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  4/10/1391 :رشيپذ خيتار؛ 13/6/1391 :مقاله افتيدر خيتار

 
 اجتماعي رواني، التكه مشك است اجتماعي هاي بيآس از يكي اكستازي قرص جمله از صنعتي مخدر مواد به اعتياد :مقدمه

ن مـاده در كشـور   يبا توجه به آمار روز افزون مصرف ا. آورد مي وجود به اجتماع و خانواده شخص، خود براي را اي هعديد
طراحـي  ي اكستازهاي  قرص موردتهران در  يان دانشگاه تهران و علوم پزشكيدانشجو ين آگاهييبا هدف تعمطالعه حاضر 

  .شده است
 يدانشگاه تهـران و علـوم پزشـك    يدانشجو 200 يرو )يليتحل -يفيتوص( يژوهش حاضر از نوع مقطعپ :ها مواد و روش

 شد يق پرسشنامه گردآورياطالعات از طر .صورت گرفت  ،قرار گرفتند يانتخاب و مورد بررس يبه روش تصادف كه تهران 
   .قرار گرفت يارل آميه و تحليمورد تجزSPSS  افزار و نرم دو يآزمون كااستفاده از  و با 

. ن داشـتند ييپـا  ينفـر آگـاه   101متوسط و  ينفر آگاه 55باال ،  ينفر آگاه 44دهد كه  مي ن پژوهش نشانيج اينتا :ها فتهاي
ت اشـتغال و دانشـكده محـل    يهـل، وضـع  أت تين سـن ، وضـع  يب يدارادهد كه ارتباط معن مي ج پژوهش نشانين نتايهمچن
 يسـتاز كان دربـاره ا يدانشـجو  يت سكونت با آگـاه يوضع ون جنس يب يمعنادارتباط ار يول. وجود دارد يل با آگاهيتحص

 .وجود ندارد

 يآگـاه  شـود  ميه يتوص. دارند ينسبت به اكستاز ينييپا يان آگاهيدهد كه دانشجو مي ن پژوهش نشانيج اينتا :يريگ جهينت
 شيافزا ....و يون، جلسات دانشگاهيزيو، تلويراد، يجمعهاي  ق رسانهياز طر ينه اكستازيدر زمر جامعه يپذ بين گروه آسيا

 .يابد

  
  ، دانشجوي، اكستازيآگاه: يديكلمات كل

 
  

  مقدمه
 وهيشـ  بـه  كـه  است سال هزاران آن مصرف سوء و ادآورياعت مواد

 ما عصر در 1.است كرده ديتهد را انسان سالمت و يزندگ مختلف هاي

ـ  شيگـرا  ياجتماع و يكيتكنولوژ راتييتغ ليدل به  ييايميشـ  مـواد  هب

ـ  گردان روان ـ  .MDMA  اسـت  شـده  تـر  شيب ـ مت 4و3ا ي  ياكسـ  يل دي
 هـم  اكسـتازي   نـام  به كه روان گرداني هستند هاي قرصن يآمفتام مت

  2.معروفند
محرك  يه داروهايهمانند بق)كم مقداربه  يحت(ن دارو يمصرف ا

  يجسم يدر عملكردها ياريبس يزا باعث بروز عوارض جانب و توهم
 يح در صـحبت كـردن، خشـك   يصح يي، عدم توانايقرار يمله باز ج

ش يش ضـربان قلـب، افـزا   ي، افزايرعادياد و غيق زيدهان و گلو، تعر
از، عدم يدريبدن، م يش دمايفشارخون، سردرد، تهوع و استفراغ، افزا

ـ ، اضـطراب و در نها يكنترل ادرار، تـوهم، افسـردگ   ت تشـنج و بـه   ي
  3.دشو ي مياد مرگ ناگهانياحتمال ز
 انيدانشجو كه است آن از يحاك كايآمر در شده انجام هاي يبررس

 استفاده اكستازي هاي قرص ازها  گروه گريد از شيب كه هستند اي طبقه
ـ اخ هـاي  درسـال  اكستازي مصرف و كنند مي ـ م در ري  انيدانشـجو  اني

 هـزار  40 از شيب 1380 سال در 4.است  داشته صعودي رشد دانشگاه

 را آنهـا  از اي عمـده  بخش كهاند  كرده تجربه را دارو نيا رانيا در نفر

 قشـر  عنـوان  بـه  انيدانشجو 5.دهند مي ليتشك جوانان و آموزان دانش
ـ رو در كرده ليتحص و روشنفكر ـ دن بـا  يياروي  احسـاس  شـرفته يپ ايي

 اقتصادي مشكالت وجود آن بر عالوه . كنند مي يهودگيب و يكنواختي

 معطوف خود به همه از شيب را انيدانشجو ذهن يفرهنگ و ياجتماع و
 خصـوص  بـه  مخـدر  مواد مصرف به وضع نيا از فرار برايو  كند مي

چكيده
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  6.آورند مي رويها  نيآمفتام
 جوانان ميان در رايج اعتيادآور مواد مشهورترين از يكي اكستازي

تا  1995 يها سال طي در اكستازي هاي مصرف قرص . است امروزي
 حاضر حال در يافت و افزايش %70 جهان سطح در ميالدي 2000

 1998 زماني فاصله در 7.است بيشتر و كوكائين هروئين از آن مصرف
 در شهرنشيني، رشد جمعيت ايران، بودن جوان كارشناسان، اعتقاد به

 عوامل مهم از صنعتي مخدر مواد مصرف وسهولت بودن دسترس

 از ماع مخدر مواد خطر چه اگر .است كشور در مواد اين مصرف شيوع

   دليل به ما كشور اما كند، مي تهديد را كشورها همه صنعتي و سنتي
 مواد كننده توليد ترين بزرگ با مرزي هم و جغرافيايي خاص شرايط

  8.است مواجه بيشتري مشكالت با افغانستان يعني جهان در مخدر
ـ متاسفانه مصـرف ا  ـ ن مـاده خطرنـاك در ا  ي  شيران رو بـه افـزا  ي

وع يدهد كـه شـ   مي ران نشانيافته در ايرسازمان يمطالعات غ. باشد  مي
ن يياز علـل آن پـا   يكـ ي. دارد يران روند رو بـه رشـد  يدر ا ياكستاز
هـاي   شـگاه ين مواد در آزمايا. باشد مي ن ماده در كشوريمت ايبودن ق
ـ ا. شود  مي ديدر كشور تول يخانگ مـت و  ين نكتـه باعـث كـاهش ق   ي
 يتواند عوارض خطرناك مي شود كه مي ت آنيفين بودن كيين پايهمچن

ـ وع مصـرف ا يگـر علـل شـ   ياز د. را به همراه داشته باشد ن مـاده در  ي
ـ غات كـاذب توسـط توز  يكشور تبل  در كشـور  يع كننـدگان اكسـتاز  ي

ر مواد يسا ياد آورين مواد به اعتين دست كه اياز ا يغاتيتبل. باشد  مي
ـ كمتـر اسـت و از ا   يلـ يست و عوارض آن خيا الكل نيمخدر  هـا   ني
  9.شوند ينكه با مصرف قرص به اصطالح تابلو نميمهمتر ا

ار ين مـواد در كشـور بسـ   يا) 85تا سال (ر مصرف يسال اخ 7در 
ـ   يع شده است به طوريشا ـ هـزار نفـر از ا   400ش از يكـه ب ن مـاده  ي

ـ يون نفر جوان و نوجوان ايليم 44و اند  استفاده كرده در معـرض   يران
قات بـه عمـل آمـده نسـبت     يطبق تحق. ن ماده هستنديخطر مصرف ا

در  ينقـش آگـاه  . باشـد  مي 1به  2مصرف در پسران در برابر دختران 
در كشـور   يسفانه سطح آگاهأمت 9.است ار مهميبس يريشگيپ ينه يزم

دانش آموز دختر و  178 يكه رو يدر پژوهش. باشد مي نييار پايما بس
ه در متوسط رو به باال كشور صورت گرفتـ هاي  از استان يكيپسر در 

را  يكبار مصرف قرص اكسـتاز يآنان حداقل % 1/0،  1384-85سال 
 يو آگاه% 19متوسط  ي، آگاه%54باال در آنان  يسطح آگاه. اند داشته

  منـاطق هـاي   شـاپ  يكه در كاف يگريق ديدر تحق. بوده است% 9كم 
ها  شاپ يساله كاف 21-25ن ين مراجعيتهران صورت گرفته از ب 5-1

ـ از ا .اند را داشته يمصرف اكستاز آنان تجربه%  5/18 % 63ن تعـداد  ي
ق دوستان بـه  يآنان از طر%  30و اند  داشته يالت دانشگاهيآنان تحص

ن يقات نشان داده است كه ايتحق  10.آورده اند يرو يمصرف اكستاز
 مصـرف  يمواد توسط نوجوانان و جوانـان فعـال و پـر شـور و انـرژ     

  11.است فراغت وكالسح و ياز تفر يشود وبه عنوان نماد مي
 فـالح  يكه ليلي ،12ان مقدم و همكارانينيحسن يحسكه  يدربررس
، يكـاف  ي، فقدان آگاهانجام دادند ،14يريزهرا محتشم ام، 13و همكاران

  .ها را نشان دادند ن مدارس و دانشگاهيدر ب
به  8/3از اكستازي مصرف افزايش از يحاككا يدرآمراي  مطالعه در

 دانشـگاه  دانشـجويان  در 1998 تـا  1989 ايهـ  سـال  درصد طي 8/6

 شـركت  درسي، معدل جنس، با اكستازي مصرف بين و بوده ميشيگان

 همزمـان  مصرف و نامعمول جنسي رفتارهاي دوستانه، هاي درمهماني
 داشـته  وجـود  داريامعنـ  ارتبـاط  سـيگار،  و الكل نينهمچ ديگر، مواد
  15.است

رصـد  د 4 ،2003 سـال  در تركيـه  دانشجويان در اكستازي مصرف
 دانشـجويان  در مـواد  مصـرف  شروع سن بررسي، آن در و شد گزارش

 آخر سال دانشجويان در مصرف شروع سن از تر كم دانشگاه اول سال

  17و16.است بوده
 يكه كال سطح آگاه دهد مي نشانقات در داخل كشور يتحق جينتا

ق يطر از يش آگاهياز به افزايست و نيباال ن يليجوانان و نوجوانان خ
ي ون ضروريزيله تلواز جم يگروههاي  و رسانهها  مدارس و دانشگاه

از جوانـان مشـغول بـه     يتعـداد  حاضـر  در پـژوهش  .بنظر مي رسد
تهـران و دانشـگاه تهـران انتخـاب      يل در دانشگاه علوم پزشكيتحص

مـورد پـژوهش قـرار     يآنـان در مـورد اكسـتاز    يشدند و سطح آگاه
 كـه تصـور   يياز فاكتورهـا  يبعضـ ن پژوهش بـه نقـش   يدر ا. گرفت

 يان در مورد اكستازيدانشجو ين سطح آگاهييتواند در تع مي شده مي
شامل سـن، جـنس،    ييفاكتورها. ثر باشد مورد سنجش قرار گرفتؤم

محـل   يت اشتغال، نوع سـكونت و دانشـكده   يهل، وضعأت تيوضع
ـ بـا ا  ين سطح آگاهيل مورد پژوهش قرار گرفتند تا رابطه بيتحص ن ي

  .اكتورها مشخص شودف
  

  مواد و روش كار
با  )يمقطع( يليتحل -يفيتوصك مطالعه ين پژوهش به صورت يا
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 يآور ك مرحلـه جمـع  يدر ها  داده. انجام گرفته است يفيك يرهايمتغ
ـ ه و تحليشده و سپس مورد تجز ـ ل قـرار گرفتـه اسـت و در نها   ي ت ي

ـ رگـذار در م يثأشده عوامل ت يسع ورد ان در مـ يدانشـجو  يزان آگـاه ي
  .دينما يو معرف ييرا شناسا ياكستاز

ان ياز دانشـجو  ين پژوهش جامعـه پـژوهش شـامل تعـداد    يدر ا
، ي، داروسـاز يپزشـك هـاي   دانشـكده (تهـران   يدانشگاه علوم پزشـك 

ـ  (و دانشگاه تهـران  ) و بهداشت يدندانپزشك ـ ، ادبيدانشـكده فن  ات،ي
   .نفر بودند 200 كه جمعاَباشد  مي )ياسيحقوق و علوم س

انجام شده است اي  ك مرحلهيو اي  به صورت خوشه يريگ ونهنم
 66. خوشه انتخـاب شـدند   3دانشجو از  200 يكه به صورت تصادف

 64،  يمختلف علـوم پزشـك  هاي  ان دانشكدهين دانشجويدانشجو از ب
ـ  ـ دانشـجو از دانشـكده ادب   70و  يدانشجو از دانشكده فن ات، علـوم  ي

ل داده شد و يبه آنان تحوامه ق انتخاب شدند و پرسشنوو حق ياسيس
ل پرسشنامه به آنان داده يو تكم ييپاسخگو يقه برايدق 15مدت زمان 

  .شد
تهـران و   ين پژوهش دانشگاه علـوم پزشـك  يط پژوهش در ايمح

 )ياسـ يات، حقـوق و علـوم س  ي، ادبيفنهاي  دانشكده(دانشگاه تهران 
   .باشد مي

ـ باشد كه ا مي هپرسشنامها  داده يار گردآورن پژوهش ابزيدر ا ن ي
قسـمت  . باشـد  مي بسته ياالت پژوهشؤدو قسمت س يپرسشنامه دارا
باشد كه در رابطه با سـن، جـنس،    مي كياالت دموگرافؤاول شامل س

ت سكونت و دانشـكده محـل   يت اشتغال، وضعيهل، وضعأت تيوضع
شـامل  (قسـمت دوم  . شده است  سؤال )سؤال 6شامل ( ل آنانيتحص

ان دربـاره  يدانشـجو  ير رابطـه بـا سـطح آگـاه    د يتسـؤاال  )سؤال 14
  .مطرح شده است  ياكستاز

ار آمـ خـام از  هـاي   ل دادهيه و تحليجزن پژوهش به منظور تيدر ا
جهـت   يفياز آمار توصـ . استفاده شده است يو آمار استنباط يفيتوص
ت بخش اول پرسشـنامه را  سؤاالاستفاده شده است كه  يع فراوانيتوز
ـ  ييتع يهم برا ير استنباطاز آما .رديگ ميدربر و  ين آگـاه ين ارتبـاط ب
  .شده است همورد پژوهش استفاد يرهايمتغ

بـه  ) Chi-square( دو يبـا اسـتفاده از آزمـون كـا     ج پژوهشينتا
ن نحـو داده شـده و   يهم به ا يازات بخش آگاهيامت. دست آمده است

ـ حـداكثر امت . ازات هر فرد محاسبه شده اسـت يت جمع امتيدر نها از ي
ـ از بود كـه هـر فـرد بـا كسـب امت     يامت 4 يآگاه سطح  يدارا) 0-4(ازي

ـ متوسط و امت يآگاه يدارا) 5 -10(از يف، امتيا ضعين ييپا يآگاه   ازي
  .شود مي باال محسوب يآگاه يدارا) 14-11(

صـورت گرفتـه    SPSS 11.5پردازش اطالعات توسط نـرم افـزار  
  .است

  

 ها افتهي

ـ از مج پژوهش حاضر نشان داد كه ينتا نفـر   90دانشـجو   200ان ي
 يدانشـجو  90ن ياز ب. باشند مي نثؤم%) 55(نفر  110مذكر و %) 45(

نفـر   43متوسـط و   ينفـر آگـاه   23بـاال،   يآگـاه  ينفر دارا 24مذكر 
 ينفر آگاه 29مونث  ينفر دانشجو 110ن ين داشتند و از بييپا يآگاه
انجـام   ن داشـتند بـا  ييپـا  ينفر آگاه 51متوسط و  ينفر آگاه 30باال، 

نشان داده شد كـه    )=p-value76/0P ( يريدو و اندازه گ يآزمون كا
  .وجود ندارد يمعناداران رابطه يدانشجو ين جنس و آگاهيب

ـ ، 1طبق جدول  نفـر   36مـورد پـژوهش    يدانشـجو  200ن ياز ب
 يدانشـجو  36ن يمجرد بودند و در ب%) 82(نفر  164متاهل و %) 18(

 8متوسـط و   يآگاه ينفر دارا 12باال ،  يآگاه ينفر دارا 16متاهل ، 
 يآگاه ينفر دارا 56ان مجردها ين بودند و در مييپا يآگاه ينفر دارا

ن ييپـا  يآگـاه  ينفـر دارا  73متوسـط و   يآگـاه  ينفـر دارا  35باال ، 
ـ دو و انـدازه گ  يبا انجام آزمـون كـا  . بودند  )=p-value001/0P (يري

ـ أت يل و سطح آگـاه هأت تين وضعيب يقو يمعناداروجود رابطه   ديي
  . گردد مي

ـ ن پژوهش يدر ا  نفـر  84مـورد پـژوهش    يدانشـجو  200ن ياز ب
و ساكن در  يربوميغ يدانشجو%) 58( نفر 116تهران و  يبوم%) 42(

ـ . بودند ييدانشجوهاي  ا خانهها ي خوابگاه  ينفـر دانشـجو   116ن ياز ب
 يآگـاه  نفر 73متوسط و  ينفر آگاه 23باال ،  ينفر آگاه 20 يربوميغ
نفر  11باال،  ينفر آگاه 16 يبوم يدانشجو 84ان ين داشتند و از مييپا

  .ن داشتندييپا ينفر آگاه 57متوسط و  يآگاه
عدم وجود  )=p-value22/0P ( يابيدو و ارز يبا انجام آزمون كا

 .شود مي ت سكونت مطرحيو وضع ين آگاهيب معناداررابطه 

ـ از مطبق پـژوهش حاضـر    26نتخـاب شـده   ا يدانشـجو 200ان ي
 26ان يــرشــاغل بودنــد از ميغ%) 87(نفــر  176شــاغل و %) 13(نفــر

نفـر   3متوسـط و   ينفر آگاه 10باال،  ينفر آگاه 13شاغل  يدانشجو
نفـر   43ر شـاغل  يغ ينفر دانشجو 176ان ين داشتند و از مييپا يآگاه
بـا   .ن داشتندييپا ينفر آگاه 88متوسط و  ينفر آگاه 45% باال  يآگاه
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ـ گ دو و انــدازه يم آزمــون كــاانجـا    وجــود  )=p-value000/0P ( يري
ـ ان تايت اشـتغال دانشـجو  يو وضع ين آگاهيب يهمبستگ ي رابطه  ديي
  .شود مي

نفـر   38مورد پـژوهش   يدانشجو 200ان ياز مدر پژوهش حاضر
ــال،  18 -20ســن %) 19( ــر 96س ــال 21-23ســن %) 48( نف  42، س

ـ  27سن %) 12(نفر  24سال و  24-27سن %) 21(نفر تـر   شيسال و ب
 14بـاال،   يآگـاه  ينفر دارا 8سال،  18-20 ين گروه سنياز ب .داشتند

-23 يدر گروه سـن . ن داشتندييپا ينفر آگاه 16متوسط و  ينفر آگاه
 ينفـر آگـاه   33متوسط و  ينفر آگاه 33باال،  ينفر آگاه 30سال  21
بـاال،   يآگـاه  ينفر دارا 20سال،  24-26 يدر گروه سن .ن داشتندييپا

 يدر گـروه سـن  . ن داشتندييپا ينفر آگاه 10متوسط و  ينفر آگاه 12
 يآگـاه  3متوسط و ينفر آگاه 5باال،  ينفر آگاه 16سال و باالتر،  27
ـ گ و انـدازه  »دو يكـا «با انجام آزمـون  . ن داشتندييپا  )=p02/0p ( يري

 .رديگ مي د قرارييأمورد ت يو آگاهسن  نيد بيشد يوجود همبستگ

ـ ، 2طبق جدول  نفـر   66مـورد پـژوهش    يدانشـجو  200ن ياز ب
نفـر   64، )دانشـكده مختلـف  (تهران  يدر دانشگاه علوم پزشك%) 33(
در دانشـكده  %) 35(نفـر   70دانشگاه تهران و  يدر دانشكده فن%) 32(

ل يحصـ و حقوق دانشگاه تهـران مشـغول بـه ت    ياسيات و علوم سيادب
نفر  17باال،  ينفر آگاه 39 يعلوم پزشك يدانشجو 66ان ياز م. بودند
ــاه ــاه 10متوســط و  يآگ ــا ينفرآگ ــتندييپ  يدانشــجو 64از . ن داش

نفـر   21متوسـط و   ينفـر آگـاه   19باال،  ينفر آگاه 26 يدانشكده فن
 ياسيات علوم سيادب هدانشكد يدانشجو 70ن داشتند و از ييپا يآگاه

 ينفـر آگـاه   41متوسط و  ينفر آگاه 17باال،  يآگاهنفر  12و حقوق 
ـ به ا )=p03/0p ( يابيو ارز »دو يكا«با انجام آزمون . ن داشتندييپا ن ي
دربـاره   يعلوم پزشـك هاي  ان رشتهيدانشجو يم كه آگاهيرس مي جهينت

  .است يان مورد بررسير دانشجويباالتر از سا ياكستاز
  

 گيري بحث و نتيجه

ـ  اد پژوهش حاضر نشان د ان يدانشـجو  ين جـنس و آگـاه  يكـه ب
 يتوان جـنس را بـه عنـوان عـامل     يوجود ندارد و نم معناداريرابطه 

ـ  .شـمار آورد  ان بـه يدانشجو يثر در سطح آگاهؤم ـ تحقطبـق   يول ق ي
نقـش  . است 1به  2نسبت مصرف در پسران در برابر دختران  يگريد

  9.باشد مي ار مهميبس يريشگينه پيدر زم يآگاه

  
  هلأت تيو وضع ين آگاهيرابطه ب .1جدول 

    جمع  نييپا يآگاه متوسطيآگاه بااليآگاه  هلأتتيوضع
  نتيجه آزمون  درصد  تعداد  درصد  تعداد درصد تعداد درصد تعداد

  df=2  %18  36  %2/22  8 %3/33 12 %4/44 16 هلأمت
  

001/0 p=  
  %82  164  %3/44  73 %3/21 35 %1/34 56  مجرد  
  %100  200  %100  129 %100 47 %100 72 جمع

  
  

  ليو دانشكده محل تحص ين آگاهيرابطه ب .2جدول 
  جه آزمونينت  جمع  نييپا يآگاه  متوسطيآگاه بااليآگاه  ليدانشكده محل تحص

  درصد  تعداد درصد  تعداد  درصد تعداد درصد تعداد
   %33  66 %15/15  10  %7/25 17 %09/59 39 تهران يدانشگاه علوم پزشك

df=4  
  

 P=03/0  

  %32  64 %8/32  21  %8/29 19 %6/40 26 يدانشگاه فن
  %35  70 %5/58  41  %2/24 17 %14/17 12  ياسيحقوق و علوم س ات ويدانشگاه ادب

  %100  200 %100  72  %100 53 %100 77 جمع
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هـل و  أت تين وضعيب يقو يمعناداروجود رابطه ن پژوهش يدر ا
هـل را بـه   أت تيتـوان وضـع   مي جهير نتد. گردد مي دييأت يسطح آگاه

مطـرح   ياكسـتاز  يدر بـاره   يك عامل وابسته در مورد آگاهيعنوان 
ـ أه فـوق را ت ين امر فرضيكرد و ا ـ كنـد و ا  مـي  ديي بـاال در   ين آگـاه ي
ـ ق دارد و علت ايو تحق يبررس از بهينهل أان متيدانشجو ش ين افـزا ي

 يرد و بررسـ يرار گق يد موشكافانه مورد بررسين گروه بايدر ا يآگاه
بـاالتر از   يان متاهل آگاهيباعث شده در دانشجو يشود كه چه عوامل

 و همكاران ياز خوشه مهر يگريدر مطالعه د .ان مجرد باشديدانشجو
  18.ده شديد يمعنادارارتباط هل أت تيبا وضع يداريشن ين آگاهيب

ـ  يمعنـادار رابطـه  پـژوهش حاضـر نشـان داد كـه      و  ين آگــاهيب
ـ  يتـوان زنـدگ   ين نمـ يبنـابرا . وجود نـدارد نت ت سكويوضع ن يدر ب

 يرا عـامل  يو مجـرد  ييدانشـجو هـاي   طيدر مح يا زندگيخانواده و 
  .شمار آورد به يان درباره اكستازيدانشجو يش آگاهيثر در افزاؤم

 ين آگاهيب يهمبستگ يوجود رابطه  پژوهش حاضر نشان داد كه
تـوان اشـتغال را بـه     مي شود و مي دييان تايت اشتغال دانشجويو وضع

و  يان مـورد بررسـ  يدانشـجو  يش آگـاه يثر در افـزا ؤمـ  يعنوان عامل
ن يدر شـاغل  يكرد كـه چـرا آگـاه    يشتر قرار داد و بررسيب يابي شهير
  .ن استيريسا زتر ا شيب

ـ يشد يوجود همبستگپژوهش حاضر نشان داد كه  ن سـن و  يد ب
ـ توان به وضوح د مي ن اساسيبر ا. رديگ مي د قرارييمورد تا يآگاه د ي

ـ آنـان ن  يشود آگـاه  مي تر شيان بيكه هر چه سن دانشجو  شيز افـزا ي
شـتر كـه   يسـال و ب  27 يجالب توجه است كه در گـروه سـن  . ابدي مي
مثـل   يمورد پژوهشـ  يگر فاكتورهايشود د مي دهيد ين آگاهيتر شيب

ـ هـا ن  تـوان بـه نقـش آن    مي شود و مي دهيز ديهل نأاشتغال و مت ز در ي
ش تجربـه و  يش سن با افـزا يافزا. ن گروه اشاره كرديا يآگاه شيافزا

طبـق آمـار    .كنـد  مي باز يش آگاهيافزا يراه را برا يتعامالت اجتماع
در تمـام   ياكسـتاز هـاي   ر مصرف قرصياخ يها بدست آمده در سال

  19.افته استيش يبه خصوص جوانان افزا يسن يها گروه
علـوم  هـاي   ان رشـته يدانشجو يكه آگاهپژوهش حاضر نشان داد 

اسـت   يان مورد بررسير دانشجويباالتر از سا يدرباره اكستاز يپزشك
آنـان   يو عملـ  يو تجارب تئور يلياز رشته تحص يناش ن مسلماَيو ا
ل يشكده محل تحصـ نتوان دا مي ن اساسيباشد و بر ا مي نهين زميدر ا

  .شمار آورد به ينه آگاهيثر در زمؤرا به عنوان عامل م

ـ آ مي ن پژوهش به دستيع آنچه از ادر مجمو ـ د اي ن اسـت كـه   ي
مورد هاي  گروه يدر تمام ياكستاز ي ان دربارهيدانشجو يسطح آگاه

ـ بـه طـور م  . انتظـار اسـت   مـورد  تر از حـد  نييپا يبررس % 22ن يانگي
آنـان  % 5/50متوسـط و   يآنـان آگـاه  % 5/27بـاال   يان آگاهيدانشجو

ن نكته است كـه  ين نشانگر ايا .داشتند ين در مورد اكستازييپا يآگاه
 يش سـطح آگـاه  يدر رابطه بـا افـزا   يو مدون ياساز به اقدامات اسين

ـ اهاي  افتهياما براساس  .باشد ي ميان ضروريدانشجو ن پـژوهش بـا   ي
، سطح يمورد بررسهاي  در همه گروه ين بودن سطح آگاهييوجود پا

ـ هل، شاغل و با سن باالتر و أان متين دانشجويدر ب يآگاه مشـغول   اي
 انير دانشـجو يبـاالتر از سـا   يل در دانشـگاه علـوم پزشـك   يبه تحصـ 

  .باشد مي
ان بـه عنـوان   ينكـه نوجوانـان و جوانـان و دانشـجو    يبا توجه به ا

اد ينده كشور هستند و در دام اعتيد آيجامعه و ام يايفعال و پو يروين
 هيشود توصـ  مي ار گران تماميفرد و جامعه بس يها برا گرفتار شدن آن

  :شود كه مي
هـا   دانشـگاه جامعه و خصوصـا   يو اجتماع ين فرهنگيمسئول) 1

ـ آنان  يش آگاهيرا جهت افزاهايي  جوانان برنامه يبرا ن كننـد و  يدوت
ـ برنامـه ر  يمشـابه بـرا  هاي  ن پژوهش و پژوهشيج اياز نتا هـاي   يزي
 يش آگاهيافزا. در جامعه و دانشگاه استفاده كنند يو اجتماع يفرهنگ

در  يتوانـد نقـش مهمـ    ي مـي و عوارض مصـرف اكسـتاز  از خطرات 
  .داشته باشد ياد و مصرف اكستازيكرد جوانان به اعتيكاهش رو

لم و عكــس و يفــهــاي  شــگاهيدر قالــب نما يبرنامــه آموزشــ) 2
ــ ــم يمحصــوالت فرهنگ ــاهي، س ــاي  نارها و كارگ ــه ــرا يآموزش  يب

  .ب داده شوديان ترتيدانشجو
ان و جوانـان و نوجوانـان بـا    يپر كردن اوقات فراغت دانشجو) 3
ـ مف يتوانـد اقـدامات   ي مـي حيو تفر يو ورزش يفرهنگهاي  برنامه د و ي

  .نه باشدين زميرانه در ايشگيپ
از  يتوان به عدم استقبال برخـ  مي ن پژوهشيا يها تياز محدود

ن پاسـخ نـدادن بـه    ين مطالعه و همچنـ يشركت در ا يان برايدانشجو
  .ت اشاره كردسؤاال يبرخ

    
  دير و تشكرتق

  .كردند ين پژوهش ما را همراهيكه در ا يبا تشكر از تمام كسان
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