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  چكيده
هدف اين مقاله ارائه اطلاعاتي از وضعيت تغييرات رفتاري و نگرش دانشجويان نسبت به مواد و سيگار در 

صورت گرفت. روش  ٣اين كار با استفاده از روش پيمايشي طولي گذشته نگر باشد.طول دوران تحصيل مي
نفر از دانشجويان  ٢٩٩گيري غير احتمالي متناسب با حجم و نمونه شامل گيري در اين تحقيق نمونهنمونه

دختر و پسر دانشگاه خوارزمي بوده است. يافته هاي حاصل از نمونه مورد مطالعه حاكي از آن است كه 
ند. ايك سوم افراد مورد مطالعه تغيير نگرش منفي و تقريبا همين نسبت تغيير نگرش مثبت داشته حدود

ها بر ها متفاوت است. اين تفاوتاما در خصوص تغيير رفتار نسبت به سيگار، مواد و مشروبات الكلي، نسبت
و مواد، حدود دو  دهد. در ارتباط با سيگارحسب جنس و رشته تحصيلي نيز تفاوت فاحشي را نشان مي

كردند  اند يعني قبلا مصرف نمياند و نسبت كساني كه تغيير مثبت داشتهسوم تغييري را گزارش نكرده
اند و يا مصرف قبليشان افرايش يافته، بيشتر از كساني است كه قبلا اما بعدا به مصرف كنندگان پيوسته

اند. درصد تغييرات مثبت ا كنار گذاشتهكردند اما مصرفشان كمتر شده است يا كلا مصرف رمصرف مي
  باشد. رفتاري نسبت به مشروبات الكلي در حد قابل توجهي بالاست و بيش از سيگار و مواد مي

  تغييرات؛ نگرش؛ رفتار؛ مواد.؛ دانشجويانها: كليدواژه
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  و بيان مسئله مقدمه -١
 آن با همراه كه است ايپديده اجتماعي، انحراف يك مثابه به مخدر مواد مصرف سوء و اعتياد

 اجتماعي حيات بهنجار عملكرد رود،مي بين از موجود نظم حفظ و يابيسازمان در جامعه توانايي
 كي فرهنگي و سياسي اجتماعي، اقتصادي، نظام در ساختاري دگرگوني باعث و گرددمي مختل

 روزانه گرفته، صورت كه برآوردهايي اساس بر  ).٣٥: ١٣٨٤ آشتياني،ميري( شودمي اجتماع
 و كشف مواد اين از تن ١٢٠ سالانه و شودمي مصرف ما كشور در مخدر مواد انواع از كيلو ٢٠٠٠
 ورط به نوجوانان و جوانان و شده، مخدر مواد براي ترانزيتي معبر به تبديل ايران. شودمي ضبط
 آموزان دانش ميان در اعتياد و مخدر مواد مصرف .هستند مخدر مواد به اعتياد معرض در بالقوه

 بوده پژوهشگران و مديران مردم،  توجه مورد و روز مسائل از كه هاست سال هم دانشجويان و
  ).٣٨ -٣٧: ١٣٨٩ همكاران، و مظفر ب؛١٣٨٦ فيضي، و زاده سراج( است

 دوران اين حساسيت دليل به جوانان و نوجوانان در مواد مصرف سوء و مصرف مساله اهميت
 فوق حساسيت از وقتي مساله اين. شودمي چندان دو نوجوانان يابيهويت و رشد فرايند در

 كه چرا شود؛مي افزوده نيز بودن دانشجو عامل جواني، عامل به كه گرددمي برخودار ايالعاده
 حول،ت در سزايي به نقش و شوندمي محسوب كشورها انساني نيروي اصلي اركان از دانشجويان

 تمايل احتمال كه رسدمي نظر به" )٦: ١٣٨٩ زردخانه، اكبري( دارند كشوري هر تعالي و پيشرفت
 هااميناك از كه نشين،حاشيه و سواد كم افراد بيكاران، بين در اعتياد، نتيجه در و مخدر، مواد به
 هك دانشجويان كه رودمي انتظار بنابراين. است بيشتر برند،مي رنج اجتماعي هايسرخوردگي و

  ،ديگران از بيش آنها براي اجتماعي امكانات به دسترسي اميد و هستند جامعه فكري سرآمدان
 وادم مصرف و دسترسي امكانات گسترش اين، وجود با.  باشند نداشته تمايلي مواد مصرف به

 وعشي درباره هايي نگراني اخير سالهاي در معتادان سن آمدن پايين خصوص به و جامعه در مخدر
 هايداده). ٨٢: ١٣٨٦ فيضي، و زاده سراج( "است كرده ايجاد دانشجويان ميان در پديده اين

 دانشگاهي مدارج داراي زندانيان ميان در اعتياد وضع بررسي عنوان با تحقيقي از آمده بدست
 درصد ٣,١٤ مطالعه مورد جمعيت از كه دهدمي نشان ١٣٧٩ مهرماه در تهران استان زندانهاي
 اندبوده ليسانس فوق درصد ٦,٢ و ليسانس درصد ٣٠,٧ ديپلم، فوق درصد ٥٩,٧ دانشجو،

  ). ٥: ١٣٨٣ اميري، از نقل به ديگران و اسماعيلي(
مصرف آن در كشور نتايج تحقيقات كه در  رغم ممنوعيتدر رابطه با الكل و سيگار نيز علي

ش  شيوع مصرف مشروبات دانشگاههاي مختلف بر روي دانشجويان انجام شده حاكي از افزاي
و  ٧١: ١٣٩١نيا و همكاران، الكلي و سيگار در ميان دانشجويان است (ن. ك. عليوردي

 مشروبات تفنني مصرف يا و مخدر مواد به اعتياد ميزان مورد در). ٤٠: ٣٩پناهي و همكاران، رحمن
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 با ؛است نشده ارائه مشخصي و دقيق برآورد هيچ خوابگاهها و دانشگاهها درو سيگار  مواد، الكلي
 و اعتياد ايعده و گرددمي ابراز موضوع اين با رابطه در متفاوتي رويكردهاي و نظرات اين، وجود

 طارميان، ؛١٣٩٠ براتي،( كنندمي قلمداد دانشگاهها در اجتماعي ايمسئله عنوان هب را مواد مصرف
 ١٣٨٦ فيضي، و زاده سراج ؛١٣٨٩ همكاران، و دهقاني ؛١٣٨٦ سيام، ؛١٣٨٦ همكاران و ١٣٨٦

 حدي در را آن ايعده و )١٣٩٥ همكاران، و اكبري ؛١٣٨٢ زاده،سراج ب؛ ١٣٨٦ زاده، سراج الف؛
   .١باشد مهم دانشگاهي و اجتماعي مسئله يك كه دانند نمي

 يازن دانشگاهها درو سيگار  مشروبات، مواد مصرف وضعيت از روشن تصويري به رسيدن براي
 صورت تحقيقات. شودمي احساس زمينه اين در معتبر روشهاي استفاده با جامع مطالعاتي به

 و نداگرفته صورت مقطعي بصورت اكثراً دانشگاهها در مواد مصرف شناسيشيوع مورد در گرفته
 صورتب كه تحقيقي ميان اين در. باشندمي زمان يك به منحصر فقط آنها از آمده بدست اطلاعات

 قرار كاوش مورد دانشجو جمعيت بين در را و سيگار الكلي مشروبات ،مواد مصرف تغييرات طولي
 رفمصنگرش و  تغييرات از تصويري تا است آن بر  مقاله اين تلاش. است نگرفته صورت دهد

 به اندانشجوي تحصيل دوران طول در و سيگار الكلي مشروباتتغييرات مصرف  و موادنسبت به 
 تصويري ات كوشدمي و دارد توصيفي نبهج مقاله بنابراين. باشد نگرگذشته  پانل طرح از استفاده

 رفتار و نگرش به مربوط تغييرات كشيدن تصوير به حيث از. كند ارائه تغييرات از تفصيلي و دقيق
 يتاهم از و دارند تازگي مقاله اين هاييافته دانشگاه، در تحصيل طول در دانشجويي نمونه يك

 دموا مصرف درباره بيشتر طولي تازه هايپژوهش آغازگر تواند مي قالهم و برخوردارند پژوهشي
در اين راستا تحقيق حاضر سعي در پاسخگويي به سوالات زير را  .باشد دانشجويان بين در مخدر
  دارد.

  سوالات تحقيق -١-١
در طول دوران تحصيل به . آيا تغييرات رفتاري و نگرشي نسبت به مواد در بين دانشجويان ١

  پيوندد؟وقوع مي
  نسبت اين تغييرات به تفكيك جنس و نوع رشته تحصيلي چگونه است؟ اگر آري،  .٢
. آيا در بين دانشجويان در طول دوران تحصيل تغييرات رفتاري نسبت به سيگار و مشروبات ٣

  پيوندد؟الكلي به وقوع مي

  

-١٣٨٢ سال در علوم وزارت پوشش تحت دولتي دانشگاههاي در مخدر مواد زاده، مصرفرجوع كنيد به سراج -١
  .١٣٨٢ فناوري، و تحقيقات علوم، وزارت ريزي برنامه و فرهنگي مطالعات دفتر ،١٣٨١
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  به چه صورت است؟. اگر آري، نسبت اين تغييرات به تفكيك جنس و نوع رشته تحصيلي ٤

  پژوهش پيشينه -٢
 و آموزاندانش بين رد و سيگار الكلي مشروبات، مخدر مواد مصرف شناسيشيوع خصوص رد

 انجام داخل و خارج در زيادي تجربي هاي پژوهش آن با تبطمر اجتماعي عوامل و دانشجويان
 ،٢مكارانه و وب به كنيد نگاه نمونه براي( نيست آنها كردن بازگو به نيازي اينجا در كه است شده

 سيام، ؛١٣٨٤ موقر، رحيمي ؛٢٠١٠ همكاران، و ٣پترويانو ؛٢٠١٠ ساني،نازنين ؛١٩٩٧ و ١٩٩٦
؛ ١٣٩٢نيا و همكاران، ؛ عليورديالف١٣٨٦ فيضي، و زادهسراج ؛١٣٨٦ همكاران، و طارميان ؛١٣٨٦

 اشاره هايي پژوهش به فقط اينجا در. )١٣٩١؛ قدسي و همكاران، ١٣٩١نيا و همكاران، عليوردي
  . اندكرده گزارش را مصرف تغييرات و شده انجام طولي روش به كه شود مي

مطالعه طولي بزهكاري، استفاده از مواد « اي با عنواندر مقاله) ١٩٩٣و همكاران ( ٤هوزينگا
دهد كه نسبت نشان مي» ها و جوانان در سه شهرمخدر، فعاليتهاي جنسي و بارداري در بين بچه

كه  د كهيافتن هايي مبتني بر اين امرشانهو ن د هستندقابل توجهي از نوجوانان درگير اين رفتارها
كنند و تعداد زيادي از جوانان، بزهكاري و مصرف مواد مخدر را قبل از دوران نوجواني شروع مي

در تحقيق خود با  ) ١٩٩٦( ٥كواپيل دهند.كه اين رفتاها غالبا با هم رخ مي نشان دادندهمچنين 
پريشي و ناسازگار مطالعه طولي استفاده از الكل و مواد مخدر در بين افراد مستعد روان« عنوان

پريش و افراد ضد اجتماعي دهد كه ميزان مصرف مواد و در بين بيماران رواننشان مي» تكانشي
پريش الگوهاي افراد روان كه گروهدهد نتايج تحقيق وي نشان ميبيش از جمعيت نرمال است. 

ترجيحي مصرف مواد مشابه با بيماران اسكيزوفرني دارند و همچنين شركت كنندگاني كه در هر 
ري تدو گروه در ارتباط با مقياس سنجش، نمرات غيرمتعارفي كسب كردند در معرض خطر بيش

 سالهاي دررا  پژوهش يك )٩١٩٩( ٦اليستر مك و مارتينوبراي اختلال مصرف مواد هستند. 
 هدف. كردند اجرا امريكا مديسون جيمز دانشگاه دانشجويان بين در ١٩٩٩ ،١٩٩٧ ،١٩٩٥

 نيز و آنان مصرف الگوهاي و هانگرش شناسايي و الكل و مخدر مواد شناسي شيوع پژوهش،
. ودب دانشگاه آن در الكل و مخدر مواد مصرف سوء از پيشگيري هايبرنامه موفقيتهاي ارزيابي

 سال در. است دانشجويان اكثر استفاده مورد ماده الكل كه داد نشان پژوهش اين اصلي هاييافته

  

2 - Webb et al. 
3 - Petroianu 
4 - Huizinga 
5 - Kwapil 
6 - Martino-MCallister 
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 نكرده مصرف الكلي مشروبات هفته طول در دانشجويان از درصد ٣/١٩ فقط حاليكه در ،١٩٩٩
 درصد ٧٥. بودند كرده مصرف الكل يكبار كمدست هفته طول در) درصد ٣/٦٣( آنها اكثر بودند،

 درصد ٤٣ نيستند، جوانا ماري كننده مصرف) ١٩٩٩( حاضر حال در كه بودند گفته دانشجويان از
 مواد ها،آمفتامين كوكايين، هرگز آنها از درصد ٨٥ از بيش اند،نكرده مصرف جوانا ماري هرگز

 سال در همچنين.  اندنكرده مصرف را غيرقانوني مخدر مواد ساير و) هروئين و ترياك( افيوني
 اندداشته اظهار) درصد ٤٩ و ٤٣ ترتيب به( دانشجويان از نيمي به نزديك ١٩٩٩ سال در و ١٩٩٥

   .اندبوده فشار تحت دوستانشان ناحيه از الكل مصرف براي كه
 دانشجوييِ  از: دارو و مشروب" عنوان تحت ايمقاله در) ٢٠٠١( ٧بريچ -نيوبريهمچنين 

 و  ليسانس دوره پنجم و  دوم سال در را دانشجويان طولي بررسي يك به  "دكتري به پزشكي
 كه بود امر اين بيانگر تحقيق نتايج. دادند قرار پيماش مورد ،خود مدرك كسب از بعد يكسال

 از و بود يافته افزايش زمان سه هر در)   > ٠,٠١٥p( داريمعني بصورت الكل مصرف ميانگين
 مجاز غير مواد مصرف وضعيت بررسي همچنين. بود رسيده هفته در واحد ٨/١٨ و ١٦ به ٢/١٥

 .بود پيمايش سه طول در درصد ٦٥ و  درصد ٦٣ به درصد ٥٠ از مصرف افزايش دهندهنشان نيز
فصلي مجزا را  »سوء مصرف مواد مخدرگيرشناسي همه«در كتابش با عنوان ) ٢٠٠٥( ٨سلوبودا

مطالعات طولي صورت گرفته در رابطه با مصرف مواد  ش در رابطه با و همكاران ٩وايلزبه فراتحليل 
بر اين نظرند كه مطالعات طولي منبعي غني از داده است. وايلز و همكارانش  اختصاص مخدر 

كه قصد هاي پيشگيري شكل دادن به محتواي برنامه تواند برايآورد كه ميدانش فراهم مي
و  ١٠اريا مورد استفاده قرار گيرد.ا دارند، جلوگيري از بروز و تداوم مسئله مصرف مواد مخدر ر

اه: در دانشگ نامالگوي مصرف مواد مخدر و تداوم ثبت«در تحقيقي با عنوان  نيز )٢٠١٣(همكاران 
به بررسي الگوهاي مصرف مواد مخدر در بين يك گروه همبسته از » نتايج يك مطالعه طولي

براي اولين بار در يك مطالعه  كرده و همچنينجواناني كه براي اولين سال در دانشگاه ثبت نام 
ي شركت داشتند، پرداختند. اين مطالعه به ارزيابي ارتباط بين الگوهاي مصرف مواد و تداوم طول

ن شناختي ثابت، ميانگي، حفظ ويژگيهاي جمعيتهاي تحصيلي بالاتردر مقاطع و ترمثبت نام 
اي شخصيتي/خلق و خو، وابستگي به نيكوتين خواهري/برادري، ويژگيه ارتباطاتنمره دبيرستان، 

استفاده از ماري هم كه دهد نتايج اين تحقيق نشان مي .ه استو اختلال مصرف الكل پرداخت

  

7 - Newbury- Birch 
8 - Sloboda 
9 - Wills 
10 - Arria 
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باط با احتمال كاهش تداوم ثبت نام در ساير مواد مخدر غير قانوني در ارت هم مصرف جوانا و
بطه با در را تحقيق نياز به مداخله زودترهاي يافته پژوهش. به نظر محققين اين دانشگاه هستند

  كند.مصرف كنندگان مواد مخدر براي كاهش احتمال پيامدهاي منفي آن برجسته مي
دانشجويان در طول دوران دانشجويي خود نتايج تحقيقات فوق حاكي از اين مطلب است كه 

گار ات الكلي و سيافزايشي در نگرش و مصرف مواد، مشروب تبه دليل عوامل مختلف دچار تغييرا
ولي گيري از پژوهشهاي طاين تحقيقات همچنين بيانگر اين مطلب است كه بهره نتايجشوند. مي

منبعي مفيدي براي نشان دادن تغييرات حادث شده در زمينه رفتاري و نگرشي نسبت به مواد 
ج ه نتايامكان مقايسه بهتري را نسبت ب گردآوري اطلاعات به اين شيوه و همچنين است مخدر

  دهد.مقطعي بدست مي
 در مواد مصرف تغييرات و باشد شده انجام طولي صورت به كه تحقيقي هيچ كشور داخل در

 هلقام كمبود، اين به توجه با. نشد يافت باشد كرده گزارش را آموزان دانش يا دانشجويان بين
 در يراتتغي توصيف به ،گذشته نگر پانل و طولي پژوهشي طرح يك هاي داده از استفاده با حاضر
 دوران طول در دانشجويان از  اي نمونه بين درو سيگار  مخدر مواد به مربوط رفتار و نگرش

 اصيخ فرضيه و نظريه فاقد و دارد توصيفي اكتشافي جنبه مقاله اين. پردازد مي آنها تحصيل
 نه ار تغييرات بتوان تا شود مي باعث) مقطع دو در نمونه بودن يكي( پژوهش بودن پانل .است
 هك نمود مشخص و كرد دنبال نمونه داخل خاص هايگروه و افراد براي بلكه نمونه كل براي فقط
 رعكسب و اند پيوسته كنندگان مصرف جمع به اند كرده نمي مصرف قبلا كه كساني از ميزان چه

  .اي استو از اين حيث مقاله كار تازه

  تحقيق روش -٣
 فادهاست با تحقيق اين. دارد زيادي اهميت تحقيق ماهيت با مناسب روش علمي تحقيقات در 

 شيپيماي پژوهش. است گرفته صورت خودگزارشگري تكنيك از استفاده با و پيمايش روش از
 ياديز دهندگانپاسخ رفتار شخصيتي خصايص و ارزشها نگرشها، گيرياندازه و سنجش توانايي

ه گذشت پانل طرح از تحقيق اين در پيمايشي طرحهاي متنوع انواع از. دارد وسيعي سطح در را
 قطعم يك در فقط اطلاعات  تحقيق در زمان بعد كردن وارد براي شيوه اين در. شد استفاده نگر

 اتتغيير و شود مي جو و پرس افراد از زماني مقطع چند يا دو درباره ولي شوندمي گردآوري زماني
: ١٣٧٦ دواس،؛ ٤٤: ١٣٨٣سراج زاده، ( شوند مي شناسايي زماني مقاطع اين فاصله  در داده رخ
٤٨.(  



 ١٥......................................... مصرف راتييمصرف و نگرش نسبت به  مواد و تغ راتييتغ يمطالعه طول
 

 نمونه و جمعيت -١-٣
 دانشجويان همچنين و چهارم و سوم سال كارشناسي دانشجويان شامل تحقيق اين جمعيت
. بودند تحصيل به مشغول ٩١-٩٢ تحصيلي سال در كه است خوارزمي دانشگاه ارشد كارشناسي

 غيراحتمالي گيرينمونه انواع از پژوهش اين در گيرينمونه روش. است بوده نفر ٢٩٩ نمونه حجم
 بهره محج با متناسب ايسهميه گيرينمونه از غيراحتمالي گيرينمونه مختلف انواع از. است بوده

 انتخاب انشكدهد هر در تحصيل به مشغول دانشجويان تعداد اساس بر هانمونه و شد گرفته
  .باشدمي فرد تحقيق اين در مشاهده واحد و تحيليل واحد .اندشده

  تحقيق متغيرهاي -٢-٣
و همچنين  ١٣واقعي و ١٢نگرشي وجه دو با مواد به ١١گرايش تغييرات حاضر تحقيق در متغيرها

-ازسنجه رفته،گ صورت تغيير تبيين براي. هستندميزان تغييرات مصرف مشروبات الكلي و سيگار 

 به ات شد خواسته نپاسخگويا از و شد گرفته بهره مخدر مواد به مربوط رفتار و نگرش براي اي
 نيز و زمان  انجام پژوهش در خود توضع به توجه با هاسنجه اين به مربوط هايگويه و پرسشها

  . دهند پاسخ دانشگاه به ورود هنگام در وضعيتشان
 به تنسب منفى يا مثبت عمل انجام براى قبلى گيرىموضع نوعى نگرش :نگرش تغيير
 حالات به عاطفى ـ روانى حالات تبديل در دهندهجهت نقش و است حوادث و اشيا اشخاص،
 ميزان تعيين نگرش از منظور تحقيق اين در). ٥٣٨: ١٣٦٨ برگ، كلاين( كندمى ايفا حركتى

 نوانع به. است دانشجو براي مواد به نسبت منفي يا مثبت عمل انجام براي آمادگي و مطلوبيت
. نكنند اي كنند مصرف مخدر مواد بايد دانشجويان آيا كه پرسيد توانمي نگرش يگويه براي مثالي

-پاسخ طيف با) ١٣٨٢( زادهسراج نگرشي سنجه هايگويه از متغير اين كردن عملياتي منظور به

 گرشن تغيير سنجش براي. شد گرفته بهره مخالفم خيلي تا موافقم خيلي از ايگويه پنج هاي
 هب سپس دهد پاسخ خود زمان  انجام پژوهش درباره ابتدا را هاگويه شد خواسته دانشجو از ابتدا

 سنجه ناي به پاسخگويان نمره تفاضل. دهند پاسخ دانشگاه به ورود زمان به توجه با هاگويه همين
 مي نشان را نگرش تغيير ميزان دانشگاه، به ورود زمان در آنها نمره با زمان  انجام پژوهش در

  . دهد

  

گرشي است. منظور از بعد ندر اينجا گرايش به دو بعد نگرشي و رفتاري تفكيك شده و مورد بررسي قرار گرفته  - ١١
  آمادگي براي مصرف و منظور از بعد رفتاري يا واقعي انجام عمل مصرف بوده است.

12 - attitude 
13 - actual 
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  زمان  انجام پژوهش در نگرش نمره - دانشگاه به ورود زمان در نگرش نمره= نگرش تغيير

 امانج عملا افراد  كه شودمي گفته عملي به رفتار: مواد مصرف به مربوط رفتار تغيير
 مواد زا استفاده تجربه آيا كه شد پرسيده دانشجويان از مخدري، مواد رفتار تعيين براي. دهندمي

 ٢ تا١ هرگز، پاسخ هايگزينه با مصرف تجربه دفعات تعداد(  ميزان؟ چه به و اند؟داشته را مخدر
 در آنها مصرف تجربه  بارهدر سوال نيهم سپس ا) بار ٢٠از بيش و بار ٢٠ تا ١٠ بار، ٩ تا ٣ بار،

 املش( مختلف مواد تفكيك به سوال اين  است ذكر به لازم. شد مطرح  دانشگاه به ورود هنگام
 زارشگ مواد تفكيك به هم و كلي، صورت به هم تغيير حال عين در. شد مطرح) الكلي مشروبات

  .است شده
 رفمص تجربه - دانشگاه به دوور هنگام در مواد مصرف تجربه=  مواد به نسبت رفتار تغيير

  زمان  انجام پژوهش در مواد

 جداگانه ايه پرسش با  سيگار مصرف به مربوط رفتار :سيگار مصرف به مربوط رفتار تغيير
 مقايسه رد متفاوتي الگوي دانشجويان بين در سيگار از استفاده زيرا اند، گرفته قرار پرسش مورد

 در سيگار مصرف ميزان از پرسش براي. باشدمي ترمتداول و دارد الكلي مشروبات و مخدر مواد با
 ٣ روز، در نخ ٢ تا ١ هرگز، پاسخ هايگزينه از پرسشنامه اجراي زمان در و دانشگاه به ورود زمان

  .شد استفاده  روز ٢٠ از بيش و روز در نخ ٢٠ تا ١٠ روز، در نخ ٩ تا
 - اهدانشگ به ورود هنگام در روز در مصرفي سيگار ميزان  = سيگار به نسبت رفتار تغيير

  زمان  انجام پژوهش در روز در مصرفي سيگار ميزان

  پايايي و اعتبار -٣-٣
 متخصصين اين حوزه مطالعاتي استفاده و مشورت با و شد تهيه مقدماتي پرسشنامه ابتدا در
 باراعت آوردن دست به منظور به سپس. گرفت قرار تاييد مورد هاسنجه محتوايي و صوري اعتبار
 سبتن رفتار سنجه جمله از شد استفاده تحقيق متغيرهاي زمينه در افتاده جا هاي سنجه از معيار

 رد افتاده جا دوسنجه از ابتدا اعتياد به نسبت نگرش متغير براي و )١٣٨٢ زاده، سراج(  مواد به
 رفيعي،( ايگويه ٢٥ سنجه و) ١٣٨٢ زاده، سراج( ايگويه ١٦ سنجه شد گرفته بهره آزمون پيش

 هاويهگ كمتر تعداد سبب به اما بودند برخوردار بالايي پايايي و اعتبار از سنجه دو هر كه) ١٣٩٠
 ينظر انتظارات با ها فرضيه تطبيق با همچنين. گرفت قرار استفاده مورد  ايگويه ١٦ سنجه
 ٢١ لتكمي از بعد نيز پرسشنامه پايايي سنجش جهت. بدست آمد نيز پرسشنامه سازه اعتبار

 يزانم آوردن بدست براي كرونباخ آلفاي ضريب از) تست پري( آزمون پيش عنوان به پرسشنامه
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 ساير اب كمتري همبستگي كه هاييگويه يا گويه و شد استفاده اي تحقيقگويه ١٦ شاخص پايايي
 ميزان ضريب. شد هاآن جايگزين ديگري متناسب هايگويه يا و شده اصلاح يا داشتند هاگويه

 ٧٦٨/٠و در آزمون نهايي برابر  ٨٤٥/٠اي تحقيق برابر  گويه ١٦آلفا پيش آزمون براي شاخص 
  بوده است.

  ي پژوهشهايافته -٤

  پاسخگويان ويژگيهاي -١-٤
 مردان را درصد ٦١ و زنان را نمونه درصد ٣٩ جنسيت نظر از نمونه، افراد نفر ٢٩٩ مجموع زا

 و مطلقه افراد درصد ١ و متاهل درصد ١٢  مجرد افراد را نمونه كل از درصد ٨٥. دادند تشكيل
 درصد ٦٤,٥ تحصيلي، رشته حيث از. ندبود كرده فوت همسرانشان بودندكه كساني نيز درصد ١

 رياضي دانشجويان درصد ١٤,٧ و پايه علوم درصد ٢٠,٧ انساني علوم هايرشته دانشجويان ،نمونه
 بيرون درصد ١٦,٧ خوابگاهي، درصد ٧٩,٦ ،دانشجويي دوران در سكونت نوع نظر از. بودند  فني و
  درصد ٥٢. كردند مي زندگي خانواده بدون خوابگاه از بيرون درصد ٣,٧ و خانواده با خوابگاه از

 ،دادندمي انجام موردي كارهاي درصد ٢٧,٤ ،نداشتند دانشجويي دوران در شغلي هيچ پاسخگويان
 نظر از. بودند وقت تمام شغل يك داراي رصدد ٨ و بودند وقت پاره شغل يك داراي درصد ١٢

 و متوسط درصد ٣٢ پايين، اجتماعي پايگاه داراي نمونه درصد ٦٢ ١٤اقتصادي -اجتماعي پايگاه
   گرفتند قرار بالا پايگاه در درصد ٧

  مطالعه مورد نمونه در مخدر مواد به نسبت رفتار و نگرش تغييرات وضعيت
 تحصيل دوران طول در شده حادث نگرشي و رفتاري تغييرات و مصرف تجربه بخش اين در

 غييراتت مصرف، تجربه اولين سن قبيل از متغيرهايي و شوند مي توصيف بررسي مورد نمونه در
 و وادم تفكيك به هم و كلي صورت به هم مواد به نسبت رفتار تغيير ،دموا به نسبت نگرش

 ليبه تفكيك جنس و رشته تحصي سيگار و الكلي مشروبات به نسبت رفتار تغييرات مچنينه
  .دنگيرمي قرار تحليل و بررسي مورد

  

براي سنجش متغير پايگاه اجتماعي از تركيب سه شاخص سطح تحصيلات پدر و مادر، ميزان درآمد خانواده  - ١٤
  اش بهره گرفته شد.ي خانواده پدريدر ماه و برآورد خود شخص از پايگاه درآمد
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  مصرف تجربه اولين سن و سيگار و مشروبات الكلي مخدر مواد مصرف تجربه
. است الكلي مشروبات و سيگار مخدر، مواد مصرف بار اولين متغير بيانگر ١ شماره جدول

 مصرف سيگار يكبار حداقلدرصد  ٧/٤٩ دانشجويان پسر مجموع از كه دهندمي نشان هاداده
- ها همچنين نشان ميداده. درصد است ٢/١٩برابر ولي اين رقم براي دنشجويان دختر  اندكرده

بار مصرف مواد را دارند و اين در حالي  ١حداقل تجربه  دانشجويان پسردرصد از  ٥٠,٣دهند كه 
 پسردرصد از پاسخگويان  ٨/٥٠ درصد است. ١٠برابر  دانشجو دختراناست كه اين رقم براي 

ر دانشجويان دختلي را دارند و اين رقم براي داراي حداقل يكبار تجريه استفاده از مشروبات الك
دهند از نظر رفتاري (تجربه هاي فوق نشان ميدرصد است. به طوري كه داده ٣/٨پاسخگو برابر

 بيشتري در رابطه با مصرف سيگار،مصرف  يو چشمگيري تجربهبه نح دانشجويان پسرمصرف) 
  ناولي براي سني ميانگين كه است اين بيانگر همچنين هادادهدارند.  بات الكلي و موادمشرو

 ٢/١٩ و ٦/١٨ ،٢/١٨ ترتيب بهبراي دانشجويان پسر  الكلي مشروبات و مخدر مواد ،سيگار مصرف
دهند ها نشان ميهمانگونه كه داده .است ١/١٩ و٨/٢٠، ٤/١٨و براي دانشجويان دختر سال

اسخگو دانشجويان دختر و پسر پميانگين سني اولين تجربه مصرف سيگار و مشروبات الكلي براي 
تقريبا برابر است ولي ميانگين اولين تجربه مصرف مواد مخدر براي دانشجويان پسر دو سال زودتر 

  .از دانشجويان دختر است

  به تفكيك جنس مصرف اولين سن و الكلي مشروبات و سيگار مخدر، مواد مصرف: ١ جدول

  متغير
  الكلي مشروبات  مخدر مواد  سيگار

  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد

  ٣/٨  ٨/٥٠ ١٠  ٣/٥٠  ٢/١٩  ٧/٤٩  كرده مصرف افراد درصد

  ٧/٩١  ٢/٤٩  ٩٠  ٧/٤٩  ٨/٨٠  ٣/٥٠  نكرده مصرف افراد درصد

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  مجموع

  ١/١٩  ٢/١٩  ٨/٢٠  ٦/١٨  ٤/١٨  ٢/١٨  البه س مصرف اولين سن ميانگين

  
  بر حسب جنس مخدر تغييرات مصرف مواد -٢-٤

تغييرات رفتاري (مصرف مواد) دانشجويان نسبت به مواد مخدر را  ٢هاي جدول شماره داده
ها مشخص است دهد. همانگونه كه از دادهدر دوره دانشجويي بر حسب جنس نشان مي

 به طوري كه و نوع اين تغييرات بين دانشجويان دختر و پسر وجود داردميزان هايي در تفاوت
كردند يا مصرف پاييني ان ورود به دانشگاه يا مواد مصرف نميدانشجويان دختري كه در زم
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اند. درصد افزايش ميزان مصرف مواد را تجربه كرده ٣/٦مقدار  ، در زمان انجام پژوهشداشتند
اين در حالي است كه دانشجويان دختري كه در هنگام ورود به دانشگاه مصرف مواد مخدر 

اند. اين درصد كاهش مصرف مواد را تجربه كرده -٣/٨متوسطي داشتند در زمان انجام پژوهش 
وضعيت در مورد دانشجويان دختري كه در زمان ورود به دانشگاه ميزان مصرف مواد بالايي 

اند قدري متفاوت است بطوري كه در زمان ورود به دانشگاه دانشجويان دختري كه مصرف داشته
درصد از  ٧/١زمان انجام پژوهش حاضر  بالاي مواد مخدر داشته باشد وجود نداشته ولي در

اند. تغييرات مصرف مواد در پسران دانشجو دانشجويان دختر مصرف بالاي مواد مخدر داشته
اي با دختران دانشجو دارد؛ بطوري كه در هر سه طبقه مصرف كم، مصرف تفاوت قابل ملاحظه

قابل مشاهده است ولي ميزان اي در بين آنها تغييرات افزايشيمتوسط و مصرف زياد مواد مخدر 
ردند كيا مواد مصرف نمي اين تغييرات افزايشي در دانشجويان پسري كه در هنگام ورود به دانشگاه

). همچنين اين روند افزايشي مصرف ٧/٢٢اند بيش از ساير طبقات است (و يا مصرف كمي داشته
   ).٤/١٣د نيز قابل توجه است (اندر دانشجوياني كه زمان ورود به دانشگاه مصرف بالايي داشته

 جنس حسب بر مخدر مواد مصرف تغييرات :٢ جدول

 استفاده از مواد (درصد)

 متغير مصرف مواد
 زن مرد

درصد 
  تغيير

زمان  انجام 
  پژوهش

زمان 
  ورود

درصد 
  تغيير

زمان  انجام 
  پژوهش

زمان 
  ورود

  ١مصرف كمبدون مصرف و   ٨٥  ٧/٩١  ٣/٦  ٦٢  ٧/٤٤  ٧/٢٢

  مصرف متوسط  ١٥  ٧/٦  -٣/٨  ٥/٣٣  ٧/٣٧  ٢/٤

  مصرف زياد  ٠  ٧/١  ٧/١  ٥/٤ ٩/١٧ ٤/١٣

  مجموع  ١٠٠  ١٠٠    ١٠٠  ١٠٠  

  
  بر حسب جنسنسبت به مواد نگرش  تغييرات -٣-٤

ي ابيانگر اين امر است كه هر دو گروه جنسي تغييرات مشابه نگرشي ٣هاي جدول شماره داده

  

ا تا  اصلهاي مربوط به مصرف مواد كه شامل طيف پنج پاسخي از رسد كه پاسخنكته لازم به نظر مي ذكر اين - ١
هاي بدست آمده به منظور توان مقايسه بهتر بيش از بيست بار در هفته بوده با هم جمع شده و  سپس فراواني

بندي شده است. در نتيجه . مصرف بالا، دسته٣. مصرف متوسط و ٢و مصرف كم . بدون مصرف ١قسمت:  ٣به 
  اند. درصد بالايي از افراد دسته اول، كساني هستند كه اصلا مواد مصرف نكرده
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اند با اين تفاوت كه اين تغييرات در تجربه كردهدر طول دوران تحصيل نسبت به مواد مخدر 
پسران دانشجو قدري بيش از دختران است. به عبارتي در طول دوران تحصيل از تعداد دانشجويان 

 –٥/٨و -١/٢به ترتيب (اند كاسته شده چه دختر و چه پسر كه نگرش منفي به مواد مخدر داشته
رش مثبتي به مواد مخدر ختر و پسري كه نگدرصد) و در طرف مقابل به تعداد دانشجويان د

درصد) افزوده شده است. لازم به ذكر است كه قدري از اين  ٥/٤ و ٥/٢ترتيب (به  داشته اند،
ه مواد مخدر بينابيني ب تغييرات نگرشي نيز مربوط به دانشجويان دختر و پسري است كه نگرشي

  اند.داشته

 جنس حسب بر مواد به نسبت نگرش تغييرات: ٣ جدول

 تگرش به مواد (درصد)

نگرش نسبت به 
 مواد

 زن مرد

درصد 
  تغيير

زمان  انجام 
  پژوهش

زمان 
  ورود

درصد 
  تغيير

زمان  انجام 
  پژوهش

زمان 
  ورود

  نگرش منفي  ٢/٤٤  ٧/٤١  -١/٢  ٦/٣٥  ١/٢٧  -٥/٨

  بينابين  ٨/٣٥  ٨/٤٠  ٥  ٣٥  ٣٩  ٤

  نگرش مثبت   ٢٠  ٥/١٧  ٥/٢  ٤/٢٩ ٩/٣٣ ٥/٤

  مجموع  ١٠٠  ١٠٠    ١٠٠  ١٠٠  

  تغييرات مصرف سيگار بر حسب جنس -٤-٤
بيانگر تغييرات مصرف سيگار در بين دانشجويان پسر و دختر در  ٤هاي جدول شماره داده

هاي اين جدول مشخص است تغييرات مصرف . همانگونه كه از دادهطول دوران تحصيل آنهاست
كرده است، با اين تفاوت كه افزايش سيگار در هر دو جنس به سمت افزايش مصرف سوق پيدا 

مصرف سيگار در پسران دانشجو به مراتب از دختران بيشتر بوده است. الگوي كلي اين تغييرات 
اي بوده است كه در طول دوران تحصيل از مصرف تفنني به افزايشي در هر دو جنس به گونه

جهت پيدا كرده است.  مصرف مداوم و از تعداد محدود نخ مصرفي به تعداد زياد نخ مصرفي
همانگونه كه ذكر شد ميزان اين تغييرات در پسران بيش از دختران دانشجو بوده است و بيشترين 
ميزان تغيير افزايشي در گروه پسران دانشجو نيز مربوط به دانشجويان پسري بوده است كه در 

  اند.كردهر مصرف مينخ در روز سيگا ١٠ش از نخ در روز و بي ١٠تا  ٦هنگام ورود به دانشگاه 
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 جنس حسب بر سيگار مصرف تغييرات :٤ جدول

 سيگار(درصد) مصرف
در روز مصرف سيگار  

 زن مرد

رصد د
  تغيير

 انجام زمان
  پژوهش

زمان 
  ورود

درصد 
  تغيير

 زمان  انجام
  پژوهش

زمان 
  ورود

 
 

  نه اصلا  ٩٠  ٥/٨٧  -٥/٢  ٧/٧٧  ٣/٦٠  -٤/١٧

  و تفريحيگاه گاه   ١٠  ٢/٩  -٨/٠  ٥/١٤  ٣/١٢  -٢/٢

  يك تا دو نخ در روز  ٠  ٧/١  ٧/١  ١/١ ١/١ ٠

  دو تا پنج نخ در روز ٠ ٠ ٠ ٢/٢ ٧/٦ ٤,٥

  شش تا ده نخ در روز ٠ ٠ ٠ ٤/٣ ٦/١٠ ٧,٢

  بيش از ده نخ در روز ٠ ٧/١ ٧/١ ١/١ ٩/٨ ٨/٧

  مجموع  ١٠٠  ١٠٠    ١٠٠  ١٠٠  

 

  تغييرات مصرف مشروبات الكلي بر حسب جنس -٥-٤

 مصرف مشروبات الكلي بر حسب جنستغييرات : ٥ جدول

 مصرف مشروبات الكلي(درصد)
تعداد تجربه 

مصرف 
 مشروبات الكلي

 زن مرد

درصد 
  تغيير

  زمان  انجام
  پژوهش

زمان 
  ورود

درصد 
  تغيير

  زمان  انجام
  پژوهش

زمان 
  ورود

  نه اصلا   ٨٥  ٧/٩١  ٦,٧  ٦/٦٧  ٢/٤٩  -٤/١٨

  يك تا دو بار  ١٠  ٣/٣  -٧/٦  ٣/١٧  ١٤  -٣/٣

  سه تا نه بار   ٥  ٧/١  -٣,٣  ٦/٥ ٨/٧ ٢/٢

  ده تا بيست بار ٠ ٧/١ ٧/١ ٧/١ ٨/٧ ٦,١

  بيش از بيست بار ٠ ٧/١ ٧/١ ٨/٧ ٢/٢١ ٤/١٣

  مجموع  ١٠٠  ١٠٠    ١٠٠  ١٠٠  

حاكي از اين هستند كه به مانند مصرف سيگار، در مصرف مشروبات الكلي  ٥هاي جدول داده
نيز تغييرات افزايشي در مصرف در بين دانشجويان پسر بيش از دانشجويان دختر بوده است. در 
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بين دختران دانشجو تغييراتي اندكي در افزايش ميزان مصرف و جهت يافتن اين افزايش از 
رر ديده مي شود. در پسران دانشجو تغييرات افزايشي مصرف استفاده محدود به استفاده مك

تري قابل ردگيري است. بطوري كه هر مشروبات الكلي در طول دوران تحصيل به شكل محسوس
كردند يا استفاده چه از جمعيت افراد دانشجويان پسري كه يا مشروبات الكلي مصرف نمي

د و كردنكه مشروبات الكلي مصرف ميمحدودي داشتند كاهش يافته به جمعيت دانشجوياني 
ميزان مصرف آنها نيز افزايش يافته افزوده شده است. اين افزايش مصرف در بين دانشجويان 

بار مشروبات الكلي مصرف  ٢٠تا بيست بار و بيش از  ١٠پسري كه در هنگام ورود به دانشگاه 
  تر است.اند، مشهودكرده

  تحصيلي تغييرات مصرف مواد بر حسب رشته -٦-٤
رات مصرف مواد حاكي از اين است كه در گروه علوم انساني تغيي ٦شماره جدول  يهاداده

به صورتي كه دانشجويان اين گروه در طول دوران تحصيل خود به سمت افزايشي بوده است، 
اند. نكته قابل ذكر در رابطه با اين گروه تغييركاهشي افزايش مصرف مواد مخدر سوق پيدا كرده

يا مواد مصرف نمي  انجام پژوهشزمان درصد دانشجوياني است كه در زمان ورود به دانشگاه و در 
  .كردند يا ميزان مصرف آنها كم بوده است

دانشجوياني كه در دو زمان ورود به  ، درصدبه موازات اين كاهش لازم به ذكر است كه 
افزايش يافته  ،اندشگاه و زمان انجام پژوهش مصرف متوسط و مصرف بالاي مواد مخدر داشتهدان

 ٣/٤در گروه علوم پايه تغييرات تا حدي متفاوت از گروه علوم انساني است. در اين گروه است. 
كردند مصرف مواد درصد به ميزان دانشجوياني كه در هنگام ورود به دانشگاه يا مواد مصرف نمي

درصد ميزان دانشجوياني  ٧/٨توان شاهد كاهش اند، اضافه شده است. همچنين مياندكي داشتنه
اند، با اين وجود بود كه هنگاه ورود به دانشگاه  و در زمان انجام تحقيق مصرف متوسطي داشته

درصد به ميزان دانشجوياني كه در زمان ورود به دانشگاه و در زمان انجام تحقيق مصرف  ٤/٤
اند، افزوده شده است. در گروه رياضي و فني تغييرات تا حدي متفاوت از دو گروه ادي داشتهزي

درصد از ميزان دانشجوياني كه در زمان ورود به دانشگاه يا مواد ٣/٤ديگر است. در اين گروه 
كردند و يا مصرف اندگي داشتند به نسبت زمان انجام پژوهش كاسته شده است. مصرف نمي

) درصد از ميزان دانشجوياني بود كه در -٩/١٢توان شاهد كاهش ميزان قابل توجه (همچنين مي
اند. نكته قابل توجه در زمان ورود به دانشگاه و در زمان انجام پژوهش مصرف متوسطي داشته

درصد در افزايش ميزان دانشجوياني است كه در زمان  ٤/١٧رابطه با گروه رياضي و فني جهش 
كردند ولي در زمان انجام پژوهش روند افزايشي قابل تاملي را مواد مثصرف نمي ورود به دانشگاه
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دهد. درواقع تغييرات افزايشي در ميزان مصرف زياد در گروه رياضي و فني بسيار قابل نشان مي
توجه است، به گونه اي كه در هنگام ورود به دانشگاه هيچ يك از دانشجويان اين گروه مصرف 

درصد آنها داراي مصرف بالاي مواد  ٤/١٧ه نكرده اند، ولي در زمان انجام پژوهش بالايي را تجرب
  هستند.

 تغييرات مصرف مواد بر حسب رشته تحصيلي: ٦جدول 

 مصرف مواد(درصد)
متغير مصرف 

 مواد

  علوم انساني علوم پايه رياضي و فني

درصد 
  تغيير

زمان  
  انجام

  پژوهش

زمان 
  ورود

درصد 
  تغيير

  زمان
انجام 
 پژوهش

زمان 
  ورود

درصد 
  تغيير

 
زمان  
  انجام

  پژوهش
  

زمان 
  ورود

 

٢/٧٥  ١/٦٤  -١/١١  ٢/٥٢  ٥/٥٦  ٣/٤ ٩/٧٣  ٦/٦٩  -٣/٤  
بدون مصرف يا 

  مصرف كم
  مصرف متوسط  ٨/٢١  ٢/٢٥  ٤/٣  ٥/٤٣  ٨/٣٤  -٧/٨  ١/٢٦  ١٣  -٩/١٢

  مصرف زياد  ٩/٢  ٧/١٠  ٨/٧  ٣/٤ ٧/٨ ٤/٤ ٠ ٤/١٧ ٤/١٧

  مجموع  ١٠٠  ١٠٠    ١٠٠  ١٠٠    ١٠٠  ١٠٠  

   
  تغييرات نگرش نسبت به مواد بر حسب رشته تحصيلي -٧-٤

 ر سه گروه دانشجويان علوم انساني،حاكي از اين امر است كه در ه ٧هاي جدول شماره داده
علوم پايه و رياضي و فني درصد دانشجوياني كه در هنگام ورود به دانشگاه نگرش منفي نسبت 

دانشجوياني كه در هر سه گروه و در مقابل  تحقيق كاهش يافتهاند در زمان انجام به مواد داشته
اين تغييرات  .اند روند افزايشي داشته استهنگام ورود به دانشگاه نگرش بينابيني به مواد داشتهدر 

كاهشي و افزايشي در هر سه گروه تقريبا مشابه است. با اين حال در گروه علوم انساني، نگرش 
مان اند نسبت به زم ورود به دانشگاه نگرش مثبتي به مواد مخدر داشتهدانشجوياني كه در هنگا

دهد و اين در حالي است كه در دو گروه علوم پايه و درصد افزايش را نشان مي ٦/٢انجام تحقيق 
  شود.فني و رياضي در اين مقوله تغييري مشاهده نمي
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  تغييرات نگرش نسبت به مواد بر حسب رشته تحصيلي:  ٧ جدول

 مصرف مواد(درصد)

نگرش 
ت نسب

 به مواد

  علوم انساني علوم پايه رياضي و فني

درصد 
  تغيير

زمان  
انجام 
  پژوهش

زمان 
  ورود 

درصد 
  تغيير

زمان  
انجام 
  پژوهش

زمان 
  ورود

درصد 
  تغيير

زمان  
انجام 
  پژوهش

زمان 
  ورود

 

٢/٣٩  ٤/٣٢  -٨/٦  ١/٣٩  ٨/٣٤  -٣/٤ ١/٣٩  ٨/٣٤  -٣/٤  
نگرش 
   منفي

٨/٣٤  ٢/٣٩  ٦/٥  ١/٣٩  ٥/٤٣  ٤/٤  ٥/٣٤  ١/٣٩  ٦/٤  
نگرش 
  بينابين

. ٢٦  ٤/٢٨  ٤/٢  ٧/٢١ ٧/٢١ . ١/٢٦ ١/٢٦  
نگرش 
   مثبت

  مجموع  ١٠٠  ١٠٠    ١٠٠  ١٠٠    ١٠٠  ١٠٠  

  
  تغييرات مصرف سيگار بر حسب رشته تحصيلي -٨-٤

ها نشانگر اين امر است كه درصد دانشجويان گروه ر رابطه به تغييرات مصرف سيگار دادهد
به  كردند، نسبتعلوم انساني و رياضي و فني كه در هنگام ورود به دانشگاه سيگار مصرف نمي

گروه علوم انساني اين درصد زمان انجام پژوهش كاهش چشمگيري داشته است. بطوري كه در 
درصد تغيير پيدا كرده  ٩/٧٣درصد به  ٧/٩٥درصد و در گروه رياضي و فني از  ١/٦٩به  ٧/٨٠از 

اند و حتي مصرف گاه و گاه است. ولي در اين مقوله دانشجويان گروه علوم پايه تغييري نداشته
نشگاه كاهش ملموسي داشته و از تفريحي آنها در زمان انجام پژوهش نسبت به هنگام ورود به دا

گاه تفريحي سيگار در رابطه مصرف گاه و دهد. درصد كاهش را نشان مي ٧/٨درصد به  ٤/١٧
دانشجويان گروه علوم انساني و رياضي و فني بر عكس دانشجويان گروه علوم پايه داراي تغييرات 

اند و ميزان اين افزايش در بين گروه رياضي و فني بيش از گروه افزايشي در ميزان مصرف بوده
ار در زان مصرف سيگعلوم انساني بوده است. نكته جالب توجه اين است كه تغييرات افزايشي مي

 شان بصورت يكنواخت ادامهبين دانشجويان گروه علوم انساني نسبت به دوران ورود به دانشگاه
پيدا كرده است ولي اين روند يكنواخت افزايش ميزان مصرف در دو گروه علوم پايه و رياضي و 

زمان ورود به تغيير مصرف سيگار دانشجوياني كه در گردد. با اين حال در فني مشاهده نمي
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دانشگاه بيش از ده نخ در روز سيگار مصرف مي كردند، گروه رياضي و فني تغييرات افزايشي 
دهد. بطوري كه هيچ يك از دانشجوياني گروه رياضي بيشتري را نسبت به دو گروه ديگر نشان مي

ن د ولي در زماانكردهاي در هنگام ورود به دانشگاه بيش از ده نخ در روز سيگار مصرف نميو فني
درصد افزايش يافته است كه به نوبه خود  ٤/١٧ژوهش حاضر درصد اين دانشجويان به انجام پ

   هد.درقم قابل توجهي است و الگويي مشابه الگوي مصرف مواد را در بين اين دانشجويان نشان مي

 تغييرات مصرف سيگار بر حسب رشته تحصيلي: ٨جدول 

 (درصد)سيگار مصرف 

سيگارمصرف   
 علوم انساني علوم پايه رياضي و فني

زمان  
انجام 
  پژوهش

زمان 
  ورود 

زمان  
انجام 
  پژوهش

زمان 
  ورود

زمان  
انجام 
  پژوهش

زمان 
  ورود

  نه اصلا   ٧/٨٠  ١/٦٩  ٣/٧٨  ٣/٧٨ ٧/٩٥  ٩/٧٣

  گاه گاه و تفريحي  ٥/١٣  ١/١٢  ٤/١٧  ٧/٨  ٣/٤  ٧/٨

  يك تا دو نخ در روز  ١  ٩/١  ٠ ٠ ٠ ٠

  دو تا پنج نخ در روز ٩/١  ٨/٥ ٠ ٠ ٠  ٠

  شش تا ده نخ در روز ٩/٢  ٢/٨ ٠ ٣/٤ ٠  ٠

  بيش از ده نخ در روز ٠  ٩/٢ ٣/٤ ٧/٨ ٠  ٤/١٧

  مجموع  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠

  

  تغييرات مصرف مشروبات الكلي بر حسب رشته تحصيلي -٩-٤
الكلي در بين هاي جدول زير بيانگر اين امر هستند كه تغييرات مصرف مشروبات داده

دانشجويان هر سه گروه داراي روند افزايشي بوده است، بطوري كه از درصد دانشجوياني كه در 
ند، اكردند يا ميزان مصرف محدودي داشتههنگام ورود به دانشگاه يا مشروبات الكي مصرف نمي

تري يشكاسته شده و به درصد دانشجوياني كه در زمان انجام پژوهش مصرف مشروبات الكلي ب
 ٢٠و بيش از  ربا ٢٠تا  ١٠اند، افزوده شده است. اين تغيير افزايشي در دو گروهي كه بين داشته

 سبتنبيشتري دارد. بطوري كه در گروه علوم انساني  فراوانيكردند بار مشروبات الكلي مصرف مي
به  كردند مشروبات الكلي مصرف مي بار ٢٠تا  ١٠بين دانشجوياني كه در هنگام ورود به دانشگاه

درصد افزايش داشته است، اين نسبت براي دانشجوياني كه  ٨/٥به ٤/١زمان انجام پژوهش از 
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درصد افزايش يافته است. تغييرات  ٦/١٢به  ٣/٤كردند از بار مشروبات الكلي مصرف مي ٢٠بيش از
 ٢٠ تا ١٠درصد براي مقوله  ٧/٨ه ب ٠لوم پايه نيز به ترتيب از درصدي فوق الذكر براي گروه ع

بار مصرف، افزايش يافته  ٢٠درصد براي مقوله بيش از  ١٣به  ٧/٨ بار مصرف مشروبات الكلي و از
اين تغيير براي گروه رياضي و فني  كه به مانند مصرف سيگار و مواد است. لازم به ذكر است

 ١٤به  ٠بار مصرف و از  ٢٠تا  ١٠درصد براي مقوله  ٣/٤به  ٠چشمگيرتر است و به ترتيب از 
   دهد.بار مصرف تغيير را نشان مي ٢٠راي مقوله بيش از درصد ب

 غييرات مصرف مشروبات الكلي بر حسب رشته تحصيليت: ٩جدول 

 مصرف مشروبات الكلي (درصد)

مصرف 
 مشروبات الكلي

 علوم انساني علوم پايه رياضي و فني

زمان  انجام 
  پژوهش

زمان 
  ورود 

انجام  زمان 
  پژوهش

زمان 
  ورود

زمان  انجام 
  پژوهش

زمان 
  ورود

  نه اصلا   ٨/٧٧  ٦/٦٧  ٩/٦٠  ٥/٥٦ ٩/٧٣  ٦/٦٩

  يك تا دو بار  ١/١٢  ٢/٦  ١/٢٦  ١٣  ١٣  ٧/٨

  سه تا نه بار   ٩/٣  ٨/٤  ٣/٤ ٧/٨ ١٣ ٣/٤

  ده تا بيست بار ٤/١  ٨/٥ ٠ ٧/٨ ٠  ٣/٤

  بيش از بيست بار ٣/٤  ٦/١٢ ٧/٨ ١٣ ٠  ١٤

  مجموع ١٠٠  ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠  ١٠٠

  
  و سيگار مخدر مواد به نسبت رفتار و نگرش تغيير -١٠-٤

 يك حدود ،مورد بررسي مورد نمونه كل از كه است آن از حاكي  ١٠ شماره هاي جدولداده 
 مواد به مثبت نگرشي تغيير دچار خود تحصيل دوران طول در دانشجويان )درصد٢/٣٣( سوم

 مخدر مواد به نسبت آنها ارزيابي خود تحصيل دوره پايان در كه معني بدين اند،شده مخدر
 ٨/٣٠(سوم كي اند نيزبه مواد بدست آورده نسبت ترمنفي نگرش كه كساني نسبت و شده ترمثبت
 است آن نشانگر كه باشدمي درصد ٩/٣٥ مواد به نسبت نگرش تغيير عدم ميزان .است) درصد

. اندنداشته وادم به نسبت ايمنفي يا مثبت نگرشي تغيير دانشجويان از سوم يك  از بيش اندكي كه
 درصد ٩/٦١ مخدر مواد به نسبت رفتار تغيير عدم ميزاندهند كه ها نشان ميهمچنين داده

باشد كه نشانگر اين امر است مي درصد ٨ برابر مواد به نسبت منفي يرفتار تغيير ميزان .باشدمي
 فمصر از ،نداهكردمي مصرف مواد دانشگاه به ورود هنگام در كه دانشجوياني از كمي نسبت كه
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بت به شي نسنكته قابل توجه  تغييرات رفتاري افزاي .اندمصرف خود را قطع كرده يا كاسته خود
درصد است كه بيانگر اين امر است كه حدود يك سوم از دانشجويان  ١/٣٠مواد است كه برابر 

 اررفت تغيير حيث ازاند. مورد بررسي با افزايش مصرف مواد در دوران دانشجويي خود مواجه بوده
 حدود(دانشجويان  اكثريتبطوري كه  دارد وجود مشابهيتقريبا  وضع هم سيگار مصرف در

 ار مصرف يا شده افزوده مصرفشان بر پنجم يك حدود ،انداي نداشتهرفتاري تغييري) دوسوم
 جمعيت در مجموع در. اندكرده ترك يا شده كم مصرفشان از درصد ١٠ از كمتر و اند كرده شروع
 عرفم نمونه اينكه دليل به كه چند هر. است بوده مصرف افزايش سمت به تغييرات مطالعه، مورد

  . كرد احتياط بايد نتايج تعميم در نيست،

  سيگار و مخدر مواد به نسبت رفتار و نگرش فراواني نسبي (درصد) تغيير: ١٠جدول 

  تغيير
 هب نسبت تغييرنگرش

  مواد
 هب نسبت تغييررفتار

  مواد
 هب نسبت رفتار تغيير

  سيگار

  ٤/٢٢  ١/٣٠  ٢/٣٣  )افزايش( مثبت

  ٩/٦٩  ٩/٦١  ٩/٣٥  تغيير بدون

  ٧/٧  ٨  ٨/٣٠  )كاهش( منفي

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  مجموع

  
 تفكيك به دانشگاه به ورود هنگام و انجام پژوهش زمان در مواد مصرف تغييرات -١١-٤

  مخدر ماده

 شتهگذ در مواد مصرف به مربوط اطلاعات حاصل شود، تغييرات از تريدقيق تصوير اينكه رايب
 ١١ شماره جدول در مواد تفكيك به) تحصيل پاياني هايسال( حال و) دانشگاه به ورود زمان(

 تمشروبا از هرگز دانشگاه به ورود زمان در كه كساني نسبت  جدول اين هايداده طبق. ستا آمده
انجام  زمان در مقدار اين اما است، )درصد ٦/٧٤( چهارم سه حدود اندكردهنمي استفاده الكلي

 زمان در كه دانشجوياني مقابل، در. است يافته كاهش) درصد ٧/٦٦( دوسوم حدود بهتحقيق 
 اين كه اندبوده درصد  ٧/٥ فقط بوده بالايي سطح در آنها الكلي مشروبات مصرف دانشگاه به ورود

 مواد انواع كه كساني نسبت. است يافته افزايش درصد ٢/١٨ به تحصيل آخر هايسال در نسبت
 الكلي مشروبات مصرف از زمان دو هر در كنندمي مصرف حاضر حال در و كردندمي مصرف مخدر
 مطالعه مورد نمونه بين در ترامادول و ترياك خصوص به مواد مصرف اين، وجود با. است كمتر

 درصد ٦/٩٤ از اندنكرده مصرف اصلا را ماده دو اين كه كساني نسبت كه طوري به داشته افزايش
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 كساني نسبت. است يافته كاهش ترامادول براي ٥/٧٨ و ترياك براي درصد  ٣/٨٩به ورود، بدو در
 ٤/١٠ و درصد ٢ ترتيب به ترامادول و ترياك براي دارند، بالايي مصرف زمان  انجام پژوهش در كه

 يك از كمتر ماده دو هر براي دانشگاه به ورود هنگام در نسبت اين كه درحالي باشد،مي درصد
 ابلق افزايش است ترياك شبه مخدر و مسكن داروي يك كه ترامادول مصرف افزايش. بود درصد

 فمصر و تهيه قابل آسانتر شود، مي مصرف دارو يك عنوان به كه ماده اين. است داشته توجهي
 دليل همين به. شود داده جلوه موجه تواندمي دارويي مصرف عنوان به هم آن مصرف و است
 لاعاتاط. گيرد قرار استفاده مورد مصرف، متقاضيان بين در ترياك جايگزين نوعي به تواندمي

 و شيشه كوكايين، حشيش، هروئين، مثل مخدر مواد مصرف ساير كه است آن بيانگر موجود
  .است نداشته دانشگاه به ورود زمان به نسبت چنداني تغيير و بوده كم بسيار جوانا ماري

 به دانشگاه به ورود هنگام و زمان  انجام پژوهش در مواد مصرف : تغييرات١١جدول 
مصرفي ماده تفكيك  

  تعداد

 )درصد( مواد از استفاده

مصرفي ماده  

زياد مصرف متوسط مصرف   اصلا 

زمان  
انجام 
  پژوهش

 زمان
  ورود

زمان  
انجام 
  پژوهش

 زمان
  ورود

زمان  
انجام 
  پژوهش

 زمان
  ورود

  الكلي مشروبات  ٦/٧٤  ٧/٦٦  ٧/١٩  ٢/١٥  ٥,٧  ٢/١٨  ٢٩٩

  ترياك  ٦/٩٤  ٣/٨٩  ٧/٤  ٧/٨  .٧  ٢  ٢٩٩

  ترامادول  ٦/٩٤  ٥/٧٨  ٧/٤  ١/١١  .٧  ٤/١٠  ٢٩٩

  هروئين  ٣/٩٩  ٧/٩٨  ٧/٠  ٣/١  ٠  ٠  ٢٩٩

  حشيش  ٧/٩٨  ٣/٩٧  ٣/١  ٧/٠  ٠  ٢  ٢٩٩

  شيشه  ٣/٩٩  ٩٨  ٧/٠  ٣/١  ٠  ٧/٠  ٢٩٩

  دي اس ال  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٩٩

  جوانا ماري  ٣/٩٧  ٣/٩٧  ٧/٢  ٣/١  ٠  ٣/١  ٢٩٩

  كوكايين  ٠  ٣/٩٩  ٠  ٧/٠  ٠  ٠  ٢٩٩

  اكستازي  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٩٩
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 انزم در نگرش و ورود هنگام در مواد به نسبت نگرش بين رابطه مجموع فراواني -١٢-٤
  انجام پژوهش

 بين در آن با مرتبط رفتار نيز و مخدر مواد به نسبت نگرش تغييرات شود مشخص آنكه براي
 ورتص هايي گروه هچ در تغيير بدون يا مثبت، منفي، يها جابجايي و بوده چگونه پاسخگويان

 متقاطع صورت به را گذشته و حال وضعيت كه هاي جدول درقالب موجود اطلاعات است، گرفته
  .است حصول قابل پانل پژوهش يك در فقط اطلاعات نوع اين. شد تنظيم دهند مي نشان

 دانشگاه به ورود هنگام زمان دو هر در كه دانشجوياني كه است آن بيانگر زير جدول هايداده
 در كه دانشجوياني درصد، ٢٢ اندداشته مخدر مواد به منفي سطح نگرشانجام پژوهش  زمان و

 اندتهداش مواد به منفي در نگرش درگذشته و دارند مواد به بينابيني نگرش زمان  انجام پژوهش
 زمان در و دارند مواد به يمثبت نگرش زمان  انجام پژوهش در كه دانشجوياني و درصد ٢/١٢

 نتيجه اين. نداهداد اختصاص خود به را نمونه درصد ١/٥ اندداشته مواد به ايمنفي نگرش گذشته
 در زمان  انجام پژوهش در نگرش بين رابطه در فراواني بيشترين مجموع در كه دهدمي نشان

 بين دانشگاه به ورود هنگام در مواد به نسبت نگرش با منفي و بينابين ، مثبت سطح سه
 ايمنفي نگرش زمان  انجام پژوهش در هم و دانشگاه به ورود هنگام در هم كه است دانشجوياني

 دانشجوياني مجموع فراواني كه است آن از حاكي هاداده همچنين. باشدمي ،دارند مواد به نسبت
 نابينيبي نگرش گذشته در كه دانشجوياني و دارند مواد به منفي نگرش زمان  انجام پژوهش در كه
 زمان  انجام در بينابين نگرش متغير دو براي رقم اين. باشدمي درصد ٨/٦ برابر اندداشته مواد به

 درصد ٤/٢١ برابر دانشگاه به ورود هنگام در مواد به نسبت بينابين نگرش و مواد به نسبت پژوهش
 به بتنسبينابين  نگرش و زمان  انجام پژوهش در مواد به نسبت مثبت نگرش متغير دو براي و

 يفراوان بيشترين كه است نآ نشانگر كه باشدمي درصد ٨/٦ برابر دانشگاه به ورود هنگام در مواد
 نگرش دانشگاه به ورود هنگام در هم و زمان  انجام پژوهش در هم كه است كساني به مربوط

 در مواد هب نسبت منفي نگرش متغير دو بين فراواني درصد. دارند مخدر مواد به بينابيني نسبت
 و درصد ٧/٣برابر دانشگاه به ورود هنگام در مواد به نسبت مثبت نگرش و زمان  انجام پژوهش

 به تنسب  مثبت نگرش و زمان  انجام پژوهش در مواد به نسبت بينابين نگرش متغير دو براي
 در مواد به نسبت مثبت نگرش متغير دو براي و درصد ٤/٦ برابر دانشگاه به ورود هنگام در مواد

. باشدمي صددر ٦/١٥دانشگاه به ورود هنگام در مواد به نسبت مثبت نگرش و زمان  انجام پژوهش
 هافراواني نبيشتري نگرشي متغيرهاي بين ارتباط در كه كرد استنباط چنين توانمي كلي طور به

 نگرش زمان  انجام پژوهش و دانشگاه به ورود هنگام درهم  كه است دانشجوياني به مربوط
  .اندداشته مواد به نسبت همساني
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زمان   در نگرش و ورود هنگام در مواد به نسبت نگرش بين رابطه مجموع فراواني: ١٢ جدول
  انجام پژوهش

  نگرش
 هنگام ورود

  )منفي(
 هنگام ورود

  )بينابين(
  هنگام ورود

  )مثبت(
  جمع

  ٥/٣٢  ٧/٣  ٨/٦ ٢٢  )منفي( زمان انجام پژوهش

  ٤٠  ٤/٦  ٤/٢١  ٢/١٢  )بينابين( زمان انجام پژوهش

  ٥/٢٧  ٦/١٥  ٨/٦  ١/٥  )مثبت( زمان انجام پژوهش

  ١٠٠  ٧/٢٥  ٩/٣٤  ٣/٣٩  جمع

  
 هب ورود هنگام در مواد به نسبت رفتار بين رابطه مجموع فراواني بيانگر ١٣ شماره ولجد
 هنگام در كه دانشجوياني كه است آن از حاكي هاداده. باشدمي اجراي پژوهش زمان در و دانشگاه

 رفمص پاييني ميزان نيزانجام پژوهش  زمان در اندداشته پاييني مواد مصرف دانشگاه به ورود
 پاييني ميزان انجام پژوهش زمان در كه دانشجوياني ). همچنيندرصد ٩/٥٦( باشندمي دارا را مواد
 اندداشته قرار مواد مصرف متوسط سطح در دانشگاه به ورود هنگام در و كنندمي مصرف مواد

 مصرف مواد پاييني ميزان زمان انجام پژوهش در كه هيچ دانشجويي وجود نداشت و )درصد ٧/٦(
 يانگرب نتيجه اينه باشد. بود برخوردار مواد مصرف بالاي سطح از دانشگاه به ورود امهنگ در و كند
 قرار مواد مصرف پايين سطح در خود تحصيل دوره پايان در دانشجوياني عموماً كه است آن
 همچنين هاداده. اندداشته قرار مواد مصرف پايين سطح در نيز ورود هنگام در كه گيرندمي

 مواد مصرف متوسط سطح در زمان  انجام پژوهش در كه دانشجوياني كه است آن دهندهنشان
 و درصد ٤/١٠ اندداشته قرار مواد مصرف پايين سطح در دانشگاه به ورود درهنگام و دارند قرار

 ورود هنگام در و دارند قرار مواد مصرف متوسط سطح در انجام پژوهش  زمان در كه دانشجوياني
 زمان  انجام پژوهش در دانشجوياني و درصد ١٤ اندداشته قرار مصرف متوسط سطح در دانشگاه به
 مواد مصرف بالاي سطح در دانشگاه به ورود هنگام در و دارند قرار مواد مصرف متوسط سطح در

 عموماً  كه است آن بيانگر نتيجه اين.اندداده اختصاص خود به را نمونه درصد ٧/٠ اندداشته قرار
م زمان  انجا در دارند قرار مواد مصرف متوسط سطح در دانشگاه به ورود هنگام در كه دانشجوياني

 است آن دهندهنشان همچنين هاداده. گيرندمي قرار مواد مصرف متوسط سطح در نيز پژوهش
 هنگام در و دارند قرار مواد مصرف بالاي سطح در زمان  انجام پژوهش در كه دانشجوياني كه

زمان   در كه دانشجوياني درصد، ٤ اندداشته قرار مواد مصرف پايين سطح در دانشگاه به ورود
 متوسط سطح در دانشگاه به ورود هنگام در و دارند قرار مواد مصرف بالاي سطح در انجام پژوهش



 ٣١......................................... مصرف راتييمصرف و نگرش نسبت به  مواد و تغ راتييتغ يمطالعه طول
 

 مصرف بالاي سطح در زمان  انجام پژوهش در دانشجوياني و درصد٤/٥اندداشته قرار مواد مصرف
 درصد ٢  اندداشته قرار مواد مصرف بالاي سطح در نيز دانشگاه به ورود هنگام در و دارند قرار مواد

 متعلق فرواني بيشترين كه است آن نشانگر آمده بدست نتيجه. اندداده اختصاص خود به را نمونه
  .     دارند قرار مشابه مواد مصرف وضعيت يك در حال و گذشته در كه است دانشجوياني به

 به نسبت رفتار و ورود هنگام در مواد به نسبت رفتار بين رابطه مجموع فرواني: ١٣ جدول
  زمان  انجام پژوهش در مواد

  
زمان  مواد مصرف
  )پايين( ورود

زمان  مواد مصرف
  )متوسط(ورود

زمان  مواد مصرف
  )بالا( ورود

  جمع

زمان انجام  مواد مصرف
  )پايين(پژوهش

٥/٦٣  ٠  ٧/٦  ٩/٥٦  

زمان انجام مواد مصرف
  )متوسط(پژوهش

١/٢٥  ٧/٠  ١٤  ٤/١٠  

زمان انجام   مواد مصرف
  )بالا( پژوهش

٤/١١  ٢  ٤/٥  ٤  

  ١٠٠  ٧/٢  ١/٢٦  ٢/٧١  جمع

  
 و انجام پژوهش زمان  در سيگار مصرف مجموع فراواني درصد دهندهنشان ١٤ شماره دولج

زمان  انجام  در كه دانشجوياني است آن دهندهنشان هاداده. باشدمي دانشگاه به ورود زمان در
 سطح رد نيز دانشگاه به ورود هنگام در و دارند قرار پاييني سطح در سيگار مصرف نظر از پژوهش

 سطح در انجام پژوهشزمان   در كه دانشجوياني درصد، ٢/٦٤ اندداشته قرار سيگار مصرف پايين
 رارق سيگار مصرف متوسط سطح در دانشگاه به ورود زمان در و دارند قرار سيگار مصرف پايين
 رنددا قرار سيگار مصرف پايين وضعيت در زمان  انجام پژوهش در كه دانشجوياني و ٤/٦ اندداشته

 اين. باشندمي درصد ٧/٠اندداشته قرار سيگار مصرف بالاي سطح در دانشگاه به ورود هنگام در و
 هم كه است دانشجوياني به متعلق شده مشاهد فراواني بيشترين كه است آن دهندهنشان نتيجه

 قرار سيگار مصرف پايين وضعيت در زمان  انجام پژوهش در هم و دانشگاه به ورود هنگام در
 نددار قرار مصرف متوسط وضعيت در زمان  انجام پژوهش در كه دانشجوياني براي رقم اين. دارند

. باشدمي درصد ٤/٧برابر اندداشته قرار سيگار مصرف پايين وضعيت در دانشگاه به ورود هنگام در و
 رارق سيگار مصرف متوسط سطح در زمان  انجام پژوهش در كه دانشجوياني براي فراواني درصد
 براي و ٣/٤ اندداشته قرار سيگار مصرف متوسط سطح در نيز دانشگاه به ورود هنگام در و دارند
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 هنگام در و دارند قرار سيگار مصرف متوسط سطح در زمان  انجام پژوهش در كه دانشجوياني
. باشدمي درصد ٧/٠ برابر اندداشته قرار سيگار مصرف بالاي سطح وضعيت در دانشگاه به ورود

 قرار سيگار مصرف بالاي سطح در زمان  انجام پژوهش در كه دانشجوياني براي فراواني درصد
 براي و درصد ١١ اندداشته قرار سيگار مصرف پايين سطح در دانشگاه به ورود هنگام در و دارند

 رد گذشته در و دارند قرار سيگار مصرف بالاي سطح در زمان  انجام پژوهش در كه دانشجوياني
زمان  انجام  در هم كه دانشجوياني براي و درصد ٧/٢.اندداشته قرار سيگار مصرف متوسط سطح

 سطح در نيز دانشگاه به ورود هنگام در هم و دارند قرار سيگار مصرف بالاي سطح در پژوهش
 فراواني بيشترين كه است آن بيانگر هاداده. باشدمي درصد٧/٢ اندداشته قرار مواد مصرف بالاي

 ردمصرف پايين سيگار و  دانشگاه به ورود هنگام در كه است دانشجوياني به مربوط شده مشاهد
 .دارند قرار سيگار مصرف بالاي سطح در زمان  انجام پژوهش

 هب نسبت رفتار و ورود هنگام در سيگار به نسبت رفتار بين رابطه مجموع فراواني: ١٤ جدول
  زمان  انجام پژوهش در سيگار

  
 سيگار مصرف

 زمان ورود
  )پايين(

 سيگار مصرف
 زمان ورود

  )متوسط(

 سيگار مصرف
 زمان ورود

  )بالا(
  جمع

 زمان انجام پژوهش سيگار مصرف
  )پايين(

٢/٧١  ٧/٠  ٤/٦  ٢/٦٤  

 زمان انجام پژوهشسيگار مصرف
  )متوسط(

٤/١٢  ٧/٠  ٣/٤  ٤/٧  

 سيگار زمان انجام پژوهش مصرف
  )بالا(

٤/١٦  ٧/٢  ٧/٢  ١١  

  ١٠٠  ٤  ٤/١٣  ٦/٨٢  جمع

  گيرينتيجه و حثب -٥
توصيفي از وضعيت تغييرات رفتاري و نگرش دانشجويان نسبت هدف اين مقاله ارائه اطلاعاتي 

 با استفاده از روش پيمايشي طوليبوده و و سيگار در طول دوران تحصيل  ، مشروبات الكيبه مواد
نفر از دانشجويان  ٢٩٩گيري غير احتمالي متناسب با حجم و نمونه شامل نمونه و ٢گذشته نگر

  نشگاه خوارزمي به انجام رسيده است. در دادختر و پسر دانشگاه خوارزمي 

  

2 -Retrospective Longitudinal Survey 
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 دانشجويان تحصيل دوران طول در كه است موضوع اين دهندهنشان حاضر پژوهش هاييافته
 به تنسب نگرش تغييرات. شوندمي مخدر مواد به نسبت خود رفتار و نگرش در تغييراتي دچار
 كه كساني عموماً و باشدمي نازلي سطح در دانشجويان براي تحصيل دوران طول در مخدر مواد

 نيز ودخ تحصيل دوران پايان در دارند مواد به ايمنفي يا مثبت نگرش دانشگاه به ورود هنگام در
بر حسب جنس و اين تغييرات رفتاري و نگرشي  با اين وجود . كنندمي حفظ را نگرش همان
اري نگرشي و رفتكند. بطوري كه  تغييرات ي تحصيلي از الگوهاي متفاوتي پيروي ميرشته

 و دانشجويان پسر نسبت به دانشجويان دختر درصد قابل توجهي را به خود اختصاص داده است
ي تحصيلي ها. اين تغييرات در رابطه با رشتهتغيير بيشتري به سمت مصرف بيشتر داشته است

گروه   ندهد بطوري كه تغييرات نگرشي افزايشي دانشجويانيز به طرق گوناگوني خود را نشان مي
بيش از همتايان خود در گروه علوم پايه و رياضي و فني است. با اين حال  اندكيعلوم انساني 

رياضي و فني نسبت به سيگار و مواد و مشروبات الكلي تفاوت  تغييرات رفتاري دانشجويان رشته
انات نوس فاحشي با دو گروه ديگر دارد، بطوري كه دانشجويان اين گروه در طول دوران تحصيل از

كه در  دانشجوياني نسبتبيشتري در افزايش مصرف مواد، سيگار و مشروبات الكلي برخوردارند و 
و كنند بيش از داين گروه به سمت افزايش در سطح بالاي مواد، سيگار و مشروب سوق پيدا مي

  گروه ديگر است. 
 و مشروب يگارس و مواد واقعي مصرف همان يا رفتاري وضعيت مورد در به عبارتي ديگر

 مثبت تاريرف تغيير با خود تحصيل دوران طول در دانشجويان. باشدمي متفاوتي شكل به تغييرات
 از يتوجه قابل درصدو  شوندمي روروبه و مشروبات الكلي مواد و سيگار مصرف ميزان افزايش يا

 پايان در برخوردارند سيگار مصرف پايين ميزان از دانشگاه به ورود هنگام در كه دانشجويان،
 انولمسئ براي هشداري زنگ امر اين كه آورندمي روي سيگار بالاي مصرف به خود تحصيلي دوران
. ستا دانشجويان در بين سيگار مصرف افزايش اين رساندن داقلح به براي لازم اقدام انجام جهت

 اندانشجوي تحصيل دوران طول در سيگار مصرف همچون نيز الكلي مشروبات و مخدر مواد مصرف
 ودخ تحصيل دوران پايان در دانشجويان يعني گيرد،مي قرار رفتاري مثبت تغييرات معرض در

. وندشمي روروبه الكلي مشروبات و مخدر مواد مصرف افزايش با دانشگاه به ورود هنگام به نسبت
 در كه ودب دانشجوياني بين در الكلي مشروبات مصرف در زياد نسبتاً افزايش دهندهنشان هايافته

 ديني منع به توجه با. ندداشت پاييني سطح در الكلي مشروبات مصرف دانشگاه به ورود هنگام
 شرعي ماحكا تسلط شدن ضعيف نشانگر مشروبات مصرف در افزايش اين الكلي مشروبات مصرف

 رمادولتمخدر،  مواد بين در كه بود اين رديگ توجه جالب نتايج از .باشدمي دانشجويان زندگي بر
 خود به اندانشجوي بين در را مثبت مصرفي تغيير ميزان ينبيشتر ترتيب به ترياك آن از بعد و
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 مواد يرسا از بيش توجهي قابل طرز به ترمادوال مصرف مثبت تغييرات ميزان. بوند داده اختصاص
 يدارب به نوعي به ماده اين كه ،دانشجويان بين در كليشه اين وجود رسدمي نظر به. بود مخدر
 ، در افزايش مصرف آنكندميكمك  درسي مطالب بيشتر يرييادگبه  يا و امتحان شب در نماند
   داشته است. تأثير
نمي اندك است و مورد مطالعه ر مجموع، تغييرات افزايش مصرف مواد در بين دانشجويان د

ست، نبوده ا مثبتاي ارزيابي كرد، همچنين اين تغييرات يكسره توان آن را در حد نگران كننده
بلكه در جهت منفي هم بوده و شماري از كساني كه هنگام ورود به دانشگاه مصرف زياد داشته 
اند، در هنگام مطالعه از مصرفشان كم شده بود. با وجود اين، لازم است در دانشگاه مورد مطالعه 

با جديت دنبال شود. براي اين امر لازم است افراد در ي كاهش تقاضا ها برنامه هاو ساير دانشگاه
در جهت كاهش  آموزش هاي غير مستقيممعرض مصرف شناسايي و به درمان آنها كمك شود، 

تقاضا صورت گيرد، گروه هاي دانشجويي براي كمك به افراد در معرض خطر فعال شوند، و از 
شاط و پر تحرك و متنوع براي گذران اوقات فراغت، همه مهمتر با ايجاد فرصت هاي شاد، پرن

  .هاي مصرف كاهش يابدزمينه
هاي اين اره شود كه، دست كم بر اساس دادهدر عين حال لازم است به يك نكته مهم اش

مطالعه، افزايش مصرف مواد و مشروبات الكلي و سيگار در بين دانشجويان را نمي توان به نقش 
امر ناشي از پارامترهاي مربوط به محيط عمومي  زيرا ممكن است اين. خود دانشگاه نسبت داد

اجتماعي و تغيير منزلت افراد بعد از دوران دبيرستان باشد. براي تعيين نقش محيط دانشگاه بر 
ه طولي دانشجويان با هم سن و افزايش يا كاهش مصرف مواد مخدر، لازم است در يك مطالع

شوند. موضوعي كه مطالعات بعدي درباره تغيير نگرش و رفتار  هاي غير دانشجويشان مقايسهسال
   نسبت به مواد مخدر بايد به آن بپردازند.

  منابع
 ؛حميد پورشريفي، ؛صديقه جاه، ترقي ؛فرامرز اسمرود، سهرابي ؛سعيد ،زردخانه اكبري 

 ولي رمضاني، حميد و يعقوبي، ؛محمدرضا نژاد، فلسفي ؛حميد ،پيروي ؛فرهاد طارميان،
 دانشجويان در مخدر مواد مصرف و شناختي جمعيت هاي ويژگي .)١٣٨٩( اله

 .١-٢٢)، ١٢( ٧ ، تربيتي روانشناسي مطالعات فصلنامه .دولتي دانشگاههاي
 ،پسر دانشجويان بين در مخدر مواد مصرف چندگانه پژوهي مورد .)١٣٨٣( شهريار اميري 

 انشگاهد(دانشكده ادبيات و علوم انساني  .ارشد كارشناسي نامه پايان .دولتي دانشگاههاي
  .)بهشتي شهيد
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 تهران:نايبي هوشنگ ترجمه .اجتماعي تحقيقات در پيمايش .)١٣٧٦(  .دواس. اي. دي . 
  ).١٩٨٥. (ني نشر

 دانش در مخدر مواد مصرف وضعيت .)١٣٨٤( الهه ايزديان، سهيمي و آفرين موقر، رحيمي 
 .٩-٣٠) ١٩( ٥ ،اجتماعي رفاه پژوهشي علمي نامه فصل . كشور آموزان

 ين الدمينه و نيكنامي، شمس، الوپناهي، رحمن؛ رمضانخاني، علي؛ طاووسي، محمود؛ كوسه
). بررسي ارتباط بين سواد سلامت با آگاهي و نگرش نسبت به مضررات مصرف ١٣٩٥(

  .٣٨-٤٤)، ٤( ٣، مجله آموزش و سلامت جامعهسيگار در دانشجويان. 
 مسائل . شناختيپيمايش طولي، امكانات و مسائل روش .)١٣٨٦حسين ( سيد زاده، سراج

 .  ٣٩-٦٤ ،)٣( ٤٤، اجتماعي ايران
 ترياك مصرف بر موثر اجتماعي عوامل .)الف١٣٨٦( ايرج فيضي، و حسين سيد زاده، سراج 

  .٨١-١٠٢)، ٣١دوره جديد ( ،اجتماعي علوم نامه .دانشجويان بين در الكلي مشروبات و
 الكلي مشروبات و مخدر مواد مصرف .)ب١٣٨٦( ايرج فيضي، و حسين سيد زاده، سراج 

 نامه فصل .١٣٨١-١٣٨٢ تحصيلي سال در دولتي دانشگاههاي دانشجويان بين در
  .٨٥-١١٠)، ٢٥( ٦ ،اجتماعي رفاه پژوهشي

 دولتي دانشگاههاي در مخدر مواد مصرف شناسي شيوع .)١٣٨٢( .حسين سيد زاده، سراج 
 ريزي برنامه و فرهنگي مطالعات دفتر .١٣٨١-١٣٨٢ سال در علوم وزارت پوشش تحت

  . فناوري و تحقيقات علوم، وزارت
 ،پسر دانشجويان بين آور اعتياد مواد مصرف شيوع بررسي .)١٣٨٥( شهره سيام 

-٢٨٥ ،)٤( ٨، شرق طبيعت نامه فصل .١٣٨٤ سال در رشت شهر مختلف دانشگاههاي
٢٧٩. 

  ١٣٩١نژاد ليلي، احسان (لاكه، نسرين؛ اسيري، شهلا و كاظمقدسي، حسن؛ مختاري .(
شيوع مصرف سيگار و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي گيلان. 

 .٣٨-٤٣، )٦٧( ٢٢ مجله پرستاري و مامايي جامع نگر،
 تحليل ). ١٣٩٢نيا، اكبر؛ جانعليزاده چوب بستي، حيدر و جعفري، آزاده (عليوردي

مجله زني غير رسمي در نگرش دانشجويان نسبت به مواد (مخدر). اجتماعي نقش انگ
 .١-١٨، )٤( ١، پژوهشهاي راهبردي امنيت و نظم اجتماعي

 بررسي تاثير خودكنترلي و ١٣٩١پور، محمود و مرادي، فاطمه (نيا، اكبر؛ شارععليوردي .(
سعه ي مطالعات توفصلنامهبر نگرش دانشجويان نسبت به مصرف الكل.  پيوند اجتماعي

 .٦٩-٩٧)، ٤( ١، فرهنگي -اجتماعي
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 ،شيوع .)١٣٨٦( محمود طباطبايي، قاضي و حميد پيروي، ؛جعفر بوالهري، ؛فرهاد طارميان 
 ،يرانا باليني روانشناسي و روانپزشكي مجله .تهران شهر دانشجويان ميان در مواد مصرف

٣٣٥-٣٤٢ )،٤( ١٣. 
 ،در مخدر مواد مصرف سوء و شناخت .)١٣٨٥( محسن رضاييان، و رضا محمد فروتني 

  .٢١-٢٩)، ٤٣( ١٨ ،ايران پرستاري نامه فصل .لارستان شهرستان دانشجويان بين
 نشر تهران: .كاردان محمد على ترجمه .اجتماعى شناسى روان .)١٣٦٨( .اتو برگ، كلاين 

  .)١٩٤٠. (انديشه
 ،مواد به اعتياد و فرهنگي آنومي .)١٣٨٩(؛ ذكريايي، منيژه و ثابتي، مريم حسين مظفر 
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٥٤.  

 ١٣٨٥ مهاجر، :تهران .امروز ايران در اعتياد شناسي جامعه .)١٣٨٥( .الهام آشتياني، ميري.  

 Martino-MCallister.j.m. (1999). Alcohol and drug use among James 
madison university students. Harrison burg, VA: Office of substance 
abuse Rasearch, James Madison University. 

 Newbury-Birch, D., Walshaw, D., & Kamali, F. (2001). Drink and 
drugs: from medical students to doctors. Drug & Alcohol Dependence, 
64(3), 265-270.  

 Newbury-Birch, D., White, M., & Kamali, F. (2000). Factors 
influencing alcohol and illicit drug use amongst medical students. Drug 
& Alcohol Dependence, 59(2), 125-130.  

 Nazanin sani, Mahbuba, (2010). Drug addiction among undergraduate 
students of private universities in Bangladesh. Procedia social and 
Behavioral sciences, 5(1) 498-501. 

 Petroianu, A., Reis, D. C. F. D., Cunha, B. D. S., & Souza, D. M. D. 
(2010). Prevalence of alcohol, tobacco and psychotropic drug 
consumption by medical students of the "Universidade Federal de 
Minas Gerais". Revista da Associação Médica Brasileira, 56(5), 568-
571.  

 Webb, E., Ashton, C. H., Kelly, P., & Kamali, F. (1996). Alcohol and 
drug use in UK university students. The lancet, 348(9032), 922-925.  

 Webb, E., Ashton, H., Kelly, P., & Kamali, F. (1997). Patterns of 
alcohol consumption, smoking and illicit drug use in British university 
students: interfaculty comparisons. Drug & Alcohol Dependence, 
47(2), 145-153.  



 ٣٧......................................... مصرف راتييمصرف و نگرش نسبت به  مواد و تغ راتييتغ يمطالعه طول
 

 Sloboda, Z. (Ed.). (2005). Epidemiology of drug abuse. Springer 
Science & Business Media.  

 Arria, A. M., Garnier-Dykstra, L. M., Caldeira, K. M., Vincent, K. B., 
Winick, E. R., & O’Grady, K. E. (2013). Drug use patterns and 
continuous enrollment in college: Results from a longitudinal 
study. Journal of studies on alcohol and drugs, 74(1), 71-83.  

 Huizinga, D., Loeber, R., & Thornberry, T. P. (1993). Longitudinal 
study of delinquency, drug use, sexual activity, and pregnancy among 
children and youth in three cities. Public health reports (Washington, 
DC: 1974), 108(Suppl 1), 90-96.  

 Kwapil, T. R. (1996). A longitudinal study of drug and alcohol use by 
psychosis-prone and impulsive-nonconforming individuals. Journal of 
abnormal psychology, 105(1), 114-123.  

  
  


