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 اسامي و  ،ها در ايران رايج شده است و در اشكال مختلف و به فرم چند سال اخيراستفاده از اكستازي در  :زمينه و هدف
با توجه به اينكه آمار و ارقام مستند در زمينه مصرف  شود. هاي نازل در بازارهاي مخفي يافت مي هاي گوناگون و حتي با قيمت رنگ

در حال افزايش است، پژوهش اين دو قشر و ميزان بروز اين امر در ميان د نوجوانان در ايران وجود ندارجوانان و توسط  اكستازي
 انجام شد. كننده هاي پيشگيري تدوين برنامه با هدف حاضر
  در شهرستان اليگودرز انجام  1387- 88كه در سال تحصيلي  باشد مي تحليلي -توصيفي اين مطالعه از نوع :ها روشمواد و

 چندصورت ه بگيري  . روش نمونهبودندجوان دانشگاهي  194دانشگاهي و  نوجوان پيش 700شامل  جامعه مورد مطالعهشد. 
مورد تجزيه و  spssافزار  ها توسط نرم آوري گرديد. داده ساخته جمعپرسشنامه خودو اطالعات مورد نياز توسط  بود اي مرحله

  تحليل قرار گرفتند.
 ن در زمينه %) داراي آگاهي ضعيف در رابطه با اكستازي بودند. همچني2/52نتايج نشان داد بيش از نيمي از واحدها ( : ها يافته

درصد  2/2%). نتايج مرتبط با عملكرد نيز نشان داد 7/47ها داراي نگرش مثبت به اكستازي بودند ( نيز اكثريت واحد نگرش
) P=0/000دار آماري بين آگاهي و نگرش ( واحدهاي مورد پژوهش تجربه استفاده از اكستازي را داشتند. همچنين ارتباط معني

  دار يافت شد. يز ارتباط معني) نP=0/01نگرش( وجود داشت. بين عملكرد و 
 پذير و تغيير  هاي آموزشي در جهت افزايش آگاهي اين دو قشر آسيب وجه به نتايج تحقيق طراحي برنامهبا ت گيري: نتيجه

  رسد. نظر ميه ها در مورد اكستازي ضروري ب نگرش مثبت آن
 اكستازي، آگاهي، نگرش، عملكرد :ي كليديها واژه 
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  مقدمه 
مصرف مواد يكـي از مشـكالت بـزرگ رفتـاري در جامعـه       سوء

است، به طوري كه سازمان بهداشـت جهـاني از    يبشري امروز
. )1(كننده در جهان ياد كرده است  آن به عنوان رويدادي نگران
سـوزتر از آن   اما خانمان ،سوز است اعتياد به مواد مخدر خانمان

شـك برخـي از    ش اسـت. بـي  بخ مواد شادي به داروها و اعتياد
ها به  جوانان بدون داشتن آگاهي كافي، از اين قرص نوجوانان و
سـفانه  أكننـد كـه مت   هايشان استفاده مي دهنده غم عنوان پايان

. از ميـان  )2(آمارها در كشور نشـانگر عمـق ايـن فاجعـه اسـت      
بـه داليـل   و جوانـان  هاي سني در معرض خطر، نوجوانان  گروه

براي به چـالش  ، از جمله: ايجاد موقعيتي يتكامل خاص سني و
محوري، نشان دادن حس استقالل، بـه  كشاندن احساسات خود

دســت آوردن جــواز ورود بــه گــروه همســاالن و تســكين      
هاي دوران رشد، براي گـرايش بـه ايـن امـر مسـتعدتر       استرس
. اكستازي يكي از مشهورترين مواد روانگـردان رايـج   )1(هستند 

اكسـي   متلـين دي  4و3متيل  روزي است. اندر بين جوانان ام
، مشهور به اكستازي يكي از مشقات متاآمفتامين، (ام دي ام آ)

كسـب   اي آمفتامين است كـه بـه طـور تفريحـي جهـت      حلقه
، افـزايش حـس اعتمـاد بـه     احساس سرخوشي، افزايش انـرژي 

رو در گيـرد. ايـن دا   قرار مـي مقاصد ديگر مورد استفاده  نفس و
، كشور آلمـان توليـد شـد ودر    زمايشگاه مركدر آ 1912سال 

دهه هفتاد ، اثـرات روان درمـاني بـالقوه آن در ايالـت متحـده      
پزشكان شروع  به تجويز آن براي بيمـاران   آمريكا كشف شد و

اكستازي بـراي پـر كـردن     1985خود نمودند. تا آنكه در سال 
مقاصد تفريحي مورد اسـتفاده قـرار گرفـت. در     اوقات فراغت و

رغـم   لـي . ع) 3(ان سال مصـرف آن در آمريكـا ممنـوع شـد     هم
قضـايي   ، بهداشتي وهاي آموزشي هاي گوناگون در عرصه تالش

انجام شده، جهت پيشـگيري از سـوء مصـرف مـواد، ايـن امـر       
نوجوانـان بـه صـورت يـك معضـل      جوانان و همچنان در ميان 

ر سنين بلوغ، نوجونان بـه طـور   د )3(نشده باقي مانده است  حل
. عوامل مختلفي چون آورند جي به سوء مصرف موادروي مياير

ادات مذهبي، در دسترس بـودن  قمليت، اعت سن، جنس، نژاد و
مصـرف مـواد، موقعيـت     ، نگرش اجتمـاع نسـبت بـه سـوء    مواد

جغرافيايي فشار گروه همسـاالن و وجـود يـك فـرد معتـاد در      
 از داليل گرايش به سوء مصـرف مـواد   و جوان خانواده نوجوان

  ).1(در اين گروه سني است 

داراي خـواص   اكستازي از مواد مخدر صنعتي محسوب شده و
زايي اسـت و بـه لحـاظ     كنندگي دستگاه عصبي و توهم تحريك

زا  داروهــاي تــوهم هــا و ، مشــابه آمفتــاميناثــرات ســاختمان و
ها باعث افـزايش سـرعت فعاليـت سيسـتم      نباشد. آمفتامي مي

  ).4(زايي شهرت دارند به انرژيبه همين دليل  اعصاب شده و
مطالعات انجام شده، حاكي از افزايش سوء مصرف اين دارو مي 

اي كه در استراليا انجام شد، نشان داد كه ميزان  باشند. مطالعه
درصد بـه   4استفاده از اكستازي در افراد باالي چهارده سال از 

 % دانـش 11تـا   7رسـيده اسـت. امـروزه     2001% در سال 20
 ).4(كننـد   طول زندگي خود ، اكستازي مصـرف مـي   در آموزان

آموزان سـال آخـر    دهند كه در بين  دانش اين آمارها نشان مي
% رسـيده  11% بـه  8مصرف اكسـتازي از   دبيرستان ميزان سوء

زي را تجربـه  آموز يك نفر، مصرف اكسـتا  دانش 9ز هر ا است و
ه كنندگان اكستازي در جهـان در گـرو   كرده است. اكثر مصرف

سال  17تا  12پس از آن در گروه سني  سال و 25تا  18سني 
. سوء مصرف اين دارو موجب بروز اثرات نـاگواري  )4(قرار دارند 

ــي،   ــه هيپرترم ــان، تا از جمل ــكي ده ــوع،  كيخش ــاردي، ته ك
گردد. حتي يك بـار   افسردگي مي شوبه، اختالالت خواب وآ دل

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

  ).3(متفاوت است  000/50مرگ تا يك مورد در هر 

ــته    أمت ــال گذش ــي دو س ــتازي در يك ــتفاده از اكس ــفانه اس س
هــا  بــه فــرم در اشــكال مختلــف و در ايــران نيــز رايــج شــده و

ر هـاي بسـيا   قيمـت  حتـي بـا   هـاي گونـاگون و   رنـگ  اسامي و
انــدركاران  شــود. دســت زل در بازارهــاي مخفــي يافــت مــينــا

كننــدگان ايــن دارو در ايــران  معتقدنــد كــه بيشــترين مصــرف
ــه در مه   ــتند ك ــاني هس ــجوان ــمال    انيم ــبانه در ش ــاي ش ه

كننـد. گزارشـاتي نيـز از مصـرف اكسـتازي       تهران شركت مـي 
 هــاي گــيالن ، مازنــدران، فــارس، هرمزگــان و      در اســتان 

از طرفـي مراجعـه بـه پزشـك قـانوني       .)4(كيش موجود اسـت  
ــات،  ــب اطالع ــي  و كس ــان م ــا    نش ــه ب ــرادي ك ــه اف ــد ك ده

بـا  نماينـد زيـاد هسـتند.     مسموميت با اكستازي مراجعـه مـي  
ــار و   ــه آم ــه اينك ــه ب ــرف    توج ــه مص ــتند در زمين ــام مس ارق

نوجوانــان در ايــران وجــود نــدارد جوانــان و اكســتازي توســط 
ــاً در م  و ــر مخصوص ــن ام ــروز اي ــزان ب ــشمي ــان دان ــوزان  ي آم

ــتان ــا  دبيرس ــگاه ه ــا  و دانشــجويان دانش ــزايش ه ــال اف در ح
كننـده، انجـام    هـاي پيشـگيري   ضـرورت تـدوين برنامـه    ،است
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ايـن مطالعـه بــا    رسـد.  پـژوهش حاضـر ضـروري بـه نظـر مـي      
هدف بررسـي آگـاهي، نگـرش و عملكـرد جوانـان و نوجوانـان       

ــال   ــتان در سـ ــتان لرسـ ــتازي در اسـ ــورد اكسـ  1387در مـ
  احي شد.طر
  

  روش بررسي
جامعـه مـورد   كه باشد  مي تحليلي -توصيفي اين مطالعه از نوع

آمـوز پسـر و    نوجوانـان دانـش  جوانان دانشـگاهي و   آن مطالعه
باشـند.   مـي شهرسـتان اليگـودرز   دانشـگاهي   دختر مقطع پيش

 چنـد در نوجوانان و جوانـان  گيري در اين پژوهش  روش نمونه
ه در مرحلـه اول ليسـت مراكـز    ترتيب كـ  بدين اي است، مرحله
و مراكز  شرورروزانه از آموزش و پ و دانشگاهي دانشگاهي پيش

مراكـز بـه طـور    اين سپس تعدادي از  تهيه شد. عالي آموزشي
 هـاي ايـن مراكـز،    و از بـين كـالس   گرديدنـد تصادفي انتخاب 

هـايي بـراي انجـام     به روش تصادفي كـالس يـا كـالس    مجدداً
و كل افراد هر كالس در صورت  نددپژوهش انتخاب خواهند ش

با توجه بـه شـيوع ده    ها پاسخ خواهند داد. تمايل به پرسشنامه
به دست آمـد،   582حجم نمونه  95/0درصدي آگاهي و دقت 

نفـر از گـروه جوانـان     194نفـر از گـروه نوجوانـان و     700كه 
هـاي الزم و كسـب   شـد. پـس از اخـذ مجوز    گيري انجام نمونه

وري آ ات به روش پر كردن پرسشـنامه جمـع  عنامه، اطال رضايت
  شدند.

 ســاختهپرسشــنامه خود 3 پرسشــنامه مــورد اســتفاده شــامل
منظـور از آگـاهي در ايـن     .باشـد  آگاهي، نگرش و عملكرد مـي 

اشـكال   ،در مورد ماهيـت  جواناناطالعات نوجوانان و  ،پژوهش
هاي مصرف و برخي از اثر جانبي جسـمي و روانـي    راه دارويي،
باشد كه با استفاده از ده پرسـش   ز مصرف اكستازي ميناشي ا

ســنجش "اي موجــود در پرسشــنامه خودســاخته  چهارگزينــه
سنجيده شد. هر  "در مورد اكستازيجوانان و نوجوانان آگاهي 

ز امتياز و هر پاسخ نادرسـت صـفر امتيـا    2پاسخ درست داراي 
 وهشواحدهاي مورد پـژ  ،دارد. با توجه به اين امتيازبندي ابزار

داراي  )، 0ـ 7به سه گروه داراي آگاهي ضعيف با كسب نمره (
) و داراي آگاهي خوب با  8ـ 13آگاهي متوسط با كسب نمره (

  شوند. بندي مي تقسيم )14ـ20كسب نمره (
نوجوانـان بـه   جوانـان و  منظور از نگرش در اين پژوهش تمايل 

 شنامه از پيشساستفاده از يك پر مصرف اكستازي است كه با
 2عيين نگـرش داراي  تگردد. پرسشنامه  تعيين مي شده، تنظيم

نوجوانـان بـه مصـرف    جوانـان و  بخش اول نگرش  بخش است.
سـنجد. هـر پاسـخ درسـت      با طرح ده عبارت مـي  اكستازي را

توجه به امتياز و هر پاسخ نادرست صفر امتياز دارد. با  2داراي 
سـه گـروه   بـه   واحدهاي مـورد پـژوهش  بندي ابزار، اين امتياز

بـا كسـب نمـره     خنثيداراي نگرش  ،)0ـ7داراي نگرش منفي(
) نسـبت  14_20) و داراي نگرش مثبت با كسب نمره (8ـ13(

، . بخـش دوم پرسشـنامه  شـوند  تقسيم ميبه مصرف اكستازي 
سـنجد   مي نسبت به داليل مصرف را نوجوانانجوانان و نگرش 

و كـم   )4 نمـره ( ترين دهنده مهم كه نتايج به دست آمده نشان
دليل گرايش به مصرف از ديـدگاه آنـان   ) 1( نمره ترين  اهميت

  خواهد بود.
 بااين پژوهش مصرف اكستازي است كه  منظور از عملكرد در

طرح يك پرسش مبني بر مصرف يا عدم مصرف آن 
ال مثبت ؤكه پاسخ به اين س صورتيشود. در گيري مي اندازه
 الگوها، رسي،هاي باز در زمينه نحوه دست پرسش ،باشد
ميزان و نحوه مصرف طرح خواهد شد.  ،دفعات اي رايج،ه زمان

   نتايج حاصل از اين بخش جنبة توصيفي دارد.
روايي محتوي و پايايي آن به روايي اين پرسشنامه با روش 

ييد قرار أمورد ت 75/0زمون مجدد با آلفاي كرانباخ روش آ
  گرفت.

تجزيه  مورد SPSS فزاربا استفاده از نرم اها  در نهايت داده
آزمون آماري استفاده از  هايت بان درگرفتند و وتحليل قرار 

 نگرش و عملكرد سنجيده شد و خي دو ارتباط بين آگاهي،
 و ANOVA  آزمون جهت دستيابي به اهداف پژوهش از

  استفاده شد.همبستگي پيرسون 
  

  ها يافته
د نتايج پژوهش حاضر نشان داد كـه اكثريـت واحـدهاي مـور    

ــرد (   ــژوهش م ــني  2/53پ ــط س ــا متوس  32/18±9/1%) ، ب
) و =194nدرصـد واحـدها در گـروه جوانـان (     7/21هستند. 

) قرار دارنـد.  =700nدرصد واحد ها در گروه نوجوانان ( 2/78
ــوان    ــروه ج ــني در گ ــط س ــروه  37/20±63/1متوس و در گ

ــان  ــدها     77/17±56/1نوجوان ــت واح ــد. در اكثري ــي باش م
%) و تحصـيالت مـادر   59ديـپلم (   م و فوقتحصيالت پدر ديپل

 واحـدها بـر حسـب   %) است. بيشـترين فراوانـي   3/26سيكل (
%) و در مورد شغل مادر 2/41شغل پدر مربوط به شغل آزاد ( 

هاي %) است. وضعيت اقتصادي واحد5/44دار ( مربوط به خانه
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%) مـي باشـد و   7/50ها متوسط ( اكثريت آنمورد پژوهش در 
كننـد.   هـا بـا والـدين خـود زنـدگي مـي       آن %)9/73اكثريت (

ها  هاي مورد پژوهش يكي از اعضاي خانواده آن%) واحد9/73(
فرد داراي سـوء  مصرف مواد داشتند، كه بيشترين فراواني  سوء

 اسـت.  بـوده ها مربـوط بـه خويشـاوندان    مصرف مواد در واحد
ــنايان   3/25( ــين آش ــج در ب ــاده مصــرفي راي %). بيشــترين م

پژوهش به تفكيك دو گروه بيشـترين فراوانـي   واحدهاي مورد 
%) و در گــروه نوجوانــان الكــل 8/9در گــروه جوانــان ســيگار (

درصـد واحـدهاي مـورد     6/59باشـد. همچنـين    %) مي1/25(
پژوهش گزارش كردند كه تا به حال استعمال سيگار را تجربه 

  اند. كرده
هش توزيع فراواني مطلق و نسبي واحدهاي مورد پژو 1جدول 

رهاي دموگرافيك به تفكيك دو گروه بر حسب برخي متغي را
  دهد. جوانان و نوجوانان نشان مي
هاي مورد پژوهش به اكستازي نشان نتايج بررسي آگاهي واحد

) داراي آگاهي n=467داد كه بيش از نيمي از واحدها (
ن در زمينه نگرش نيز باشند. همچني ضعيف در اين زمينه مي

گرش مثبت به اكستازي بودند ها داراي ناكثريت واحد
%). در بررسي عملكرد نيز به طور كلي اكثريت واحدها 7/47(

 ,n=749از اكستازي تا كنون هيچگاه استفاده نكرده بودند ( 
83/7% .(  

هاي مورد پژوهش توزيع فراواني مطلق و نسبي واحد 2جدول 
و گروه جوان را بر حسب آگاهي، نگرش و عملكرد به تفكيك د

  دهد.  ن نشان ميو نوجوا
 ، كهنوجوانان نسبت به داليل مصرفجوانان و نگرش  3جدول 
) 1(امتيـاز  ترين  و كم اهميت )4(امتياز  ترين دهنده مهم نشان

دهـد.   است را نشان مـي  دليل گرايش به مصرف از ديدگاه آنان
دهد كه  مهمترين داليل گرايش به نظـر گـروه    نتايج نشان مي

صحبت با همسـاالن و دوسـتان، عـدم    جوانان به ترتيب شامل 
آگاهي خود فـرد، نـوع فرهنـگ خـانواده و نقـص در ايمـان و       
اعتقادات مذهبي بوده است و در گـروه نوجوانـان؛ بـه ترتيـب     
شامل وضعيت اقتصادي و مالي فرد، مطالب موجود در اينترنت 
 و ماهواره و عدم آگاهي خود فرد بوده است. كمتـرين اهميـت  

آمـادگي بــراي رقــص در  "ربـوط بــه آيــتم  در گـروه جوانــان م 

نقـص در ايمـان و   "و در گروه نوجوانـان مربـوط بـه     "مجالس
  باشد. مي "اعتقادات مذهبي فرد

درصد  2/2نتايج مطالعه حاضر در زمينه عملكرد نشان داد كه 
واحدهاي مورد پژوهش تجربه استفاده از اكستازي را دارند.  

با انحراف معيار  38/17متوسط سن شروع استفاده از اكستازي 
 55/3باشد. متوسط تعداد مصرف اكستازي در هر بار  مي 28/1

هاي مورد است و به طور متوسط واحد 59/2ار با انحراف معي
سال است كه در حال مصرف اكستازي  61/2پژوهش مدت 

عدد اكس  80/1هستند. در هر بار مصرف به طور متوسط 
 شود. مصرف ميتوسط واحدهاي مورد پژوهش 

دار آماري بين آگاهي  نتايج آزمون آماري خي دو ارتباط معني
)، P=0/002)، جنس (P=0/000و گروه جوانان و نوجوانان (

)، درآمد P=0/000)، شغل مادر (P=0/000تحصيالت پدر (
)P=0/000مصرف مواد در خانواده ( )، وجود سوءP=0/01 و (

  )P=0/000نوع ماده مصرفي (
ناليز واريانس بين آگاهي و سن و با آزمون آماري آ

)P=0/000( رتبه تولد ،)P=0/001(  و نگرش)P=0/000( 
  دار آماري نشان داد. ارتباط معني

همچنين آزمون آماري خـي دو بـين نگـرش و گـروه جـوان و      
ــوان ( ــدرP=0/02)، جــنس (P=0/000نوج  )، تحصــيالت پ

)P=0/000ــغل ــادر )، شـ ــدP=0/01( مـ ــطح درآمـ  )، سـ
)P=0/000( ف سيگار) و مصرP=0/007  دار  ) ارتبـاط معنـي

آماري نشان داد.  آزمـون آمـاري آنـاليز واريـانس نيـز ارتبـاط       
)، رتبـه تولـد   P=0/000دار آماري بين نگرش و سـن (   معني

)P=0/000) نشان داد.0/000) و آگاهي (  
دار با آزمون آماري خي دو بين عملكرد و گروه  ارتباط معني

)P=0/000شغل مادر ،( )P=0/02 نوع ماده رايج مصرفي ،(
) P=0/01) و نگرش(P=0/000در خانواده و خويشاوندان (

دار آماري با  يافت شد. بين عملكرد و آگاهي ارتباط معني
  ).P=0/23آزمون خي دو ديده نشد ( 
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  افيك به تفكيك دو گروه جوانان و نوجوانانهاي دموگرب برخي متغير: توزيع فراواني مطلق و نسبي واحدهاي مورد پژوهش را بر حس1جدول شماره 
 

 

 
:  توزيع فراواني مطلق و نسبي واحد هاي مورد پژوهش را بر حسب آگاهي، نگرش و عملكرد به تفكيك دو گروه جوان و نوجوان 2دول شماره ج  

 

  
 

  رد پژوهش به تفكيك دو گروه: توزيع ميانگين و انحراف معيار اهميت داليل گرايش به مصرف در واحدهاي مو 3جدول شماره 
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 گيري بحث و نتيجه
بــه طــور كلــي نتــايج مطالعــه حاضــر نشــان داد كــه اكثريــت 
واحدهاي مورد مطالعه داراي سطح اگاهي ضـعيف نسـبت بـه    

ي معاشري و همكـاران بـر    اند. در مطالعه مصرف اكستازي بوده
 4/62نشــان داده شــد كــه  1384روي دانشــجويان در ســال 

ي مـورد پـژوهش داراي سـطح اگـاهي ضـعيف      درصد واحـدها 
ي مشـابه در لنـدن    . در مطالعـه )6(نسبت به اكسـتازي بودنـد   

گاهي دانشجويان نسبت به اثـرات اكسـتازي در سـطح    ميزان آ
درصد واحـدها اكسـتازي را بـه عنـوان يـك       80بااليي بوده و 

ن و . بــا توجــه بـه اينكــه جوانــا )7(عامـل مضــر معرفــي كردنـد  
باشـند كمبـود    پذير جامعـه مـي   ه اقشار آسيبنوجوانان از جمل

ـ سـاز   توانـد زمينـه   آگاهي در ايـن رابطـه مـي    روز بسـياري از  ب
  رفتارهاي پرخطر گردد.

ي حاضر اكثريت واحدهاي مورد پژوهش در گروه  در مطالعه
نوجوانان داراي نگرش مثبت و در گروه جوانان داراي نگرش 

  منفي به اكستازي بودند. 
علت گرايش به مصرف اكستازي در گروه همچنين بيشترين 

نوجوانان وضعيت اقتصادي و مالي فرد، مطالب موجود در 
اينترنت و ماهواره و عدم آگاهي خود فرد و در گروه جوانان 
صحبت با همساالن و دوستان، عدم آگاهي خود فرد، نوع 
فرهنگ خانواده و نقص در ايمان و اعتقادات مذهبي بوده 

آموز در  دانش 2328ري و همكاران بر روي ي امي است. مطالعه
ترين عوامل مؤثر بر مصرف  نشان داد كه مهم 1384سال 

هاي دوستانه، مصرف ساير مواد  اكستازي شركت در مهماني
ي  در مطالعه ).8(مخدر و مصرف سيگار نشان داده شده است

ديده شد كه اكثريت  2008سيلويا و همكاران در سال 
ي  اكستازي مذهب را در كمترين ردهكنندگان از  استفاده
شان در مقايسه با سايرين  ي اهميت در زندگي درجه

نفر دانشجو در  800ي سيام بر روي  در مطالعه). 9(اند دانسته
ديده شد كه اكثريت واحدهاي مورد پژوهش  1384سال

ي گرايش به مواد مخدر و سيگار را تقليد از دوستان و  انگيزه
. تحقيق واگنر نيز در )10(ن كردندهمرنگ جماعت شدن بيا

 .)11(مورد مصرف سيگار در پرستاران به اين مسأله اشاره دارد
هاي متفاوت در سن جواني و  رسد كه گرايش به نظر مي

نوجواني و شرايط متفاوت حاكم بر اين دو رده سني منجر به 
كه  طوري گردد، به تفاوت نگرش در زمينه مصرف اكستازي مي

شود اكثر جوانان در مطالعات  مشاهده ميطور كه  همان

مختلف عامل همساالن و نوجوانان داليل مختلف مانند 
اينترنت و ماهواره و .... را به عنوان داليل گرايش به اكستازي 

  اند. مطرح كرده
درصد  2/2ي حاضر نشان داد كه  ي عملكرد مطالعه در زمينه

اين  اند. شتهي استفاده از اكس را دا واحدها تا كنون تجربه
، فرانسه، يسه با ساير كشورهايي نظير برزيلميزان در مقا

ي سيلويا و  در مطالعه ).8(آمريكا، استراليا و تركيه كمتر است 
 )9(درصد جوانان؛  4 ،در بالتيمور 2008مكاران در سال ه

درصد  9، 2004ي زاگرب و همكاران در سال  مطالعه
 3/4ي معاشري و همكاران  عهو در ايران مطال )12(آموزان؛  دانش

درصد جوانان  5/18ي باروني و همكاران  درصد و در مطالعه
ها تجربه استفاده از اكستازي را  كننده به كلوپ مراجعه
  اند. داشته

سالگي و  38/17متوسط سن شروع مصرف در مطالعه حاضر 
باشد. مطالعه سيلويا و همكاران  مي 55/3متوسط تعداد مصرف 

ساله و باالتر بودند  15كنندگان از اكس  استفاده نشان داد كه
اولين تجربه مصرف مواد  84. در مطالعه اميري در سال )9(

، و در مطالعه باروني و همكاران نشان )8(سالگي  25باالتر از 
 5/19داد كه ميانگين سني اولين مصرف در بين جوانان 

سال گزارش شده است.  13باشد و كمترين سن  سالگي مي
بود  50و بيشترين دفعات مصرف  5/9يانگين دفعات مصرف م

  ).13(نفر گزارش كرده بودند  10كه 
نتايج مطالعه حاضر بين آگاهي و گروه جوانان و نوجوانان، 
جنس مذكر، تحصيالت باالتر پدر، شغل مادر، درآمد باالتر، 

نوع ماده مصرفي و بين مصرف مواد در خانواده و  وجود سوء
دار آماري  رتبه تولد و نگرش مثبت ارتباط معني، آگاهي و سن

  نشان داد.
همچنين بين نگرش و گروه جوان و نوجوان، جنس زن، 

و مصرف سيگار ارتباط  تحصيالت پدر، شغل مادر، سطح درآمد
دار آماري نشان داد.  بين نگرش و سن، رتبه تولد و  معني

  دار نشان داده شد. آگاهي باالتر ارتباط معني
كرد و گروه، شغل مـادر، نـوع مـاده رايـج مصـرفي در      بين عمل

خانواده و خويشـاوندان و نگـرش يافـت شـد. بـين عملكـرد و       
دار آماري ديده نشـد. در مطالعـه چنـگ و     آگاهي ارتباط معني

بين نگرش و عملكـرد ارتبـاط آمـاري     2007همكاران در سال 
در مطالعات مختلـف  بـين   ) P<0/05 ()14دار ديده شد ( معني
، سن، مصـرف سـاير مـواد، اسـتعمال سـيگار، وضـعيت       جنس



1391، زمستان 5و 4شماره ، سوم منديش، دوره  

 بيات و همكاران در مورد اكستازي جواناننو و جوانان  و عملكرد نگرش، بررسي آگاهي
 

   41

هاي دوسـتانه ارتبـاط معنـي دار     اقتصادي و شركت در مهماني
آماري ديده شد. در مطالعه اميري و همكاران و ساير مطالعـات  
جنس به عنوان يك فاكتور بسيار مـوثر در عملكـرد و مصـرف    
 اكستازي مطرح شده است كه با مطالعه حاضر همخواني ندارد.

ارتباط بـين نگـرش و عملكـرد و عـدم ارتبـاط بـين آگـاهي و        
دهد كـه لزومـا آگـاهي تعهـد اجرايـي را بـه        عملكرد نشان مي

هـاي آموزشـي كـه     همراه نخواهد آورد و بنابراين لـزوم برنامـه  
گـردد. در مطالعـه    منجر به تغيير نگـرش گردنـد، آشـكار مـي    

انگين خسروي و همكاران نيز نشان داده شد كه بين نمـره ميـ  
دار وجـود دارد؛   حساسيت درك شده با عملكرد ارتبـاط معنـي  

  ).15(كه با مطالعه حاضر همخواني دارد

نتايج مطالعه حاضر با هدف بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد 
جوانان و نوجوانان نشان داد كه اين دو گروه با وجود 

پذيري، از سطح آگاهي ضعيف و نگرش نامطلوب  آسيب
جوانان برخوردار هستند. از طرفي با توجه به باالخص در گروه 

هاي آموزشي  ارتباط بين نگرش و عملكرد، لزوم طراحي برنامه
پذير كه منجر به تغيير نگرش  براي اين دو قشر آسيب

  گردد. در جوانان گردد، بيش از پيش مطرح مي مخصوصاً
  

  تشكر و قدرداني
هش ياري وسيله از كليه عزيزاني كه ما را در اين پژو بدين
  نماييم. كمال تشكر را مي  اند كرده
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Knowledge, Attitude and Performance of Adults and Teenagers Related to Ecstasy 
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Abstract 
 
Introduction: Ecstasy use has been common in Iran during recent years and it could be found in 
different forms, names and colors and even with low prices in hidden bazaars. In regard to this issue 
that there are no documented numbers and statistics related to Ecstasy use by adult and teenagers in 
Iran, also, it is increasing among these two high risk group, this study was done in order to create 
some prophylactic programs. 
 
Material & Methods: This study is a descriptive- analytic research. Study samples were include 
194 college students and 700 pre university students in Aligoudarz city in educational year 1387-88. 
Sampling was done in multi stages method. Data were collected by a self-made questionnaire and 
analyzed by spss software. 
 
Results: Results showed that level of knowledge was poor in more than half of samples. Also, in 
terms of attitude, there was a positive attitude in majority of them. Results related to performance 
showed that 2.2 percent of samples had the experience of ecstasy use. Statistic tests there was a 
meaningful relation between knowledge, attitude (p=0/000). In addition to this, there was a 
meaningful elation between performance and attitude (p= 0/01). 
 
Conclusion: It can be concluded from the results that educational programs should be designed in 
order to increase level of knowledge in these two high risk groups and change their positive attitude 
toward Ecstasy. 
 
 Key words: Ecstasy, Knowledge,Attitude,Performance. 
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