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خالصه 
 يكنندهبينيعوامل پيش شيوع و ميزان بررسي به منظور پژوهش اين :مقدمه
 همدان شهر هايدانشگاه بين دانشجويان در زاو توهم محرك مواد مصرفسوء

  .است شده انجام
 نفر 400 روي بر كه است مقطعيتوصيفي پژوهش يك مطالعه اين: كارروش

 گيرينمونه. گرفت انجام 1389 سال در هاي شهر همداندانشگاه دانشجويان از

 ينامهپرسش طريق از اطالعات آوريجمع و ايطبقهتصادفي  به روش

و  13ي نسخه SPSSافزار آوري شده با نرمهاي جمعداده .شد خودساخته انجام
و رگرسيون لجستيك مورد تجزيه و تحليل قرار  خي با استفاده از آزمون مجذور

  گرفت
) شيشه( آمفتاميندرصد از دانشجويان مصرف مت18نتايج نشان داد كه  :هايافته

 اسيد ليزرژيك  درصد مصرف 8/4درصد مصرف اكستازي و  5/8و 
محل سكونت، داشتن . اندكرده تجربه ،را طول عمر خود )LSD( آميداتيلدي

 عواملترين مواد و مصرف مواد اعتيادآور ديگر از قوي يكنندهدوستان مصرف
   ).>05/0P( زا بودندمصرف مواد محرك و توهم يكنندهبينيپيش

 با هاآن همراهي زا ومواد محرك و توهم مصرف باالي شيوع :گيرينتيجه

  .دارد توجه ويژه و آگاهي ارتقاي آموزش، به نياز ،تحقيق اين در مواد ساير
  

 اسيدليزرژيك  ،مواد مصرفسوء دانشجو، اكستازي، :هاي كليديواژه
 آمفتامينمت، آميداتيلدي 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  :نوشتپي
انجام شده و با منـافع   دفتر تحقيقات كاربردي نيروي انتظامي استان همدانحمايت مالي  او ب همدان پزشكيعلوم دانشگاه ي پژوهشي اين مطالعه پس از تاييد كميته
  .گرددسپاسگزاري مي جوييدانشجويان عزيز آقايان رضايي و عباساز همكاري . نويسندگان ارتباطي نداشته است
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Original Article 

 
Prevalence and predictive factors of psychoactive and hallucinogenic  

substance abuse among college students  

Abstract 
Introduction:The purpose of this study was to determine 
the prevalence and predictive factors of psychoactive and 
hallucinogenic substance abuse among college students in 
Hamadan. 
Materials and Methods: This descriptive cross sectional 
study was carried out on 400 college students of Hamadan 
recruited through a stratified sampling method. 
Participants completed a self-administered questionnaire. 
Data analysis was done with the SPSS software (version 
13), using χ2 tests and logistic regression methods. 
Results: Lifetime prevalence of methamphetamine, 
ecstasy and LSD use were 18, 8.5 and 4.8%, respectively. 
In logistic regression, factors influencing psychoactive 
substance use were area of residence, drug user friends, 
and use of other drugs (P<0.05). 
Conclusion: The high prevalence of psychoactive and 
hallucinogenic substance abuse which is usually 
accompanied by use of other drugs necessitates to be 
addressed by education.  
 
Keywords: Ecstasy, Lysergic Acid Diethylamide, 
Methamphetamine, Student, Substance Abuse 

 Majid Barati 
M.Sc. in health education, Faculty of health, 
Hamadan University of Medical Sciences  
 
*Hamid Allahverdipour 
Assistant professor of public health and 
management, Faculty of health and nutrition, 
Tabriz University of Medical Sciences  
 
Farzad Jalilian 
M.Sc. in health education, Faculty of health, 
Hamadan University of Medical Sciences  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Corresponding Author: 
Department of public health and 
management, Faculty of health and nutrition, 
Tabriz University of Medical Sciences, 
Tabriz, Iran 
allahverdipourh@tbzmed.ac.ir 
Received: May. 14, 2011 
Accepted: Nov. 20, 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Acknowledgement: 
This study was approved by research committee of Hamadan University and financially supported by Hamadan 
Province Police Office of Applied Research. The authors had no conflict of interest with the results. 
 
Vancouver referencing: 
Barati M, Allahverdipour H, Jalilian F. Prevalence and predictive factors of psychoactive and hallucinogenic 
substance abuse among college students. Journal of Fundamentals of Mental Health 2012; 13(4): 374-83.  



  انو همكار وردي پور... حميد اله                                                                    1390 زمستان، )4( 13ي اصول بهداشت رواني، سال  جلهم 376

  مقدمه
1مواد مصرفسوء

 هايسال در بشري معضالت ترينجدي از يكي 
ه كه ب) 1( باشدمي انساني هايپديده ترينپيچيده از يكي و اخير

 مشكالت بروز منجر به مواد مصرف تطابقي غير الگويعنوان 
معضالت  ).2،3( گرددمي قانوني و اجتماعي ،شغلي مكرر

چشمگير ، توسعه حال در كشورهاياجتماعي اين مسئله در 
 در جوان، دليل دارا بودن بافت جمعيتيه ب كشورها اينو بوده 

 ساير مانند نيز دانشجويان). 4( قرار دارند بيشتري خطر معرض
 مواد مصرف اثرات. نيستند امان در معضل اين از جوان اقشار
  ). 5( و گاهي كشنده گزارش شده است دانشجويان عميق در

بنا به گزارش دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل در سال 
كنندگان انواع مواد مخدر رقمي ميالدي تعداد مصرف 2004

درصد جمعيت  3ميليون نفر برآورد شده است كه  185حدود 
ز نوع مواد محرك ا ،شود و در اين بينجهان را شامل مي

  ميليون نفر مصرف 30ها با مجموع آمفتامينها و متآمفتامين
  ). 6( كننده در رديف دوم مصرف قرار دارد

نوع ماده محرك وجود دارد كه  1300در حال حاضر حداقل 
بيشترين  ،هاي كوكاو فراوردهها تركيبات آمفتاميني از بين آن

به تركيب توان در اين بين مي). 7( مصرف را در جهان دارد
) MDMAيا  3مفتامينآاكسي متمتيلن دي -4و 3( 2اكستازي
مصرف اين  ،در ابتدا ).8( اشاره كرد) شيشه( 4آمفتامينو مت
 آمريكايي و اروپايي نوجوانان توسط تفريحي، مقاصد با مواد

اين مواد در  تركيبات از وسيعي طيف ولي امروزه يافت افزايش
 از پس دقيقه سيها دارو اين اثرات ).9( دنباشموجود مي ،بازار

 از بعد دقيقه نود حدود آن اثر اوج و شده شروعمصرف 
 مدت به هادارو اين زياد ميزان استفاده .است آن مصرف
 اساس بر). 10( دشو مي دارو به بروز مقاومت موجب طوالني،

 موجب زامواد محرك و توهم مصرف مطالعات انجام شده
 حساسيا و عاطفي تمايالت و شده هوشياري سطح در تغيير
 در اختالل همراه به بينايي توهمات بروز. دهدمي افزايش را فرد

 و است محتمل امري مصرف، دنبال به گيريتصميم و تمركز
                                                 
1Substance Abuse 
2Ecstasy 
33, 4-Methylenedioxymethamphetamine 
4Methamphetamine   

 .كندمي تغيير ،هادارو  نكنندگامصرف براي فضا و زمان درك
 كيلوگرم هر ازاي به گرمميلي 7/1تا  5/1 ميزان با هادارو اين
 ايجاد را متوسطي تا خفيف شخصيت مسخ يپديده بدن، وزن
 تهوع، به توانمي مواد اين مصرف جسمي اثرات از). 9( دنكنمي

 قلب سيستم نارسايي بدن، حرارت درجه و خون فشار افزايش
 خشكي ها،دندان فشردن هم به كليوي، مشكالت عروق، و

). 11( اشاره كرد ماك و صرع تعادل، در اختالل دهان،
 هايچون هزينهپيامدهاي اجتماعي، هم و مالي و جاني خسارات
ناموفق  هايازدواج سنگين، هايبزه خودكشي، مرگ، اقتصادي،

   اثر در هپاتيت و ايدز مانند آميزشي هايبيماري خطر و
  ). 12( را نيز نبايست از نظر دور داشت مواد اين مصرفسوء

. است متفاوت ،محركمواد  مصرفسوء به مربوط آمارهاي
كنندگان اين مواد در بين نوجوانان دو برابر شدن تعداد مصرف

افزايش روند  يو ادامه) 13( آمريكايي در اواخر قرن بيستم
و سپس كاهش روند  2002مصرف در اين گروه تا سال 

و افزايش  2005تا  2002هاي زماني سال يمصرف در فاصله
از نكات قابل توجه در  2008تا  2005تدريجي مصرف از سال 

در ايران نيز ). 14( باشدمصرف مواد محرك ميرابطه با سوء
شهر  يساله 25تا  15ميزان مصرف اكستازي در بين جوانان 

مطالعات ديگري ميزان و در ) 15(درصد  5/18حدود  تهران
مصرف اين مواد در ميان دانشجويان شهر بيرجند و گيالن سوء

   ).17 ،16( است درصد گزارش شده 3/4
 تواننمي كه است اجتماعيرواني اياعتياد پديده مسلم، به طور
 كنريشه يا كنترل قهرآميز، هايروش به اتكا باتنها  آن را
). 18( است نيازمند ترييعلم تدابير به كار اين و نمود

 شخصيتي ساختار ميان تعامل كه است داده نشان مطالعات
 اثرات و شناختيروان عملكردي اختالالت محيط، با افراد

 اين بر اثرگذار عوامل از مجموع در رفتار بر دارو شيميايي
  در نيز بيماري رواني به ابتال). 19-21( هستند پديده

 خطر مصرف عامل يك يمنزله به همواره زيادي هايپژوهش
هاي پژوهشدر همين راستا،  ).22( است شده گزارش مواد

 يكيدرصدي  28 نشان از شيوع دانشجويان روي برانجام شده 
   اضطرابي يا و سازگاري اساسي،افسردگي  تاختالال از
در ساير مطالعات انجام شده بر روي نوجوانان و  ).23( ددهمي
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چون پايين بودن اطالعات و سطح جوانان ايراني نيز عواملي هم
آگاهي، زندگي در اماكن بدون نظارت خانواده مثل خوابگاه و 

، جنس مذكر، مقطع )16،24( هاي استيجاري دانشجوييخانه
عنوان ه ب) 15( تحصيلي زير ديپلم و سطح باالي درآمد خانوار

زا مصرف مواد محرك و توهم يكنندهبينيپيش عوامل
 اعتياد ايجادكننده عوامل كه جايي آن از .گزارش شده است

 به منطقه هر در عوامل اين كامل شناسايي ،باشندمي متعدد
  . )12( كرد خواهد كمك پيشگيري هايفعاليت بودن موثر

در  آن به وابسته مشكالت و مواد مصرف پرشتاب گسترش
آمفتامين مت مانند آزمايشگاهي مواد وجود و دانشجويي جمعيت

 تحصيلي، افتو انگيزگي بي چون آن بار زيان پيامدهاي و
 پرخاشگرانه، رفتارهاي خودكشي، رواني، و جسمي هايبيماري
 ،)25، 22( پرخطر جنسي رفتارهاي و هويتيبي احساس
 ايمداخله راهكارهاي و تدوين ريزيبرنامه ضرورت
  . دهدمي نشان هادر دانشگاه را پيشگيرانه

 ريزي، آگاهي ازبرنامه نوع هر الزم براي شرط حال اين با

 ميان در مواد مصرف كنوني وضعيت شناخت و موجود شرايط

 كه باورند اين بر كارشناسان در همين راستا،. است دانشجويان

  در طراحي گام نخستين شناسي،يگيرهمه هايبررسي
   ).26( است پيشگيرانه هايبرنامه 
 يزمينه در شده انجام هايبررسي شمار كه اين به توجه با

 ست،ا  كم ايراني دانشجويان در مواد مصرف شناسييگيرهمه
 روش هاينارسايي نيز برخي شده انجام اندك هايپژوهش در

مواد،  مصرف شيوع هايشاخص وجود دارد و كمتراز شناختي
 طول در شيوع يعني شيوع برآورد فعلي هايمالك با مطابق
 مورد پژوهش اين انجام در كه گذشته ماه و گذشته سال عمر،

  .توجه بوده، استفاده شده است
چنين از طرف ديگر به دليل تغيير الگوي مصرف مواد و هم 

ورود مواد آزمايشگاهي و صنعتي جديد و استقبال جوانان از 
ضروري به  ،پژوهش در اين عرصه اين مواد، انجام تحقيق و

   .رسدنظر مي
هدف ارزيابي وضعيت سوءمصرف  با حاضر يمطالعه بنابراين،

 ميان در كنندهبينيپيش عوامل و زامواد محرك و توهم
  .شد انجام همدان هاي شهردانشگاه دانشجويان

  كارروش
 يجامعه. باشدمقطعي ميتوصيفي ييك مطالعه ،اين پژوهش

كه در سال ) نفر 18500( دانشجويان تماممورد مطالعه را 
 هاي علوم پزشكي، بوعلي سينادر دانشگاه 1388-89تحصيلي 

مشغول به تحصيل بودند، تشكيل و آزاد اسالمي شهر همدان 
 دانشجو بودند كه به روش 400هاي مطالعه آزمودني. نددادمي

 1حجم با متناسب احتمالي گيرينمونه با نسبتي گيرينمونه
  .انتخاب و وارد مطالعه شدند

 به نسبت شده گرفته ينمونه گيري،نمونه يشيوه اين در 
 مورد هاينمونه. گرديد تعديل مورد بررسي، يجامعه حجم
دانشگاه بوعلي سينا، دانشگاه علوم پزشكي و دانشگاه  3از  نظر

آزاد شهر همدان بر اساس نوع جنس، دانشگاه، دانشكده و 
 كه شدند انتخاب ايدانشجويان به گونه تحصيلي هايگرايش

 در فوق عواملبر اساس هر يك از  هانمونه احتساب متناسب
  .شود گرفته نظر در دانشگاه هر

عمل آمده با مسئولين ه هاي بدر ابتدا بر اساس هماهنگي
ليست دانشجويان به تفكيك جنسيت و نوع  ،هادانشگاه

دانشكده از واحدهاي مربوطه اخذ و پس از انجام برآوردهاي 
مورد نظر در هر دانشكده مشخص  يتعداد نمونه ،آماري
جويان بعد ضمن در نظر گرفتن ليست دانش يدر مرحله. گرديد

مورد مطالعه در  يو با استفاده از جدول تصادفي اعداد، جامعه
 در هانامهجهت تكميل پرسش. هر دانشكده انتخاب شد

 مواد مصرفسوءي هدر زمين نفر پرسشگر كه 4 ها ازدانشگاه
 .استفاده شد بودند، ديده را الزم هايدوره

 ،توجيهي يجلسه در شركت از اين پرسشگران پس 
نامه را دريافت هاي الزم براي تكميل يكسان پرسشراهنمايي
با خودكار يك  را هانامهپرسش بايست تمامايشان مي. كردند

ي هپاي بر ه،ردكتكميل  ×رنگ و صرفا با استفاده از عالمت 
 شده بود، داده قرار هاآن اختيار در كه يكساني دستورالعمل

را  پژوهش از اجراي، هدف به دانشجويانخود  ضمن معرفي
داخل پاكت در  ،نامهپرسش. نمودندها بيان ميآنبراي نيز 

 از كه شدمي كيداها تاختيار دانشجويان قرار داده و به آن

 و نمايند ها خوددارينامهپرسش بر روي خود نام نوشتن
                                                 
1Probability Proportionate to Size Sampling 
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، آماري تحليل براي هانامهپرسش تمام كه شدمي داده اطمينان
 .شوندمي گردآوري جا بودن، يك محرمانه حفظ ضمن

 هاينامهپرسش ها،پرسش به پاسخگويي از پس دانشجويان

اي كه تنها توسط محقق قابل بازگشايي بوده و در جعبه را خود
 گروه مطالعه در دفتر انجمن علمي دانشجويان توسط آغاز از

قابل ذكر است كه در صورت . دادندمي قرار بود، تعبيه شده
 يخروج دانشجويان از مطالعه با توجه به سهميه عدم تمايل و

جايگزين به روش  ينمونه ،هاي تحصيليهر دانشكده و رشته
ها در اختيار پرسشگران قرار تصادفي ساده انتخاب و تعداد آن

، دانشجويان همكاري ميزان رابطين، گزارش بر بنا. گرفتمي
 پژوهش هر حال همانند اين با .شد خوب توصيف بسيار

 پاسخبي به توجه با هانامهپرسش از شماري مقطعي ديگر،

 از دهيپاسخ الگوي نيز و هاپرسش از زيادي ماندن تعداد

   .شدند حذف نهايي تحليل
 ينامه تكثير و در اختيار جامعهپرسش 500در مجموع تعداد 

شرايط انجام داراي نامه پرسش 400آماري قرار گرفت كه 
 80گوياي ميزان پاسخدهيكه  هبودتجزيه و تحليل آماري 

  .استدر اين مطالعه  ،درصدي دانشجويان
ه ب كتبي و ينامهپرسش از استفاده با اطالعات :ابزار پژوهش

 ينامهپرسش. بود  شده گردآوري ،دهيصورت خودگزارش
 درباره والئس در سه بخش كلي شامل شش ساختهمحقق

در بخش اول و مطالعه  مورد افراد شناختيجمعيت مشخصات
 و سيگار از آنان ياستفاده مورد در دانشجويان از والئده س
مصرف سيگار و مواد اعتيادآور در بين  آور، اعتياد مواد ساير

هرگز، گاهي اوقات و ( ايواالت سه گزينهئدوستان در قالب س
به هر گونه كه رفتار جنسي پرخطر  يچنين سابقهو هم) هميشه

با ) بدون استفاده از كاندوم( نشدهرفتار جنسي محافظت 
 يسابقهو نيز ، )22( گرديدميهمجنس يا غير همجنس اطالق 

 ايدو گزينه واالتئس مشكالت عاطفي و تحصيلي در قالب
  .در بخش دوم بود )خير/بلي(
ين عملكرد دانشجويان در خصوص مصرف مواد نچهم  

ليزرژيك مانند  زاتوهم و )آمفتامينمتاكستازي و ( محرك
وال براي هر ماده ئدر قالب سه س LSD( 1( آميداتيلاسيد دي

                                                 
1Lysergic Acid Diethylamide  

در اين بخش،  .در بخش سوم مورد بررسي قرار گرفت
 كسي به LSDو آمفتامين متاكستازي،  يكنندهمصرف
 طول در بار يك حداقل را مصرف يتجربه كه شد اطالق
 در كنندهمصرف تعدادي افراد اين از باشد كه داشته 2عمر
  .بود خواهند 4گذشته يك ماه در نيز و تعدادي 3جاري سال

وال در ئسه س ،در اين مطالعه نيز براي هر كدام از مواد فوق
خير در نظر گرفته شده /واالت با مقياس پاسخدهي بليئقالب س

 نفره 35 گروه يك در شده تدوين ينامهچنين پرسشهم .بود
 جمعيت شبيه شناختي جمعيت مشخصات از نظر كه افرادي از

 اين از حاصل نتايج اساس بر و شد آزمون هدف بودند،
  . گرديد تهيه نهايي ينامهپرسش ،مقدماتي يمطالعه
چاپي و  منابع جديدترين يمطالعه با نهايي ينامهپرسش

روايي آماده و روايي و پايايي آن با استفاده از  الكترونيك
 ،ديگر ينفره 40 گروه يك روي بربازآزمايي -آزمون روش

   .قرارگرفت مورد ارزيابي
زا مصرف مواد محرك و توهمسوء وضعيت يبه منظور مقايسه

مصرف مواد سوء يو سابقه شناختيجمعيتاز نظر متغيرهاي 
ه آزمون كاي اسكوئر ب ،رفتارهاي جنسي ياعتيادآور و سابقه

  .كارگرفته شد
زا از محرك و توهمچنين اثر متغيرها در مصرف مواد هم 

 Backward Stepwise تحليل رگرسيوني لجستيك به روش

)Wald ( استفاده شد كه مدل نهايي در خصوص مواد محرك
دهم در بخش  يزا در مرحلهپنجم و مواد توهم يدر مرحله
 يكننده شامل سابقهبينيمتغيرهاي پيش. ه شده استينتايج ارا

 دو با بود كه وي دوستانمصرف مواد اعتيادآور توسط فرد و 

رفتار  يسابقه و) 1=، گاهي اوقات و هميشه0=هرگز( اسيمق
مشكالت عاطفي و تحصيلي نيز با  يجنسي پرخطر و سابقه

  .وارد مدل شدند) 1=، بلي0=خير( ايمقياس دو گزينه
نيز محل زندگي با  شناختيجمعيتچنين از بين متغيرهاي هم 

 ي، خوابگاه و خانه0=والدينبا ( مقياس دو گزينه اي
اطالعات  تحليلافزار مورد استفاده در نرم. بود )1=مجردي
SPSS بود 13ي نسخه.  

                                                 
2Lifetime User 
3Past-Year User 
4Past-Month User 
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  نتايج
هاي شهر نفر از دانشجويان دانشگاه 400 ،در اين پژوهش

 60هاي مورد نظر را تكميل كردند كه نامهپرسش ،همدان
هاي مورد در نمونه. درصد زن بودند 40ها مرد و درصد از آن

ها غير درصد آن 68سال و  25تا  21بررسي سن اكثريت بين 
هاي ساكن خوابگاه ،درصد دانشجويان 70. بومي بودند
درصد به  21هاي مجردي و درصد در خانه 8/8دانشجويي، 

درصد  12چنين هم. كردندهمراه خانواده و والدين زندگي مي
ر مقطع درصد د 82واحدهاي پژوهشي در مقطع كارداني، 

درصد در مقطع كارشناسي ارشد و باالتر  6كارشناسي و 
از بين متغيرهاي  بررسي اين در.مشغول به تحصيل بودند

  محل   تحصيلي،  مقطع  جنس،  چون سن،هم  شناختيجمعيت

تنها  )1 جدول( كنندگان مواد محركمصرف بين سكونت در
 ).>001/0P( را نشان داد داريمعني اختالف ،محل سكونت

درصد  39نشان داد كه تقريبا  2هاي اين مطالعه در جدول يافته
صورت هميشگي يا ه مصرف سيگار را ب يدانشجويان تجربه

گاهي اوقات داشته و ميزان شيوع اين رفتار را در بين دوستان 
مصرف  يتجربه. انددرصد ذكر كرده 60نزديك به  ،خود

درصد از دانشجويان و مصرف  5/23مشروبات الكلي در بين 
هاي ديگر اين ها از يافتهدرصد از آن 17مواد مخدر در بين 

بين مصرف مواد محرك و  يمطالعه بود كه بررسي رابطه
داللت دار بودن اين رابطه همگي بر معني ،متغيرهاي فوق

  ).>001/0P(داشتند 
زا در بين افراد دارايمصرف مواد محرك و توهم يسابقه

  

  مطالعهشناختي دانشجويان تحت هاي جمعيتزا بر حسب ويژگيي مصرف مواد محرك و توهمتوزيع فراواني سابقه - 1جدول 

P 

 زاي مصرف مواد محرك و توهمسابقه
 ي مصرفسابقه

  
  بلي  پارامترهاي مورد مطالعه

 )درصد(تعداد 
  خير

 )درصد(تعداد 
NS )22 (%52 )78 (%185 18  سال 21تا   هاي سنيگروه

 سال 25تا  22 %99) 76( %31) 24(
سال 29تا  26  %25) 76(  %8) 24(

NS )24 (%59  )76 (%188  جنس پسر 
دختر %121) 79( %32) 21(

X2 = 735/38  
P = 000/0  

  محل زندگي با والدين  %71) 85(  %13) 15(
خوابگاه %225) 80( %55) 20(
مجردي يخانه %13) 36( %23) 64(

NS )32 (%15 )68 (%32 كارداني   مقطع تحصيلي
كارشناسي %259) 80( %67) 20(

كارشناسي ارشد و باالتر %18) 67( %9) 33(
 

      
  

ه شده است كه يارا 3رفتار پرخطر جنسي در جدول  يسابقه
 دار بين مصرفمعنيي ها حاكي از وجود رابطهاين يافته
رفتار پرخطر جنسي  يو سابقه LSDها، اكستازي و آمفتامين

  درصد از مصرف 9/55مطالعه در اين ). >001/0P( باشدمي
و  LSDكنندگان درصد از مصرف 9/57كنندگان اكستازي، 

به وجود ) شيشه(آمفتامين متكنندگان درصد از مصرف 4/44
 .انداشاره كرده) بدون كاندوم(رفتار پرخطر جنسي  يسابقه
احتمال مصرف يا عدم مصرف مواد محرك و  بينيپيش جهت
 استفاده با احتمالي كنندهمخدوش حذف متغيرهاي زا وتوهم

 مدل در كه گرديد طراحي هاييمدل ،رگرسيون لجستيك از
مصرف سيگار،  يمحل سكونت، سابقه عوامل ،نهايي

 مشروبات الكلي و مواد مخدر و داشتن دوستان سيگاري به
 براي سوءمصرف مواد محرك بودند خطر مهم عوامل عنوان

)05/0P< .(الكلي از عوامل خطر چنين مصرف مشروبات هم
و  4ول اجد). >05/0P( زا بودمواد توهم مصرفمهم براي سوء

هاي رگرسيون لجستيك، نسبت تحليل، نتايج حاصل از 5
را براي متغيرهاي  درصد 95و حدود اطمينان ) OR(شانس 

درصد  18تحت مطالعه  دانشجويان كل از .دهندمدل نشان مي
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بار در طول عمر  حداقل يكرا آمفتامين متمصرف ) نفر 72(
به  LSDاند كه اين ميزان براي اكستازي و گزارش نموده

 .بوده است) نفر 19( درصد 8/4و ) نفر 34(درصد  5/8ترتيب 
 ماه  درصد و در يك 5/10در سال جاري آمفتامين متمصرف 

 5/4و  5/6 چنينهم. درصد گزارش شده بود 5/5گذشته 
ماه گذشته براي اكستازي و  درصد مصرف سال جاري و يك

درصد مصرف سال جاري و يك ماه گذشته  5/0و  5/2ميزان 
).1نمودار (هاي ديگر اين پژوهش بود از يافته LSDبراي 

  

  بين دانشجويان تحت مطالعه ي مصرف مواد اعتيادآور درزا بر حسب سابقهي مصرف مواد محرك و توهمتوزيع فراواني سابقه - 2جدول 
  

P 

 زا ي مصرف مواد محرك و توهمسابقه
  بلي  پارامترهاي مورد مطالعه  ي مصرفسابقه

 )درصد(تعداد 
  خير

 )درصد(تعداد 

X2= 144/105  
P< 001/0  

هميشه %1) 8( %12) 92(   ي مصرف مواد مخدرسابقه
گاهي اوقات %20) 36( %35) 64(  
هرگز %288) 87( %88) 13(  

X2= 461/93  
P< 001/0  

هميشه %7) 22( %25) 78(   ي مصرف سيگارسابقه
گاهي اوقات %80) 65( %44) 35(  

هرگز %222) 91( %22) 9(  
X2= 796/102  

P< 001/0  
هميشه %1) 6( %17) 94(   مصرف مشروبات الكليسابقه
گاهي اوقات %38) 51( %37) 49(  
هرگز %270) 88( %37) 12(  

X2= 995/42  
P< 001/0  

هميشه %35) 48( %37) 52(   داشتن دوستان سيگاري
گاهي اوقات %145) 80( %35) 20(   
هرگز %309) 77( %91) 23(   

  

  زا در دانشجويان تحت مطالعهي مصرف مواد محرك و توهمي رفتارهاي جنسي پرخطر بر حسب سابقهتوزيع فراواني سابقه - 3جدول 

P 

 جنسي پرخطري رفتارهاي سابقه

  خير  ي مصرف موادسابقه ي انجام رفتارسابقه
 )درصد(تعداد  

  بلي
 )درصد(تعداد  

X2= 467/47  
P= 000/0  

بلي %19) 9/55( %15) 1/44(   ي مصرف اكستازيسابقه
خير %42) 5/11( %324) 5/88(

X2= 068/20  
P= 000/0  

بلي %11) 9/57( %8) 1/42(   LSDي مصرف سابقه
خير %50) 1/13( %331) 9/86(

X2= 904/57  
P= 000/0  

بلي %32) 4/44( %40) 6/55(  )شيشه(آمفتامين ي مصرف متسابقه
 خير %29) 8/8( %299) 2/91(

  

  گيريبحث و نتيجه 
 از رواني، و جسماني خاص هايويژگي دليل به جواني دوران

 .شودمي محسوب مواد مصرفبه  تمايل هايدوره پرخطرترين
 بـين  در مـواد  سوءمصـرف  موضـوع  بـه  پـرداختن  بنـابراين 

 سـالمت جوانـان بـوده و    اساسـي  موضـوعات  از دانشـجويان 
از  دانشـجويان  بـين  ايـن موضـوع در   با مرتبط عوامل شناسايي

ايـن مطالعـه   . باشدهاي پژوهشي اين بخش ميترين اولويتمهم
و  ارزيــابي وضــعيت سوءمصــرف مــواد محــركنيــز بــا هــدف 

اي جهت طراحي راهكارهـاي مـوثر در   عنوان مقدمهه زا بتوهم
 مصرف مواد نتايج اثربخشـي بـه دنبـال داشـته    سوء از پيشگيري

خصوص ه سوءمصرف مواد ب از تواند در پيشگيرياست كه مي
 يدر مطالعـه .هـا نقـش بسـيار مـوثري را ايفـا نمايـد      در دانشگاه
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كنندگان حداقل يك بار اكستازي را درصد شركت 5/8حاضر 
ه شـده  يـ هاي اراتجربه كرده بودند كه اين ميزان باالتر از ميزان

. )3،16،7،17،27( باشدقبلي در بين دانشجويان مي يدر مطالعه
زمــاني  يدليــل فاصــلهه توانــد بــايــن افــزايش در مصــرف مــي

حاضــر و نشــانگر رونــد صــعودي  يمطالعــات قبلــي بــا مطالعــه
تغييـر الگـو و    يمسـئله  ،ايـن يافتـه   .مصرف مواد محرك باشـد 

روند سوءمصرف مواد مخدر از سنتي به صنعتي و شيوع بـاالتر  
از طرفـي   ).7،28( كنـد مي مواد محرك در بين جوانان را تاييد

  هاي برخي از مطالعات همخوانيحاضر با يافته ينتايج مطالعه
  

مصرف مواد محرك و سوء) درصد(توزيع فراواني  - 1نمودار 
زا در بين دانشجويان تحت مطالعهتوهم

  
  *سازي رگرسيون لجستيكمصرف مواد محرك بر اساس مدلنتايج حاصل از مدل نهايي عوامل موثر بر سوء - 4جدول 

ضريب  متغيرهاي مورد مطالعه
 رگرسيوني

 نسبت شانس
(OR) 

%95اطمينان  يفاصله  
P كران باال كران پايين 

776/0173/2964/0  ي رفتار جنسي پرخطرسابقه  897/4  061/0  
272/1566/3817/1  ي مصرف سيگارسابقه  000/7  000/0  
874/0332/2113/1  ي مصرف مشروبات الكليسابقه  887/4  025/0  
474/1366/4958/1  مخدري مصرف مواد سابقه  736/9  000/0  

889/0432/2215/1  ي موادكنندهداشتن دوستان مصرف  866/4  012/0  
889/0434/2053/1  محل سكونت  623/5  037/0  
000/0 - --- مقدار ثابت  

  .باشدمي Backward Stepwise (Wald)سازي رگرسيون لجستيك به روش ي پنجم مدلنتايج حاصل مرحله *
  

  *سازي رگرسيون لجستيكزا بر اساس مدلمصرف مواد توهمعوامل موثر بر سوء نتايج حاصل از مدل نهايي - 5جدول 

ضريب  متغيرهاي مورد مطالعه
 رگرسيوني

 نسبت شانس
(OR) 

%95ي اطمينان فاصله  
P كران باال كران پايين 

161/2679/8421/2  مصرف مشروبات الكلي  119/31  001/0  
065/1900/2965/0  ي رفتار جنسي پرخطرسابقه  716/8  058/0  

000/0 - --- مقدار ثابت  
  .باشدمي Backward Stepwise (Wald)سازي رگرسيون لجستيك به روش دهم مدل ينتايج حاصل مرحله *
  

ه شده در اين يهاي اراتر از ميزانالزم را نشان نداده و پايين
رسد كه اين نظر مي به. )15،28،29(باشد مي هاپژوهش

ين ه اب .مورد مطالعه باشد ياختالف به دليل تفاوت در جامعه
توجه شده و  ،شكل كه در برخي مطالعات تنها به يك جنس

 يعنوان جامعهه كه دانشجويان يك دانشگاه دولتي ب يا اين
زمان، تغيير الگوي  به گذشت .پژوهش انتخاب شده بودند

هاي دليل تفاوته ميزان دسترسي به مواد ب ،)28( مصرف مواد
هاي چنين تفاوتو هم )7( شناختي و جغرافياييجمعيت

هاي دولتي و غير فرهنگي و اقتصادي دانشجويان دانشگاه

هاي ها در بين رشتهدولتي از يك طرف و وجود همين تفاوت
لذا در . نشده بود توجهي) 5( ديگرتحصيلي مختلف از طرف 

هاي مختلف در سطح تمامي دانشجويان دانشگاه اين مطالعه،
شهر با در نظر گرفتن تعداد دانشجويان هر دانشگاه و با 

پژوهش در نظر  يعنوان جامعهه ها باختصاص مناسب نمونه
 يه شدهيرسد كه ميزان اراگرفته شده بودند و به نظر مي

سوءمصرف اكستازي در بين  تري از شيوعبرآورد دقيق
آمفتامين و در خصوص ميزان مصرف مت. دانشجويان باشد

LSD حاضر  يدر بين دانشجويان شهر همدان، نتايج مطالعه

0

5

10

15

20

شيشه اكستازي LSD

در طول عمر

در سال جاري

در يك ماه گذشته



  انو همكار وردي پور... حميد اله                                                                    1390 زمستان، )4( 13ي اصول بهداشت رواني، سال  جلهم 382

بار  درصد از دانشجويان حداقل يك 8/4و  18نشان داد كه 
اند كه اين يافته را تجربه كرده LSDآمفتامين و متمصرف 

و ) 7،28،29(بررسي قرار نگرفته است در مطالعات قبلي مورد 
هاي قبل كشور ه شده در مطالعات ساليباالتر از آمارهاي ارا

دليل گذشت زمان و تغيير الگوي ه باشد كه اين تفاوت بمي
ها به داليل متعدد به مصرف در بين جوانان و گرايش بيشتر آن

لكن انجام مطالعات  ؛باشدپذير ميتوجيه ،سمت مواد محرك
  .گرددبه ديگر در اين زمينه توصيه ميمشا

دار آماري در رابطه اختالف معني ،هاي اين مطالعهاز ديگر يافته
  انجام رفتارهاي پرخطرجنسي در بين مصرف يبا سابقه

زا بود كه در برخي مطالعات نيز كنندگان مواد محرك و توهم
   ه شده استيحاضر ارا يهايي مشابه با نتايج مطالعهيافته

كنندگان مواد محرك معموال كنترل كمي بر مصرف). 33-30(
اي را رفتارهاي جنسي خود داشته و رفتارهاي مهارگسيخته

بديهي است كه وقتي مهار از روي ميل جنسي . دهند انجام مي
برداشته شود، فرد كنترلي بر رفتار خود نداشته و احتمال بروز 

ز آن جمله عدم دليل عدم توجه به نكات بهداشتي و اه آسيب ب
يابد كه اين مسئله نيز احتمال ابتال استفاده از كاندوم افزايش مي

  ).33( را افزايش خواهد داد C و B ، هپاتيت HIVويروس به

مصرف مواد محرك و  يكنندهبينيپيش عواملبررسي در 
كنندگان در مطالعه، محل سكونت زا در بين شركتتوهم

سيگار، مشروبات ( اعتيادآور مصرف مواد يدانشجويان، سابقه
 عواملو داشتن دوستان سيگاري از ) الكلي و مواد مخدر

مصرف  يمصرف مواد محرك و سابقه يكنندهبينيپيش
مصرف مواد  يكنندهبينيپيش عواملمشروبات الكلي از 

سكونت در . زا در بين دانشجويان شهر همدان بوده استتوهم
موثر بر مصرف مواد  عواملدانشجويي از  هايخوابگاه و خانه
هاي پژوهش زا بوده است كه اين نتايج با يافتهمحرك و توهم

هاي ولي با نتايج پژوهش) 34( استه مغايرراد و آرمحمدي
، )24( ، فروتني و همكاران)5( شمس عليزاده و همكاران

در مطالعات خود سكونت  كه) 35( 1و جووال) 29( بحرينيان
موثر در  عواملن در خوابگاه و دور از خانواده را از دانشجويا

                                                 
1Jual  

چون ترياك، حشيش و داروهاي سوءمصرف موادي هم
در تحليل اين . اند، همخواني داردمحرك گزارش كرده

بايست به اين نكات اشاره كرد كه طبق نتايج مطالعه مي عوامل
كنندگان در خوابگاه دانشجويي درصد از شركت 3/68

رسد حضور دانشجويان جوان در به نظر مي. كنندزندگي مي
 ها را باخود، آن يمحلي غير از محل سكونت خانواده

مواجه خواهد نمود زيرا امكانات  تنش،و  انيفشارهاي رو
تفريحي ناچيز و نامناسب، بعد مسافت، دوري از خانواده و 

 يديگر، زمينه يها و مشكالت عديدهي آنانعدم حمايت رو
ه مواد محرك و يا مخدر را فراهم نموده و افزايش گرايش ب

ترين عوامل اي در اين زمينه، مهممطالعه نتايج). 36( دادخواهد 
شغلي، دوري  يگرايش به اعتياد را ترس از عدم تامين آينده

 در). 37( كرده استبيان  تجرد،از خانواده و عدم تفريح و 
كافي و  صورتي كه اين افراد از غناي فرهنگي تربيتي

مستحكمي برخوردار نباشند و تحت فشارهاي ناشي از محيط 
تحصيل و زندگي جديد قرار گيرند، احتمال سوءمصرف اين 

جا كه مراكز آموزشي عالي دولتي  آن از. گرددمواد بيشتر مي
و غير دولتي داراي ظرفيت باالي جذب دانشجو در نقاط 

انشجويان به باشند، وضعيت موجود در بين دمختلف ايران مي
ويژه دانشجويان ساكن خوابگاه و منازل استيجاري، ضرورت 

رسد كه به نظر مي. كندتوجه خاص به اين مسئله را ايجاب مي
تواند در دانشجويي در كنار خانواده مي يزندگي در دوره

  ).5( داشته باشدنقش محفاظتي  ،پيشگيري از سوءمصرف مواد
همساالن مبتال به سوءمصرف مواد چنين ارتباط و دوستي با هم

باشد موثر بر سوءمصرف مواد محرك مي عواملترين از مهم
ارتباط  ،ها با وضعيت زندگي افرادكه قدرت و ضعف تاثير آن

قوي براي  يعامل مستعدكنندهاين عامل،  .تنگاتنگي دارد
درصد  60ابتالي نوجوانان وجوانان به اعتياد بوده و تقريبا در 

 هددولين مصرف مواد به دنبال تعارف دوستان رخ ميموارد، ا
هاي ر دانشجوياني كه اكثر اوقات خود را در خوابگاهد. )36(

برند بالطبع فشار مي سره دانشجويي و همراه با دوستان خود ب
در همين راستا  .همساالن در باالترين ميزان خود خواهد بود

اكستازي را  يهثانوي يخود نرخ حمله يزاده در مطالعهفيض
عدد بسيار بااليي  ،اين نرخ. اندگزارش كرده 63/0در ايران 
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بوده و بيانگر آن است كه يك فرد آلوده به اكستازي در طول 
 .زمان بيش از نيمي از دوستان سالم خود را آلوده خواهد كرد

سوءمصرف را حدود  يچنين اين محقق نرخ توليد مثل پايههم
باشد كه هر دو فرد برآورد كرده است كه به اين معني مي 5/1

  ).38( شوند سه فرد سالم را آلوده نمايندموفق مي ،آلوده
دانشجويان در اين  اين مطالب گوياي اين واقعيت است كه 

جهت مصرف مواد  همساالنباالي  فشار تاثير تحت سني مقطع
 به مقاومت هايمهارت آموزش كه در اين بين دارند قرار

 نقش همساالن اصرار مقابل مهارت نه گفتن در خصوص
كه  داشتخواهد  مخدر مواد مصرف از پيشگيري در مهمي

 همساالن فشار با مقابله بر زمينهاين  در متعددي مطالعات
 آيد،مي بر فوق يمطالعه از چه آن ).36،39( اندداشته تاكيد

 الزم .است دانشجويان بين در محرك مواد باالي مصرف
 بررسي مورد مواد اين به گرايش علل ترچه سريع هر است
  از  گروه اين به  بيشتر  هرچه  كمك  براي  .گيرد  قرار  بيشتر

 سطح در آموزشي و گيريپيش هايبرنامه ،نوجوانان و جوانان

   با و يافته سازمان كامال صورت دانشجويان به براي هادانشگاه
 اين از قبل ربط اجرا شود تاذي نهادهاي بخشي بين همكاري

  حفاظتي سد پيدا كنند، را مواد مصرف يكه دانشجويان تجربه

انتخاب تصادفي ساده افراد  ينحوه .گردد ايجاد براي آنان
هاي تعيين مورد مطالعه از بين دانشجويان شهر همدان در سهميه

شركت برخي  دليل عدم تمايل بهه شده براي هر دانشكده، ب
حاضر  يهاي مطالعهتوان يكي از محدوديتدانشجويان را مي

بهترين روش  ،مبتني بر هدف ياگر چه انتخاب نمونه .بيان كرد
در چنين مطالعاتي برخي افراد تمايلي  اماگيري مي باشد نمونه

د كه اين موضوع باعث نبه شركت در فرآيند مطالعه ندار
در اين ( مورد مطالعه خواهد شدكاهش درصد پاسخدهي افراد 

   ).درصد بود 80درصد پاسخدهي برابر با  ،مطالعه
تواند بديهي است كه باالبودن درصد پاسخدهي افراد مي

 يپذيري مطالعه را افزايش دهد و اين مسئله نقطهقدرت تعميم
در چنين هم. عطفي در مطالعات توصيفي مقطعي خواهد بود

صرف مواد، استفاده از ابزار سنجش ميزان شيوع سوءم يمقايسه
در اين پژوهش از مقياس استاندارد . باشدضروري مي ،مشابه

بررسي شيوع مصرف مواد استفاده نشده بود كه ممكن است 
توان نتايج مقايسات را تحت تاثير قرار دهد كه از اين مسئله مي

لذا توجه به  ،هاي مطالعه اشاره كردبه عنوان يكي از محدوديت
  . گرددات فوق در مطالعات آتي پيشنهاد مينك
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