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 : أُبلغ عن تعاطي المواد المخدرة في صفوف طلاب الكليات الطبية في لبنان. وتهدفالخلاصة
هذه الدراسة إلى استكشاف معلومات الطلاب اللبنانيين واتجاهاتهم وسلوكياتهم إزاء
تعاطي المواد المخدرة وتحديد مستوى انتشارها ومنبئاتها النفسية. وقد أجري مسح مقطعي
لما مجموعه 231 طالباً في الكليات الطبية. وتناول الاستبيان المعلومات والاتجاهات
المتعلقة بتعاطي المواد المخدرة والالتزام الديني والاكتئاب والقلق والخصائص
السكانية. وتم توزيع العينة بالتساوي حسب نوع الجنس (51.4 % من الإناث، و48.6 % من
الذكور) والتدريب (53.1 % طب وقائي؛ و46.9 % طب سريري). وبلغت درجة المعرفة 52.65 %
(انحراف معياري = 14.41)، وانخفضت على نحو كبير في السنة الثانية مقابل السنتين الثالثة
 p،% 57.4والرابعة (48.53 % مقابل 57.51 % و   

38.2 %). وأفاد ربع أفراد العينة بأنهم يدخنون و57.7 % يتعاطى الكحوليات و46.8 %
يتعاطى المخدرات. وكان من بين المنبئات الكبرى لتعاطي أقل من المخدرات التدين
والاهتمام بالعمل في الميدان. وكشفت النتائج عن نقص المعرفة بالمخدرات وتعاطي المواد
المخدرة على نطاق كبير في صفوف طلاب الكليات الطبية اللبنانيين. وعليه، نوصي بتقديم
مزيد من التدريب حول تعاطي المواد المخدرة وتوفير المشورة للطلاب.

  

ABSTRACT The study aims were to explore the knowledge, attitudes and behaviours of
Lebanese medical students related to substance use and to determine prevalence and
psychosocial predictors. A cross-sectional survey of 231 medical students (48.6% male; 53.1%
preclinical, 46.9% clinical) was conducted during June 2012–July 2013. The questionnaire
addressed knowledge and attitudes about substance use, religiosity, depression, anxiety and
demographic characteristics. The knowledge score was 52.7% (standard deviation 14.4%), and
was significantly lower in 2nd year students (48.53%) than in 3rd and 4th year students (57.5%
and 57.4%) (P 
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