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 شیوع سوء مصرف مواد و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری شهر آبادان

 .ایران، آبادان، آبادان پزشکی علوم دانشکده، پرستاری گروه، علمی تهیأ عضو :حیاتی فرخنده

 .ایران شکده علوم پزشکی آبادان، آبادان،پرستاری، دان ت علمی، گروهعضو هیأ :*زهرا گرجیان

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم پزشکی آبادان،آبادان، ایران. ناهید محمودی:

 پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.دانشگاه علوم  ت علمی، گروه پرستاری،عضو هیأ کورش زارع:

 ت علمی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.عضو هیأ مهدی سیاح برگرد:

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم  حدیثه منادی زیارت:
 پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

 کارشناس پرستاری، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران. :شگفت فرد مرجان

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 .ایران شکده علوم پزشکی آبادان، آبادان،پرستاری، دان ت علمی، گروهعضو هیأ :ولؤی مسسندهینو*

وصیفی این مطالعه ت لذاترین مشکالت بهداشتی جهان است؛ و وابستگی به مواد یکی از پیچیدهسوء مصرف  چكیده:

نفر از دانشجویان  203مقطعی با هدف تعیین شیوع سوء مصرف مواد و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در بین 

ای جمع آوری اطالعات توسط پرسشنامه پرستاری دانشکده علوم پزشکی آبادان و دانشگاه آزاد اسالمی انجام گرفت.

ات دموگرافیک و میانگین معدل دانشجویان برای سنجش پیشرفت که محقق برای برآورد شیوع مصرف مواد، اطالع

ها نشان داد هیچ کدام از دانشجویان سابقه مصرف شیشه، تهیه کرده بود، صورت گرفت. یافتهتحصیلی دانشجویان، 

 3/69درصد(، سیگار) 5/35اند. بیشترین مواد مورد مصرف به ترتیب قلیان)شیش، کراک و هروئین را ذکر نکردهح

(،  دانشجویان دولتی و p=006/0های آماری معنی داری در بین دانشجویان پسر و مصرف قلیان )رصد( بود. ارتباطد

، سابقه مصرف مواد در ( p=006/0( و دانشجویان دانشگاه آزاد با مصرف قلیان)  P= 003/0مصرف ترامادول با) 

شیوع سوء مصرف قلیان و سیگار نسبت به  ر کلی،طو( پیدا شد. بهp= 006/0(، مصرف سیگار )p= 006/0خانواده) 

ن باشد. همچنیبقه خانوادگی مصرف مواد، باال میسایر مواد در دانشجویان در جنس پسر، مجردین، دانشگاه آزاد و سا

مشخص شد پیشرفت تحصیلی در دانشجویانی که سابقه سوء مصرف داشتند، به طور معنی داری نسبت به 

(. در نتیجه الزم است با اطالع رسانی p=02/0تری قرار داشت )صرف نداشتند در سطح پایینمدانشجویانی که سابقه 

 در خصوص اثرات مخرب این مواد بر جسم و پیشرفت تحصیلی، سطح دانش دانشجویان را افزایش دهیم.

 .آبادان دانشجویان پرستاری، سوء مصرف مواد، پیشرفت تحصیلی، :کلیدی واژگان

 

 
 
 
 

Email: gorjianzah@gmail.com 
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 مقدمه
ترین و وابستگی به مواد یکی از پیچیدهمصرف  سوء      

مشکالت بهداشتی جهان است که به علت تعامل در 

امل فردی یا دسترس بودن مواد، عوامل محیطی، عو

 تمام(. 3009 ،)ضیاء الدینی شودایجاد میروانشناختی 

 اعتیاد که معتقدند اعتیاد هایو متخصص نظرها صاحب

 مشکالت بارزترین از باید یکی را مواد مصرف سوء و

 سوء (.3006، )ولی پور دانست اجتماعی -روانی -زیستی

 عمده مشکالت از یکی اعتیاد و مخدر مواد مصرف

 این که آنجایی از است. توسعه حال در کشورهای

 به طور طبیعی هستند، جوان جمعیت دارای کشورها

 عنوانه ب جوانان، شوند.می واقع خطر معرض در تربیش

 تریبیش خطر معرض در گروه مستعدترین و عمدهترین

 اهمیت حائز رو از آن اعتیاد ثیراتتاً دامنه دارند. قرار

 بر در را معتاد فرد تنها آن وخیم عواقب که است

 و دوستان خانواده،به طور معمول  بلکه گیرد،نمی

 گرفت خواهند قرار آن ویرانگر آثار معرض در نیز همکاران

از بین عوامل  (. به طوری که دیده شد3002، )سیام

شرت با دوستان متعدد فردی، اجتماعی و خانوادگی، معا

ترین نقش را در گرایش به سوء بیش %27معتاد به میزان 

 (.3062 ،)حیدری اشته استمصرف مواد د
 400 روی پژوهش خود بر صرامی و همکارانش در

 یک از بیش هاآن% 5/7 پرستاری یافت، رشته دانشجوی

ها حشیش، آن %5/6بودند.  پرداخته مواد مصرف به بار

 دانشجویی هایحوزه % 60 در تقریباً اند، همصرف کرد

 اندکرده گزارش مصرف را تجربه بار یک از بیش ما کشور

تحقیق  سیام و همکاران در همچنین (.3004 ،)صرامی

 درصد افراد مورد 2/49 که رسید نتیجه این خود به

 اعتیادآور مواد از یکی حداقل از استفاده تجربه مطالعه،

 مذکر جنس بین در مصرف مواد همچنین، .اندداشته را

 یک بودن( را  )مذکر است. جنسیت مونث از تربیش

 مشروبات مواد، مصرف به گرایش در خطرساز عامل

سیگار،  (. مصرف3002 کرد )سیام، سیگار تلقی الکلی، و

 مواد مصرف ساختن زمینه فراهم برای ایمقدمه

 و سیگار روزافزون مصرف از نباید اساس این بر باشد.می

 دانشجویان ویژهه ب مردم مختلف بین اقشار در قلیان

 (.3000 ،)بوتوین بود غافل

های نفر از دانشجویان دانشگاه 3662ی در پژوهشی بر رو

درصد  2/26وابسته به وزارت علوم در شهر تهران، 

ار، سیگ دانشجویان در طول زندگی دست کم یکی از مواد

های الکلی، حشیش، اکستازی، تریاک، قلیان، نوشیدنی

( %24) اند. قلیانروئین، کراک و شیشه را مصرف کردهه

 (، تریاک%62) های الکلی، نوشیدنی(%34) سیگار و

داد را تشکیل می (%3/3) (، هروئین و کراک2/3%)

نفر  720(. همچنین، پژوهشی بر روی 3007 ،)طارمیان

رجند انجام شد که های شهر بیاز دانشجویان دانشگاه

ها سوء مصرف مواد را تجربه کرده آن %5/27نشان داد، 

در جنس پسر بوده  % 3/57 این در حالی است که بودند.

 (.3063)مردانی،  است

میان مصرف مواد مخدر و داروهای ممنوعه توسط جوانان 

با کاهش طول عمر، حوادث، حاملگی ناخواسته، 

خودکشی و خشونت رابطه مستقیم وجود دارد و اعتیاد 

ها به مواد یکی از مشکالت بهداشتی جسمی و روانی آن

 ی دیگر از آثار سوءجوامع است؛ عالوه بر این مشکالت، یک

ن بر عملکرد تحصیلی دانشجویان آ تأثیرمصرف مواد، 

و همکاران در این رابطه   (. لوراند3063 ،)شفیعی باشدمی

ز مواد مخدر و داروها نویسد، دانشجویانی که کمتر امی

سب تری را ککنند، موفقیت تحصیلی بیشاستفاده می

که  کسی(. زندگی کردن با  3006 ،)لوراند می کنند

زا است و این افراد به مشکل سوء مصرف مواد دارد تنش

زنند که اثرات نامطلوبی طور معمول دست به کارهایی می

 (3062 ،بر خانواده و دوستانشان دارد )منچری

ای بر روی که تاکنون چنین مطالعه به علت این

دانشجویان در این شهر صورت نگرفته بود و با ذکر این 

آبادان به علت موقعیت استراتژیک نکته که شهر 

 شهری جفرافیایی مهاجر پذیر است و با توجه به اینکه

های مختلف در آن سکونت بندری است، افراد با فرهنگ

دارند، لذا این مطالعه با هدف تعیین شیوع و فاکتورهای 

مرتبط با مصرف مواد در بین دانشجویان پرستاری دولتی 

ت تحصیلی در شهر آبادان در و آزاد و رابطه آن با پیشرف

 انجام شد. 6264 سال

 هامواد و روش
مقطعی است که  -لعه توصیفیاین پژوهش، یک مطا     

بر روی کلیه دانشجویان رشته  64های خرداد و تیر در ماه

نفر  203پرستاری دانشگاه دولتی و آزاد شهر آبادان که 

بودند، به روش سرشماری انجام گرفت. دلیل انتخاب 

دانشجویان پرستاری این بود که تنها رشته مشترک در 

دو دانشگاه بود و تعداد دانشجویان در این رشته باال بود. 

سط ای که تونامهآوری اطالعات را پرسشابزار جمع

ن داد. ایمی پژوهشگر ساخته شده بود، تشکیل
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های متعدد و مشابه پرسشنامه، بعد از مطالعه پژوهش

 قبلی تهیه و تنظیم گردید. 

ابزار گردآوری اطالعات در سه بخش تهیه و تنظیم 

دی دانشجو شامل سن، گردید. بخش اول، مشخصات فر

 ی، وضعیت شغلیهل، محل سکونت فعلجنس، وضعیت تأ

، و در بخش دوم شیوع مصرف سیگار و مواد و نوع دانشگاه

ف مواد اعتیادآور در در خانواده و همچنین شیوع مصر

دانشجو شامل سیگار، قلیان، ترامادول، هروئین، شیشه، 

کراک، تریاک، حشیش، اکستازی، الکل، متادون، ریتالین 

 و دیازپام قرار گرفت. 

 ت علمیی هیأروایی پرسشنامه توسط هفت نفر از اعضا

و  ر گرفتدانشکده علوم پزشکی آبادان مورد بررسی قرا

های ها و مرتب نمودن جملهسوالپس از تصحیح برخی 

یید نهایی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه بعد از مورد تأ

 به دست آمد.23/0دانشجو  20تکمیل توسط 

در بخش سوم یعنی پیشرفت تحصیلی، بندورا معتقد 

ت افراد باید به عملکرد واقعی است برای سنجش پیشرف

ود شمی کرد و عملکرد واقعی هنگامی ظاهر ها توجهآن

که انجام تکالیف از نظر آزمودنی دارای اهمیت بوده، 

 ،)رشوانلوای انجام آن داشته باشدانگیزش باالیی بر

های پایان هر نیمسال به اهمیت آزمون(. نظر 3060

ین پژوهش از میانگین تحصیلی برای دانشجویان، در ا

عنوان شاخصی برای ه های گذشته بمعدل نیمسال

تفاده گردید. در نهایت لی اسسنجش پیشرفت تحصی

نسخه  spssهای جمع آوری شده توسط نرم افزار داده

ل تحلیمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تجزیه و  36

ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای داده

در نظر گرفته شده  05/0ها حداکثر خطای کلیه آزمون

 بود.

 هایافته
( پسر و %2232نفر)  602شرکت کنندگان شامل      

سال  43تا  67( دختر با محدوده سنی %4/94نفر )  666

( آزاد، %2/99نفر ) 305( دولتی و %4/26نفر ) 62بودند. 

( مجرد بودند. %6/76نفر ) 352هل و ( متأ%6/65نفر ) 46

( با والدین، %5/32نفر ) 75( خوابگاهی، %3/46نفر ) 653

 57( در منزل شخصی زندگی می کردند. %36ر )نف 95و 

 62( بیکار بودند. %26نفر ) 344شاغل و ( %7/67)نفر 

( مشغول به %2/99نفر ) 305( دولتی و %4/26نفر ) 

 تحصیل در دانشکده پرستاری آزاد شهر آبادان بودند.

نفر  26ترین مواد مورد مصرف به ترتیب قلیان بیش

نفر )  32(، دیازپام %3/69) نفر 50 (، سیگار%35/5)

(، %3/3)نفر 2 (، ترامادول%5/3)نفر 7(، الکل %2/4

نفر  3(، تریاک %6/0نفر ) 2متادون و ریتالین هر کدام 

های آماری بود. ارتباط(%2/0نفر)6(، اکستازی%0/9)

معنی داری در بین دانشجویان پسر و مصرف قلیان با 

006/0=P (، دانشجویان دولتی و مصرف 6)جدول

، دانشجویان آزاد و مصرف قلیان P= 003/0مادول با ترا

= 006/0، دانشجویان آزاد و مصرف سیگار باP= 006/0با 

P 009/0و دانشجویان دولتی و مصرف الکل با =P  جدول(

 رد مواد مصرف (پیدا شد. بین دانشجویان آزاد و سابقه3

( رابطه معنی داری دیده  P= 006/0) با خانواده

مون آماری تی تست به طور معنی آز  ،(2 جدول)شد

داری نشان داد که پیشرفت تحصیلی در دانشجویانی که 

 داشتند، نسبت سیگار، قلیان، الکل، ترامادول و...مصرف 

تری قرار داشت به سایر دانشجویان در سطح پایین

(02/0=p .)

 شیوع مصرف مواد در دانشجویان بر حسب جنس -1جدول

 
 

 
 

 

 

 

 

 

قلیانمصرف                       

 جنس
 بندرت اصال

گاهی 

 اوقات
 کل همیشه اغلب اوقات

 

001/0 =P 
 106 1 3 9 63 11 مرد

 199 0 0 1 11 171 زن

 601 1 3 11 31 116 کل
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 شیوع سوء مصرف مواد در دانشجویان بر حسب نوع دانشگاه -1جدول

 مصرف ترامادول

 نوع دانشگاه
 بندرت اصال

گاهی 

 اوقات

اغلب 

 اوقات
 کل همیشه

 

001/0 =P 

 

 97 0 1 1 1 90 دولتی

 101 0 0 0 0 101 آزاد

 601 0 1 1 1 191 کل

 مصرف قلیان

 نوع دانشگاه
 بندرت اصال

گاهی 

 اوقات

اغلب 

 اوقات
 کل همیشه

 

001/0 =P 

 

 97 1 3 6 16 77 دولتی

 101 0 0 4 74 179 آزاد

 601 1 3 11 31 116 کل

 مصرف سیگار

 نوع دانشگاه
 بندرت اصال

گاهی 

 اوقات

اغلب 

 اوقات
 کل همیشه

 

001/0 =P 

 

 97 1 0 4 11 76 دولتی

 101 0 0 1 11 179 آزاد

 601 1 0 16 63 111 کل

 مصرف الکل

 نوع دانشگاه
 بندرت اصال

گاهی 

 اوقات

اغلب 

 اوقات
 کل همیشه

 

003/0 =P 
 97 0 0 1 7 91 دولتی

 101 0 0 0 1 106 آزاد

 601 0 0 1 3 197 کل

 

 شیوع مصرف مواد در خانواده دانشجویان بر حسب نوع دانشگاه -6جدول

 

 
 
 

 

 

 

 

 بحث و نتیجه گیری
صرف مواد در            سوء م شیوع  در این پژوهش، میزان 

ر هو دولتی ش نفر از دانشجویان پرستاری آزاد 203میان 

های حاصیییل از   یافته  مورد بررسیییی قرار گرفت.   بادان آ

ترین مواد مورد مصرف به ترتیب پژوهش نشان داد. بیش

( بوده است. در مصرف %3/69)  (، و سیگار%5/35) قلیان

نده بیش    عداد پسیییران مصیییرف کن تر از این مواد نیز ت

تایج    مشیییابه با این یافته،      دختران بوده اسیییت. در ن

دست   به (3060) و مردانی( 3007) طارمیان شپژوه

  (. در6666 ،؛ ارک اگونده3007 ،)طارمیان آمده است

 

 

 

 

 

 

میزان باالی مصیرف مواد   کنیا یک دانشیگاه خصیوصیی   

شجویان  مخدر در را گزارش دادند، به طوری که  بین دان

کل  74% باکو  ٪2/54 و ال فاده می  تن ند)ارک  اسیییت کرد

 (.6666، اگونده

هیچ کدام از دانشجویان سابقه مصرف در مطالعه حاضر، 

  53 شیشه، حشیش، کراک و هروئین را گزارش نکردند.

، انددانشجویان پسر مصرف قلیان داشته ( از%2/62نفر) 

مشابه پیدا شد که P= 006/0ارتباط آماری معنی داری با 

 خانواده مصرف مواد در 

 نوع دانشگاه
 کل خیر بله 0

 

001/0 =P 97 73 11 9 دولتی 

 101 146 10 1 آزاد

 601 119 61 11 کل
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 ،؛ مردانی3002باشد )سیام، های دیگر میپژوهش

 (.6666، ؛ ارک اگونده3063

( سابقه %3/3نفر ) 2دانشجویان پرستاری دولتی، در 

پور، ترامادول و هش ولیداشتند. در پژو مصرف ترامادول

ریتالین کمترین موارد مورد مصرف در بین دانشجویان 

 59(. یافته دیگر پژوهش نشان داد، 3006 ،بودند)ولی پور

ه کرد ( از دانشجویان آزاد، مصرف قلیان را تجربه%27) نفر

ها مشخص کرد که بین مصرف تجزیه و تحلیل دادهبودند. 

 006/0) قلیان و نوع دانشگاه رابطه معنی داری وجود دارد

 =p مشابه با این یافته، در پژوهش مردانی، قلیان بعد .)

ترین موارد مصرف در بین دانشجویان آزاد از سیگار بیش

(. دلیل این امر شاید به 3063، )مردانی بندرعباس داشت

ها انشجویان دولتی اکثرا در خوابگاهلت باشد که داین ع

های خصوصی و مهمانیکنند و کمتر دورهمی زندگی می

 کنند.را تجربه می

( از دانشجویان دانشگاه %5/62نفر ) 30در بررسی حاضر، 

آزاد، سابقه مصرف مواد در خانواده را گزارش دادند، که 

زاده و (. توکلیp=006/0) این ارتباط معنی دار بود

 2/22( در پژوهش خود گزارش دادند، 3063) همکاران

درصد والدین دانشجویانی که سیگار می کشند سیگاری 

بودند، در حالی که میزان والدین سیگاری در دانشجویان 

بود. میزان برادران و خواهران  %2/63 غیر سیگاری تنها

سیگاری در دانشجویان سیگاری هم در مقایسه با 

)توکلی  بود % 4در برابر  7/64یر سیگاری ویان غدانشج

(. سابقه مصرف مواد در اعضای خانواده، یکی  3063 ،زاده

اثر گذارترین عوامل خطرزا در گرایش به  از مهمترین و

مصرف مواد است. وجود فرد سیگاری و یا مصرف کننده 

شود از واد در بین اعضای خانواده سبب میسایر م

ه، له کاسته شود و در نتیجمسأهای منفی نسبت به نگرش

 ،)مردانی شرایط را برای آغاز مصرف مواد مهیا سازد

3063 .) 

ترین موارد مصرف سیگار در بین در بررسی حاضر، بیش

دانشجویان خوابگاهی بود، اما ارتباط آماری معنی داری 

دارد (. این یافته، اذعان می P> 05/0وجود نداشت ) 

، سرپرستی و نظارت خانوادهزندگی کردن در کانون گرم 

مثبت  تأثیرتواند ها بر روی جوانان میمناسب خانواده

 ،پور )ولی ها داشته باشدزیادی بر پیشگیری از اعتیاد آن

(. به عبارتی، دوری از والدین، زندگی خوابگاهی، 3006

ها و همرنگ شدن با تحریک دوستان، تقلید از آن

تر صرف مواد بیشهمساالن، گرایش افراد را به سوء م

کند. همچنین بین مصرف سیگار و تحصیل در می

دانشگاه آزاد ارتباط آماری معنی داری وجود داشت 

(006/0=pهمسو با این یافته، در پژوهش مردانی .) 

( بیشترین ماده سوء مصرف در بین دانشجویان 3060)

 (. 3063 ،)مردانی آزاد، سیگار بود

در میان دانشجویان دولتی ا نفر( 9) %3سابقه مصرف الکل 

وی مقدم ( و مرتض3007) های طارمیانپژوهش دربود. 

 ترین( مصرف الکل بعد از سیگار جزو پر مصرف3006)

؛ مرتضوی 3007 ،طارمیان) مواد در بین دانشجویان بود

 (.3006 ،مقدم

همچنین مطالعه حاضر نشان داد که پیشرفت تحصیلی 

داشتند، نسبت به در دانشجویانی که سوءمصرف مواد 

ری تن به طور معنی داری در سطح پایینسایر دانشجویا

قرار داشت. در این خصوص موسوی و رسولی زاده در 

مطالعه خود نشان دادند که بین مردود شدن به عنوان 

شاخصی برای شکست تحصیلی در گروه معتادین و گروه 

جود داشت و شکست شاهد اختالف معنی داری و

کننده گرایش به مواد مخدر  بینییشتحصیلی عامل پ

( که با مطالعه حاضر همخوانی 3004 ،)مولوی گزارش شد

( و شفیعی و همکاران 3002دارد. انصاری و همکاران )

( نیز رابطه معنی داری را بین مصرف دارو و معدل 3063)

در مطالعه خود نشان دادند، به طوری که مصرف داروی 

تری داشتند عدل پایینب و روان در کسانی که ماعصا

(. مطالعات 3063 ،؛ شفیعی3002 ،)انصاری تر بودبیش

( ، گرگان 3002 ،قبلی انجام شده در پاکستان )شیخ

ه اند کنیز نتایج مشابهی را گزارش کرده (3060 ،)آسایش

 همسو با نتایج مطالعه حاضر است.

ی هایها دارای کاستیسایر مطالعه این مطالعه نیز مانند

وه بعدی عال هاشود در مطالعهاست، بنابراین پیشنهاد می

ی، عوامل شخصیت تأثیرمتغیرهای دموگرافیک،  تأثیربر 

اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی همچون افسردگی، طالق 

د تا با شناسایی این موارد والدین و ... مورد بررسی قرارگیر

ری از این معضل راهکارهای شگیدر خصوص پی بتوان

 ثرتری را ارائه داد.مؤ

همچنین با توجه به نتایج این مطالعه و قابل توجه بودن 

 اتتأثیرمصرف سیگار، الکل، مواد مخدر و ... و همچنین 

منفی که بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد، الزم است 

سطح دانش دانشجویان در مورد عوارض نامطلوب سیگار، 

های روان گردان و داروهایی مانند ر، قرصمخدمواد 

ریتالین و متادون افزایش داده شود و دانشجویان به 
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 هاین شناس و روانپزشک در زمان نشانهمشورت با روا

های مشاوره در روانی تشویق شوند. برگزاری کالس

های دانشجویی و آشنا کردن دانشگاه و خوابگاه

اه و جذب دانشجویان دانشجویان با مرکز مشاوره دانشگ

بومی و یا تسریع در وضعیت انتقال دانشجویانی که از نظر 

توانند در تطابق با این محیط را ندارند می روانی قدرت

البته این مطالعه دارای  این مورد کمک کننده باشد.

هایی نیز بود، از جمله اینکه فقط مربوط به یک محدودیت

های دیگر و سایر هته بود و سایر دانشجویان در رشترش

 ابراین ضمنمقاطع مورد بررسی قرار نگرفته بودند. بن

، کردهله در قشر جوان و تحصیلتوجه به عواقب این مسأ

 تری انجامتر و با دامنه وسیعبیش هایالزم است مطالعه

 گردد.
 

 قدردانیتشكر و 
از همه دانشجویان عزیز و همکاران محترم که در      

ودند، صمیمانه همکاری الزم را نم اجرای این پژوهش

 گردد.تشکر و قدردانی می
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Abstract: Drug abused and addicting to narcotics could be one of the most complicated 

problem among the world health issues. Hence, this descriptive-sectional study 

investigated relationships between drug abused and students’ educational achievement 

among 302 nursing students at Abadan medical school and Islamic Azad University in 

Abadan. Data collection was conducted through a researcher-made questionnaire in which 

collected data based on students’ personal demography and the participants’ drug abused. 

The research result showed that none of the students had no history of glass, cannabis, 

crack and heroin. The use of cigarette (25.5%) and hookah (16.2%) were higher than other 

narcotics. Moreover, there was a significant correlation between the male students’ 

average scores and the use of hookah (p=0.001), medical school students with Tramadol 

(p=0.002)Azad University students with hookah (p=0.001), Abused drug history in their 

families (p=0.001) and use of cigarette (p=0.001), too. The findings also indicated that 

prevalence of cigarette and hookah abused were highly demonstrated among male, single, 

Azad university students, and abused drug history in their families. It was also found 

academic achievement of students with a history of substance abuse were significantly 

lower level than other students (p= 0.03). As a result, there is a need to make the students 

be aware of the effects of abused drugs on their physical and educational phenomena to 

enhance their learning capabilities.  

 

Keywords: Drug abused, addiction, educational achievement, nursing students, Abadan. 


