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  بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت و معماري در مورد  
  عوارض ناشی از مصرف آناکستازي و 
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  6، محمدرضا منصوري5، طاهره آذر آبدار4ایمان زاد

    تهرانشهید بهشتی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ، گروه بهداشت عمومی)1
  دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدگروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت،  )2
    گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم)3
   شهر قدسه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، دانشگا)4
   دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز)5
  گروه پرستاري، دانشکده پرستاري و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی ایالم)6
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  ، نگرش ي، آگاهیاکستاز: واژه هاي کلیدي    
  

                                                
 گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد: نویسنده مسئول  

Email: peimanpanahi63@yahoo.com 

   چکیده
 امروزه استفاده از مواد روان گردان گسترده شده و سهولت دسترسی به این مواد آثار زیان بار آن را افزایش :     مقدمه

بنا بر این پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی و نگرش دانشجویان در مورد اکستازي و عوارض ناشی . داده است
  . از مصرف آن انجام گردید

 دانشجوي مقطع کارشناسی از دانشکده هاي بهداشت و 254تحلیلی -در این مطالعه توصیفی : ها     مواد و روش
ابزار گردآوري . معماري دانشگاه شهید بهشتی به روش نمونه گیري تصادفی انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند

موگرافیک، سواالت آگاهی، سواالت اطالعات پرسش نامه محقق ساخته روایی و پایایی متشکل از چهار بخش سواالت د
. نگرش و سواالت مربوط برخی ویژگی ها و رفتارهاي مربوط به مصرف اکستازي بود که توسط دانشجویان تکمیل گردید

 و آنالیز واریانس مورد تجزیه تحلیل t-testو با استفاده از آزمون هاي   SPSS vol.16داده ها توسط نرم افزار آماري 
  . قرار گرفت

 نفر از دانشجویان رشته 122.  نفر زن بودند138 نفر مرد و 116 نمونه مورد بررسی 254از  :     یافته هاي پژوهش  
 درصد دانشجویان اظهار کردند اکستازي 95بر اساس نتایج .  نفر در رشته معماري تحصیل می کردند132بهداشت و 

 درصد نیز مایل به شرکت در 62ه برگزاري کالس دارند و  درصد اعالم کردند که احساس نیاز ب79مصرف نکرده اند و 
هم چنین رابطه .  درصد آن ها نگرش خوب داشتند3/67 درصد دانشجویان آگاهی متوسط و 4/50. کالس آموزشی بودند

بین آگاهی و وضعیت ) P>0.05.(معناداري بین آگاهی و نگرش با رشته تحصیلی، جنسیت و محل اقامت مشاهده نشد
  ) P=0.0001.(ز رابطه معناداري به دست نیامد، اما بین نگرش و وضعیت تاهل رابطه معنی داري وجود داشتتاهل نی

بر طبق یافته هاي این تحقیق میزان آگاهی و نگرش مثبت دانشجویان نسبت به عوارض  :     بحث و نتیجه گیري
این مطالعه جهت ارائه برنامه هاي آموزشی موثر و لذا پیشنهاد می گردد از نتایج . اکستازي در حد مطلوب و مناسب نبود

  . دقیق براي ارتقاء سطح آگاهی و نگرش دانشجویان و عموم مردم استفاده شود
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  مقدمه 
 اجتماعی و پدیده اي مخرب است که اعتیاد یک مشکل     

ترین سرمایه هاي  پر ارزشهمانند سایر انحرافات اجتماعی 
و  کشور یعنی نوجوانان و جوانان را به نابودي می کشاند

اعتیاد معضلی . )1(،ها نفر را تهدید می کند سالمت میلیون
 آن هراس دارند و سعی می کنند است که خانواده ها از

سوز محفوظ بمانند اما  فرزندانشان از این بالي خانمان
 گول جیظیم تري نازل شده و نادیري نیست که بالي ع

شادي بخش وارد بازار شده هاي  زننده با عنوان قرص
ناعی بیشتر صدر حقیقت امروزه مواد مخدر . )2(،است

ر و جرم سازمان ملل دفتر مواد مخد .)3(،مشکل ساز شده اند
در گزارش خود، تعداد مصرف کنندگان انواع مواد مخدر را 

 درصد 3 میلیون نفر برآورد کرده است که 185رقمی حدود 
جمعیت جهان را شامل می شود و در این بین مواد محرك 
از نوع آمفتامین ها و متاآمفتامین ها و اکستازي با مجموع 

یف دوم مصرف قرار  میلیون نفر مصرف کننده در رد30
مشهورترین مواد و ترکیبات اعتیاد آور این گروه ). 4(،دارد

متیلن -4 و 3ترکیب . استورده هاي کوکا آآمفتامین ها و فر
معروف ) اکس (Xمتامفتامین به نام اکستازي یا دي اکسی 

  )5(.است
 مردم فکر می کنند اکستازي یک ماده مخدر جدید اکثر     

ه این ماده براي اولین بار در آلمان به است ولی باید گفت ک
 ولی عنوان داروي ضد اشتها و الغري تهیه و به ثبت رسید

 از سوي مراجع 1985در سال . )6(د بازار نشد،گاه وار هیچ
زشکی جهانی به عنوان داروي غیر مجاز شناخته شد پعمده 

 گونه کاربردي به عنوان دارو مورد پذیرش کنون هیچو تا
قرص اکستازي سیستم . )7(،قرار نگرفته استمجامع علمی 

اعصاب را تحریک می کند و به ماهیچه ها انرژي می دهد 
ها تحرك داشته  و باعث می شود فرد استفاده کننده ساعت

ضربان قلب افزایش یابد باشد که این مساله باعث می شود 
. و عمل تعریق شدیدتر شود و کلیه ها کمتر فعالیت کنند

ها،  قفل شدن دندان کوفتگی، لرزش، این ماده باعث
. )8(،ی، کسالت و بی خوابی می شودحمالت عصبی، افسردگ

به دنبال افزایش فعالیت سیستم عصبی خودکار و پر فشاري 
به . حمالت مغزي و قلبی می شودخون، فرد مستعد ابتال به 

که منجر به قدر زیاد است  عالوه کاهش حجم آب بدن آن
. کاهش حجم خون می شود در نتیجه رسمرگ زود

اکستازي هیپوتاالموس را تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه 
مصرف کننده به شکل غیر قابل مهاري باال و دماي بدن 

اکستازي به دلیل ایجاد احساس نشاط  .)9(،پایین می رود
   امروزه در میان محافل جوانان جذابیتی خاص پیدا فراوان 

  
  بر پایه گسترش سوء،نکرده است و بیشتر محبوبیت آ

 که  استآگاهی مردم و خودآگاهی افراد بر پایه این اعتقاد
ها  آن. هاي اجتماعی بی ضرر است اکستازي براي فعالیت

حس مهربانی و خوب بودن را ایجاد می گویند که اکستازي 
فکر تر  تر و روشن ضحوامی کند و کمک می کند که فرد 

 میلیون جوان در 8/2نی هاي تخمیبر اساس آمار .)10(،دنکن
سراسر دنیا حداقل یک بار در طول عمر خود از این ماده 

مصرف درصد  95در حال حاضر ). 4(،استفاده کرده اند
 .)7(، سال هستند20کنندگان اکستازي در سراسر جهان زیر 

، شمار مصرف  سازمان غذا و داروي آمریکا2001 در سال
 اساس بر. کر کرد میلیون نفر ذ1/8 را کنندگان اکستازي

 موارد 1998 تا 1996هاي  ، در فاصله سالنتایج آماري
 هم. افزایش یافته استدرصد  40مرگ ناشی از اکستازي، 

دنیا هاي   اورژانس بیمارستان1999 تا 1996چنین از سال 
 برابر افزایش شمار مسمومیت با اکستازي مواجه شده 9با 

 .)11(، داشته اند سال سن25اند و اکثر قربانیان کمتر از 
-81 در سال ، درمان و آموزش پزشکیارت بهداشتوز

 مصرف دد مراجعات به اورژانس ها ، تعداح  تنها در1380
 هم. )6(،نفر اعالم کرده است هزار 50کنندگان اکستازي را 

در  ساله 25 تا 15چنین نتایج یک تحقیق در بین افراد 
راوانی تهران نشان می دهد شیوع مصرف اکستازي با ف

ده در ف این مابیشتر از مصربوده که این میزان درصد 5/18
می حال افزایش ن نیز در چنا  و هماستاروپا و برزیل 

 مطالعات دیگري میزان سوء مصرف این مواد در .)9(باشد،
 درصد گزارش کرده 3/4میان دانشجویان شهر بیرجند را 

 مصرف با توجه به افزایش روزافزوناین  بر بنا ).12(،اند
چنین با توجه به عدم آگاهی  اکستازي در بین جوانان و هم

، تصمیم ها از عوارض مصرف این مواد دین آنجوانان و وال
بر این شد این پژوهش با هدف تعیین میزان آگاهی و 

ري نگرش دانشجویان دانشکده هاي بهداشت و معما
 . دانشگاه شهید بهشتی انجام شود

  مواد و روش ها
تحلیلی است که -، مطالعه اي توصیفیش حاضرپژوه      

جامعه مورد بررسی را .  انجام شده است1387 سال در
دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده هاي بهداشت و 

م سال سال دو معماري دانشگاه شهید بهشتی در نیم
روش نمونه گیري .  تشکیل داده اند1386-1387تحصیلی 

د که از میان در دانشکده بهداشت به این صورت بو
دانشجویان مقطع کارشناسی رشته هاي بهداشت که شامل 

 کالس می شدند یک کالس به طور تصادفی حذف 6
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 150 شامل  کالس دیگر که5گردید و بررسی در میان 
در دانشکده معماري از بین . دانشجو بود انجام گرفت

 نفر بود 200  آن هادانشجویان مقطع کارشناسی که تعداد
بر این حجم  بنا. ه طور تصادفی انتخاب شدند نفر ب150

نمونه مورد نظر در بدو پژوهش و با در نظر گرفتن سطح 
.  نفر محاسبه شد300تعداد ) α%=5(درصد 95معناداري 

نامه محقق ساخته اي بود  ابزار گردآوري اطالعات پرسش
در  تن از صاحب نظران 4که روایی آن با استفاده از دیدگاه 

یین پایایی براي تع.  مورد تایید قرار گرفتهزمینه مربوط
 عدد 15، تعداد طرح تحقیق اصلینامه قبل از اجراي  پرسش
نامه بین دانشجویان مورد بررسی به صورت تصادفی  پرسش

 توزیع شد و اطالعات جمع آوري گردید و همین پرسش
قرار دوباره در اختیار همان گروه منتخب  روز بعد 15نامه ها 

کرونباخ آلفاي هاي آماري مقدار  د از آزمونگرفت که بع
براي سواالت نگرش   و درصد625براي سواالت آگاهی 

بدین ترتیب  و دست آمده ب  درصد635 سواالت نگرش
 4نامه داراي   این پرسش.نامه تعیین گردید اعتماد پرسش

 سوال که 5دموگرافیک با بخش اول اطالعات : بخش بود
، )بر حسب سال(خصوص سناطالعات شرکت کنندگان در 

، محل )معماري/بهداشت(رشته تحصیلی، جنس
، )مجردي دانشجوییمنزل / پدرينزلم/خوابگاه(اقامت

را مورد ) سرفوت هم متارکه یا/متاهل/مجرد(وضعیت تاهل
بخش دوم شامل سواالت مربوط به . ارزیابی قرار می داد

صفر ( سال و محدوده نمره18سنجش آگاهی بود که شامل 
بخش ) اکستازي در لغت به چه معناست؟(براي مثال) 18تا 

سوم شامل سواالت مربوط به سنجش نگرش بود که شامل 
اکستازي (براي مثالبود ) 12-60( سوال در محدوده نمره12

پاسخ به سواالت نگرش سنج در قالب ) اعتیادآور نیست
 درجه اي به صورت کامالً موافقم تا کامالً 5یکرت لمقیاس 
 در پایان نیز پنج . بودند5 تا 1ه ترتیب داراي امتیاز بمخالفم 

برخی از ویژگی ها و رفتارهاي جامعه مورد سوال درباره 
 ؛ مثالبه عنوان.  مطرح شدمطالعه در مورد مصرف اکستازي

  .)؟قرص اکستازي مصرف کرده ایدآیا خودتان تا به حال (
نامه ها به صورت خود  الزم به ذکر است پرسش     
   ش دهی توسط شرکت کنندگان تکمیل گردیدند همگزار

چگونگی انجام در خصوص ی هاي پژوهش چنین آزمودن
، محرمانه بودن اطالعات و هدف از انجام این مطالعه مطالعه

صورت داوطلبانه وارد مطالعه توجیه شده و تمامی آنان به 
 و Excelداده هاي جمع آوري شده توسط نرم افزار . شدند

 و با استفاده از روش هاي آماري SPSSماري افزار آ نرم
رد  مو مستقلt آنالیز واریانس و و آزمون هايتوصیفی 

  .تجزیه و تحلیل قرار گرفت
  یافته هاي پژوهش

بیشترین فراوانی افراد مورد مطالعه در محدوده سنی       
-32دوده و کمترین مربوط به مح) درصد 61( سال24-22
 ء نفر اعضا254از مجموع . قرار داشت)  درصد5( سال28

 138د مورد مطالعه مرد و افرا)  درصد45( نفر116نمونه 
 از درصد 52. آن را زنان تشکیل می دادند)  درصد55(نفر

  درصد48پاسخ دهندگان دانشجوي رشته معماري و 
 از دانشجویان  درصد47. دانشجوي رشته بهداشت بودند

همان گونه . ند آنان مجرد بود درصد85ساکن منزل پدري و 
 از پاسخ  درصد5مشخص است،  1که از نتایج جدول شماره 

دهندگان در رابطه با رفتار مصرف اکستازي پاسخ  مثبت 
 نیز اظهار کرده اند که در دوره هاي  درصد62داده اند، 

 اعالم کردند  درصد9/75  تقریباًآموزشی شرکت می کنند و
می اکستازي که پایبندي به مسائل دینی در کاهش مصرف 

، آگاهی 2طبق نتایج جدول شماره . تواند نقش داشته باشد
در مورد اکستازي و عوارض )  درصد4/50(اکثر دانشجویان

چنین نگرش مثبت نسبت به  آن در حد متوسط و هم
در حد )  درصد3/67(عوارض اکستازي در اکثر دانشجویان

در بررسی ارتباط بین آگاهی و نگرش با . خوب بود
اي دموگرافیک، هیچ اختالف آماري معنی داري بین متغیره

میانگین نمره آگاهی با جنس، رشته تحصیلی، محل اقامت 
 اما بین میانگین نمره )P>0.05(،و وضعیت تاهل دیده نشد

نگرش و وضعیت تاهل اختالف معنی داري دیده 
 به نحوي که میانگین امتیاز نگرش )P=0.0001(شد

ه یا فوت همسر دارند نسبت که وضعیت متارکانی دانشجوی
جدول (.داشتبه دانشجویان دیگر در سطح پایین تري قرار 

 )3شماره 
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 رفتارهاي افراد مورد مطالعه در مورد مصرف اکستازيویژگی ها و  درصد پاسخگویی به برخی سواالت مربوط به .1 شماره جدول

  
  

  
  
  
  

  نگرشوضعیت کلی دانشجویان از نظر آگاهی و. 2 شماره جدول

  
  متغیر
 رتبه

 نگرش آگاهی

  0 %8/13 )0-20(خیلی ضعیف
 %4/0 %9/29 )1/20-40(ضعیف
 %7/8 %4/50 )1/40-60(متوسط

 %3/67 %9/5 )1/60-80(خوب
 %6/23 0 )1/80-100(خیلی خوب

 
  
  

   
  
  
  

 درصد نوع پاسخ متغیر

 5 بله
 مصرف اکستازي

 95 خیر

  
 62 بله

 مایل به شرکت در دوره آموزشیت
 38 خیر

 79 بله

 6/0 خیر

 1/14 ممتنع

 نیاز به برگزاري کالس

 3/6 نامشخص

 65/45 بله

 15 خیر

 35/30 شاید

  نقش کاهنده پایبندي
 به مسایل دینی در کاهش مصرف

 9 نمی دانم
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 گرافیک میانگین و انحراف معیار آگاهی و نگرش افراد مورد مطالعه بر حسب عوامل دمو.3 شماره جدول

  آگاهی و نگرش نگرش آگاهی
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین عوامل دموگرافیک

 7/10 74/74 6/15 30/39 معماري
 رشته تحصیلی

 14 02/73 50/15 92/39 بهداشت

 07/10 02/73 30/15 24/39 مرد
 جنس

 94/9 71/74 20/15 10/40 زن

 14/10 95/74 14/14 48/39 خوابگاه

 محل اقامت 24/8 36/74 98/14 92/40 منزل پدري

 16/12 93/68 29/14 56/38 منزل مجردي

 24/9 80/73 17/15 22/43 مجرد

 9/8 82/78 80/14 02/38 متاهل
 وضعیت تاهل

 12 44/60 70/16 52/43 متارکه و فوت همسر

  
بین میانگین آگاهی و نگرش با حساسیت به مصرف       

بطه معنی داري مشاهده ستازي رااک
متیاز به طوري که میانگین ا) P=0.002)(P=0.0001(شد

 کامالًنسبت به مصرف اکستازي آگاهی دانشجویانی که 
 4انگین امتیاز آگاهی دانشجویانی که مخالف بودند، از می

میانگین پایین تر بود و کرده بودند،  را انتخاب گزینه دیگر
 موافق نسبت به مصرف امتیاز نگرش دانشجویانی که کامالً

ن دیگر در سطح باالتري قرار از دانشجویابودند اکستازي 
چنین مشخص شد که میانگین امتیاز نگرش  هم. داشت

دانشجویانی که اکستازي مصرف نکرده اند نسبت به 
دانشجویانی که مصرف کرده اند در سطح باالیی قرار 

ائل بین میانگین نگرش با میزان پایبندي به مس .داشت
به ) P=0.0001(؛دست آمده  معنی داري بدینی تفاوت

طوري که میانگین امتیاز نگرش دانشجویانی که معتقد 
نسبت  بودند پایبندي در کاهش مصرف اکستازي نقش دارد

چنین  هم .داشت قرار يبه سایر دانشجویان در سطح باالتر
 احساس به برگزاري کالسبین میانگین امتیاز نگرش با 

به طوري که ) P=0.0001.(عنی داري مشاهده شدارتباط م
 موافق برگزاري میانگین امتیاز نگرش دانشجویانی که کامالً

 و همبود باالتر از سایر دانشجویان بودند کالس آموزشی 
تمایل به شرکت در با چنین بین میانگین امتیاز نگرش 

ارتباط آماري معنی داري یافت کالس آموزشی 
ري که میانگین امتیاز نگرش  به طو)P=0.0001(؛شد

ت کنند در دانشجویانی که مایلند در کالس آموزشی شرک
در بررسی منابع اطالعاتی . داشتسطح باالتري قرار 

دانشجویان در مورد اکستازي و عوارض آن، اولویت اول به 
، دوستان و ) درصد73(ترتیب براي تلویزیون و رادیو

، ) درصد25(الت، روزنامه ها و مج) درصد9/25(آشنایان
)  درصد8/9(و سایر موارد)  درصد5/12(کالس هاي دانشگاه

  ) 4جدول شماره (.بود
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 جدول توزیع فراوانی منابع اطالعاتی افراد مورد مطالعه. 4 شماره جدول

  
 منابع پاسخ   عدم  اولویت پنجم اولویت چهارم اولویت سوم اولویت دوم اولویت اول

درصد         تعداددرصد         تعداددرصد        تعداد  درصد       تعداددرصد         تعداد
  جمع

 )تعداد(
جمع 

درصد                 تعداد )درصد(
تلویزیون و 

 رادیو
130 73 24 5/13 19 7/10 2 1/1 3 7/1 178 100 0 0    

روزنامه ها و 
 مجالت

36 25 63 7/43 30 8/16 14 7/9 1 7/0 144 100    6 1/4       

دوستان و 
 آشنایان

35 9/25 28 7/20 55 7/40 16 1/8 1 7/0 135 100 5 8/3    

هاي  کالس
 دانشگاه

16 5/12 13 10 11 5/8 51 40 37 29 128 100  0 0 

 0 0 100 123 3/59 73 26 32 4 5 /.9 1 8/9 12 موارد دیگر

  
 

  بحث  و نتیجه گیري
عیـین آگـاهی و نگـرش       در این مطالعه کـه بـا هـدف ت              

دانشجویان دانشکده هاي بهداشت و معماري دانشگاه شهید        
بهشتی در رابطه با اکستازي و عوارض ناشـی از مـصرف آن    

 گزارش شد کـه      درصد 5 میزان مصرف اکستازي     ،انجام شد 
 از دانـشجویان اکـستازي    درصـد 6/7  هـم کوهیدر مطالعه  

یـري و   مچنـین در مطالعـه       هـم . )13(،مصرف کرده بودنـد   
 اکستازي مصرف  درصد4 و درصد 3/4مرادي هم به ترتیب     

عالوه . )14،2(،خوانی داشتند   که با مطالعه ما هم     کرده بودند 
در مطالعه اي که روي مصرف کنندگان مـواد سـنین        این   بر

 سال در همدان به روش نمونه گیري گلوله برفـی           35 تا   12
نـشجویان   درصد مصرف کنندگان را دا 3/15انجام شده بود،    

چنین در مطالعه شمس علیـزاده        هم ).15(،تشکیل می دادند  
 درصـد  7/2و همکاران، مصرف حداقل یک بار اکستازي در         

عـالوه بـراین نتـایج    ). 16(،از دانشجویان گزارش شـده بـود    
 درصد از دانـشجویان قـرص      2/7مطالعه سیام نشان داد که      

 در مطالعــه مــا اکثــر). 17(،اکـستازي مــصرف کــرده بودنـد  
ــاهی    ــوارض آن آگ ــستازي و ع ــه اک ــسبت ب ــشجویان ن دان

در مطالعـه منـصوریان و      بـه طـوري کـه       . متوسطی داشتند 
 درصـد  3/27همکاران که روي دانشجویان انجام شده بـود،     

چنـین   هم. از دانشجویان درباره اکستازي آگاهی کم داشتند      
 درصـد از    7/12ها آگاهی متوسط و فقط        درصد از آن   3/52

چنـین نتـایج مطالعـه        هـم  .)18(،رخوردار بودند آگاهی زیاد ب  
کـه آگـاهی اکثریـت       دالوري هروي و همکاران نـشان داد      
ض آن در حـد ضـعیف       دانشجویان در مورد اکستازي و عوار     

پژوهش حاضر نشان داد که میزان نگـرش        ). 19(،بوده است 
  مثبت به عوارض اکستازي در بیشتر دانشجویان در حد خوب 

  
در این راستا در مطالعـه نورگـارد و همکـاران کـه در              . است

 درصد دانشجویان اکستازي را بـه  80لندن انجام گرفته بود،     
البتـه در   ). 20(،عنوان یک داروي مضر معرفی کـرده بودنـد        

 سطح آگـاهی و     ،)22(، و معاشري  ،)21(،مطالعه شجاعی زاده  
ین نگرش دانشجویان در مورد اثرات و عوارض اکستازي پای         

به نظر می رسد این اختالف ها می تواند به دلیل    . بوده است 
مکان مورد مطالعه، پزشکی یا غیر پزشـکی بـودن     تفاوت در   

در ایـن  . دانشجویان، تجربه یـا عـدم تجربـه مـصرف باشـد       
ساس نیاز به برگزاري کـالس     اکثریت دانشجویان اح  مطالعه  
رزان  کارو  درصد 97 زیرك زاده هم     فدر مطالعه هات  . داشتند

در  .)23(بودنـد خواهان تشکیل دوره آموزشـی در ایـن بـاره           
ــاً    ــاران تقریب ــدم و همک ــسنیان مق ــه ح ــد 97 مطالع  درص

دانشجویان پزشکی معتقد بودند که به شرکت در دوره هـاي   
). 24(،وص اکستازي و عوارض آن نیازمندند     آموزشی در خص  

 از دانشجویان اظهار کردند که در صورت تـشکیل       درصد 62
 آموزشی مایلند در آن شـرکت کننـد کـه در مطالعـه         کالس

 کــارورزان در صـورت تــشکیل   درصـد 89زیـرك زاده هــم  
میـزان  . )23(، دوره آموزشـی شـرکت مـی کردنـد       کالس در 

احساس نیـاز و تمایـل بـه شـرکت در کـالس آموزشـی در           
مطالعه زیرك زاده بیشتر است که به نظر می آید بـه دلیـل               

سی دانشجویان رشـته پزشـکی      که نمونه هاي مورد برر     این
 خود را نیازمند اطالعات بیشتري در این زمینـه بـه         بوده اند، 

. بیشتر با مصرف کننـدگان مـی داننـد   جهت احتمال برخورد   
دانشجویان پایبندي به مـسائل دینـی را در کـاهش      اکثریت  

در مطالعـه فروتنـی و      . موثر گزارش کردند  مصرف اکستازي   
انشجویان عقیـده داشـتند کـه        درصد از د   7/69رضائیان نیز   
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 اعتقادات مذهبی به عنوان یک عامل بازدارنده مهم در برابـر   
 به نظـر مـی آیـد بـا    ). 25(،مصرف مواد مخدر عمل می کند     

توجه به گرایش مـذهبی در بـین دانـشجویان مـی تـوان از           
در این خصوص بهره  در ارائه آموزش     و مذهبی  مسائل دینی 

  . کافی برد
ترین منبع  از این مطالعه، مهم دست آمده بهنتایج طبق      

  ودر مطالعه کوهی. بود تلویزیون و رادیو کسب اطالعات
  درصد54  و44 نیز تلویزیون به ترتیب گریرچنین  هم

  کسب اطالعات را به خود اختصاص دادهمنبعاول اولویت 
 نشان داده نتایج مطالعه خسروي و همکاران .)13،26(،بود

ترین وسیله مورد استفاده براي  مهماست که تلویزیون 
که این نتایج با ). 26(،آموزش در مورد اکستازي بوده است

بین که  رغم این علی. یافته هاي مطالعه ما همسوست
 رشته دو جنس و دومیانگین آگاهی و نگرش دانشجویان در 

  معنی داريتحصیلی و محل هاي مختلف اقامت تفاوت
 نگرش دانشجویان نسبت به میانگینتفاوت اما  ،یافت نشد
افراد متارکه کرده یا   دراکستازي بر حسب تاهلعوارض 

در این راستا مطالعه . معنی دار بوده است فوت همسر
دالوري هروي و همکاران نیز نشان داده است که ارتباط 

ی مانند سن، جنس، معنی داري بین میزان آگاهی و متغیرهای
  ،تـته اسـ وجود نداشدینـصیالت والـاهل و تحـیت تـوضع

  م بودن امتیازات نگرش افرادي که  به نظر می رسد ک).19(
که   فوت همسر را داشتند با توجه به اینیاضعیت متارکه و

 به ، استمتأهلینها مشابه مجردین و  امتیازات آگاهی آن
 شرایط خاص با توجه بهاین دلیل باشد که این افراد 
وجود آمدن بحران ها و ه بو اجتماعی، اقتصادي و خانوادگی 

مشکالت در زندگی شان دچار تغییر در نگرش شده اند و 
ستازي  استفاده از اکمستعدشاید هم در معرض خطر و 

این باید توجه ویژه اي براي افراد متارکه کرده  بر بنا. هستند
در مجموع نتایج این مطالعه . داشتیا فوت همسر مبذول 

هی اکثر دانشجویان در حد بیانگر آن است که امتیاز آگا
 باشد که  میها در حد خوب متوسط و امتیاز نگرش آن

نشان دهنده آن است که مجموعه کانال هاي آموزشی در 
 بیشتري کشور تا حدي موفق بوده اند اما باید اطالع رسانی

           .  در این زمینه صورت بگیرد
  سپاسگزاري

تحصیلی مقطع این مقاله بر گرفته از پایان نامه     
کارشناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و 

که بدین بود درمانی شهید بهشتی تهران -خدمات بهداشتی
وسیله نهایت قدردانی و تشکر از مسئولین مربوطه و کلیه 

  .عزیزانی که در این مطالعه شرکت کرده اند به عمل می آید
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Abstract  
Introduction: Today, ecstasy abuse has 
been extended. Also, the substance has an 
easy access that increases their damaging 
effects.  Therefore, this study aimed to de-
termine the knowledge and attitude of 
students about ecstasy and its com-
plications. 
  
Materials & Methods: In this cross-sectio-
nal study, 254 undergraduate students were 
selected by random sampling in the health 
and architecture schools of Shahid Beheshti 
University. Data collection tool was a 
researcher-made questionnaire with high 
reliability and validity that included four 
sections; demographic, knowledge about 
ecstasy; attitudes and behavior toward ecs-
tasy. The questionnaire was completed by 
the students under study. The data were 
analyzed using SPSS 16 and statistical tests, 
T-test and ANOVA.  
 
Findings: Participants in this study were 
116 (45.65%) male and 138 (54.35%) fem-
ale students. 122 (48.5%) students were fro-
m the school of health, and 132 (51.95%) 
were from the school of architecture. 95% 

of students had used ecstasy and 79% stated 
that they need to attend in courses related to 
ecstasy and its complications. 62 % tended 
to participate in workshops. About 50.4% 
of the students had a moderate level of 
knowledge, and about 67.3% of them had a 
good attitude. Also, knowledge and attitude 
had not significant associations with disc-
ipline, gender and place of residence 
(p>0.05). There was no significant assoc-
iation between knowledge and marital 
status, but there was a significant relation-
nship between positive attitudes toward 
effects of ecstasy and marital status 
(p=0.0001). 
  
Discussion & Conclusion: According to the 
findings, the students' knowledge and their 
positive attitudes towards effects of ecstasy 
were not desirable and appropriate. It is 
suggested that the finding of the study will 
be used to provide effective education 
programs and to promote the knowledge 
and attitude of students. 
 
Keywords: Ecstasy, knowledge, attitude  
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