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  چكيده
 پرسشنامه خود ايفـا و بـدون نـام تحـت بررسـي قـرار                با استفاده از   دانشجو   ۳۹۵۸،  ١٣٨٤سال   صورت گرفته در      مطالعه مقطعي  در اين 
براي ايـن کـه ترجمـه بـه درسـتي       . ي و آمريکا بود   يپرسشنامه مذکور ترجمه پرسشنامه استاندارد مورد استفاده در کشورهاي اروپا         . گرفتند
ـ  گرفته باشد، ابتدا پرسشنامه به فارسي ترجمه و سپس بـه انگليـسي       صورت   هـاي موجـود در ترجمـه بـا       شـد و عـدم همخـواني   دهبرگردان

  . پرسشنامه اصلي اصالح گرديد
اي جداگانـه   هـا در برگـه    پاسـخنامه .اي و الگوي مصرف اكستازي و ساير مواد تـشكيل شـده بـود        از دو قسمت اطالعات زمينه    پرسشنامه  

 .هـا جمـع آوري شـد    ن دانـشگاه  پرسشگر بدون حضور هيچيک از مسئوال   گروه جمع آوري و توسط      اي  ل و به صورت تجمعي در جعبه      تکمي
  . ند مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتSPSS 11.5افزار  ها پس از جمع آوري با استفاده از نرم داده

به پرسشنامه پاسـخ  )  درصد٥/۹۳ ( دانشجو۳۷۰۰ ،در اين مطالعه. ديد استفاده گر χ2 ورگرسيون لجستيكها از آزمون  براي تحليل داده
  درصـد  ۴۹. هاي دولتـي بودنـد      از دانشگاه )  درصد ۹/۴۶( نفر   ۱۷۳۴دانشگاه آزاد اسالمي و      از)  درصد ۱/۵۳(  نفر   ۱۹۶۶ ،از اين تعداد  . دادند

)  درصد۲/۴( نفر ۱۵۷ ،از كل دانشجويان تحت مطالعه   . اند بوده)  سال ١٨-٤٦دامنه سني ( سال   ٢/٢۲ ± ٥/٣مرد و بقيه زن با ميانگين سني        
 در يـك سـال گذشـته مـصرف          بقيـه  نفر در يك ماه گذشـته و         ۱۱۳ ،اند كه از اين افراد      داشته تجربه مصرف اكستازي حداقل براي يک بار      

 ترياك و حشيش    ، به ترتيب  ،ن ماده مصرفي   كه بيشتري  كردند  استفاده مي  ساير مواد مخدر     از)  درصد ۹/۵( نفر   ۲۱۷ ،در اين مطالعه  . اند  كرده
و ساير مواد مخدر، جنس مرد، مطلقـه يـا بيـوه بـودن، سـابقه مـردودي، شـركت در                      مصرف اكستازي با مصرف سيگار     χ2با آزمون   . اند  بوده

هـا و سـطح سـواد والـدين      ي، مصرف الکل، ساختار خانوادگي بدون والدين يا يکـي از آن           يسکونت با دوستان يا به تنها     هاي دوستانه،     مهماني
 عوامل  رگرسيون لجستيك  پس از انجام.مصرف اکستازي ديده نشد و رشته تحصيلي، سن، اما ارتباطي بين )>٠٥/٠P ( استارتباط داشته

  ).>P ٠٠٠١/٠(ند مصرف سيگار نشان داده شد الکل ومؤثر بر مصرف اكستازي در دانشجويان، مصرف ساير مواد مخدر،
تـر مـداخالت     و لزوم انجام هرچـه سـريع   استترين ماده مصرفي در گروه دانشجويان بوده يش اكستازي، ب   كه دهد   مي مطالعه حاضر نشان  

  .شود احساس ميالزم براي کاهش مصرف 
  

  اكستازي، دانشجويان، عوامل خطر، شيوع :ها واژه كليد

                                                           
 ۳۳۸۱/۴۱۶۳۵ صندوق پستي ، رشت: پاسخگو نويسنده ∗

  ۰۱۳۱- ٧٧٥٣٨٣٦:                                   نمابر  ۰۱۳۱-٦٦٩٠٨٨٤ :تلفن
E-mail: mohtashamaz@yahoo.com  
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  ٣٣٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه
ــستاز ــار ياک ــام تج ــه ن ــامين ي ک ــت آمفت ــسي م ــيلن ديوك   مت

)METHYLEN DIOXY MET AMPHETAMINE (  ،اسـت
بـه شـمار در     محـرک     توهم زا و   يا  ن و ماده  ياز مشتقات مت آمفتام   

کننـد و     يک عمل م  ين مانند مقلدان سمپات   يبات آمفتام يترک .آيد  مي
 يش دمـا  ي، افـزا  يش ضربان قلبـ   ي فشار خون، افزا   زياد شدن موجب  

 سـاعت همـراه   ٨-١٢ر آنها يزمان تأث. شوند يبدن و اتساع مردمک م    
 تي، احساس قدرت و موفق    )دييپارانو(، افکار بدبينانه    يينايمات ب هتو
ت و مـسخ    ي، مسخ شخـص   يگرکشي و د  يالت خودکش ي، تما يرواقعيغ

ــواقع ــستاز. ت اســتي ــاه  چــونياک ــه صــورت گهگ ــوالً ب  و ي معم
 بـه وجـود      در بـدن   ع به آن  يشود، تحمل سر    يرمستمر استفاده م  يغ
ـ   ا  ي اتفاق نمـ    به آن  ي جسم يوابستگ و   ديآ  يم  مـصرف آن    يفتـد، ول

  ].١[آورد  به وجود ي روان شناختي وابستگتواند مي
د يـ رونـد رو بـه تزا     . شتر است ين ماده در جوانان ب    يوع مصرف ا  يش

، امـروزه درجوامـع مختلـف از جملـه          يها و اکستاز    نيمصرف آمفتام 
 ي برا يل متعدد يدال.  شده است  ليتبد يک نگران يران به   يکشور ما ا  

کـه از آن  د ن از آن وجود دارياد و خطرات ناشمو نيش مصرف ايافزا
ل يا وسـا  يـ از به سـرنگ     ينل عدم   ي به دل  مصرف آسان بودن    اند  جمله
 از راه انتقـال يابنـده    يهـا   يمـار ينان از عـدم بـروز ب      يو اطم  يحرارت

، عـدم اطـالع از      نيساخت مواد محرک از نوع آمفتـام      خون، سهولت   
 برابر سوء مصرف مواد      در يوانع فرهنگ  شدن م  کمرنگ،  آنبه  اد  يعتا

مصرف ل  يدلبه   يحيط کار و مراکز تفر    يمح،  مخدر در داخل خانواده   
 يا کـاهش وزن، بـرا  يش ي افزايبرا گر مثالً داروي ديهمزمان داروها

عـدم  ،   در ورزش  يـي روزاي، ن ي عـصب  يهـا   ين نـاراحت  يا تـسک  يخواب  
، نبـود   ي درمـان  يها  نه و معلوم نبودن روش    ين زم ي در ا  ي کاف اربتج
 و ي نظـام يروهـا ين ي کـاف ي و عـدم آگـاه   زات الزم يـ کانات و تجه  ام

 کاهش خطرات   ي برا ين مواد مخدر صنعت   يبه منظور مهار ا    يانتظام
 ].۲[ن مواديمصرف ا  ازي ناشيبهداشت

، يشيـ  و روان پر   ي موجب وابـستگ   يها و اکستاز    نيمصرف آمفتام 
ـ  بروز عال  ،تيو در نها  ) Dementia (يتر کهولت ذهن    عيشروع سر  م ئ

 سـوء  يبـرا ن مـاده  يمصرف اخطرات از آنجاکه ]. ٢[گردد يمر م يآلزا
دا يـ مصرف کنندگان ناملموس است و هنوز مردم بـه آن شـناخت پ            

 ي سطح آگاه  يشتر براي رشد و ارتقا    ي ب يها  تياز به فعال  ياند، ن   نکرده
 به  يبي ترک ي از مصرف داروها   ي ناش يعموم مردم از خطرات بهداشت    

زات يـ ها بـه تجه      دولت است كه از  يشود و ن    ي احساس م  ينام اکستاز 
  ].٢[ندشود مجهز ي جديها مقابله با چالش

 کـه  انـد    مختلـف نـشان داده     يمطالعات انجـام شـده در کـشورها       
 سـال   بين ساله   ٣٠ دوره در   ،کايان آمر ي در دانشجو  يمصرف اکستاز 

ده کـه   ي درصـد رسـ    ١/١٠ درصـد بـه      ١/٤ از   ،١٩٩٩ تا سـال     ١٩٦٩
در .  بـوده اسـت    ين ماده مـصرف   يشتري جوانا ب  ي پس از مار   ياکستاز

ان ي و شـرکت دانـشجو     ي، معدل درس  ين سبک زندگ  ي ب ،ن مطالعه يا
ر مـصرف  يان مصرف کننده و غين دانشجوي، بي ورزش يها  تيدر فعال 

گـر در   يمطالعـه د  ]. ٣[ وجـود داشـته اسـت      يکننده، اختالف فاحش  
صـد در    در ٨/٦ بـه    ٨/٣ از   يش مصرف اکـستاز   ي از افزا  يکا حاک يآمر
گان بوده يشيان دانشگاه مي در دانشجو  ١٩٩٨ تا   ١٩٨٩ يها   سال يط

ــ ــستازيو ب ــ ين مــصرف اک ــدل درس ــا جــنس، مع ، شــرکت در ي ب
 نامعمول و مـصرف همزمـان       ي جنس ي دوستانه، رفتارها  يها  يمهمان

 وجودداشـته   يدار  يگار، ارتباط معنـ   ين الکل و س   يگر، همچن يمواد د 
  ].٤[است

ش مصرف را   يکا افزا ي آمر ي خصوص يها  در دانشگاه  يگري د يبررس
 نشان داده   ١٩٩٠ درصد در سال     ٢٤ به   ١٩٨٦ درصد در سال     ١٦از  

کـا مـصرف    يگـر در آمر   ي د  انجـام شـده    ن مطالعات يهمچن]. ٥[است
مـصرف  . انـد    درصـد گـزارش کـرده      ١٠ درصد تا    ٧/٤ را از    ياکستاز

 متعـدد، عـدم   ي جنـس يگار، شـرکا ي جوانا، الکـل، سـ  يهمزمان مار 
 وقت کـم     اختصاص اد با دوستان و   ي و صرف زمان ز    يات مذهب اعتقاد
  ].٦[اند  بودهي مطالعه از عوامل مؤثر بر مصرف اکستازبراي

 ١٣، ١٩٩٦ در ســال ،سيان انگلــي در دانــشجويمــصرف اکــستاز
  از  درصـد  ٦٠ن مطالعـه حـدود      يـ در ا . ده اسـت  يـ درصد اعـالم گرد   

ه مـصرف   ک مـاد  يش از   ي درصد ب  ٣٤ک ماده و    يان حداقل   يدانشجو
ان، مصرف مواد را از دوره مدرسـه        ي درصد از دانشجو   ٤٦. اند  کرده  يم

  ].٧[آغاز کرده بودند
 درصـد   ٤ ،٢٠٠٣ در سـال     ،هيان ترک ي در دانشجو  يمصرف اکستاز 

ان يسن شروع مصرف مواد در دانـشجو      ،  ي بررس آن و در    شدگزارش  
ان سال آخر يتر از سن شروع مصرف در دانشجو كمسال اول دانشگاه 

  ].٨[بوده است
ا بـه نظـر     يـ  در دن  يش مصرف اکـستاز   يبا توجه به روند رو به افزا      

 بـا در نظـر گـرفتن    و باشد ي مستثنمعضلن يران از ا يرسد که ا    ينم
نظر  شرق و غرب است و از        يران که راه ارتباط   ي ا ييايت جغراف يموقع

اسـت، داشـتن اطالعـات      ي دن ين کشورها يتر   از جوان  يکي جمعيتي،
 يزيــ برنامــه رين مــاده خطرنــاک بــرايــنــه مــصرف ايه در زميــپا

. رسـد   ي بـه نظـر مـ      ينـده ضـرور   ي آ ي و آموزش  يريشگي پ يها  برنامه
 کـه مـرز   ي آنايـ ت جغرافيـ  موقعاز يك طرف به علت     النياستان گ 
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  ٣٣٧

     همكاران و زهرا محتشم اميري                                                                                                                 ...  ميزان مصرف اكستازي در دانشجويان

 ،گـر ي و از طـرف د     اسـت انـه   يانه م ي آس ي از کشورها  يران با تعداد  يا
 از مناطق در    ل هستند، ي دانشجو در آن مشغول به تحص      ياديتعداد ز 

 درك همين مسئله   با    نيز ن مطالعه ي و ا  آيد  به شمار مي  معرض خطر   
  .اجرا در آمده استن استان به ي ايها ان دانشگاهيدر دانشجو

  
   كار مواد و روش

 دانشجو بر اساس نمونـه  ۳۹۵۸، يلي ـ تحل يفين مطالعه توصيدر ا
 ۸۴-۸۵ يلي در سـال تحـص     يا  هيسهماي تصادفي      چند مرحله  يريگ

 پرسـشنامه مـذکور، بـا       يطراحـ .  مختلف انتخاب شدند   يها  از رشته 
ــ  ــات قبل ــتفاده از مطالع ــده  ياس ــام ش ــ ي آمردر انج ــا عن ــا ب ن يواک

)Monitoring The Future ( همچنــينوThe European 
School Survey Project On Alcohol And Other Drugs) (

 ي درسـت  ن که ترجمه بـه    ي ا يبرا.  است شدهبازبيني   وصورت گرفته   
 از  يکـ ي ترجمـه و از      ي باشد، ابتـدا پرسـشنامه بـه فارسـ         انجام شده 

 بـه   را درخواست شد که پرسـشنامه       ي خارج يها  استادان گروه زبان  
 موجود در ترجمه با     يها  ين کار عدم همخوان   يبا ا .  برگرداند يسيانگل

 پرسشنامه، در کنـار هـر       يياي پا يبرا. دي حذف گرد  يپرسشنامه اصل 
گـر،  يا هـر مـاده مخـدر د       يـ  ي مصرف اکستاز  مورد در   يپرسش اصل 

زان عـدم   يـ ن هدف وجـود داشـته اسـت تـا م          ي با هم  يسؤاالت جنب 
 بـود   يزيار ناچ ي بس  آن ها مشخص شود که درصد       در پاسخ  يهمخوان

هـا،     پاسـخ  ييـ ش روا ي افـزا  ين برا يهمچن. و موارد فوق حذف شدند    
دا از   جـ  اي  هـا در پاسـخنامه       پاسـخ  نـد؛ هـا بـدون نـام بود        پرسشنامه

ک جعبه  ي در   يها به صورت تجمع      و پاسخنامه  ندپرسشنامه داده شد  
ــط  ــروهو توس ــشگرگ ــضور ه ، پرس ــدون ح ــچي ب ــسئوالن ي ک از م

 .ند شدي جمع آور،ها دانشگاه
 مـصرف   ي و رفتارها  يا  نهين پرسشنامه در دوبخش اطالعات زم     يا
مـصرف كننـده    . تنظـيم شـده بـود      يگار، مواد مخـدر و اکـستاز      يس

 كسي اطالق گرديد كه تجربه مصرف را حداقل يك بـار            اكستازي به 
كه از اين افـراد  ) Lifetime consumer(در طول عمر داشته باشد 

  تعـــــــدادي مـــــــصرف كننـــــــده در ســـــــال جـــــــاري  
)Preceding 12 months consumer (مــصرف و تعــدادي نيــز 

خواهنـد  ) Past 30 days consumer( در يك مـاه گذشـته   كننده
ه و يـ تجزمـورد   SPSS 11.5افـزار   تفاده از نـرم اطالعات بـا اسـ  . بود
ـ    ي ي و برا  قرار گرفتند ل  يتحل  از  يفـ ي ک يرهـا ين متغ يافتن ارتبـاط ب

 يبـرا  و Trend χ² ي ارتباط سن و مصرف اکـستاز برايو  χ² آزمون

 رگرسـيون لجـستيك   از ير عوامل مختلـف بـر مـصرف اکـستاز       يتأث
  .استفاده شد

  ها يافته
 شدندان توزيع   يامه در بين دانشجو    پرسشن ۳۹۵۸ ،در اين مطالعه  

بـه پرسـشنامه پاسـخ      )  درصـد  ٥/۹۳( نفـر    ۳۷۰۰اين ميـان،     در   كه
 نفـر  ۱۷۳۴ نفر از دانشگاه آزاد اسـالمي و  ۱۹۶۶ ،از اين تعداد . دادند

 زن   درصـد  ۵۱ مـرد و      درصـد  ۴۹ همچنين   .الن بودند ياز دانشگاه گ  
 سـال و    ١٨  سال با حـداقل    ٢/۲۲± ٥/٣  افراد ين سن يانگيم. اند  بوده

ــوده اســت ٤٦حــداکثر  ــار .  ســال ب ــي و رفت  يخــصوصيات جمعيت
 ۱۵۷. انـد   آورده شـده  ١ان تحت مطالعه در جـدول شـماره         يدانشجو

 مصرف كـرده بودنـد     ي اکستاز   در زندگي خود   ) درصد ۲/۴(دانشجو  
ه در يـ بق  و  گذشته در يك ماه)  درصد۹/۷۱(نفر ۱۱۳ افراد    از اين   كه

ان ي درصد از دانـشجو ٧/٢٥. اند  كردهمبادرتبه آن     گذشته  يك سال 
  .ن ماده استفاده کرده بودنديک بار از ايمصرف کننده فقط 

تجربـه  ) درصـد  ۴/۲۷ ( نفر ۱۰۱۲ ، مطالعه   تحت  اني دانشجو  از كل 
در )  درصـد  ۵/۱۹(نفـر   ۷۲۲ ،انين م ياند که از ا     گار داشته يمصرف س 

 مـنظم   يگارين س  آنا  از  نفر ۵۹۳ که   اند   بوده يگاري س  نيز حال حاضر 
متوسـط تعـداد نـخ      . گار در روز هستند   يک نخ س  ي حداقل    مصرف با

 نخ در روز گـزارش      ٨/ ٢ ± ٩ يگاريان س يگار در دانشجو  ي س يمصرف
ش از  يه ب ي نخ در روز و بق     ٥کمتر از   )  درصد ۴۷( دانشجو   ۲۷۹ و   شد
مـصرف  )  درصـد ۹/۵( دانشجو ۲۱۷ .دنديکش يگار مي نخ در روز س   ٥

ب، يـ زان، به ترت  ين م يشترياند که ب     داشته ول زندگي در ط مواد مخدر   
اک ياز مصرف کنندگان و سپس تر     )  درصد ۴/۲( نفر   ۸۸ش در   يحش
)  درصـد  ۲/۱۹( نفـر    ۷۰۳. بـوده اسـت   )  درصد ۲( آنان    از  نفر ۷۵در  

از )  درصـد  ۳/۱۴( نفـر    ۱۰۱ ،ن تعـداد  يکنند که از ا     يالکل مصرف م  
 در  يه به طور تفننـ    يو بق )  حداقل سه بار   يا  هفته(ان مکرراً   يدانشجو

 مصرف اكـستازي    χ2با آزمون   . کنند  يها مصرف م    يمجالس و مهمان  
با مصرف سيگار، مصرف سـاير مـواد مخـدر، جـنس، تأهـل، سـابقه                

، يمحـل سـکونت فعلـ     هـاي دوسـتانه       مردودي، شركت در مهمـاني    
ن ي و سطح سـواد والـد      يمصرف الکل، نوع دانشگاه، ساختار خانوادگ     

، سال  ، سن يليرشته تحص اما ارتباطي بين    ) >٠٥/٠P(ارتباط داشت   
  ).٢جدول شماره (ده نشدي ديمصرف اکستاز و يليتحص

 عوامـل مـوثر بـر مـصرف     رگرسيون لجستيكپس از انجام آزمون  
و مـصرف الکـل و      ) >P ۰۰۰/٠(مصرف ساير مواد مخـدر       اكستازي،

   .نشان داده شد )>P ٠٠۰/٠( سيگار
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  ٣٣٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  ان تحت مطالعهي دانشجويتي و رفتارات جمعيي خصوص-۱جدول شماره 
  درصد  تعداد  متغير

      نوع دانشگاه
  ۱/۵۳  ۱۹۶۶  آزاد اسالمي 

  ۹/۴۶  ۱۷۳۴ يدولت
      جنس
  ۴۹  ۱۸۰۰  مرد
  ۵۱  ۱۸۷۰  زن

      وضعيت تأهل
  ۱/۸۶  ۳۰۹۶  مجرد
  ۳/۱۳  ۴۷۵  متأهل
  ۴/۰  ۱۵  مطلقه
  ۲/۰  ۸  بيوه

      سطح سواد پدر
  ۷/۵  ۲۱۰  کم سواد  سواد ويب

  ۷/۱۵  ۵۷۷  يي و راهنماييابتدا
  ۲/۴۶  ۱۶۹۸  ديپلمه

  ۳/۲۳  ۱۱۸۷  يعال
      سطح سواد مادر

  ۹/۹  ۳۶۳  کم سواد  سواد ويب
  ۱/۲۵  ۹۲۲  يي و راهنماييابتدا

  ۵/۴۶  ۱۷۰۹  ديپلمه
  ۶/۱۸  ۶۸۳  يعال

      يساختار خانوادگ
  ۷/۸۸  ۳۲۱۶  وجود هردو والد در خانواده

  ۲/۸  ۲۹۶   از والدينيعدم وجود يک
  ۱/۳  ۱۱۴ ساير موارد

      محل اقامت در حال حاضر
  ۱/۱۸  ۶۶۰  خوابگاه

  ۱/۱۳  ۴۷۸   با دوستانيمنزل شخص
  ۵/۸  ۳۰۹   با همسريمنزل شخص
  ۵/۸  ۳۰۹  ي به تنهائيمنزل شخص
  ۸/۵۱  ۱۸۸۱  با والدينيمنزل شخص

       دوستانهيها شرکت در مهماني
  ۳/۷۶  ۲۷۳۹  يبل

  ۷/۲۳  ۸۵۰ خير
      دانشگاه در يسابقه مشروط

  ۱/۲۳  ۸۳۷  يبل
  ۹/۷۶  ۲۷۸۲ خير

      مصرف سيگار در خانواده
  ۴/۴۰  ۱۴۴۴  يبل

  ۶/۵۹  ۲۱۲۳ خير
      يداشتن دوستان سيگار

  ۷/۴۴  ۱۵۶۲  يبل
  ۳/۵۵  ۱۹۳۶ خير
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  ٣٣٩

     همكاران و زهرا محتشم اميري                                                                                                                 ...  ميزان مصرف اكستازي در دانشجويان

    مطالعه  تحت جويان در دانش  اكستازي  مؤثر بر مصرف  عوامل-٢جدول شماره 
 P  خير  )درصد (بلي  متغير  مصرف اكستازي در طول عمر

       مصرف ساير مواد مخدر
    ۱۲۲ )۴۳ (۹۲  بلي
  >۰۰۰۱/۰  ۳۳۸۵ )۸/۱ (۶۱  خير

       نوع دانشگاه
    ۱۸۳۳ )۸/۵ (۱۱۲  آزاد اسالمي

  >۰۰۰۱/۰  ۴۵ )۶/۲ (۴۵  دولتي
      )سال(سن 
۲۰< ۱۱) ۲/۲( ۴۹۰    
۲۴-۲۰  ۱۲۶) ۶/۴( ۲۶۰۶    
۳۰-۲۵  ۱۳) ۷/۳( ۳۳۷    
۳۰> ۲) ۸/۳( ۵۱  NS  

       جنس
    ۱۶۷۳ )۵/۶ (۱۱۶  مرد
  >۰۰۰۱/۰  ۱۸۱۶ )۲/۲ (۴۰  زن

       سطح سواد پدر
    ۱۹۴ †* )۲/۷ (۱۵  کم سواد  سواد ويب

    ۵۵۱ )۷/۳ (۲۱  تا سيكل يابتدائ
  ۰۳/۰ *  ۱۶۲۶ )۶/۳ (۶۱  ديپلمه

  ۰۱/۰ †  ۱۱۲۲ )۸/۴ (۵۷  يعال
       سطح سواد مادر

    ۳۴۲ )۳/۵ (۱۹  کم سواد  سواد ويب
  ۰۰۴/۰ §  ۸۷۶ § )۱/۴ (۳۷  تا سيكل ييابتدا

  ۰۰۱/۰  ۱۶۴۳ )۴/۳ (۵۷  ديپلمه
    ۶۳۴ )۴/۶ (۴۳  يعال

       يساختار خانوادگ
  ۰۳/۰ *  ۳۰۷۷ †* )۶/۳ (۱۱۶  زندگي با والدين

  >۰۰۰۱/۰ †  ۲۷۸ § )۱/۶ (۱۸  زندگي با يكي از والدين
  ۰۰۱/۰ §  ۹۵ )۷/۱۶ (۱۹  ساير موارد

        دوستانهيها شرکت در مهماني
    ۲۵۸۸ )۹/۴ (۱۳۴  يبل

  ۰۰۴/۰  ۸۲۱ )۶/۲ (۲۲ خير
        در دانشگاهيسابقه مشروط

    ۷۵۶ )۹ (۷۵  يبل
  >۰۰۰۱/۰  ۲۶۸۶ )۹/۲ (۸۰ خير

       محل سكونت
    ۶۳۷ * )۳ (۲۰  خوابگاه

  >۰۰۰۱/۰ *  ۷۰۵ § )۵/۹ (۷۴  منزل به تنهايي يا با دوستان
  >۰۰۰۱/۰ §  ۲۱۱۹ )۷/۲ (۵۸  منزل با همسر يا والدين

       لوضعيت تأه
    ۲۹۶۸ † )۵/۳ (۱۰۸  مجرد
  >۰۰۰۱/۰ †  ۴۵۳  § )۸/۳ (۱۸  متأهل

  >۰۰۰۱/۰ §  ۱۱ )۵۰ (۱۱  مطلقه و بيوه
       مصرف همزمان سيگار

    ۶۱۶ )۴/۱۴ (۱۰۴  بلي
  >۰۰۰۱/۰  ۲۹۰۱ )۸/۱ (۵۳  خير

       الكلمصرف همزمان 
    ۵۸۲ )۷/۱۶ (۱۱۷  بلي
  >۰۰۰۱/۰  ۲۹۲۱ )۱/۱ (۳۳  خير
ن گروه اول و ياختالف ب‡ .دار است ي و سوم معندومن گروه ياختالف ب §   .دار است ي و سوم معن  اولن گروه   ياختالف ب  †  .دار است   يدوم معن   و ن گروه اول  ياختالف ب *

  .دار است ي معنچهارم و  سومن گروهياختالف ب ¤ .دار است ي معنچهارم و دومن گروه ياختالف ب § .دار است ي معنچهارم
  رگرسيون لجستيكهاي مؤثر بر مصرف اكستازي بر اساس  ين كننده تعي-٣جدول شماره 

  Odds Ratio (CI) P  متغير
      مصرف مواد مخدر

    ۱  خير
  >۰۰۰۱/۰  ۸/۱۵) ۵/۹-۲/۲۶(  بلي

      الكلمصرف 
    ۱  خير
  >۰۰۰۱/۰  ۲/۴) ۴/۲-۳/۷(  بلي

      سيگارمصرف 
    ۱  خير
  >۰۰۰۱/۰  ۶/۲) ۴/۱-۶/۴(  بلي
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  ٣٤٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  بحث و نتيجه گيري
ــه حاضــردر م ــصرف  ۲/۴ ،طالع ــه م ــشجويان، تجرب  درصــد از دان

 در مقايسه بـا مطالعـات        اين رقم،  اكستازي در طول عمر داشتند كه     
  دهـد    درصـد كمتـري را نـشان مـي         ،انجام شده در آمريكا و انگليس     

 مـشابه ، اما در مقايسه با كشور همسايه ما تركيه اين ميـزان             ]٣-٧[
 ن ماده در كشور هم مـرز بـا        متأسفانه اطالعي از مصرف اي    ]. ٨[است

آذربايجان در دسترس نيست، اما با توجه به اين          يعنيالن  ياستان گ 
، يك ماده مخدر صـناعي اسـت كـه احتمـاالً از طريـق               اكستازيكه  

 مصرف اين مـاده     زيادشود، درصد     غيرقانوني از مرزها وارد كشور مي     
ت  و جـا دارد كـه مطالعـا        تلقـي شـود    بايد زنگ خطر     استاندر اين   
  . اجرا گردد نيز در ساير نقاط استان و كشور آنمشابه

بـين جـنس بـا      ارتبـاط    χ2 پس از انجـام آزمـون        ،در اين بررسي  
اي از مطالعـات      مصرف اكستازي نشان داده شده اسـت كـه در پـاره           

گذشته نيز يـك عامـل مـؤثر بـر مـصرف مـواد مخـدر و همچنـين                   
 ن لجـستيك  رگرسـيو پس از آزمون    ]. ٩-١١،  ٤[اكستازي بوده است  

بـودن   زيـاد    شـايد علـت ايـن امـر       . عامل جـنس وارد معادلـه نـشد       
 شـركت در    ماننـد  ،رفتارهاي پرخطر ديگر مؤثر بر مصرف اكـستازي       

 ،هاي دوستانه يا مصرف همزمان مواد مخدر ديگـر و سـيگار             مهماني
، يـست ي تأثير گذار ن   يدر حقيقت جنس، به تنها    . در اين جنس باشد   

  .گذارد تأثير مي بلكه به صورت غيرمستقيم
 ، نوع دانشگاه  ديگر عوامل مؤثر بر مصرف اكستازي، وضعيت تأهل       

 كه تحقيقات گذشـته نيـز       هستندهاي دوستانه     و شركت در مهماني   
اين عوامل نيز پـس از      ]. ١١،  ١٠،  ٨،  ٦،  ٤،  ٣[اند   اشاره داشته  هابه آن 

 وارد معادلـه    رگرسيون لجـستيك  همسان سازي با استفاده ازآزمون      
 آن همانند عامل جنس، ساير عوامـل همـراه          لد كه احتماالً عل   نشدن

  .با اين متغيرها بودند
 مـصرف اكـستازي      بـا   سـطح تحـصيالت خـانواده      ،در اين مطالعه  

همـسان سـازي بـا      اگـر چـه پـس از      .  داشته است   ارتباط دانشجويان
در مطالعـه   .  وارد معادلـه نـشد     رگرسيون لجستيك استفاده ازآزمون   

م اختالف بين سطح اجتماعي و احتماالً اقتـصادي         عد ]١٠[استراليا  
دهنده عدم وابستگي اين مـاده بـه          خانواده با مصرف اكستازي نشان    

 اما متأسـفانه در      خاص اجتماعي يا گروه خاصي از جامعه بود،        طبقه
الت ي تحص برخوردار از زان مصرف در مادران     ين م يشترين مطالعه ب  يا

  ايـن خـود    ده شد کـه   يواد د  س ي و سپس در گروه کم سواد و ب        يعال
 يف طبقـات اجتمـاع  يـ ل مصرف مواد در دو سـر ط   يدهنده تما   نشان

نكته مهمي كه در ايـن بررسـي بـه دسـت آمـده و در                . جامعه است 

مطالعات گذشته نيز بر آن تأكيد شده، مصرف همزمان اكستازي بـا            
 خطر مصرف   ،در اينجا ]. ٣-١١[ساير مواد مخدر، الكل و سيگار است      

 برابر افراد ديگر و ٣٠ ،در مصرف كنندگان ساير مواد مخدراكستازي 
 ٢/٣هـا      برابر و در سـيگاري     ٩/٨اين خطر در مصرف كنندگان الكل       

 بـه آن معنـي اسـت كـه      يافتهاين. برابر ديگران به دست آمده است     
مصرف كنندگان اكستازي به ندرت مصرف كننده صـرفاً ايـن مـاده             

 و در   كننـد   مصرف مي مواد را نيز     همزمان ساير     به طور  ، بلكه هستند
. كنـد   دسترسي به يك ماده دسترسي به ساير مواد را آسان مي    ،واقع

و ) Polydrug abuser(براي اين كه الگوي مصرف چندگانـه مـواد   
تأثير هر يك بر شروع مصرف ماده ديگر مشخص گـردد، الزم اسـت              

، كـه در ايـن   نيز به ثبـت برسـد  كه سن شروع مصرف تك تك مواد        
 با توجه به ميانگين سني شروع سيگار در ايـن افـراد و ورود         ،طالعهم

رسـد كـه       بـه نظـر مـي      ،هاي اخيـر    اكستازي به بازار مصرف در سال     
اما براي اثبات اين امر     . سيگار دروازه ورود به مصرف ساير مواد است       

ضـمن آن كـه ناديـده انگاشـتن         . تري است   نياز به مطالعات گسترده   
تواند فرد را به مصرف كننده مـواد          نهايت مي خطر مصرف سيگار در     

مشخص شدن سن شروع مـصرف مـواد و اكـستازي در             .كندتبديل  
 بـراي  مداخالت آينده    به منظور دانشجويان در انتخاب زمان مناسب      

پيشگيري، بسيار بااهميت است، زيرا اگر سـن شـروع مـصرف مـواد              
يـشگيري در   هـاي پ    قبل از ورود به دانشگاه باشد، الزم اسـت برنامـه          

هاي بررسـي حاضـر، عـدم         از محدوديت . ها به اجرا در آيد      دبيرستان
 به  ،اي از مطالعات    اطالع از رفتارهاي پرخطر جنسي است كه در پاره        

بـه  ]. ٦،  ٤[همراهي اين موارد با مصرف اكستازي اشاره شـده اسـت          
 صـميميت    كـردن   به علـت ايجـاد      كه رسد مصرف اكستازي    نظر مي 
، شود  ميري رفتارهاي نامعمول و پرخطر جنسي        موجب برقرا  ،كاذب

هاي مقـاربتي بـه خـصوص ايـدز را افـزايش              احتمال ابتال به بيماري   
 مـصرف كننـدگان      از در اين مطالعـه، حـدود يـك چهـارم         . دهد  مي

در گـروه مـصرف     . اند  اكستازي فقط يك بار از اين ماده مصرف كرده        
تفنني و فقـط در   به طور    از آنان   درصد ٨٤كنندگان الكل نيز حدود     

مهم ايـن اسـت كـه بـا         . كنند  ها از آن مصرف مي      مجالس يا مهماني  
   درســـت از تبـــديل مـــصرف كننـــدگان تفننـــي     يمـــداخالت

)Exprimental & irregular (    ــداوم ــدگان م ــصرف كنن ــه م ب
)Regular ( تمامي اقدامات بايد به صورتي باشد كه    . جلوگيري كنيم

 رسوم قابل قبـول جوانـان       درار  مانع از پذيرش اين رفتارهاي نابهنج     
 كه اين مسئله در يكي از تحقيقات گذشته نيز مورد توجه قـرار            شود

  ]. ١٢[گرفته است
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  ٣٤١

     همكاران و زهرا محتشم اميري                                                                                                                 ...  ميزان مصرف اكستازي در دانشجويان

عامل مهم و مؤثر ديگر بر مـصرف اكـستازي سـكونت بـه همـراه                
 شـانس مـصرف   ،ي اسـت كـه در مطالعـه حاضـر    يدوستان يا به تنها   

خانواده يا همـسر     برابر دانشجوياني كه با      ٦/٣اكستازي در اين گروه     
اين امر در ساير نقاط دنيا نيز ديده شده .  بوده است،كنند زندگي مي

  ]. ١١، ١٠، ٦[است
ي ي و بـه تنهـا     قرار ندارند افرادي كه تحت نظارت مستقيم خانواده       

كنند، بيشتر در معرض خطـر كـسب    يا در كنار همساالن زندگي مي 
ت بـه محـل     هـاي سـكون     اين گونـه محـل    . الگوهاي ناهنجار هستند  

 و رفتارهاي نادرسـت بـه طـور         شوند  ميهاي دوستانه تبديل      مهماني
 ايـن مـواد بـراي        از رسـد كـه     به نظـر مـي    . دنياب  تجمعي افزايش مي  

 و بـا توجـه بـه منـع          شـود   سرخوشي و شادي كـاذب اسـتفاده مـي        
اجتماعي و مذهبي مصرف اين مواد، بهتـرين مكـان بـراي مـصرف،              

بـه همـين    . رك با سايرين هـستند    ي يا مشت  يمنازل شخصي به تنها   
اي از كتب و مقاالت از اكـستازي بـه عنـوان قـرص      دليل نيز در پاره  

) Dance drug( همراه با رقـص  هاي يا مهماني) Party drug(پارتي
  . شود نام برده مي) Club drug(هاي جوانان   كلوب قرصيا

 زنگ خطر مـصرف      به منزله  گردد،   مي حاصلآنچه از مطالعه فوق     
 اسـت   النياستان گ اد مخدر، الكل و اكستازي در بين دانشجويان         مو

  كشور نيز   مشابه در ساير نقاط    ي مطالعات ،تر  دارد هر چه سريع    كه جا 
 يهـا  ج پـژوهش ي با توجـه بـه نتـا   ، مداخالت مناسبيد وبه اجرا درآ  

  .شنهاد گرددي پ،يبعد
  

  تشكر و قدرداني
استان، همكاران گروه   از دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر         

پزشكي اجتماعي دانشكده پزشكي، مسئوالن دانـشگاه آزاد اسـالمي          
 ياست و معاونـت محتـرم پژوهـش       يجان، ر ي، تالش و اله   واحد آستارا 

دانـشجويان شـركت كننـده در طـرح فـوق           الن و تمامي    يدانشگاه گ 
   .شود  تشكر و قدرداني مي
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