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خالصه
 .مصرف مواد با آگاهي و نگرش ارتباط داردطبق نظر سازمان جهاني بهداشت سوء :مقدمه

هاست و يكي از مواد مورد اكستازي از نظر ساختمان شيميايي يكي از انواع آمفتامين
 آگاهي، نگرش و عملكرد پژوهش حاضر، تعيين هدف. باشدسوءمصرف در كشور مي

  .باشدميي زدر مورد اكستازاهدان  دانشگاهيآموزان پيشدانش
  837 است كه بر روي تحليليتوصيفي يپژوهش حاضر يك مطالعه: كارروش
انتخاب  اي تصادفيچندمرحلهگيري نمونهكه به روش  1387شهر زاهدان در سال  آموزدانش

پرسش   ي  دموگرافيك و  سهنامهابزارهاي پژوهش شامل يك پرسش. انجام شدشده بودند، 
نوجوانان در مورد اكستازي بودند كه توسط آگاهي، نگرش و عملكرد  ي بررسينامه

 تحليل اطالعات با استفاده از نرم. ها مناسب بودندپژوهشگر ساخته شده و روايي و پايايي آن

  .واريانس انجام شد تحليلهاي آماري آمار توصيفي و آزمون به كمك و SPSSافزار آماري 
بوده و اكثر  خوب) درصد 2/60(ي زدر مورد اكستا آموزاندانشسطح آگاهي اكثر  :هايافته
 يها در زمينهيافته. بودندنسبت به مصرف اكستاسي  خنثيداراي نگرش ) درصد 4/77(ها آن

 يسابقه آموزاندانش درصد 100 كه نشان داد يزمورد اكستا در آموزاندانشعملكرد 
  .اندنداشتهرا  آنمصرف 
ي متوسط و خوب زكه سطح آگاهي اكثر نوجوانان در مورد اكستا اينبا وجود  :گيرينتيجه

ترين داليل گرايش به عدم آگاهي فرد يكي از مهم ،هااست، از ديدگاه بيش از نيمي از آن
شمار باالي افراد داراي نگرش خنثي نسبت به مصرف . ي ذكر شده استزمصرف اكستا
  .كننده باشدتواند نگراناكستازي مي

 نوجوان ،نگرش، عملكردمصرف مواد، سوء ،يزاكستا ،آگاهي :هاي كليديواژه
 
 
  
  
  
  
  
  

  
  :نوشتپي

انجام شده و با منافع نويسـندگان ارتبـاطي نداشـته    و با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ي پژوهشي اين مطالعه پس از تاييد كميته
گيـري شـده و مركـز تحقيقـات ارتقـاء سـالمت       ي پرستاري، مسئولين مدارس نمونهو دانشكده هاي محترم پژوهشي دانشگاهاز همكاري معاونت. اسـت 

  .گرددقدرداني ميآوري اطالعات، نويسندگان را ياري نمودند زاهدان و تمام كساني كه در جمع
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An investigation in knowledge, attitude and performance of high school students 

regarding ecstasy abuse, Zahedan-2008 

Abstract 
 Introduction: Ecstasy abuse is one of the risky behaviors. 
According to World Health Organization, there is a 
relationship between knowledge and attitude and drug 
abuse. The purpose of this study was to determine 
adolescents’ knowledge, attitude and performance about 
ecstasy in west of Zahedan in 2008. 
  
 Materials and Methods: It was a cross-sectional study. 
Eight hundred 18 years old adolescents residing in west of 
Zahedan participated in this study. Adolescents’ 
knowledge, attitude and performance were also determined 
by a questionnaire structured by the researcher. The 
questionnaires were filled out by participants after 
obtaining an informed consent and data was analyzed with 
some statistical software like SPSS and descriptive 
statistics methods, statistic tests, analysis and variance. 
 
 Results: The level of knowledge of most of adolescents 
about Ecstasy was fair (60.2 %) and most of them (77.4 %) 
had a neuter attitude toward using ecstasy. Findings 
regarding adolescents’ performance indicated that 100% of 
students have not experienced ecstasy through their life. 
 
 Conclusion: On the basis of these findings, although the 
level of knowledge of most adolescents towards ecstasy 
was good and reasonable, lost of awareness was one of the 
most important reasons related to ecstasy abuse from the 
points of view of most of them. Therefore, it is 
recommended that informal educations should be 
performed in different advertising programs such as short 
messages, posters and video clips. 
 
 Keywords: Adolescent, Attitude, Ecstasy, Knowledge, 
Performance, Substance abuse   

 
*Mahin Naderifar 
Research Center of Health Welfare, Zahedan 
University of Medical Sciences  
 
Fereshteh Ghaljaei 
Instructor of nursing and mother and child’s 
health, Faculty of nursing and midwifery, 
Zahedan University of Medical Sciences  
 
Majid-Reza Akbarizadeh 
Assistant professor of pediatrics, Zabol 
University of Medical Sciences 
 
Ebrahim Ebrahimi Tabas 
Instructor of surgery- internal nursing, Faculty 
of nursing and midwifery, Zahedan University 
of Medical Sciences  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Corresponding Author: 
Department of pediatrics, Faculty of nursing 
and midwifery, Zahedan University of Medical 
Sciences, Mashahir Sq, Zahedan, Iran  
Tel: +985412436659 
m_naderifar@yahoo.com  
Received: March. 13, 2010 
Accepted: Oct. 23, 2010 

 
 
 
 
 

Acknowledgement: 
This study was approved and financially supported by the research committee of Vice Chancellor of Zahedan 
University of Medical Sciences. The authors had no conflict of interest with the results. 
 
 
 
Vancouver referencing: 
Naderifar M, Ghaljaei F, Akbarizadeh MR, Ebrahimi Tabas E. An investigation in knowledge, attitude and 
performance of high school students regarding ecstasy abuse, Zahedan-2008. Journal of Fundamentals of Mental 
Health 2011; 12(4): 710-9.  



 و همكاران فر دريمهين نا                                                                             1389 زمستان، )4(12 ي اصول بهداشت رواني، سال مجله 712

 

  مقدمه
 يمصرف مواد يكي از مشكالت بزرگ رفتاري در جامعـه سوء

بشري است، به طوري كه سازمان بهداشت جهـاني از آن  امروز 
 ).1( كننده در جهـان يـاد كـرده اسـت    به عنوان رويدادي نگران

از آن  سـازتر مشـكل سوز اسـت امـا   اعتياد به مواد مخدر خانمان
شـك برخـي از   بـي . تبخـش اسـ  مواد شادي به داروها و اعتياد

ها به نوجوانان وجوانان بدون داشتن آگاهي كافي، از اين قرص
كننـد كـه متاسـفانه    شان استفاده ميهايغم يدهندهعنوان پايان

از ميـان   ).2( آمارها در كشور نشـانگر عمـق ايـن فاجعـه اسـت     
 هاي سني در معرض خطر، نوجوانان به داليل خاص سنيگروه

 كشــاندن احساســاتيتي بــراي بــه چــالشاز جملــه ايجــاد مــوقع
 حـس اسـتقالل، بـه دسـت آوردن جـواز     نمـايش  خودمحوري، 

هاي دوران رشـد، بـراي   تنشورود به گروه همساالن و تسكين 
هسـتند و ايـن امـر موجـب بـروز       گرايش به ايـن امـر مسـتعدتر   

مصـرف مـواد در گـروه     يكاري، اشـاعه مشكالتي از جمله بزه
، خودكشـي و تـداوم مصـرف در    همساالن، مشكالت تحصيلي

  ).1( شودبزرگسالي مي
توان با بياني ساده به هر گونه را مي مواد سوءمصرف دارو و

تنها . به منظور تغيير خلق اطالق كرد استفاده از داروها يا مواد
شوند داروهاي غير مجاز نيستند كه مورد سوءمصرف واقع مي

وسط پزشكان، بلكه موادي چون الكل، داروهاي تجويز شده ت
بار چه در ميزان زيانها، سيگار وحتي قهوه نيز چنانحالل

داروها  مشمول تعريف سوءمصرف مواد و ،مصرف شوند
هاي عرصه هاي گوناگون درتالش با وجود. خواهند شد

مصرف قضايي جهت پيشگيري از سوء آموزشي، بهداشتي و
ك معضل چنان در ميان نوجوانان به صورت يمواد، اين امر هم

نان به طور ادر سنين بلوغ، نوجو). 3( حل نشده باقي مانده است
عوامل مختلفي . آورندمصرف مواد روي ميرايجي به سوء

مليت، اعتقادات مذهبي، در دسترس  چون سن، جنس، نژاد و
بودن مواد، نگرش اجتماع نسبت به سوءمصرف مواد، موقعيت 

فرد معتاد در  جغرافيايي، فشار گروه همساالن و وجود يك
نوجوان از داليل گرايش به سوءمصرف مواد در اين  يخانواده

  اكستازي يكي از مشهورترين مواد  ).1( گروه سني است
 4و 3-متيل-ان. گردان رايج در بين جوانان امروزي استروان

، مشهور به اكستازي )ام دي ام آ(آمفتامين مت اكسين ديلمتي
امين است كه به طور تفريحي اي آمفتيكي از مشقات حلقه

جهت كسب احساس سرخوشي، افزايش انرژي، افزايش حس 
. )4( گيردمقاصد ديگر مورد استفاده قرار مي اعتماد به نفس و

در آزمايشگاه مرك كشورآلمان توليد  1912اين دارو در سال 
 تآن در اياال ياثرات درماني بالقوههفتاد،  يدر دهه و

شد و پزشكان شروع به تجويز آن آمريكا كشف  يمتحده
اكستازي  1985كه در سال براي بيماران خود نمودند تا آن
مقاصد تفريحي مورد استفاده  براي پر كردن اوقات فراغت و

 در همان سال مصرف آن در آمريكا ممنوع شد .قرار گرفت
اكستازي از مواد مخدر صنعتي محسوب شده وداراي ). 5(

زايي است و به اه عصبي و توهمكنندگي دستگخواص تحريك
زا داروهاي توهم ها واثرات، مشابه آمفتامين لحاظ ساختمان و

افزايش را ها سرعت فعاليت سيستم اعصاب نآمفتامي. باشدمي
  ).2( زايي شهرت دارنده و به همين دليل به انرژيداد

مطالعات انجام شده، حـاكي از افـزايش سوءمصـرف ايـن دارو     
اي كه در استراليا انجام شد، نشان داد كه ميزان لعهمطا. باشندمي

در  درصـد  8 استفاده از اكستازي در افراد باالي چهارده سال از
اين آمارها . رسيده است 2001در سال  درصد 11 به 1995سال 

آموزان سال آخر دبيرستان ميزان دهند كه در بين دانشنشان مي
ــتازي از  ــه  8سوءمصــرف اكس ــيد درصــد 11ب ــر  ه ورس  9از ه

 اكثـر مصـرف  . را تجربـه كـرده اسـت    آنيك نفر  ،آموزدانش
 سـال و  25تـا   18كنندگان اكستازي در جهـان در گـروه سـني    

ــني   ــروه س ــس از آن در گ ــا  12پ ــد  17ت ــرار دارن ــال ق ). 6( س
سوءمصرف ايـن دارو موجـب بـروز اثـرات نـاگواري از جملـه       

ب، كــاردي، تهــوع، اضــطراهيپرترمــي، خشــكي دهــان، تــاكي
حتي يـك بـار اسـتفاده    . گرددافسردگي مي اختالالت خواب و

خطر مرگ پس از . از اين دارو ممكن است موجب مرگ شود
 مصـرف  2000اولين استفاده از اين دارو، از يك مـورد در هـر   

متاسـفانه  ). 3( متفـاوت اسـت   50000كننده تا يك مورد در هر 
ران نيـز رايـج   استفاده از اكستازي در يكي دو سال گذشته در اي

هــاي رنــگ هــا، اســامي وبــه فـرم  در اشــكال مختلــف و شـده و 
در بازارهاي مخفـي   اندكهاي بسيار قيمت گوناگون و حتي با

اي با عنوان بررسي ميزان آگاهي و نگرش مطالعه. شوديافت مي
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هـاي اكسـتازي   هاي بيرجند نسبت به قـرص دانشجويان دانشگاه
سـال   همكـاران در  ري وتوسـط معاشـ   83-84در سال تحصيلي 

 6/63در بررسي ميزان آگاهي دانشـجويان،   انجام شد كه 1384
در سطح متوسـط و فقـط    درصد 4/29 در سطح ضعيف، درصد

از درصـــد  6/13. در ســـطح بـــااليي قـــرار داشـــتند درصـــد 7
از ايــن  درصــد 3/4فقــط  ديــده وا ر هــادانشــجويان ايــن قــرص

ران معتقدنـد كـه   انـدركا دسـت . ها اسـتفاده كـرده بودنـد   قرص
كنندگان اين دارو در ايران جواناني هستند كـه  بيشترين مصرف

. كننـد تهـران شـركت مـي   شـهر  هاي شبانه در شـمال  در مهماني
ــز از مصــرف اكســتازي در  هــاي گــيالن، اســتان گزارشــاتي ني

اسـتان   در ).7( مازندران، فارس، هرمزگان وكيش موجود است
قـانوني زاهــدان و   يپزشــكسيسـتان و بلوچســتان بـا مراجعــه بـه    

كسب اطالعات، عنوان نمودند كه افرادي كه بـا مسـموميت بـا    
نمايند، زياد هستند، اما چون در آزمايشات اكستازي مراجعه مي

ايـن  ، شـود هاي كرمان فرستاده ميدرخواستي كه به آزمايشگاه
  شـود، آمـار دقيقـي از ايـن مـورد در دسـترس       ماده تجزيـه نمـي  

ايـن بايـد بـه دنبـال راهكارهـاي ديگـري بـراي         رب بنا .باشدنمي
تحـوالت   بـا وجـود  زيـرا امـروزه    ،كنترل اين معضل بزرگ بود

بسياري از افراد در  ،هاي زندگيعميق فرهنگي و تغيير در شيوه
هاي ضروري رويارويي با مشكالت زندگي روزانه فاقد توانايي

آنان  يپذيرباشند و همين امر يكي از داليل آسيبو اساسي مي
  ).3( آيددر برابر مشكالت به شمار مي

و  شـده افزايش يا اصالح آگاهي، باعث نگرش مثبت در افـراد   
 ينگرش قابل تبديل به رفتـار و عملكـردي اسـت كـه بـه ارتقـا      

اين نقـص يـا فقـدان     بر بنا. كندسالمت فرد و جامعه كمك مي
آگاهي در كنار نگرش غلط، موجب بروز مشكالت رفتاري در 

كنـد  پـژوهش حاضـر مشـخص مـي     ).2( جوانان خواهـد شـد  نو
ي بـوده  زنوجوانان داراي چه سطحي از آگاهي در مورد اكسـتا 
ايـن   در و و چه نوع نگرشي نسبت به مصـرف ايـن مـاده دارنـد    
تـر  ي مهـم زگروه سني چه عواملي در گرايش به مصرف اكستا

 يدر زمينـه  يارقـام مسـتند   و كـه آمـار   با توجـه بـه ايـن   . است
ميزان  رف اكستازي توسط نوجوانان در ايران وجود ندارد ومص

در  يآمـوزان دبيرسـتان  ميان دانـش  مخصوصا در موردبروز اين 
  انجــام پــژوهش حاضــر ضــروري بــه نظــر  حــال افــزايش اســت،

بديهي است در اين موارد تالش بايد از مـدارس آغـاز    .رسدمي
تـدوين   ،اهـ اي را در انتقال ارزشزيرا مدارس نقش عمده ،شود

ــتانداردها و ــان و  اس ــه كودك ــات ب ــا   دادن اطالع ــان ايف   نوجوان
اثرات ناگوار مصرف اين ماده توسـط  بارها شاهد ). 2( كنندمي

هـاي پزشـكي   اورژانـس  هـاي مسـموميت و  نوجوانان در بخـش 
اي است كـه در  از سوي ديگر كمتر هفته ايم وها بودهبيمارستان
انجـام ايـن   . از اين امر نباشيم يي ناگوارهاها شاهد خبرروزنامه

اي بـا نوجوانـان   اميد داشـتن جامعـه   هپژوهش اطالعات پايه را ب
ايـن، ايـن پـژوهش بـه      بـر  بنـا  .سـازد مـي  سالم در آينده فـراهم 

آمـوز  منظوربررسي آگاهي، نگرش و عملكرد نوجوانـان دانـش  
زاهدان، سـال  شهر دانشگاهي در مورد اكستازي در مراكز پيش

  .گرفتصورت  1387
  كارروش 

ن   از نــوع  تحليلـي توصـيفي  ييـك مطالعــه  پـژوهش حاضـر،  اي
دانشـگاهي  در مراكـز پـيش   1387سـال  كه در باشـد مقطعي مـي 

ــدان ــد  زاه ــام گردي ــه. انج ــژوهش  يجامع ــامل پ ــان ش   نوجوان
حجم  .بود دانشگاهي زاهدانآموز پسر و دختر مقطع پيشدانش
نفـر بـرآورد و از روش    837مورد نياز براي اين مطالعه  ينمونه

جهــت  .در ايــن پــژوهش اســتفاده شــداي تصــادفي چندمرحلــه
كـه در   اقـدام گرديـد   ين ترتيبه ابگيري در اين پژوهش نمونه
دانشگاهي روزانـه از آمـوزش و   اول ليست مراكز پيش يمرحله

دانشـگاهي  سـپس تعـدادي از مراكـز پـيش    شـد و  پژوهش تهيه 
هـاي  انتخاب و از بـين كـالس   دخترانه و پسرانه به طور تصادفي

هايي براي به روش تصادفي كالس يا كالس مجددا اين مراكز،
انجام پژوهش انتخاب شدند و كل افراد هر كالس در صـورت  

 ،آوري اطالعاتروش جمع .ها پاسخ دادندنامهپرسش تمايل به
اول  ينامهبه ابتداي پرسش .بود پژوهشگرساخته ينامهپرسش 3

شـامل   شـناختي جمعيـت اطالعـات   يل در زمينـه وائتعدادي سـ 
تولــد، وضــعيت اقتصــادي خــانواده، نــوع  يجــنس، ســن، رتبــه

ــابقه   ــتي، وضــعيت تحصــيلي، س ــيگار در   يسرپرس مصــرف س
نوجوان و مصرف مواد يا داروهاي غيرمجـاز در افـراد خـانواده    

  .دگردي يا بستگان وي، اضافه
 :رد اكسـتازي بررسي آگاهي نوجوانـان در مـو   ينامهپرسش -1

 ميـزان آگـاهي نوجوانـان را در مـورد ماهيـت،      نامـه پرسشاين 
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ــانبي جســمي   ــار ج ــاي مصــرف و آث ــي ناشــي از  و الگوه روان
اسـاس   واالت آن بـر ئطراحـي سـ   .سـنجد مصرف اكستازي مـي 

 در. اطالعات عملي موجود در مورد اكستازي انجام شده اسـت 
بـه   مطرح شـد، اي هاي چهارگزينهوال با پرسشئس 10اين ابزار 

 ينادرسـت نمـره   يهر گزينهبه و  2 يدرست نمره يگزينه هر
ــا نمــرات ضــعيف   گرفــتتعلــق مــيصــفر  ، )0-6(و آگــاهي ب
  .بندي شدتقسيم) 14-20(و خوب ) 7-13(متوسط

نوجوانـان نسـبت بـه مصـرف و     بررسي نگرش  ينامهپرسش -2
 :يزديدگاه نوجوانان نسبت به داليل گرايش به مصـرف اكسـتا  

بررسـي  كه بخش اول آن به  نامه شامل دو بخش بوداين پرسش
شامل ده  زي پرداخته ونگرش نوجوانان نسبت به مصرف اكستا

كــه بــه صــورت  اســتي زمصــرف اكســتا يعبــارت در زمينــه
هـا بـه صـورت    پاسخ گزينـه . شودميعبارات مثبت و منفي بيان 

و يم كامال مـوافقم تـا كـامال مخـالفم تنظـ      از ليكرت پنج بخشي
ه در نظر گرفتـه شـد   5تا  1اي بين ها نمرهبراي هر كدام از پاسخ

گذاري اين ابزار بـا توجـه بـه جهـت مثبـت و منفـي       نمره. است
هـاي كـامال   ين ترتيب كه انتخاب گزينـه ه اب ،عبارات انجام شد

بـه   10و  1،6عبارات به جز عبـارات   يموافقم و موافقم در همه
هاي مخـالفم و كـامال   انتخاب گزينه. امتياز داشت 4و  5ترتيب 

، بـه  10و  6، 1عبـارات بـه جـز عبـارات      يمخالفم نيـز در همـه  
ــب  ــاز داشــت  1و  2ترتي ــارت . امتي ــه عب ــد  10و  6، 1در س رون

 ينظري ندارم در همه يانتخاب گزينه. امتيازدهي معكوس بود
بود و افراد  50تا  10امتيازات از  يدامنه. امتياز داشت 3عبارات 

داراي نگـرش   -الـف . به سه گروه بـه شـرح زيـر تقسـيم شـدند     
داراي  -ب .)امتيـاز  10-20(ي زمنفي نسبت بـه مصـرف اكسـتا   

ــه مصــرف اكســتا  ــاز 21-30(ي زنگــرش خنثــي نســبت ب   ). امتي
 30بيشتر از ( يزاكستا داراي نگرش مثبت نسبت به مصرف -ج

بت بررسي ديدگاه نوجوانان نسبه نامه پرسش دوم بخش). امتياز
ايـن   در پـردازد كـه  مـي  يزمصـرف اكسـتا  به به داليل گرايش 

. بند مطرح شـد  20بخش داليل گرايش به سوءمصرف مواد در 
ــه صــورت     ــر حســب اهميــت ب ــازات هــر يــك از داليــل ب   امتي

 3=امتيـاز، اهميـت متوسـط    2=اهميـت امتيـاز، كـم   1=اهميتبي
داليـل   امتياز، در نظر گرفته و در نهايت 4=امتياز و اهميت زياد

  مذكور بر حسب اهميت از ديدگاه نوجوانان به صورت فراواني 

  .و درصد و ميانگين محاسبه گرديد
 :يزبررسي عملكرد نوجوانان در مـورد اكسـتا   ينامهپرسش -3

بخـش اول شـامل يـك    . نامـه شـامل دو بخـش بـود    اين پرسـش 
در . ي در نوجوانان بـود زمصرف اكستا يوال در مورد سابقهئس

وال ئه واحدهاي مورد پژوهش جواب مثبت به اين سصورتي ك
  در راهنمــاي . شــددادنــد، عملكــرد آنــان مثبــت تلقــي مــي مــي

وال فوق جواب مثبت داده بودند ئنامه از افرادي كه به سپرسش
وال بـاز بخـش دوم كـه بـه بررسـي       ئسـ  10خواسته شده بود بـه  

سـن شـروع مصـرف، طـول مـدت،      (ي زالگوي مصرف اكسـتا 
هـاي رايـج، دفعـات، ميـزان و     ترسي، الگوهـا، زمـان  دس ينحوه
براي هركدام از موارد . ، پاسخ دهندزدپردامي) مصرف ينحوه

هـا از طريـق   نامـه روايـي پرسـش   .فراواني محاسـبه شـد   ،يادشده
 يهيئـت علمـي دانشـكده    ينفـر از اعضـا   5اعتبار محتوا توسط 

و پـس  پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي زاهـدان تعيـين   
ضـريب پايـايي   . از اعمال پيشنهادات و تغييرات الزم تاييـد شـد  

 ضريب پايـايي  .كرونباخ تعيين شد يها از طريق آلفانامهپرسش
)α (ي و زهاي آگاهي نوجوانان در مورد اكستانامهبراي پرسش

پس ازاخذ . محاسبه گرديد 89/0و 67/0به ترتيب به آن نگرش 
درمـاني  مراكـز بهداشـتي  بـه  آن  يهيارا دانشگاه و نامه ازمعرفي

بـه   وكسب موافقت جهـت انجـام پـژوهش، پژوهشـگر خـود را     
هـدف از انجـام پـژوهش را     واحدهاي مورد پژوهش معرفـي و 

تحقيـق جلـب    جهـت شـركت در   رضايت آنـان را  بيان كرده و
و  نامه شرح داده شـد به پرسشگويي پاسخ يسپس نحوه. نمود

 آوريجمـع  پـس از . قـرار گرفـت   هانمونهنامه در اختيار پرسش
 تجزيه و مورد SPSSافزارنرم ها با استفاده ازدادهها، نامهپرسش

هــا از جــداول توزيــع بــراي توصــيف داده .تحليــل قرارگرفــت
واريانس و ضريب  تحليلاز آزمون  هاآن فراواني و براي تحليل
  .همبستگي استفاده شد

   نتايج
درصد  6/35و  پسروهش، درصد از واحدهاي پژ 4/64به ميزان 

هـا در  نمونـه درصد  4/20در  پدر سطح تحصيالت. بودند دختر
. نـد سـواد بود درصد بي 5/21دانشگاهي و  درصد13 ديپلم،حد 

 3/4ديــپلم، هــا نمونــهدرصــد 1/15در  مــادر ســطح تحصــيالت
بيشترين درصد  .ندسواد بودبيدرصد  5/35دانشگاهي و  درصد
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 5/7كارمنــد و  درصــد 8/29 ،شــغل آزاد )درصــد3/33( پــدران
 .دار بودنـد درصـد مـادران خانـه    86چنـين هـم  و كـار درصد بي

 )درصـد 8/68( هـا بيشـترين درصـد نمونـه   در وضعيت اقتصادي 
ــط و ــد،  3/4 در متوس ــعيفدرص ــي ض ــد م ــد  1/88 .باش   درص

 5/64 .كردنـد زنـدگي مـي  خـود  آمـوزان بـا پـدر و مـادر     دانش
مواد مخدر در خـانواده  مصرف  يقهآموزان سابدانش درصد از
مصـرف سـيگار را    يآموزان سابقهدرصد از دانش 6 .را داشتند
ــوان ــدمـــي عنـ ــه  .كردنـ ــژوهش در زمينـ ــايج پـ ــاهي  ينتـ   آگـ
آمـوزان از  بيش از نيمي از دانش كه دهدنشان مي آموزاندانش

درصــد از آگــاهي ضــعيف  3آگــاهي خــوب و تنهــا كمتــر از  
كـه  نشـان داد   خيمجـذور آزمـون   .)1جدول ( برخوردار بودند

داري معني ارتباطي زمورد اكستادر آگاهي  جنس و ميزانبين 
 يآگــاهي خــوبســطح از  درصــد پســران 1/70 كــه وجــود دارد
درصـد بـوده    3/42دختـران   بودند كه ايـن ميـزان در   برخوردار

  ).P>001/0( است
در  آموزاندانشنشان داد بين سطح آگاهي  خي آزمون مجذور

داري وجـود  معنـي  ارتبـاط   و وضعيت اقتصادي يزمورد اكستا
آمـوزاني كـه وضـعيت اقتصـادي     دانشدارد، درصد بيشتري از 
بهتـري برخـوردار   سـطح آگـاهي    از اند،خوب يا متوسط داشته

در مـورد   آمـوزان دانـش بين سطح آگـاهي   ).P>001/0( بودند
ــتا ــتي يزاكس ــوع سرپرس ــاط  و ن ــيارتب داري وجــود دارد، معن

و  داراي سـطح آگـاهي خـوب    آمـوزان دانشز درصد بيشتري ا
آزمـون  ). P=001/0( كننـد متوسط با پـدر و مـادر زنـدگي مـي    

در  آمـوزان دانـش بين سـطح آگـاهي   كه نشان داد  خي مجذور
ــتا ــورد اكس ــاط   يزم ــانواده ارتب ــواد مخــدر در خ    و مصــرف م

ي سـابقه كـه   آموزانيدرصد دانش 45و  داري وجود داردمعني
ر خــانواده نداشــتند از آگــاهي خــوب  مصــرف مــواد مخــدر د

نگرش  ينتايج پژوهش در زمينه ).P>001/0( برخوردار بودند
آمـوزان از  درصد از دانش 4/77 كه دهدنشان مي آموزاندانش

 درصد از نگرش منفي برخوردار بودند 7/9نگرش خنثي و تنها 
پسـران و   نگـرش نشـان داد بـين    خيآزمون مجذور ).1جدول (

 و داري وجــود داردمعنــي ارتبــاطي زرد اكســتادختــران در مــو
 نگـرش منفـي  داراي  پسـران نسبت به  دختراندرصد بيشتري از 

 آموزاندانش نگرشبين  ).P>001/0( در مورد اين ماده هستند

داري وجود معنيارتباط  و وضعيت اقتصادي يزدر مورد اكستا
منفــي،  نگــرشداراي  آمــوزاندانــشدرصــد بيشــتري از  و دارد
آزمـون   ).P>019/0(ت اقتصادي خوب يا متوسط دارنـد وضعي

در مـورد   آمـوزان دانشنشان داد بين سطح آگاهي  خي مجذور
در  ودارد نـ داري وجـود  معني ارتباط و نوع سرپرستي يزاكستا

اقـوام   سـاير كـه بـا پـدر و مـادر و      آمـوزان دانـش  هر دو گـروه 
مصرف درصد داراي نگرش منفي نسبت به  9 كنند،زندگي مي

نشـان داد بـين    خـي  آزمون مجذور ).P<27/0(هستند اين ماده 
و مصـرف مـواد مخـدر     يزدر مورد اكستا آموزاندانش نگرش

ــيدر خــانواده  درصــد از  11و  داري وجــود دارداخــتالف معن
مصرف مـواد مخـدر   ي سابقه ،آموزان داراي نگرش منفيدانش

 ينـه نتـايج پـژوهش در زمي   ).P>001/0( انـد در خانواده داشـته 
  درصــد  100 كــه دهــدنشــان مــي  آمــوزانعملكــرد دانــش 

  ).1جدول ( مصرف اكستازي را نداشتندي سابقه آموزاندانش
 

 دانش ، نگرش و عملكردتوزيع فراواني آگاهي -1جدول شماره 

 1387اكستازي سال  يدانشگاهي شهر زاهدان در زمينهآموزان پيش

 

  گيريو نتيجه بحث
ي در بيش از زر مورد اكستاسطح آگاهي د ،نتايجبر اساس 

ها نيز از آن درصد 37است و  خوب%) 60(نيمي از واحدها 
نتايج . باشنددر مورد اين ماده مي متوسطداراي آگاهي 

. همخواني دارد 1واليانيهاي تحقيقات پژوهش حاضر با يافته
                                                 

1Valiane 

  درصد فراواني  متغير

 2/2 18  )0-6( ضعيف آگاهي

 6/37  315 )7-13( متوسط

 2/60  504  )14-20( خوب
  100  837  جمع

 7/9 81  )10-20(منفي  نگرش

 4/77 648 )21-30(خنثي 

 9/12  108 )30بيشتر از (مثبت 

  100  837  جمع

 0 0 مصرف عملكرد

 100  837  عدم مصرف 

  100  837  جمع
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آگاهي اغلب نوجوانان سطح در پژوهش ياد شده، مشخص شد 
ي متوسط و يا خوب زف اكستااز خطرات و عوارض سوءمصر

بين سطح آگاهي پسران كه نشان داد  مجذور خيآزمون . است
 و داري وجود داردي اختالف معنيزو دختران در مورد اكستا

داراي سطح آگاهي  پسراننسبت به  دختراندرصد بيشتري از 
نتايج پژوهش حاضر با . )8( خوب در مورد اين ماده هستند

ها آن. همخواني نداردو همكارانش  1گاماهاي تحقيق يافته
دريافتند سطح آگاهي نوجوانان در مورد مواد غيرمجاز از جمله 

جهت . نداردي از لحاظ آماري، در دو جنس تفاوتي زاكستا
ي بر حسب ارزيابي زنوجوانان در مورد اكستاآگاهي تعيين 

 مجذور خينوجوان از وضعيت اقتصادي خانواده، آزمون 
ي و زنوجوانان در مورد اكستا آگاهيي را بين دارارتباط معني

خويش نشان  يارزيابي نوجوان از وضعيت اقتصادي خانواده
 را نوجواناني كه وضعيت اقتصادي خانواده خود آگاهيداد، 

بيش از نوجواناني ، خوب ارزيابي كرده بودند يا متوسط در حد
 فضعيشان ها از وضعيت اقتصادي خانوادهبود كه ارزيابي آن

هاي پژوهش حاضر با نتايج تحقيقات يافته. )9( بوده است
  كه دريافتند مصرف مواد در و همكاران  دوستيزدان

وضعيت اقتصادي ضعيف يا عالي بيشتر از  باهايي خانواده
همخواني  است،وضعيت اقتصادي متوسط داراي  هايخانواده

وضعيت  1385در سال  ستاد مبارزه با مواد مخدر. داردن
ي را در ايران خوب زكنندگان اكستاتصادي اغلب مصرفاق

در  آموزاندانشبين سطح آگاهي   ).7(گزارش كرده است 
 داري وجود دارداختالف معني و نوع سرپرستي يزمورد اكستا

 داراي سطح آگاهي خوب آموزاندانشدرصد بيشتري از  و
با پدر و مادر زندگي  )درصد 6/34(و متوسط ) درصد 5/65(

در  آموزاندانشنشان داد بين سطح آگاهي  نتايج. نندكمي
اختالف  و مصرف مواد مخدر در خانواده يزمورد اكستا

مصرف مواد ي سابقهنوجواناني كه در . داري وجود داردمعني
و  آگاهي خوبسطح  درصد 45، در خانواده ندارندرا مخدر 

 5/7 در نوجواناني كه مصرف مواد مخدر در خانواده دارند،
هاي نتايج پژوهش حاضر با يافتهكه  درصد آگاهي خوب دارند

 . )7( همخواني داردمعاشري تحقيقات 
                                                 

2Gamma  

واالت آگاهي، به ترتيب ئهاي صحيح به سبيشترين درصد پاسخ
ي زكننده اكستامصرف اگر فرد: واالت زير بوده استئسبه 

همزمان از مواد يا داروهاي غيرمجاز ديگر استفاده كند، چه 
حافظه و ) پاسخ درست% 4/78(كند؟ را تهديد مي خطري او

كنند، به چه ي مصرف ميزقدرت تمركز افرادي كه اكستا
) اكس(ي زاكستا) پاسخ درست% 77( كند؟صورت تغيير مي

اكثر كه دهد نشان مي نتايج. )پاسخ درست% 8/76( ؟چيست
 خنثيي، نگرش زنسبت به مصرف اكستا%) 4/77(واحدها 

 3و آرجوسيلوا 2آلمدياهاي تحقيق دييافته با اين نتيجه. دارند
نسبت %) 3/67(ها اكثر واحدها در پژوهش آن. همخواني ندارد

عدم همخواني . ي نگرش مثبت داشتندزبه مصرف اكستا
روي  تنها ،موجود ممكن است به دليل آن باشد كه پژوهش

بين نگرش خي  آزمون .ي انجام شدزكنندگان اكستامصرف
داري معني ارتباطي، زان در مورد مصرف اكستاپسران و دختر
نسبت به  )%1/12( بيشتري از دختراندرصد و  را نشان داد
اين نتايج با نتايج . ي داراي نگرش منفي بودندزمصرف اكستا

  ارتباط دو ي خآزمون  .)11( سيدفاطمي همخواني دارد
ي و زدر مورد اكستا آموزاننگرش دانشداري را بين معني

خويش نشان ي خانواده نوجوان از وضعيت اقتصادي ارزيابي
خود را  يدرصد نوجواناني كه وضعيت اقتصادي خانواده وداد 
بيش از  ،ارزيابي كرده بودندو يا متوسط يا خوب  عالي

شان ها از وضعيت اقتصادي خانوادهآن كه ارزيابي نوجواناني بود
دوست زدانيبا نتايج  حاضر هاي پژوهشيافته. بوده است ضعيف

مواد و نگرش مثبت نسبت به كه دريافتند مصرف منصور  و
هايي كه وضعيت اقتصادي ضعيف يا عالي در خانوادهمخدر 

دارند بيشتر از كساني است كه وضعيت اقتصادي متوسط 
 نگرشبين  نتايج نشان داد كه ).10،12( داردنهمخواني  ،دارند
 يتي در خانوادهي با نوع سرپرسزدر مورد اكستا آموزاندانش
آموزاني درصد دانش 72. وجود داردداري ها، ارتباط معنيآن

نگرش منفي نسبت به اين  كردند،كه با پدر و مادر زندگي مي
زندگي با عامل  فقطكه  استسپرده بيان كرده  .ماده داشتند

پدر و مادر موجب در امان ماندن نوجوان از خطر گرايش به 
                                                 

3De Almedia  
4Araujo Silva 
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زيرا عوامل درون خانواده مانند . سوءمصرف مواد نخواهد شد
گسيختگي خانوادگي، وجود مشكالت، روابط خانوادگي ازهم

پذيري كم تفاوتي والدين، انعطافضعيف، پرخاشگري يا بي
ها و عدم وابستگي فرد به نهاد گيري و حل كشمكشدر تصميم
هاي نتايج پژوهش حاضر با يافته. هستند دخيل اين امر خانواده در
بين  ها نشان داد كهيافته .)13( ققين همخواني دارداين مح
مصرف مواد  يي با سابقهزدر مورد اكستا آموزاندانش نگرش

تاثير بر  دوستيزدان. وجود داردداري در خانواده ارتباط معني
اعتياد والدين بر بروز سوءمصرف مواد در فرزندانشان تاكيد 

  د مخدر مصرف كند زماني كه والدين موانموده و بيان مي
شان نيز به اين كنند، احتمال بيشتري وجود دارد كه فرزندانمي
هاي نتايج پژوهش حاضر با يافته .گرايش بيشتر داشته باشندامر 

هاي پژوهش در رابطه يافته. )10(اين محققين همخواني دارد 
ي بر حسب زاكستا در مورد آموزاندانشتعيين عملكرد  با

از وضعيت اقتصادي خانواده، نوع  جنس، ارزيابي نوجوان
نشان داد كه  مصرف مواد در خانواده يسرپرستي و سابقه

كدام از باشد و هيچمنفي مي ،درصد نوجوانان 100عملكرد 
و   1مطالعات جاكوبسن. اندها مصرف اين ماده را نداشتهنمونه

آموزان كالس هشتم، از دانش درصد 3/4همكاران نشان داد 
آموزان از دانش درصد 5/10ها و كالس دهمي از درصد 6/6

بار در زندگي خود مصرف  سال آخر دبيرستان، حداقل يك
يافته هاي مذكور با نتايج پژوهش . اندي را تجربه كردهزاكستا

ستاد مبارزه با مواد مخدر ايران . )14( داردنحاضر همخواني 
، بيش از 1380ي را در سال زكنندگان اكستاآمار مصرف

  ها را اكثر آنكه نمايد تاكيد مي ،كرده نفر ذكر 40000
باروني نيز در . )7( دهندآموزان و نوجوانان تشكيل ميدانش
هاي مناطق يك تا پنج تهران انجام شاپاي كه در كافيمطالعه

 مراجعه يساله 25تا  15از افراد  درصد 20داد، دريافت حدود 
بر طبق . ي هستندزتااكس يكننده، مصرفاماكنبه اين  كننده

ي در زكنندگان اكستاهاي انجام شده اكثر مصرفپژوهش
سال و پس از آن در گروه سني  25تا  18جهان در گروه سني 

در راستاي پاسخگويي به ). 16( سال قرار دارند 17تا  12
نوجوانان  عملكرد نگرش و آگاهي، كه پژوهش يفرضيه

                                                 
1Jacobsen 

وضعيت  جنس، يمتغيرهابا  آموز در مورد اكستازيدانش
مصرف مواد در  يسابقهو  نوع سرپرستي اقتصادي خانواده،

داري هاي پژوهش ارتباط معنييافته يا نه، ارتباط دارد خانواده
در مورد  آموزاننگرش و عملكرد دانش ،را بين سطح آگاهي

، ارزيابي نوجوان از وضعيت آموزيت دانشجنس و يزاكستا
مصرف مواد در  يو سابقه اقتصادي خانواده، نوع سرپرستي

ترين داليل مهمي نامهنتايج بررسي پرسش .نشان داد خانواده
نشان  ،ي از ديدگاه نوجوانان كدامندزگرايش به مصرف اكستا

ها نوع فرهنگ خانواده ، به ترتيباز ديدگاه نوجوانانكه داد 
، )%2/58(همساالن و دوستان  يتوصيه ، تشويق يا%)6/65(

و عدم ) %7/53(و اعتقادات مذهبي نوجوان  نقص در ايمان
نتايج . باشندمي اهميت زيادداراي ) %53(آگاهي خود فرد 

كه دريافتند  و همكاران 2پژوهش حاضر با مطالعات وانگ
داروها و مواد غيرمجاز  يكنندههمساالني كه خود مصرف

شوند هستند، موجب تقويت رفتار سوءمصرف در نوجوانان مي
سوءمصرف  يه همساالن و دوستان در بروز و ادامهتاثير گرو و

همخواني ، تر از نقش خانواده و تاثير والدين استمواد مهم
كه سطح  اين با وجودهاي پژوهش نشان داد يافته. )1( دارند

ي متوسط و خوب زآگاهي اكثر نوجوانان در مورد اكستا
كي ي، عدم آگاهي فرد ،هااست، از ديدگاه بيش از نيمي از آن

. ي ذكر شده استزترين داليل گرايش به مصرف اكستااز مهم
هاي غيررسمي به آموزشكه  شوداين پيشنهاد مي بر بنا

هاي كوتاه، پوستر و مختلف تبليغاتي مانند پيام هايتصور
هاي نصب شده در اماكن نماهنگ با استفاده از تلويزيون

سطح  هاي مخصوص تبليغات دردر جايگاه عمومي و يا نصب
شهر و با استفاده از وجود هنرمندان و قهرمانان ملي و ورزشي 

يا  ادر تدوين محتو. در جهت افزايش آگاهي عمومي اجرا شود
ها پرستاران كودكان يا پرستاران بهداشت اجراي اين برنامه

به  .وانند نقش موثري داشته باشندتپرستاران ميروان جامعه و
ي پيشگيري از مصرف مواد براي هامنظور تاثير بيشتر برنامه
ويژه پسران در اجرا و حتي طراحي ه ها بنوجوانان، از خود آن

هاي هاي آموزشچنين در مورد شيوههم. استفاده شود هابرنامه
پيشگيري از مصرف مواد، از  يغيررسمي در زمينه رسمي و

                                                 
1Wong  
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سازي اوقات هاي غنيبرنامه .نظرات نوجوانان استفاده شود
در . هر دو جنس با تاكيد بيشتر در پسران اجرا شود فراغت در
ها، نوجوانان نوع فرهنگ خانواده ديدگاه اكثر حاضر، از پژوهش

همساالن و دوستان و نقص در ايمان و  يتشويق يا توصيه
ي زاعتقادات مذهبي به عنوان داليل گرايش به مصرف اكستا

هايي جهت برنامهكه  شودپيشنهاد مي بنا بر اين ذكر شده است
ها در مورد اهميت هويت فرهنگي و ملي و آموزش خانواده

نقش مهم خانواده در اين زمينه برگزار گردد و برگزاري اين 
ژه  ويه ب(هاي گروهي ها از طريق مدارس و يا رسانهبرنامه

نظران فرهنگي گيري از صاحببه طور مستمر با بهره) تلويزيون
ژوهش شامل عدم تمايل هاي اين پمحدوديت .صورت گيرد

ها و پژوهش،تداخل با كالسان به شركت در آموزدانش
 .بود هاي ورزشزنگ
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