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  آموزان در خصوص پيشگيري از مصرف اكستازي  آگاهي، نگرش و عملكرد دانش

  
  2،  مانا حكمت1ميترا ذوالفقاري

 

  چكيده
شـماري در   زايي، طرفداران بي كنندگي و توهم اخير، اكستازي به علت خواص تحريكهاي  در سال :مقدمه

بررسـي آگـاهي و نگـرش و عملكـرد      هـدف از پـژوهش حاضـر   . ميان نوجوانان و جوانان پيـدا كـرده اسـت   
 400اين پژوهش توصيفي تحليلـي روي   :روش .بودآموزان در خصوص پيشگيري از مصرف اكستازي  دانش

اي  بـه صـورت خوشـه     نمونـه . شـهر تهـران انجـام شـد     17آموزان دختر مدارس دولتي روزانه منطقه  نفر از دانش
اي، كه روايي و پايـايي آن   تصادفي انتخاب شده و آگاهي، نگرش و عملكرد آنها توسط پرسشنامه محقق ساخته

%) 41(آمـوزان   شنشـان داد كـه بيشـترين درصـد دانـ      نتـايج  :هـا  يافته .سنجيده شد، مورد بررسي قرار گرفت
ص پيشـگيري از مصـرف اكسـتازي    عملكرد خوب در خصـو %) 7/55(نگرش مثبت و %) 56(آگاهي پايين و 

بـين  همچنين . داري يافت شد رابطه معني و نگرش و عملكرد آگاهي و عملكردش، بين آگاهي و نگر. دارند
مـوزان در خصـوص   آ شناختي و عمـومي بـا آگـاهي، نگـرش و عملكـرد دانـش       برخي از مشخصات جمعيت

كـه سـطح آگـاهي     با توجـه بـه ايـن    :گيري نتيجه .مشاهده شددار  پيشگيري از مصرف اكستازي ارتباط معني
رو ضرورت مداخالت مناسب آموزشي در جهت  آموزان نسبت به مصرف اكستازي پايين است، از اين دانش

  .شود ميباال بردن دانش اين گروه در معرض خطر بيش از پيش روشن 
  .آگاهي، نگرش، عملكرد، پيشگيري، اكستازي :ها د واژهكلي
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 .كارشناس ارشد پرستاري .2
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  مقدمه
هـاي فكـري و يكـي از     تـرين دغدغـه   مصرف مواد مخدر و عوارض پردامنه و ناخوشايند آن از مهـم 

ه اعتياد به عنـوان يـك بحـران اجتمـاعي و پديـد      .هاي اجتماعي عصر حاضر است ناگوارترين آسيب
 شـود  مـي و ميرهاي فراوان انساني در سطح جهـان   رات و مرگ سوز، باعث بروز مخاط شوم و خانمان

ــا ســاير انحــراف  ). 1384حســيني و فقيهــي، ( ــادآميز ب ــاط مصــرف مــواد و رفتارهــاي اعتي هــا و  ارتب
سو و از سوي ديگر پيوند ناگسستني آن با مشكالتي نظير انواع اختالالت رواني،  ها از يك كژرفتاري

عالقـه   در رفتارهاي اجتماعي، دزدي و ارتكاب بـزه، افـت و بـي   فرار از منزل، پرخاشگري، خشونت 
دارد  مسـأله شدن به تحصيل، اقدام به خودكشي و فحشا اشاره به اهميت توجه دوباره و تعمق در اين 

پذيري جوامع را به لحاظ مصرف  افزايش جمعيت جوان، ميزان آسيب). 1385بوالهري و همكاران، (
ه است زيرا جوانان امروزي يا به منظور حس كنجكاوي خود بـه  مواد مخدر مصنوعي مضاعف نمود

يـابي و يـا بـراي رهـايي از فشـارهاي       گرايي بـا رونـد تحـوالت اجتمـاعي جهـاني و هويـت       دنبال هم
ويـژه مـواد مصـنوعي     مـواد مخـدر بـه   ها به سوي مصرف انواع  اجتماعي، فرار از مشكالت و مسئوليت

  ).1384آبايان، (برند  ها پناه مي ويژه مواد محرك از نوع آمفتامين به
بندي مواد مخدر در گروه  گردان شيميايي هستند كه در طبقه ها دسته مهمي از مواد روان آمفتامين

يكي از مشتقات اين طبقه كه در چنـد سـال اخيـر    . گيرند هاي سيستم عصبي مركزي قرار مي محرك
آور  هاي شادي يا آدام است كه به نام قرص رسد اكستازي در بازارهاي غير قانوني ايران به فروش مي

مقـدم و   حسينيان( رواج يافته است MDMAيا  4١و  3و با نام شيميايي متيلين دي اُكسي مت آمفتامين 
آور  آمفتـامين و تـوهم   كننـده مـت    اين ماده كـه سـاختار شـيميايي مشـابه تحريـك     ). 1384همكاران، 

نـژاد و   سـلطاني (زايـي را توأمـاً دارا اسـت     وهمسيستم عصبي مركـزي و تـ   مسكالين، خواص محرك
هاي جويـدني، كپسـول، فـرم تـدخيني و تزريقـي مصـرف شـده         ، به صورت قرص)1385همكاران، 

مـيالدي بـه بعـد     80از دهه » 2راو«هايي موسوم به  و استعمال آن در مهماني) 1385فرهود و عدالت، (
كننده در اين مجـالس جهـت    جوانان شركت. وجود آورده است بحران جديدي در اروپا و آمريكا به

                                                 
1. methylene dioxy methamphetamine 3&4 
2. Rave 
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هـاي تنـد جهـت بـه دسـت آوردن انـرژي الزم، احسـاس         مدت همراه بـا موزيـك   هاي طوالني رقص
سرخوشي، افـزايش شـديد خـوب بـودن، افـزايش تمايـل در برقـراري ارتبـاط بـا ديگـران، افـزايش            

  .كردند اين ماده را مصرف مي... هوشياري و درك بهتر موسيقي و
كننـد، بـاور ندارنـد كـه ايـن مـواد        گـردان اسـتفاده مـي    جوانان ايرانـي كـه مـواد روان   % 11قريب 

و اغلب اثرات مثبت پس از مصرف سبب گرايش مجدد آنهـا  ) 1385فرهود و عدالت، (اعتيادآورند 
ــه ســوي اكســتازي   ــيب ــي . شــود م ــر  . شــماري دارد اكســتازي عــوارض ب ــار ســمپاتوميمتيك نظي آث

شار خون و حرارت، تعريق و دندان قروچه، توهم، تاري ديد، حمالت هراس كاردي، افزايش ف تاكي
تواننـد منجـر بـه     كه در نهايت مي) 2001، ١كالنت(از جمله آثار منفي آن هستند ... و بعضاً پسيكوز و

  .كُما و مرگ فرد شوند
ده اسـت كـه   ترين ماده اعتيادآور در آمريكا و اروپـا شـناخته شـ    امروزه اكستازي به عنوان ارزان 

خصوص در ميان نسل نوجوان و جـوان   مصرف آن در نقاط مختلف جهان در حال افزايش بوده و به
مصرف آن به صورت يك  كه سوء  شود ميو گفته ) 1385، فرهود و عدالت(طرفداران بسياري دارد 

  ).1385نژاد و همكاران،  سلطاني(اپيدمي خاموش درآمده است 
موارد مـرگ ناشـي از مصـرف اكسـتازي     1999تا  1998هاي  ه سالطبق آمارهاي موجود در فاصل

برابـر   9هاي سراسر دنيا با  اورژانس بيمارستان 1999تا  1996درصد افزايش يافته است و از سال  400
طوري كه تعداد موارد مسمومين در ايـن دوره   اند، به افزايش شمار مسموميت با اكستازي مواجه بوده

سـايت  (سـال بـوده اسـت     25نفر رسيده است كه سن اكثـر قربانيـان زيـر     2850نفر به  319زماني از 
  ).1385تخصصي پزشكي، 
بار در طول عمـر خـود    ميليون نفر از جوانان سراسر دنيا حداقل يك 8/2دهند كه  آمارها نشان مي

 ترين ميزان مصرف در شرق و جنوب شـرق آسـيا و پـس از آن    اند كه بيش از اين ماده استفاده كرده
در آمار ارائه شده توسط مركز ملي مطالعه سوء . در اروپا، استراليا و اياالت متحده آمريكا بوده است

مصرف در ميان نوجوانان   ترين عوامل سوء مصرف مواد در آمريكا، اكستازي، به عنوان يكي از شايع 

                                                 
1. Kalant 
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آمريكا انجام شد،  در دانشگاه استانفورد 1987اي كه در سال  در مطالعه. شود مياين كشور محسوب 
  ).1385فرهود و عدالت، (افراد مصاحبه شده، سابقه مصرف اكستازي را داشتند %  39

سال سابقه مصرف اين ماده   14افراد  باالي %  1/6در استراليا،  2001بر اساس يك مطالعه در سال 
ز مورد اسـتفاده در  طوري كه بعد از حشيش و آمفتامين، اكستازي، سومين ماده غير مجا را داشتند، به
تـرين مـواد خيابـاني غيـر مجـاز در       ترين و فراوان در دانمارك، اكستازي، يكي از مهم. استراليا است

سال كـه در   21افراد با ميانگين سني % 71هاي انجام شده در اسپانيا  در بررسي. بوده است 2000سال 
بار ايـن مـاده را    رف حداقل يكدر يك مطالعه شركت كرده بودند، سابقه مص 1999تا  1995فاصله 

  ).1385نژاد و همكاران،  سلطاني(داشتند 
جا كه مطالعات وسيعي در زمينه اين مواد انجـام نشـده اسـت، هـيچ آمـار رسـمي        در ايران، از آن

زا و مواد اعتيادآور صنعتي وجود ندارد ولي  هاي توهم كنندگان قرص اي از تعداد مصرف منتشر شده
كننده اكستازي در ايران وجـود   هزار مصرف 50تا  45ستاد مبارزه با مواد مخدر  طبق تخمين دبيركل

تـر از ميـزان واقعـي اسـت؛ از      كه با توجه به شواهد موجود بسيار كـم ) 1385فرهود و عدالت، (دارد 
اي از  اي، كـه در پـاره   هـاي اينترنتـي و تبليغـات مـاهواره     هاي اخير با وجود شبكه سوي ديگر در سال

كنند، ميزان گرايش نوجوانان و جوانان ايراني بـه رفتارهـاي    حتي مصرف اين مواد را تبليغ مي موارد
  ).1385نژاد و همكاران،  سلطاني(پرخطر به سرعت در حال افزايش است 

، )1381مـوقر و همكـاران،    رحيمـي (گـردان در ايـران    با توجه به ميزان باالي مصـرف مـواد روان  
هـرم جمعيتـي كشـور، اهميـت سـالمت دوره نوجـواني در وضـعيت         گستردگي جمعيت نوجوان در
پرويـزي و  ( پـذيري ايـن گـروه سـني در گـرايش بـه رفتارهـاي پرخطـر         سالمت سنين بعدي، آسيب

مصـرف اكسـتازي در ميـان آنـان، ضـرورت اجـراي         كننـده سـوء   و افزايش نگران) 1383همكاران، 
رو، با افزايش گـرايش بـه    از اين. گردد مي اقدامات مناسب در جهت پيشگيري بيش از پيش احساس

هاي مختلف اجتماعي خصوصاً كادر بهداشت و درمـان جهـت    مواد اعتيادآور صنعتي، مداخله گروه
يكي از اعضاي مهم تيم بهداشت و درمان پرستاران بهداشـت  . تحقق پيشگيري، اهميت بسياري دارد

تواننـد در   تار مددجويان در معرض خطـر مـي  جامعه هستند كه با آگاهي يافتن از دانش، نگرش و رف
هاي مناسب  جهت اجراي رويكردهاي پيشگيرانه، از جمله كمك به مسئوالن ذيربط در تدوين برنامه

منظور ايـن تحقيـق    بدين. آموزشي نقش مهمي را در ارتقاء سطح سالمت جامعه بر عهده داشته باشند
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، در خصوص پيشگيري از مصرف اكسـتازي  آموزان با هدف تعيين آگاهي، نگرش و عملكرد دانش
 1386-87آمـوزش و پـرورش تهـران در سـال تحصـيلي       17هاي دولتي دخترانه منطقـه   در دبيرستان

  .انجام شده است
  

  روش 
  گيري جامعه، نمونه و روش نمونه

آموزان دختر پايه هاي اول تـا   جامعه پژوهش را دانش. از نوع همبستگي استمطالعه حاضر توصيفي 
 نفـر  400اند كه از ميان آنهـا   آموزش و پرورش شهر تهران تشكيل داده 17مقطع متوسطه منطقه  سوم

منظور پژوهشگر پـس   بدين. اي تصادفي انتخاب شدند گيري خوشه به صورت تصادفي با روش نمونه
نامه بـه سـازمان آمـوزش و پـرورش شـهر       از اخذ اجازه از دانشگاه علوم پزشكي تهران و ارائه معرفي

هـاي دولتـي    و كسب اجازه بـراي انجـام پـژوهش در دبيرسـتان     17تهران و آموزش و پرورش منطقه 
دبيرستان روزانه دولتي دخترانه از منطقه مـذكور انتخـاب و    4دخترانه اين منطقه، به صورت تصادفي 

پس از معرفي خود به مديران مدارس و واحدهاي پژوهش اقدام به تشريح اهداف و ماهيـت تحقيـق   
بـه آنـان    دادن آمـوزان از طريـق اطمينـان    در مرحله بعد پژوهشگر اقدام به جلب رضايت دانش. مودن

مبني بر محرمانه ماندن اطالعات و عدم نياز بـه ذكـر نـام و نـام خـانوادگي كـرده و سـپس بـه شـيوه          
  . گيري از سه پايه تحصيلي اول تا سوم آغاز گرديد تصادفي، نمونه

  
  ابزار

بخــش ســؤاالت مربــوط بــه مشخصــات  4نامــه كتبــي مشــتمل بــر  هــا، پرســش دهابــزار گــردآوري دا
آموز، سؤاالت مربوط به سنجش سطح آگاهي، سؤاالت مربـوط بـه    شناختي و عمومي دانش جمعيت

آمـوزان در خصـوص پيشـگيري از مصـرف      نگرش و سـؤاالت مربـوط بـه سـنجش عملكـرد دانـش      
  .اكستازي بود

دهي به هر  آموزان پس از نمره بوط به سنجش آگاهي دانشجمع امتياز كسب شده از سؤاالت مر 
تعيين شده و در مبناي  24و حداكثر ) 0(، حداقل صفر )4تا  1از امتياز(سؤال بر اساس بار ارزشي آن 
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تـر از   كـم (و ضعيف %) 50تا % 70بين (، متوسط )به باال% 70از (طبقه آگاهي خوب  3درصد به  100
گـرش نيـز جمـع امتيـاز كسـب شـده از سـؤاالت مربوطـه، پـس از          در بخـش ن . تقسيم گرديـد %) 50
طبقـه   3درصـد بـه    100تعيين شده و در مبناي  24و حداكثر ) 0(دهي به هر سؤال، حداقل صفر  نمره

در . تقسـيم گرديـد  %) 50تـر از   كـم (و منفي %) 50تا % 70بين (، متوسط )به باال% 70از (نگرش مثبت 
 19و حـداكثر  ) 0(دهي به هر سؤال، حداقل صفر  ، پس از نمرهبخش عملكرد جمع امتياز كسب شده

، )بـه بـاال  % 70از (طبقـه عملكـرد خـوب     3درصد امتياز كسب شـده بـه    100تعيين شده كه بر مبناي 
جهـت تعيـين   . تقسـيم گرديـد  %) 50تـر از   كم(و عملكرد ضعيف %) 50تا % 70بين (عملكرد متوسط 

پايـايي سـؤاالت مـورد تأييـد قـرار       70/0 ميـزان اده شد كـه بـا   پايايي، از روش آلفاي كرونباخ، استف
هـا در   نامـه  منظـور پرسـش   محتوي استفاده شد كـه بـدين   رواييجهت تعيين روايي، از روش . گرفت
آن مورد بررسي  محتوايي نفر از اساتيد دانشگاه علوم پزشكي تهران قرار داده شد و روايي 10اختيار 

ها، از آمار توصيفي جهت تعيين ميانگين، انحراف معيار و تنظـيم   دهپس از گردآوري دا. قرار گرفت
هـاي كـاي دو و پيرسـون، در     جداول توزيع فراواني مطلق و نسبي و از آمار استنباطي، شامل آزمـون 

  .تجزيه و تحليل استفاده گرديد
  

  ها  يافته
سال با ميـانگين   16وه سني هاي مورد بررسي، در گر آزمودني%  3/40نتايج مطالعه حاكي از آن بود كه 

آنـان در رشـته علـوم    % 3/33آنـان در پايـه دوم و   % 7/42. قرار دارند 96/0و انحراف معيار  79/15سني 
فرزند اول خانواده بودنـد و  %) 5/35(ترين درصد آنان  برحسب رتبه تولد، بيش. كنند انساني تحصيل مي

پدر و مادر بـا  %) 2/92(ها  در اكثريت خانواده. فر بودن 5الي  3ها بين  نمونه% 5/60تعداد اعضاي خانواده 
هـاي   آزمـودني % 43و مـادر  % 4/46پـدر  . پدر سرپرست خانواده بود% 3/93كردند و در  هم زندگي مي

هـا اظهـار    آزمـودني % 3/53بر حسب درآمد ماهيانـه خـانواده   . مورد مطالعه تحصيالت زير ديپلم داشتند
هـا بيـان داشـتند كـه در ميـان اعضـاي        آزمـودني % 3/88. ده كـافي اسـت  داشتند كه درآمد ماهيانه خانوا
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ها نيز در ميـان دوسـتان خـود     آزمودني% 3/72كننده مواد مخدر يا نيروزا وجود ندارد و  خانواده مصرف
  . كننده نداشتند فرد مصرف

طح آمـوزان مـورد مطالعـه بـا رشـته تحصـيلي، سـ        نتايج اين مطالعه نشان داد كه بين آگاهي دانش
تحصيالت پدر و مادر، كسب اطالعات بهداشتي از راديو و تلويزيون و كتاب و مجالت و نيز نحـوه  

چنـين بـين    هـم . هاي ورزشـي ارتبـاط معنـادار وجـود دارد     گذراندن اوقات فراغت به صورت فعاليت
 آموزان با سن، پايه تحصيلي و كسب اطالعات بهداشتي از اعضـاي خـانواده و نيـز بـين     نگرش دانش

كننده مواد مخـدر و نيـروزا و    عملكرد آنان با وضعيت درآمد ماهيانه خانواده، داشتن دوستان مصرف
  . كسب اطالعات بهداشتي از اعضاي خانواده و كارشناسان بهداشتي ارتباط معنادار وجود دارد

در  %) 41(آمـوزان   تـرين درصـد دانـش    چنـين نشــان داد كــه سـطح آگـاهي بـيش       اين مطالعه هم
در بررسي نگرش واحـدها،  ). 1جدول شماره (ص پيشگيري از مصرف اكستازي ضعيف است خصو

) 2جدول شـماره  (آنان از نگرش مثبت نسبت به پيشگيري از مصرف اكستازي برخوردار بودند % 56
جـدول شـماره   (در اين رابطه خوب بـود  %) 7/55(آموزان  ترين درصد دانش و عملكرد صوري بيش

، آگــاهي و عملكــرد )>r=001/0P ,511/0( ن بودنــد كــه بــين آگــاهي و نگــرشنتــايج بيــانگر آ). 3
)154/0, r=001/0P<( ها و نگرش و عملكرد آزمودني )351/0, r=001/0P<(  دار وجـود   رابطه معنـي

  .دارد
  

آموزان دختر  مورد مطالعه در خصوص پيشگيري از  دانش» آگاهي«توزيع فراواني مطلق و نسبي :  1جدول 
  ازيمصرف اكست

 درصد تعداد آموزان آگاهي دانش

 8/20 83 آگاهي خوب

 2/38  153 آگاهي متوسط
  41  164 آگاهي ضعيف

  100  400 جمع
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آموزان دختر مورد مطالعه در خصوص پيشگيري از  دانش» نگرش«توزيع فراواني مطلق و نسبي :  2ل جدو
  مصرف اكستازي

 درصد تعداد آموزان دانش نگرش

 56 224 نگرش مثبت

  30  120 نگرش متوسط
  14  56 نگرش منفي

  100  400 جمع
  

آموزان دختر  مورد مطالعه در خصوص پيشگيري از  دانش» عملكرد«توزيع فراواني مطلق و نسبي :  3جدول 
  مصرف اكستازي

 درصد تعداد آموزان دانش عملكرد

 7/55 223 عملكرد خوب

  34  136 عملكرد متوسط
 3/10  41 عملكرد ضعيف

  100  400 عجم
  

  گيري و نتيجه بحث
هـا ارتبـاط معنـادار وجـود      دهند كه بين آگاهي و رشته تحصيلي آزمـودني  نتايج اين تحقيق نشان مي

خـاني،   رمضـان . ردارنـد آموزان رشته رياضي از آگاهي بـاالتري برخو  ترين درصد دانش دارد و بيش
ين رشــته تحصــيلي و آگــاهي نيــز در پــژوهش خــود نشــان دادنــد كــه بــ) 1382( ...رســتمي و شــكرا

دار وجـود دارد و بـاالترين امتيـاز     هاي دولتي شهر تهران از ايدز ارتباط معنـي  آموزان دبيرستان دانش
اين يافتـه ضـرورت گنجانيـدن مباحـث     . باشد آگاهي كسب شده مربوط به گروه رياضي فيزيك مي

هـاي نظـري را بـيش از     ه رشـته آموزان در كتب درسي كلي سازي دانش مرتبط با معضل اعتياد و آگاه
  . سازد پيش روشن مي

هـاي مـورد مطالعـه ارتبـاط      ها نشان دادند كه بين آگاهي و سطح تحصـيالت پـدر آزمـودني    يافته
نيــز در مطالعــه خــود نشــان دادنــد كــه بــين  )  1385(منصــوريان و همكــاران . دار وجــود دارد معنــي
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نجـومي، شـجاعي و عامريـان    . دار وجود دارد يتحصيالت پدر و ميزان آگاهي از اكستازي رابطه معن
آمـوزان دبيرسـتاني شـهر تهـران دربـاره ايـدز و سـطح         نيز نشان دادند كه بين آگاهي دانـش ) 1382(

آموزاني كـه پـدر آنهـا داراي سـطح تحصـيالت       دار وجود دارد و دانش تحصيالت پدر ارتباط معني
  .دتري برخوردارن ليسانس و باالتر هستند از آگاهي بيش

آمـوزان مـورد مطالعـه ارتبـاط      دهند كه بين آگاهي و سطح تحصيالت مادر دانـش  نتايج نشان مي
مصـرف    نيز اطالعات والدين از سـوء ) 1385(نوري  در تحقيق رضايي و نجمي. دار وجود دارد معني

 جـايي كـه   از آن. دار داشـت  مواد روانگردان از جمله اكستازي با سطح تحصيالت آنان رابطـه معنـي  
با مادر خود احسـاس  %) 3/46(هاي مورد پژوهش  ترين درصد آزمودني مطالعه حاضر نشان داد، بيش

. كننـد  مشكالت خود را با مادرشان مطرح مـي %) 8/52(ترين درصد نيز  تر نموده و بيش نزديكي بيش
تواند  يرو سطح تحصيالت و ميزان آگاهي باالي مادر از انواع مواد مخدر از جمله اكستازي م از اين

  . منجر به افزايش سطح آگاهي نوجوانان شود
دار بـين اسـتفاده از راديـو و تلويزيـون و كتـاب و مجـالت بـه         ها نشان دادند كه ارتباط معني يافته

تـا   1969اي كه از سـال   در مطالعه. عنوان منابع كسب اطالعات بهداشتي و سطح آگاهي وجود دارد
سال مطالعـه، اسـتفاده از    30رفت نيز نشان داده شد كه در طول انجام پذي ٢و پرل ١دنهام توسط 1999

ترين منابع كسـب اطالعـات بهداشـتي در زمينـه مـواد       راديو و تلويزيون و سپس روزنامه و مجله مهم
رسـد آمـوزش از طريـق     هـا بـه نظـر مـي     بـا توجـه بـه ايـن يافتـه     ). 2000، و پرل دنهام(اند  مخدر بوده

تـري نسـبت بـه     تر، نقـش بـيش   اديو و تلويزيون به خاطر دسترسي بيشهاي همگاني خصوصاً ر رسانه
هاي آموزشي،  ساير منابع در آگاهي جامعه از جمله جوانان دارد كه با ارتقاي كميت و كيفيت برنامه

تـري دارنـد    هـاي سـمعي و بصـري مخاطـب بـيش      روز كه رسـانه  به خصوص در اوقات مناسب شبانه
  ).1383پناهنده و طارميان، (آگاهي جامعه گذاشت قابل توجهي بر  تأثيرتوان  مي

                                                 
1. Denham  
2. Pearl 
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دار  آموزان با نگرش رابطه معني هاي اين مطالعه نشان دادند كه بين سن و پايه تحصيلي دانش يافته
در اين تحقيق ميان منابع . نيز به نتيجه مشابهي دست يافتند) 1384(منصوريان و همكاران . وجود دارد

اعضـاي خـانواده جهـت كسـب اطالعـات بهداشـتي و نگـرش، رابطـه         مختلف، تنها بـين اسـتفاده از   
رو،  جـا كـه نگـرش بـار عـاطفي دارد، از ايـن       كنـد از آن  پژوهشگر تصور مـي . دار وجود داشت معني
تري نسبت  كنند نگرش منفي آموزاني كه از اعضاي خانواده خود كسب اطالعات بهداشتي مي دانش

  .به مصرف اكستازي دارند
آموزان ارتبـاط   ان داد كه بين وضعيت درآمد ماهيانه خانواده و نحوه عملكرد دانشاين مطالعه نش

دار بـين مصـرف    در مطالعه خـود رابطـه معنـي   ) 2004( ١چوراپچيوگلو و اوگل. دار وجود دارد معني
هايي كـه سـطح درآمـد بـاالتري      اكستازي و درآمد خانواده پيدا كردند، به عبارت ديگر در خانواده

هـا در   شد كه اين ارتباط با توجه بـه گـران بـودن قـرص     ش از سايرين اكستازي مصرف ميداشتند بي
داري بـين   رابطـه معنـي  ) 2004( ٢در مطالعـه ميشـلي و فورميگـوني   . برخي از جوامع قابل توجيه است

توانـد گويـاي ايـن واقعيـت      ها و عملكرد آنان ديده نشد و مي وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي آزمودني 
  . در عصر كنوني تمام طبقات اجتماعي در معرض خطر هستندباشد كه 
آموزان مورد مطالعه از مواد مخـدر   هاي اين تحقيق نشان دادند كه بين استفاده دوستان دانش يافته

ايــام نوجــواني، بــه علــت تغييــرات . داري وجــود دارد هــا ارتبــاط معنــي و نحــوه عملكــرد آزمــودني
كند كه در كنار اعتماد به نفس پـايين و نبـود يـا     فرد ايجاد مي هاي خاصي را در فيزيولوژيك، بحران

دهـد   پذيري نوجوان را در مقابل دوستان ناباب افزايش مي هاي زندگي آسيب كمبود تجربه و مهارت
نشان داده شد كه همبسـتگي  ) 1385(در مطالعه بوالهري و همكاران ). 1384زاده و همكاران،  باقري(

ع مصرف مواد در بين دوستان و تجربه آن در ميان واحـدهاي مـورد مطالعـه    مثبت معناداري بين شيو
كننده يكـي از مـواد باشـند،     وجود دارد، به عبارت ديگر هر چه فرد دوستاني داشته باشد كه مصرف

نيـز دريافتنـد   ) 1383(زاده  مولـوي و رسـول  . تر است احتمال گرايش به آن ماده در خود فرد نيز بيش

                                                 
1. Corapcioglu & Ogele  
2. Micheli & Formigoni 
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داشـتن  . راد ناباب و معتاد نقش مهمي در گـرايش فـرد بـه سـمت مـواد مخـدر دارد      كه معاشرت با اف
خطر در اعتياد بـه سـيگار اسـت و    ترين عامل  دوست سيگاري و تشويق دوست به سيگار كشيدن قوي

گفـتن  » نه«هاي دوستان و  آموزان به ايستادگي در برابر خواست براي مبارزه با اين مشكل، تشويق دانش
بـه نقـل از   ) 1383(زاده  مولـوي و رسـول  . اسـت هنگام تشويق آنان به كشـيدن سـيگار مـؤثر    به آنها در 
آميـز و يـا    كننده مواد مخدر سبب بروز رفتارهاي مخاطره رابطه دوستي با فرد مصرف: نويسند باسبت مي

  . شود مياستفاده از مواد مخدر 
ورت مطالعه كتب غير درسي حاكي از آن است كه بين نحوه گذراندن اوقات فراغت به ص نتايج

در ) 1385(زاده  تقـي . دار آمـاري وجـود دارد   و نحوه عملكرد واحدهاي مورد پژوهش رابطـه معنـي  
سـاز نگرشـي، شخصـيتي و خـانوادگي در گـرايش       بررسـي عوامـل زمينـه   «مطالعه خود تحت عنـوان  

كننـده   وجوانان مصرفكه اكثريت ن كند با توجه به اين ، بيان مي»نوجوانان ساري به مصرف اكستازي
ها و فراهم آوردن امكاناتي براي پر كردن  اي جهت زمان بيكاري خود ندارند، مداخله خانواده برنامه

در تحقيق خود ) 1385(المشيري  گودرزي و ذاكري ،نوروزي. اوقات فراغت نوجوانان ضروري است
تـرين   ن دادند كـه مهـم  نشا» بررسي نگرش دانشجويان نسبت به مصرف قرص اكستازي«تحت عنوان 

قـدر فـردي بـا     عامل در گرايش فرد به مصرف قرص اكس، همنشيني با دوستان است يعنـي هـر چـه   
تري داشته باشد، احتمال گرايش به مصرف در او  كننده خود همنشيني و ارتباط بيش دوستان مصرف

اوقـات فراغـت و نحـوه    پژوهشگر معتقد است، از ارتباط اين دو متغير، يعني مطالعه در . تر است بيش
ريزي مناسب بـراي آمـوزش بهتـر نوجوانـان از طريـق       توان در جهت برنامه آموزان مي عملكرد دانش

  .كتب و جزوات آموزشي بهره جست
 17نتايج مطالعه حاضر حاكي از آن اسـت كـه آگـاهيِ بيشـترين درصـد نوجوانـان دختـر منطقـه         

ــ    ــتازي در ســطح پ ــران در خصــوص  مصــرف اكس ــهرداري ته ــن. ايين اســتش رو، ضــرورت  از اي
  ريـزي مناسـب در جهـت بـاال بـردن سـطح دانـش        هاي بيشتر و مداخله مسؤالن در امـر برنامـه   بررسي

در اين راسـتا، پرسـنل كـادر بهداشـت و درمـان بـا همكـاري        . شود مينوجوانان بيش از پيش روشن 
هاي دخيل در پيشگيري  انآموزش و پرورش، مديران مدارس، معلمان و مربيان بهداشت و ساير ارگ
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هـاي ملـي و غربـالگري     گيـري از برنامـه   مصرف مواد مانند ستاد مبارزه با مواد مخدر بـا بهـره   از سوء 
توانند اقدامات مناسبي مانند برگزاري جلسات مشـاوره و آمـوزش    آموزان مي رفتارهاي پرخطر دانش

وزش رفتارهاي صحيح بهداشـتي و  آموزان و والدين آنها در جهت آم در سطوح مختلف براي دانش
هـاي مختلـف سـني در معـرض خطـر بـه        خطرات مواد مخدر، طراحي جزوات آموزشي براي گـروه 
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