دیگر بود که ممکن است  به دلیل تهیه آسان تر و وجود این 

با توجه به . باور غلط که این دارو ها عوارض کمتری دارد باشد
نهاد می شودکه سطح آگاهی دانشجویان راجع نتایج حاصله پیش

روان افزایش داده شود  به عوارض نامطلوب داروهای اعصاب و
پزشک در زمان  شناس و روان و دانشجویان به مشورت با روان
 کالس های مشاوره در برگزاری . فشارهای روحی تشویق شوند

دانشگاه و خوابگاه های دانشجویی و آشناکردن دانشجویان با 
جذب دانشجویان بومی و یا تسریع در  رکز مشاوره دانشگاه وم

وضعیت انتقال دانشجویانی که از نظر روحی و روانی قدرت 
می تواند در این مورد کمک کننده  تطابق با این محیط را ندارند

می شود که دانشجویان در معرض خطر  همچنین پیشنهاد. باشد
، سابقه )امکانتا حد (از جمله کسانی که سیگار می کشند 

مراجعه به روان پزشک را دارند و از نظر وضعیت تحصیلی 
مطلوب نمی باشند به مسئولین و اساتید راهنما معرفی شده 

البته اساتید راهنما در کشف چنین . وبیشتر مد نظر قرار گیرند
  .دانشجویانی باید تالش کند
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 َ 
ntroduction: The previous studies in Iran and around the world showed that the use of psychiatric 
drugs is high and usually is not physician permitted. The students are exposed with various 
stressor factors, so they are at high risk. The purpose of this study is assessment of related factors 

of using these drugs among students of Zahedan University of Medical Sciences. 
 Methods and Materials: This cross-sectional study carried out on 300 students of ZUMS in 2007.The 
subjects were selected using stratified random sampling. The data collected with interview and registered 
in questionnaire. In addition to demographic information, we asked from all subjects about history of use 
of these drugs, type of drugs, and history of illness. The data were analyzed by SPSS version 13           
soft ware using descriptive and analytical (chi square test) statistics. Significant level was set as 0.05. 

Results: 208 (69.3%) of subjects was females and 92 (30.7%) was males. Thirty one percent were in 
medical and the others were in health, nursing and paramedical faculty. Only 10% of students were 
married. The prevalence of use of these drugs was 20.3% that were 18.9% and 24.7% among female 
and male students respectively (P>0.05). Use of drugs was related to grade point average in previous 
semester, field of students, history of referring to psychiatry and  smoking (P<0.05) and was not 
related to interesting to current field, age, living place, sex, marital status, size of household and 
graduate level (P>0.05). 

Conclusion: As compared with previous studies in Iran and around the world, the use of these drugs 
among students of Zahedan University of Medical Sciences is high, so planning toward decreasing of 
these drugs consumption (especially when is not physician permitted) and discover it's cause is too 
important. It seems that more council with student that uninterested to their course, medical students 
and students with history of referring to psychiatrist and also prevention of smoking can be decreased 
use of these drugs. 
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