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Abstract
Background and Objectives: Dissatisfaction with life and use of drugs
in adolescents is a worrying problem, since each of these problems is
associated with many negative consequences. The purpose of this study
was to investigate the relationship between life satisfaction and
tendency to addiction in the students of Qom University of Medical
Sciences.
Methods: This cross-sectional descriptive-analytical study, was
performed on all students of Qom University of Medical Sciences.
Statistical population consisted of 250 individuals who were selected
with systematic random sampling in the second semester of academic
year 2016-2017 and responded to demographic characteristics,
Diener’s Satisfaction with Life, and Tendency to Addiction
questionnaires. Data were analyzed using Pearson correlation
coefficient and regression at a significant level of p<0.05.
Results: The mean of students' tendency to addiction was 32.03+19.25
and the mean of student's life satisfaction was 23.7+6.19. Also, there
was a significant reverse relationship between life satisfaction and
tendency to addiction among the students.
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Conclusion: The results of this study showed that increasing life
satisfaction is associated with a decrease in tendency to addiction in the
students. Therefore, planning is necessary to improve the satisfaction
with life during the academic period and reduce the tendency to
addiction in this group of society.
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مقاله پژوهشي
)(Original Article

بررسی ارتباط بین رضایت از زندگی با تمایل به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی قم
زهرا علیاکبرزاده آرانی

*1،2

 ،سمیه سلمانی

 ،3اعظم بیدرفش

4

1گروه اتاق عمل ،دانشکده پیراپزشکی،

چکیده

دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.

زمینه و هدف :عدم رضایت از زندگی و مصرف مواد مخدر در جوانان ،مسئلهای نگرانکننده

2گروه سالمندشناسی ،دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی تهران ،تهران،

است؛ چراکه هریک از این مشکالت با بسیاری از پیامدهای منفی همراه است .در این مطالعه به
بررسی ارتباط بین رضایت از زندگی و تمایل به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم
پرداخته شد.

ایران.
3گروه پرستاری داخلی جراحی ،دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.

روش بررسی :این مطالعه به روش توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی بر روی تمامی دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد .جامعه آماری شامل  250نفر بود که در نیمسال دوم سال
تحصیلی  1395-1394بهطور تصادفی منظم انتخاب شدند و به پرسشنامههای مشخصات

4گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشگاه

جمعیتشناختی ،رضایت از زندگی داینر و تمایل به اعتیاد پاسخ دادند .دادهها با استفاده از

علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.

ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون در سطح معنیداری p>0/05 ،تحلیل شدند.
یافتهها :میانگین تمایل به اعتیاد در دانشجویان 32/03+19/25 ،و میانگین رضایت از زندگی
دانشجویان 23/7+6/19 ،بود .همچنین بین رضایت از زندگی با گرایش به اعتیاد در بین
دانشجویان ،ارتباط معنیداری در جهت معکوس وجود داشت.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد افزایش رضایت از زندگی با کاهش گرایش به اعتیاد در
دانشجویان همراه است؛ بنابراین برنامهریزی در جهت ارتقای رضایت از زندگی در دوران

*نویسنده مسئول مکاتبات:
زهرا علیاکبرزاده آرانی؛ گروه
اتاق عمل ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه

دانشجویی و کاهش گرایش به اعتیاد در این قشر از جامعه ،از موارد ضروری است.
کلیدواژهها :اختالالت ناشی از مصرف مواد؛ رضایت؛ اعتیاد؛ دانشجویان؛ قم ،ایران.

علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.
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مقدمه

خواهد شد ( .)9درواقع ،ارتباط بین رضایت از زندگی و گرایش

امروزه موضوع رضایت از زندگی ،از مباحثی است که توجه و

به مواد ،رابطهای دوطرفه است؛ به عبارتی هم کاهش رضایت از

عالقه بسیاری از صاحبنظران و روانشناسان را به خود جلب کرده

زندگی میتواند منجر به مصرف مواد گردد و هم مصرف مواد به

و بسیاری از پژوهشها در دنیا براین پایه و اساس صورت

کاهش رضایت از زندگی میانجامد ( .)10بااینحال ،مطالعات

میگیرد؛ چراکه بهرغم پیشرفتهای علمی در زمینههای مختلف،

صورتگرفته در زمینه ارتباط بین سوءمصرف مواد و رضایت از

هنوز انسانها در زندگی خود با موقعیتها ،اتفاقات و وقایعی

زندگی ،نتایج متناقضی را نشان میدهد .نتایج مطالعات

مواجهاند که میتواند سالمت روانی آنها ،بهویژه رضایت از

( Kuntsche & Gmelسال  Piko ،)2004و همکاران (سال

زندگی را دچار اختالل کند ( .)1رضایت از زندگی ،یک فرآیند

 Tu ،)2005و همکاران (سال  Zullig ،)2008و همکاران (سال

داوری است که افراد ،کیفیت زندگی خود را طبق مالکهای

 ،)2001نشان داد بین سوءمصرف مواد با رضایت از زندگی،

منحصربهفرد خود ارزیابی میکنند و یک صفت پایدار و عینی

ارتباط منفی وجود دارد ( Cheung .)14-11و همکاران نیز در

نیست؛ بلکه به تغییرات موقعیتی ،حساس بوده و براساس برداشت

مطالعه خود (سال  )2016دریافتند در افرادیکه از زندگی خود

و دیدگاه خود افراد در نظر گرفته میشود ( .)2جوانان ازجمله

رضایت کمتری دارند؛ احتمال مصرف مواد در  30روز آینده

دانشجویان در یک جامعه ،باالترین حساسیت را نسبت به تغییر

بیشتر است ( .)15اما محمد و همکاران در مطالعهایی (سال ،)1395

شرایط محیطی از خود نشان میدهند و در برخورد با مسائل

هیچ ارتباط معنیداری بین سوءمصرف مواد و رضایت از زندگی

زندگی ،در معرض خطر کاهش رضایت از زندگی قرار دارند

نشان ندادند ( .)16مطالعات زیادی در ارتباط با رضایت از زندگی

( .)3افراد با احساس رضایت از زندگی باال ،هیجانهای مثبت

و گرایش به اعتیاد در دانشآموزان ،جوانان و بزرگساالن انجام

بیشتری را تجربه میکنند؛ درحالیکه افراد با احساس رضایت از

شده است ( ،)19-17ولی مطالعهای که بهصورت اختصاصی به

زندگی پایین ،رویدادها و موقعیتهای زندگی را نامطلوب

بررسی ارتباط بین رضایت از زندگی و تمایل به اعتیاد در

ارزیابی کرده و بیشتر دچار هیجانهای منفی (اضطراب و

دانشجویان علوم پزشکی پرداخته باشد ،در مرور متون یافت نشد؛

افسردگی) میشوند ( .)4در مطالعات بسیاری ،زندگی دانشجویی

این درحالی است که نتایج اکثر پژوهشها حـاکی از افـزایش

دورهای تنشزا و محیط دانشگاهی ،محیطی تنشزا معرفی شده

گـرایش دانـشجویان بـه مـصرف الکل ،سیگار و سایر مواد

است ( .)5دانشجویان در دوران تحصیل خود با استرسهای

میباشد ( .)20ورود به دانشگاه ،رویداد مهمی در زندگی

فراوانی در زمینه دانشگاهی ،اقتصادی  -اجتماعی و دیگر

دانشجویان است که بهعلت افزایش فشار تکالیف درسی ،نفوذ

حوزههای زندگی روبهرو هستند که با کاهش رضایت از زندگی

گروه همساالن ،افزایش محبوبیت و دسترسی آسان به مواد،

همراه است ( .)6میزان رضایت دانشجویان از زندگی دانشگاهی،

احتمال مصرف مواد در این گروه افزایش مییابد

تأثیر زیادی بر کیفیت یادگیری آنها ،ارتقای کیفیت نظام

( Bennett .)21،22و همکاران در مطالعه خود بیان کردند در

دانشگاهی و آموزش عالی دارد Paschali .و همکاران در مطالعه

دوران تحصیل احتمال سوءمصرف دارو در دانشجویان 4/3 ،برابر

خود نشان دادند بین اضطراب و رضایت از زندگی در دانشجویان،

بیشتر از غیردانشجویان است ( .)23نتایج پژوهشی که در

ارتباط آماری منفی وجود دارد ( .)7کاهش رضایت از زندگی در

دانشجویان دانشگاه تهران انجام گرفت نشان داد بیشترین فراوانی

این دوران به پدیدههای مشکالت روانشناختی مانند افسردگی،

در استفاده از قلیان ( ،)%34سیگار ( ،)%24الکل ( ،)%17اپیوم

بدبینی به زندگی ،ناامیدی به آینده ،فقدان هدف ،بیمعنایی در

( ،)3%/2حشیش ( )2%/2و اکستازی ( )7%/0بوده است (.)24

زندگی ،بیتفاوتی ،مشکالت خانوادگی ،شغلی ،شکست تحصیلی

مرعشی و همکاران نیز معتقدند هرچه افراد زندگی یکنواخت و

( )8و مشکالت رفتاری (مانند خشونت ،خودکشی و سوءمصرف

بدون تنوعی داشته باشند ،شرایط شادی و تفریح برای آنان کمتر

مواد) جهت سرپوش گذاشتن به کاهش رضایت از زندگـی منجـر

فراهم میشود ،همچنین هرچه ناراحتیها ،مشکالت و

80
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وجود دارد که برای تسکین ناراحتیها و ناسازگاریهای خویش

هر گزاره دارای  7گزینه بوده که از  1تا ( 7کامالً موافقم تا کامالً

از روشهای نادرستی مانند مصرف مواد مخدر استفاده کنند (.)25

مخالفم) نمرهگذاری میشود .ضرایب پایایی و هماهنگی درونی

مـصرف مـواد در جمعیـت دانـشجویی موجـب صـدماتی؛ ازجمله

بازآزمایی مقیاس در بین دانشجویان نیز به ترتیب  0/87و 0/82

اخـتالل در روند تحـصیل و درنتیجه رکود علمـی ،انتـشار بیـشتر

گزارش شده است ( .)28در مطالعهای که توسط شیخی و

مـصرف در جامعـه دانشجویی و ترویج فرهنگ مصرف در کل

همکاران با هدف «بررسی خصوصیات روانسنجی این پرسشنامه

جامعه بهعلت الگـو قـرار دادن قشر تحصیلکرده خواهد شد (.)26

در میان دانشجویان ایرانی» انجام گرفت ،هماهنگی درونی باال

در دسترس بودن یافتههای تحقیقات پزشکی در مورد عواقب

برای این ابزار ،بین  0/84 -0/85تعیین گردید (.)29

جسمی و روحی سوءمصرف مواد ،کار پیشگیری در میان جوانان

در ادامه ،پس از اخذ مجوزهای الزم و کسب کد اخالق از کمیته

را تسهیل کرده است .برای انجام مداخالت بهتر برای

اخالق دانشگاه علوم پزشکی قم (کد/34/1761 :پ مورخ

سوءاستفادهکنندگان از مواد ،شناسایی عواملی که در گرایش به

 )95/8/12و نمونهگیری ،اهداف طرح برای نمونههای تحقیق

اعتیاد یا توقف مصرف آن مؤثرند ،ارزشمند است؛ بنابراین در این

توضیح داده شد و رضایت آگاهانه کتبی از آنها اخذ گردید،

مطالعه به بررسی ارتباط بین رضایت از زندگی (بهعنوان یکی از

همچنین به شرکتکنندگان این اطمینان داده شد که اطالعات

عوامل تأثیرگذار) ،با تمایل به اعتیاد در جمعیت دانشجویان

آنان محرمانه باقی خواهد ماند .سپس پرسشنامه جمعیتشناختی و

دانشگاه علوم پزشکی قم پرداخته شد.

مقیاس رضایت از زندگی و تمایل به اعتیاد توسط دانشجویان
تکمیل گردید .دادهها به کمک نرمافزار آماری  SPSSنسخه ،20

روش بررسی

شاخصهای پراکندگی و مرکزی ،همبستگی پیرسون و رگرسیون

مطالعه حاضر به روش توصیفی  -تحلیلی از نوع مقطعی بر روی

خطی تجزیهوتحلیل شدند .سطح معنیداری p>0/05 ،در نظر

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در نیمسال دوم سال تحصیلی

گرفته شد.

 1395-1394انجام شد .نمونهها به روش تصادفی منظم انتخاب
شدند ( .)27دادهها با استفاده از پرسشنامه جمعیتشناختی ،مقیاس

یافتهها

آمادگی به اعتیاد ( )27و رضایت از زندگی داینر جمعآوری

در این مطالعه میانگین سنی دانشجویان 22/26+4/8 ،سال بود .از

شدند .پرسشنامه ویژگیهای جمعیتشناختی شامل :متغیرهای

کل  250نفر ،اکثر آنها زن و مجرد ،بیشتر ایرانی و همگی شیعه از

سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،قومیت ،ملیت ،مذهب ،وضعیت

رشتههای مختلف علوم پزشکی بودند که عمدتاً فقط درس

سکونت ،وضعیت اقتصادی ،رشته و مقطع تحصیلی ،معدل،

میخواندند و عده کمی شاغل نیز بودند .اکثریت عنوان کردند

وضعیت اشتغال و سابقه مصرف داروهای روانپزشکی بود .مقیاس

وضعیت اقتصادی آنها برای گذران زندگی کافی نیست و عده

رضایت از زندگی توسط داینر و همکاران در سال 1985برای

معدودی نیز سابقه مصرف داروهای روانی را ذکر کردند (جدول

اندازهگیری سطح رضایت از زندگی کلی افراد طراحی شد که

شماره  .)1میانگین تمایل به اعتیاد در دانشجویان32/03+19/25 ،

شامل  5گزاره است.

و میانگین رضایت از زندگی دانشجویان 23/7+6/19 ،برآورد شد.
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جدول شماره  :1توزیع فراوانی مشخصات جمعیتشناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1395
متغیرهای دموگرافیک

حالت

تعداد

درصد

جنس

مرد

61

24/4

زن

189

75/6

مجرد

207

82/8

متأهل

42

16/8

مطلقه

1

0/ 4

کاردانی

9

3/ 6

کارشناسی

158

63/2

پزشکی

81

32/4

دکتری تخصصی

2

0/ 8

دندانپزشکی

23

9/ 2

پزشکی

60

24

پرستاری

30

12

مامایی

6

2/ 4

اتاق عمل

20

8

هوشبری

20

8

علوم آزمایشگاهی

20

8

فوریتهای پزشکی

15

6

بهداشت

56

22/4

ایرانی

239

95/6

افغانستانی

8

3/22

سایر

3

1/ 2

فارس

164

65/6

آذری

51

20/4

لر

14

5/ 6

کرد

5

2

وضعیت تأهل

مقطع دانشگاهی

رشته تحصیلی

ملیت

قومیت

سایر

16

6/ 4

خوابگاه

139

59/6

منزل شخصی

36

14/4

خانه پدری

75

30

کار دانشجویی در مراکز درمانی دولتی

21

8/ 4

کار در مراکز درمانی خصوصی

4

1/ 6

شغل آزاد

12

4/ 8

بیکار

213

85/2

کافی

191

76/4

ناکافی

59

23/6

بله

8

3/ 2

خیر

242

96/8

محل سکونت

وضعیت شغلی

وضعیت اقتصادی
سابقه مصرف داروی روانی

متغیر رضایت از زندگی توانست بهطور معنیداری تمایل به اعتیاد

همچنین متغیرهای سن ،مذهب ،رشته تحصیلی و محل سکونت به

را پیشبینی کند .با توجه به اینکه ضرایب متغیر پیشبین منفی بود؛

دلیل نداشتن رابطه معنیدار با متغیر وابسته ،از مدل حذف شدند

میتوان نتیجه گرفت هرقدر فرد میزان رضایت از زندگی باالیی

(جدول شماره .)2

داشته باشد گرایش به اعتیاد در او کمتر است.
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جدول شماره  :2ضرایب رگرسیون خطی بین متغیر تمایل به اعتیاد با رضایت از زندگی و مشخصات دموگرافیک

B

β

آماره تی

معنیداری

مقدار ثابت

104/688

-

7/605

0/000

رضایت از زندگی

-0/815

-0/263

-4/427

0/000

جنست

-7/520

-0/168

-2/850

0/005

سابقه مصرف دارو

20/391

0 /187

3/159

0/002

متغیرها

ضریب همبستگی پیرسون بهدستآمده بین متغیر رضایت از

معکوس و معنیدار بود و با افزایش میزان رضایت از زندگی،

زنـدگـی و تمـایـل بـه اعتـیـاد ( )-R=0/294در سطـح ،p>0/001

تمایل به اعتیاد کاهش یافت و برعکس (جدول شماره .)3

جدول شماره  :3آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای تمایل به اعتیاد و رضایت از زندگی
متغیر

تمایل به اعتیاد

تمایل به اعتیاد

رضایت از زندگی

1

رضایت از زندگی

-0/294

1

بحث

در مطالعات دیگر ،میزان رضایت از زندگی با استفاده از

این پژوهش با هدف تعیین ارتباط میان رضایت از زندگی با تمایل

ابزار ) ،SLSS (Student Life Satisfaction Surveyبین

به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد .در

 4/0±2/94تا  4/44±1/04به دست آمد ( ،)33-31که در این

پرسشنامه ،به سؤاالت تمایل به اعتیاد از  0تا  108امتیاز داده شده

ابزار ،نمرات  1تا  3/9رضایت زندگی پایین و نمرات باالتر از ،4

که هرچه نمرات باالتر باشد ،تمایل به اعتیاد در فرد بیشتر است.

رضایت از زندگی باال را نشان میدهد .درمجموع ،نتایج مطالعات

در این مطالعه میانگین تمایل به اعتیاد در دانشجویان،

دیگر تأییدکننده یافتههای این پژوهش مبنی بر اینکه جوانان

 32/19+03/25برآورد شد .در مطالعه افشار و همکاران ،میزان

ارزیابی مثبتی از زندگی خود دارند ،میباشد.

گرایش به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه کاشان33/82+10/49 ،

در مطالعه حاضر بین این دو متغیر ارتباط معنیداری در جهت

گزارش شد ( )30که تقریباً با یافته مطالعه حاضر همخوانی داشت؛

معکوس وجود داشت؛ بهطوریکه با افزایش میزان رضایت از

هرچند ابزار استفادهشده در دو مطالعه متفاوت بود .این میزان در

زندگی ،تمایل به اعتیاد کاهش یافت و بالعکس Rooks .و

مطالعه زراعت حرفه و همکاران (سال  )1396که از ابزاری مشابه

همکاران نیز در مطالعه خود تحت عنوان «ارتباط رضایت از

ابزار بهکاررفته در پژوهش حاضر استفاده کرده بودند،

زندگی و سوءمصرف مواد در نوجوانان» بیان کردند کاهش

 26/14+81/55گزارش شد ( .)19اگرچه نتایج ،نشاندهنده

رضایت از زندگی و سوءمصرف مواد هر دو از مشکالتی هستند

پایین بودن میزان گرایش به اعتیاد در دانشجویان است ،اما همین

که نتایج منفی بیشماری را در این قشر از افراد جامعه در پی

میزان کم میتواند زمینهساز مشکالت بسیاری برای آینده فرد،

دارند ( .)9رضایت از زندگی ،پدیدهای است که پیامدهای خاص

خانواده و جامعه باشد.

خود را دارد و با مقوالت مهم دیگری مانند بیگانگی ،کاهش

احساس رضایت از زندگی ،یکی از ویژگیهای مهم روانی است

اعتماد و ناهنجاری اجتماعی در ارتباط است .بر این اساس ،نقش

که افراد واجد سالمت روانی از آن برخوردارند .رضایت از

مثبت رضایت از زندگی در زندگی فردی و اجتماعی افراد باید

زندگی بهعنوان یک مفهومی فراگیر ،احساس و نظر کلی مردم

موردتوجه قرار گیرد؛ بهطوریکه نتایج مطالعه زرگر و همکاران،

یک جامعه را نسبت به جهانی که در آن زندگی میکنند منعکس

حاکی از تأثیر معنیدار و کاهنده رضایت از زندگی بر

میکند .در پرسشنامه به سؤاالت رضایت از زندگی 7 ،تا  35نمره

نابهنجاریهای اجتماعی است ( .)34زراعت حرفه و همکاران در

تعلق میگیرد .در این مطالعه میانگین رضایت از زندگی در

بررسی رابطه رضایت از زندگی با گرایش به اعتیاد در

دانشجویان 23/7±6/19 ،بود.

 200دانشآموز پسر مقطع متوسطه ،به این نتیجه دسـت یافتند کـه
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بین رضایت از زندگی با گرایش به اعتیاد ،رابطه منفی معنیداری

همچون مواد مخدر را پیدا میکنند Becker .و همکاران

وجود دارد .همچنین مطرح کردند افراد با رضایت باال از زندگی،

(سال  )2017در مطالعهای نشان دادند تغییرات پیشرونده در مغز

از توانایی بیشتری جهت کنار آمدن با تنشها و مشکالت زندگی

بعد از قرار گرفتن در معرض دارو ایجاد شده و اعتیاد از تجربیات

برخوردارند که این امر سبب میگردد بههنگام مواجه با

مصرف دارو حاصل میشود (.)37

موقعیتهای استرسزا ،کمتر به سمت مواد گرایش پیدا کنند

این مطالعه دارای محدودیتهایی بود :ازجمله اینکه در این مطالعه

( .)19مرعشی و همکاران نیز با بررسی ارتباط بین این دو متغیر در

از پرسشنامه خودگزارشدهی استفاده شد که این امکان وجود

جمعیت کارکنان یک شرکت صنعتی در جهت تأیید نتایج

داشت تا افراد به دالیل مختلف واقعیتها را در مورد خود

پژوهش حاضر ،نشان دادند بین رضایت از زندگی و گرایش به

منعکس نکنند .از طرفی ،این پژوهش فقط بر روی دانشجویان

اعتیاد ،ارتباط معنیداری وجود دارد ( .)25برخالف این مطالعات،

یک دانشگاه و بافت فرهنگی و از یک منطقه جغرافیایی انجام

محمد و همکاران در پژوهشی دیگر (سال  )1395با بررسی «تأثیر

گرفت؛ لذا نتایج آن قابلتعمیم به جوانان غیردانشگاهی و سایر

رضایت از زندگی بر سوءمصرف مواد در جوانان» ،بین این دو

مناطق نبود.

متغیر به ارتباط معنیداری دست نیافتند ( .)16طبق یافتههای تحقیق
حاضر و بعضی از مطالعات پیشین ،اگر افراد از زندگی خود

نتیجهگیری

رضایت خوبی نداشته باشند ،جهت رهایی از احساسات و افکار

با توجه به نتایج پژوهش حاضر و مطالعات انجامشده در این زمینه،

خود به سمت اعتیاد به مواد گرایش پیدا میکنند .درواقع ،میتوان

در تبیین رابطه معکوس بین رضایت از زندگی و تمایل به اعتیاد

گفت احساس رضایت از زندگی یک عامل محافظ در برابر

دانشجویان ،میتوان گفت رضایت از زندگی یک فرآیند داوری

گرایش به اعتیاد است .افرادیکه رضایت باالیی از زندگی دارند،

است که افراد کیفیت زندگی خود را براساس مالکهای منتخب

به آینده بیشتر امیدوار بوده و عالقهمند به ایفای نقش خود در

خود ارزیابی میکنند .زمانیکه ارزیابی عمومی فرد نسبت به

جامعه هستند و از انرژی بیشتری نیز بـرای پیگیری اهداف خود

تمامیت زندگی خود مثبت باشد ،این احساس رضایت بهعنوان

برخوردارند ( .)35یافتههای این مطالعه در راستا با نتایج برخی

یک عامل محافظ در برابر گرایش به اعتیاد عمل میکند؛ لذا

تحقیقات نشان داد تمایل به اعتیاد در دانشجویان مرد بیشتر از

میتوان نتیجه گرفت رضایت از زندگی پایین ،یک عامل مهم در

دانشجویان زن بوده است ( Becker .)36و همکاران (سال )2017

گرایش به اعتیاد است .با توجه به اینکه پیشگیری همیشه مقدم بر

در مطالعه خود بیان کردند وجود برخی تفاوتهای اساسی

درمان و امری مقرونبهصرفه است؛ بنابراین برنامهریزی و توجه

بیولوژیکی بین زنان و مردان در چگونگی پاسخ به سوءمصرف

بیشتر مسئولین دانشگاه (با تقویت روابط مثبت با اساتید ،همساالن

مواد و درگیر شدن در رفتارهای اعتیادآور تأثیرگذار است.

و کمک به جوانان جهت شناخت تواناییهای خود و ایجاد

عالوهبراین ،تأثیر محیط و تجربه مثبت یا منفی میتواند بر مغز

احساس مؤثر بودن آنها در خانواده ،دانشگاه و جامعه) جهت

تأثیر بگذارد و آسیبپذیری اعتیاد را در مردان و زنان متفاوت

ارتقای رضایت از زندگی برای دانشجویان ،بهمنظور داشتن

کند ( .)37بنابراین ،شاید بتوان دسترسی راحتتر مردان به مواد را

جامعهای سالم پیشنهاد میگردد .همچنین توصیه میشود در

یکی از دالیل گرایش بیشتر آنها به مصرف مواد دانست.

مطالعات آینده به بررسی ارتباط بین تمایل به مصرف الکل و

در پژوهش حاضر تمایل به اعتیاد در افرادیکه سابقه مصرف

رضایت از زندگی دانشجویان پرداخته شود.

داروهای روانپزشکی داشتند نسبت به کسانی که سابقه مصرف
دارو نداشتند بیشتر بود؛ در ارتباط با علت آن شاید بتوان گفت

تشکر و قدردانی

افراد حتی پس از مدتی با مصرف هرگونه داروی پزشکی ،از نظر

بدین وسیله از معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی قم،

ذهنی و روانی آمادگی وابستـهشـدن به مـواد و داروهـای دیگـری

دانشجویان عزیز و تمام شرکتکنندگان که در این مطالعه ما را
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