اكبري ،يونس و سراجزاده ،سيد حسين ) .(١٣٩٧ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃوﻟي ﺗﻐييرات ﻣصرف
و نگرش نسبت بﻪ ﻣواد و ﺗﻐييرات ﻣصرف ﻣشروبﺎت اﻟكلي و سيگﺎر در بين
نﻤونﻪاي از دانشجويﺎن بر اسﺎس يك ﻃرح پﺎنل گذشتﻪنگر .جﺎﻣﻌﻪ شنﺎسي
نهﺎدهﺎي اجتﻤﺎعي.٩-٣٧ ،(١١)٥ ،
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مشروبات الكلي و سيگار در بين نمونهاي از دانشجويان
بر اساس يك طرح پانل گذشتهنگر
يونس اكبري ١و سيد حسين
تاريخ دريافت١٣٩٦/٧/٣ :

سراجزاده٢

تاريخ پذيرش١٣٩٧/٢/١٧ :

چكيده
هدف اين ﻣقﺎﻟﻪ ارائﻪ اﻃلﺎعﺎﺗي از وضﻌيت ﺗﻐييرات رفتﺎري و نگرش دانشجويﺎن نسبت بﻪ ﻣواد و سيگﺎر در
ﻃول دوران ﺗحصيل ﻣيبﺎشد .اين كﺎر بﺎ استفﺎده از روش پيﻤﺎيشي ﻃوﻟي گذشتﻪ نگر ٣صورت گرفت .روش
نﻤونﻪگيري در اين ﺗحقيق نﻤونﻪگيري غير احتﻤﺎﻟي ﻣتنﺎسب بﺎ حجم و نﻤونﻪ شﺎﻣل  ٢٩٩نفر از دانشجويﺎن
دختر و پسر دانشگﺎه خوارزﻣي بوده است .يﺎفتﻪ هﺎي حﺎصل از نﻤونﻪ ﻣورد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ حﺎكي از آن است كﻪ
حدود يك سوم افراد ﻣورد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐيير نگرش ﻣنفي و ﺗقريبﺎ هﻤين نسبت ﺗﻐيير نگرش ﻣثبت داشتﻪاند.
اﻣﺎ در خصوص ﺗﻐيير رفتﺎر نسبت بﻪ سيگﺎر ،ﻣواد و ﻣشروبﺎت اﻟكلي ،نسبتهﺎ ﻣتفﺎوت است .اين ﺗفﺎوﺗهﺎ بر
حسب جنس و رشتﻪ ﺗحصيلي نيز ﺗفﺎوت فﺎحشي را نشﺎن ﻣيدهد .در ارﺗبﺎط بﺎ سيگﺎر و ﻣواد ،حدود دو
سوم ﺗﻐييري را گزارش نكردهاند و نسبت كسﺎني كﻪ ﺗﻐيير ﻣثبت داشتﻪاند يﻌني قبلﺎ ﻣصرف نﻤي كردند
اﻣﺎ بﻌدا بﻪ ﻣصرف كنندگﺎن پيوستﻪ اند و يﺎ ﻣصرف قبليشﺎن افرايش يﺎفتﻪ ،بيشتر از كسﺎني است كﻪ قبلﺎ
ﻣصرف ﻣيكردند اﻣﺎ ﻣصرفشﺎن كﻤتر شده است يﺎ كلﺎ ﻣصرف را كنﺎر گذاشتﻪاند .درصد ﺗﻐييرات ﻣثبت
رفتﺎري نسبت بﻪ ﻣشروبﺎت اﻟكلي در حد قﺎبل ﺗوجهي بﺎﻟﺎست و بيش از سيگﺎر و ﻣواد ﻣيبﺎشد.
كليدواژهﻫا :دانشجويﺎن؛ ﺗﻐييرات؛ نگرش؛ رفتﺎر؛ ﻣواد.

 - ١كﺎرشنﺎس پژوهشي پژوهشگﺎه علوم انسﺎني و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اجتﻤﺎعي جهﺎد دانشگﺎهي و دانشجوي دكتري جﺎﻣﻌﻪ
شنﺎسي ﺗوسﻌﻪ اجتﻤﺎعي روستﺎيي دانشگﺎه ﺗهران )نويسنده ﻣسئول(younes.akbari@ut.ac.ir ،
 - ٢دانشيﺎر گروه علوم اجتﻤﺎعي دانشگﺎه خوارزﻣي ﺗهرانserajsh@yahoo.com ،
3- Retrospective Longitudinal Survey
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 -١مﻘدمه و بيان مسئله
اعتيﺎد و سوء ﻣصرف ﻣواد ﻣخدر بﻪ ﻣثﺎبﻪ يك انحراف اجتﻤﺎعي ،پديدهاي است كﻪ هﻤراه بﺎ آن
ﺗوانﺎيي جﺎﻣﻌﻪ در سﺎزﻣﺎنيﺎبي و حفﻆ نﻈم ﻣوجود از بين ﻣيرود ،عﻤلكرد بهنجﺎر حيﺎت اجتﻤﺎعي
ﻣختل ﻣيگردد و بﺎعﺚ دگرگوني سﺎختﺎري در نﻈﺎم اقتصﺎدي ،اجتﻤﺎعي ،سيﺎسي و فرهنگي يك
اجتﻤﺎع ﻣيشود )ﻣيريآشتيﺎني .(٣٥ :١٣٨٤ ،بر اسﺎس برآوردهﺎيي كﻪ صورت گرفتﻪ ،روزانﻪ
 ٢٠٠٠كيلو از انواع ﻣواد ﻣخدر در كشور ﻣﺎ ﻣصرف ﻣيشود و سﺎﻟﺎنﻪ  ١٢٠ﺗن از اين ﻣواد كشف و
ضبﻂ ﻣيشود .ايران ﺗبديل بﻪ ﻣﻌبر ﺗرانزيتي براي ﻣواد ﻣخدر شده ،و جوانﺎن و نوجوانﺎن بﻪ ﻃور
بﺎﻟقوه در ﻣﻌرض اعتيﺎد بﻪ ﻣواد ﻣخدر هستند .ﻣصرف ﻣواد ﻣخدر و اعتيﺎد در ﻣيﺎن دانش آﻣوزان
و دانشجويﺎن هم سﺎل هﺎست كﻪ از ﻣسﺎئل روز و ﻣورد ﺗوجﻪ ﻣردم ،ﻣديران و پژوهشگران بوده
است )سراج زاده و فيضي١٣٨٦ ،ب؛ ﻣﻈفر و هﻤكﺎران.(٣٨ -٣٧ :١٣٨٩ ،
اهﻤيت ﻣسﺎﻟﻪ ﻣصرف و سوء ﻣصرف ﻣواد در نوجوانﺎن و جوانﺎن بﻪ دﻟيل حسﺎسيت اين دوران
در فرايند رشد و هويتيﺎبي نوجوانﺎن دو چندان ﻣيشود .اين ﻣسﺎﻟﻪ وقتي از حسﺎسيت فوق
اﻟﻌﺎدهاي برخودار ﻣيگردد كﻪ بﻪ عﺎﻣل جواني ،عﺎﻣل دانشجو بودن نيز افزوده ﻣيشود؛ چرا كﻪ
دانشجويﺎن از اركﺎن اصلي نيروي انسﺎني كشورهﺎ ﻣحسوب ﻣيشوند و نقش بﻪ سزايي در ﺗحول،
پيشرفت و ﺗﻌﺎﻟي هر كشوري دارند )اكبري زردخﺎنﻪ" (٦ :١٣٨٩ ،بﻪ نﻈر ﻣيرسد كﻪ احتﻤﺎل ﺗﻤﺎيل
بﻪ ﻣواد ﻣخدر ،و در نتيجﻪ اعتيﺎد ،در بين بيكﺎران ،افراد كم سواد و حﺎشيﻪنشين ،كﻪ از نﺎكﺎﻣيهﺎ
و سرخوردگيهﺎي اجتﻤﺎعي رنج ﻣيبرند ،بيشتر است .بنﺎبراين انتﻈﺎر ﻣيرود كﻪ دانشجويﺎن كﻪ
سرآﻣدان فكري جﺎﻣﻌﻪ هستند و اﻣيد دسترسي بﻪ اﻣكﺎنﺎت اجتﻤﺎعي براي آنهﺎ بيش از ديگران،
بﻪ ﻣصرف ﻣواد ﺗﻤﺎيلي نداشتﻪ بﺎشند .بﺎ وجود اين ،گسترش اﻣكﺎنﺎت دسترسي و ﻣصرف ﻣواد
ﻣخدر در جﺎﻣﻌﻪ و بﻪ خصوص پﺎيين آﻣدن سن ﻣﻌتﺎدان در سﺎﻟهﺎي اخير نگراني هﺎيي دربﺎره شيوع
اين پديده در ﻣيﺎن دانشجويﺎن ايجﺎد كرده است" )سراج زاده و فيضي .(٨٢ :١٣٨٦ ،دادههﺎي
بدست آﻣده از ﺗحقيقي بﺎ عنوان بررسي وضع اعتيﺎد در ﻣيﺎن زندانيﺎن داراي ﻣدارج دانشگﺎهي
زندانهﺎي استﺎن ﺗهران در ﻣهرﻣﺎه  ١٣٧٩نشﺎن ﻣيدهد كﻪ از جﻤﻌيت ﻣورد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ٣,١٤درصد
دانشجو ٥٩,٧ ،درصد فوق ديپلم ٣٠,٧ ،درصد ﻟيسﺎنس و  ٦,٢درصد فوق ﻟيسﺎنس بودهاند
)اسﻤﺎعيلي و ديگران بﻪ نقل از اﻣيري.(٥ :١٣٨٣ ،
در رابﻄﻪ بﺎ اﻟكل و سيگﺎر نيز عليرغم ﻣﻤنوعيت ﻣصرف آن در كشور نتﺎيج ﺗحقيقﺎت كﻪ در
دانشگﺎههﺎي ﻣختلف بر روي دانشجويﺎن انجﺎم شده حﺎكي از افزايش شيوع ﻣصرف ﻣشروبﺎت
اﻟكلي و سيگﺎر در ﻣيﺎن دانشجويﺎن است )ن .ك .عليوردينيﺎ و هﻤكﺎران ٧١ :١٣٩١ ،و
رحﻤنپنﺎهي و هﻤكﺎران .(٤٠ :٣٩ ،در ﻣورد ﻣيزان اعتيﺎد بﻪ ﻣواد ﻣخدر و يﺎ ﻣصرف ﺗفنني ﻣشروبﺎت
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اﻟكلي ،ﻣواد و سيگﺎر در دانشگﺎههﺎ و خوابگﺎههﺎ هيچ برآورد دقيق و ﻣشخصي ارائﻪ نشده است؛ بﺎ
وجود اين ،نﻈرات و رويكردهﺎي ﻣتفﺎوﺗي در رابﻄﻪ بﺎ اين ﻣوضوع ابراز ﻣيگردد و عدهاي اعتيﺎد و
ﻣصرف ﻣواد را بﻪ عنوان ﻣسئلﻪاي اجتﻤﺎعي در دانشگﺎههﺎ قلﻤداد ﻣيكنند )براﺗي١٣٩٠ ،؛ ﻃﺎرﻣيﺎن،
 ١٣٨٦و هﻤكﺎران ١٣٨٦؛ سيﺎم١٣٨٦ ،؛ دهقﺎني و هﻤكﺎران١٣٨٩ ،؛ سراج زاده و فيضي١٣٨٦ ،
اﻟف؛ سراج زاده ١٣٨٦ ،ب؛ سراجزاده١٣٨٢ ،؛ اكبري و هﻤكﺎران (١٣٩٥ ،و عدهاي آن را در حدي
نﻤي دانند كﻪ يك ﻣسئلﻪ اجتﻤﺎعي و دانشگﺎهي ﻣهم بﺎشد.١
براي رسيدن بﻪ ﺗصويري روشن از وضﻌيت ﻣصرف ﻣواد ،ﻣشروبﺎت و سيگﺎر در دانشگﺎههﺎ نيﺎز
بﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗي جﺎﻣع بﺎ استفﺎده روشهﺎي ﻣﻌتبر در اين زﻣينﻪ احسﺎس ﻣيشود .ﺗحقيقﺎت صورت
گرفتﻪ در ﻣورد شيوعشنﺎسي ﻣصرف ﻣواد در دانشگﺎههﺎ اكثراً بصورت ﻣقﻄﻌي صورت گرفتﻪاند و
اﻃلﺎعﺎت بدست آﻣده از آنهﺎ فقﻂ ﻣنحصر بﻪ يك زﻣﺎن ﻣيبﺎشند .در اين ﻣيﺎن ﺗحقيقي كﻪ بصورت
ﻃوﻟي ﺗﻐييرات ﻣصرف ﻣواد ،ﻣشروبﺎت اﻟكلي و سيگﺎر را در بين جﻤﻌيت دانشجو ﻣورد كﺎوش قرار
دهد صورت نگرفتﻪ است .ﺗلﺎش اين ﻣقﺎﻟﻪ بر آن است ﺗﺎ ﺗصويري از ﺗﻐييرات نگرش و ﻣصرف
نسبت بﻪ ﻣواد و ﺗﻐييرات ﻣصرف ﻣشروبﺎت اﻟكلي و سيگﺎر در ﻃول دوران ﺗحصيل دانشجويﺎن بﻪ
استفﺎده از ﻃرح پﺎنل گذشتﻪ نگر بﺎشد .بنﺎبراين ﻣقﺎﻟﻪ جنبﻪ ﺗوصيفي دارد و ﻣيكوشد ﺗﺎ ﺗصويري
دقيق و ﺗفصيلي از ﺗﻐييرات ارائﻪ كند .از حيﺚ بﻪ ﺗصوير كشيدن ﺗﻐييرات ﻣربوط بﻪ نگرش و رفتﺎر
يك نﻤونﻪ دانشجويي در ﻃول ﺗحصيل در دانشگﺎه ،يﺎفتﻪهﺎي اين ﻣقﺎﻟﻪ ﺗﺎزگي دارند و از اهﻤيت
پژوهشي برخوردارند و ﻣقﺎﻟﻪ ﻣي ﺗواند آغﺎزگر پژوهشهﺎي ﺗﺎزه ﻃوﻟي بيشتر دربﺎره ﻣصرف ﻣواد
ﻣخدر در بين دانشجويﺎن بﺎشد .در اين راستﺎ ﺗحقيق حﺎضر سﻌي در پﺎسخگويي بﻪ سواﻟﺎت زير را
دارد.
 -١-١سوالات تحﻘيق
 .١آيﺎ ﺗﻐييرات رفتﺎري و نگرشي نسبت بﻪ ﻣواد در بين دانشجويﺎن در ﻃول دوران ﺗحصيل بﻪ
وقوع ﻣيپيوندد؟
 .٢اگر آري ،نسبت اين ﺗﻐييرات بﻪ ﺗفكيك جنس و نوع رشتﻪ ﺗحصيلي چگونﻪ است؟
 .٣آيﺎ در بين دانشجويﺎن در ﻃول دوران ﺗحصيل ﺗﻐييرات رفتﺎري نسبت بﻪ سيگﺎر و ﻣشروبﺎت
اﻟكلي بﻪ وقوع ﻣيپيوندد؟

 -١رجوع كنيد بﻪ سراجزاده ،ﻣصرف ﻣواد ﻣخدر در دانشگﺎههﺎي دوﻟتي ﺗحت پوشش وزارت علوم در سﺎل -١٣٨٢
 ،١٣٨١دفتر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت فرهنگي و برنﺎﻣﻪ ريزي وزارت علوم ،ﺗحقيقﺎت و فنﺎوري.١٣٨٢ ،
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 .٤اگر آري ،نسبت اين ﺗﻐييرات بﻪ ﺗفكيك جنس و نوع رشتﻪ ﺗحصيلي بﻪ چﻪ صورت است؟
 -٢پيشينه پژوﻫش
در خصوص شيوعشنﺎسي ﻣصرف ﻣواد ﻣخدر ،ﻣشروبﺎت اﻟكلي و سيگﺎر در بين دانشآﻣوزان و
دانشجويﺎن و عواﻣل اجتﻤﺎعي ﻣرﺗبﻂ بﺎ آن پژوهش هﺎي ﺗجربي زيﺎدي در خﺎرج و داخل انجﺎم
شده است كﻪ در اينجﺎ نيﺎزي بﻪ بﺎزگو كردن آنهﺎ نيست )براي نﻤونﻪ نگﺎه كنيد بﻪ وب و هﻤكﺎران،٢
 ١٩٩٦و ١٩٩٧؛ نﺎزنينسﺎني٢٠١٠ ،؛ پترويﺎنو ٣و هﻤكﺎران٢٠١٠ ،؛ رحيﻤي ﻣوقر١٣٨٤ ،؛ سيﺎم،
١٣٨٦؛ ﻃﺎرﻣيﺎن و هﻤكﺎران١٣٨٦ ،؛ سراجزاده و فيضي١٣٨٦ ،اﻟف؛ عليوردينيﺎ و هﻤكﺎران١٣٩٢ ،؛
عليوردينيﺎ و هﻤكﺎران١٣٩١ ،؛ قدسي و هﻤكﺎران .(١٣٩١ ،در اينجﺎ فقﻂ بﻪ پژوهش هﺎيي اشﺎره
ﻣي شود كﻪ بﻪ روش ﻃوﻟي انجﺎم شده و ﺗﻐييرات ﻣصرف را گزارش كردهاند.
هوزينگﺎ ٤و هﻤكﺎران ) (١٩٩٣در ﻣقﺎﻟﻪاي بﺎ عنوان »ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃوﻟي بزهكﺎري ،استفﺎده از ﻣواد
ﻣخدر ،فﻌﺎﻟيتهﺎي جنسي و بﺎرداري در بين بچﻪهﺎ و جوانﺎن در سﻪ شهر« نشﺎن ﻣيدهد كﻪ نسبت
قﺎبل ﺗوجهي از نوجوانﺎن درگير اين رفتﺎرهﺎد هستند و نشﺎنﻪهﺎيي ﻣبتني بر اين اﻣر يﺎفتند كﻪ كﻪ
ﺗﻌداد زيﺎدي از جوانﺎن ،بزهكﺎري و ﻣصرف ﻣواد ﻣخدر را قبل از دوران نوجواني شروع ﻣيكنند و
هﻤچنين نشﺎن دادند كﻪ اين رفتﺎهﺎ غﺎﻟبﺎ بﺎ هم رخ ﻣيدهند .كواپيل (١٩٩٦) ٥در ﺗحقيق خود بﺎ
عنوان »ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃوﻟي استفﺎده از اﻟكل و ﻣواد ﻣخدر در بين افراد ﻣستﻌد روانپريشي و نﺎسﺎزگﺎر
ﺗكﺎنشي« نشﺎن ﻣيدهد كﻪ ﻣيزان ﻣصرف ﻣواد و در بين بيﻤﺎران روانپريش و افراد ضد اجتﻤﺎعي
بيش از جﻤﻌيت نرﻣﺎل است .نتﺎيج ﺗحقيق وي نشﺎن ﻣيدهد كﻪ گروه افراد روانپريش اﻟگوهﺎي
ﺗرجيحي ﻣصرف ﻣواد ﻣشﺎبﻪ بﺎ بيﻤﺎران اسكيزوفرني دارند و هﻤچنين شركت كنندگﺎني كﻪ در هر
دو گروه در ارﺗبﺎط بﺎ ﻣقيﺎس سنجش ،نﻤرات غيرﻣتﻌﺎرفي كسب كردند در ﻣﻌرض خﻄر بيشتري
براي اختلﺎل ﻣصرف ﻣواد هستند .ﻣﺎرﺗينو و ﻣك اﻟيستر (١٩٩٩) ٦يك پژوهش را در سﺎﻟهﺎي
 ١٩٩٩ ،١٩٩٧ ،١٩٩٥در بين دانشجويﺎن دانشگﺎه جيﻤز ﻣديسون اﻣريكﺎ اجرا كردند .هدف
پژوهش ،شيوع شنﺎسي ﻣواد ﻣخدر و اﻟكل و شنﺎسﺎيي نگرشهﺎ و اﻟگوهﺎي ﻣصرف آنﺎن و نيز
ارزيﺎبي ﻣوفقيتهﺎي برنﺎﻣﻪهﺎي پيشگيري از سوء ﻣصرف ﻣواد ﻣخدر و اﻟكل در آن دانشگﺎه بود.
يﺎفتﻪهﺎي اصلي اين پژوهش نشﺎن داد كﻪ اﻟكل ﻣﺎده ﻣورد استفﺎده اكثر دانشجويﺎن است .در سﺎل
2 - Webb et al.
3 - Petroianu
4 - Huizinga
5 - Kwapil
6 - Martino-MCallister
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 ،١٩٩٩در حﺎﻟيكﻪ فقﻂ  ١٩/٣درصد از دانشجويﺎن در ﻃول هفتﻪ ﻣشروبﺎت اﻟكلي ﻣصرف نكرده
بودند ،اكثر آنهﺎ ) ٦٣/٣درصد( در ﻃول هفتﻪ دستكم يكبﺎر اﻟكل ﻣصرف كرده بودند ٧٥ .درصد
از دانشجويﺎن گفتﻪ بودند كﻪ در حﺎل حﺎضر ) (١٩٩٩ﻣصرف كننده ﻣﺎري جوانﺎ نيستند ٤٣ ،درصد
هرگز ﻣﺎري جوانﺎ ﻣصرف نكردهاند ،بيش از  ٨٥درصد از آنهﺎ هرگز كوكﺎيين ،آﻣفتﺎﻣينهﺎ ،ﻣواد
افيوني )ﺗريﺎك و هروئين( و سﺎير ﻣواد ﻣخدر غيرقﺎنوني را ﻣصرف نكردهاند .هﻤچنين در سﺎل
 ١٩٩٥و در سﺎل  ١٩٩٩نزديك بﻪ نيﻤي از دانشجويﺎن )بﻪ ﺗرﺗيب  ٤٣و  ٤٩درصد( اظهﺎر داشتﻪاند
كﻪ براي ﻣصرف اﻟكل از نﺎحيﻪ دوستﺎنشﺎن ﺗحت فشﺎر بودهاند.
ي
هﻤچنين نيوبري -بريچ (٢٠٠١) ٧در ﻣقﺎﻟﻪاي ﺗحت عنوان "ﻣشروب و دارو :از دانشجوي ِ
پزشكي بﻪ دكتري" بﻪ يك بررسي ﻃوﻟي دانشجويﺎن را در سﺎل دوم و پنجم دوره ﻟيسﺎنس و
يكسﺎل بﻌد از كسب ﻣدرك خود ،ﻣورد پيﻤﺎش قرار دادند .نتﺎيج ﺗحقيق بيﺎنگر اين اﻣر بود كﻪ
ﻣيﺎنگين ﻣصرف اﻟكل بصورت ﻣﻌنيداري ) (p < ٠,٠١٥در هر سﻪ زﻣﺎن افزايش يﺎفتﻪ بود و از
 ١٥/٢بﻪ  ١٦و  ١٨/٨واحد در هفتﻪ رسيده بود .هﻤچنين بررسي وضﻌيت ﻣصرف ﻣواد غير ﻣجﺎز
نيز نشﺎندهنده افزايش ﻣصرف از  ٥٠درصد بﻪ  ٦٣درصد و  ٦٥درصد در ﻃول سﻪ پيﻤﺎيش بود.
سلوبودا (٢٠٠٥) ٨در كتﺎبش بﺎ عنوان »هﻤﻪگيرشنﺎسي سوء ﻣصرف ﻣواد ﻣخدر« فصلي ﻣجزا را
بﻪ فراﺗحليل وايلز ٩و هﻤكﺎرانش در رابﻄﻪ بﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃوﻟي صورت گرفتﻪ در رابﻄﻪ بﺎ ﻣصرف ﻣواد
ﻣخدر اختصﺎص داده است .وايلز و هﻤكﺎرانش بر اين نﻈرند كﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃوﻟي ﻣنبﻌي غني از
دانش فراهم ﻣيآورد كﻪ ﻣيﺗواند براي شكل دادن بﻪ ﻣحتواي برنﺎﻣﻪهﺎي پيشگيري كﻪ قصد
جلوگيري از بروز و ﺗداوم ﻣسئلﻪ ﻣصرف ﻣواد ﻣخدر را دارند ،ﻣورد استفﺎده قرار گيرد .اريﺎ ١٠و
هﻤكﺎران ) (٢٠١٣نيز در ﺗحقيقي بﺎ عنوان »اﻟگوي ﻣصرف ﻣواد ﻣخدر و ﺗداوم ثبتنﺎم در دانشگﺎه:
نتﺎيج يك ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃوﻟي« بﻪ بررسي اﻟگوهﺎي ﻣصرف ﻣواد ﻣخدر در بين يك گروه هﻤبستﻪ از
جوانﺎني كﻪ براي اوﻟين سﺎل در دانشگﺎه ثبت نﺎم كرده و هﻤچنين براي اوﻟين بﺎر در يك ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻃوﻟي شركت داشتند ،پرداختند .اين ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ بﻪ ارزيﺎبي ارﺗبﺎط بين اﻟگوهﺎي ﻣصرف ﻣواد و ﺗداوم
ثبت نﺎم در ﻣقﺎﻃع و ﺗرمهﺎي ﺗحصيلي بﺎﻟﺎﺗر ،حفﻆ ويژگيهﺎي جﻤﻌيتشنﺎختي ثﺎبت ،ﻣيﺎنگين
نﻤره دبيرستﺎن ،ارﺗبﺎﻃﺎت خواهري/برادري ،ويژگيهﺎي شخصيتي/خلق و خو ،وابستگي بﻪ نيكوﺗين
و اختلﺎل ﻣصرف اﻟكل پرداختﻪ است .نتﺎيج اين ﺗحقيق نشﺎن ﻣيدهد كﻪ هم استفﺎده از ﻣﺎري

7 - Newbury- Birch
8 - Sloboda
9 - Wills
10 - Arria
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جوانﺎ و هم ﻣصرف سﺎير ﻣواد ﻣخدر غير قﺎنوني در ارﺗبﺎط بﺎ احتﻤﺎل كﺎهش ﺗداوم ثبت نﺎم در
دانشگﺎه هستند .بﻪ نﻈر ﻣحققين اين پژوهش يﺎفتﻪهﺎي ﺗحقيق نيﺎز بﻪ ﻣداخلﻪ زودﺗر در رابﻄﻪ بﺎ
ﻣصرف كنندگﺎن ﻣواد ﻣخدر براي كﺎهش احتﻤﺎل پيﺎﻣدهﺎي ﻣنفي آن برجستﻪ ﻣيكند.
نتﺎيج ﺗحقيقﺎت فوق حﺎكي از اين ﻣﻄلب است كﻪ دانشجويﺎن در ﻃول دوران دانشجويي خود
بﻪ دﻟيل عواﻣل ﻣختلف دچﺎر ﺗﻐييرات افزايشي در نگرش و ﻣصرف ﻣواد ،ﻣشروبﺎت اﻟكلي و سيگﺎر
ﻣيشوند .نتﺎيج اين ﺗحقيقﺎت هﻤچنين بيﺎنگر اين ﻣﻄلب است كﻪ بهرهگيري از پژوهشهﺎي ﻃوﻟي
ﻣنبﻌي ﻣفيدي براي نشﺎن دادن ﺗﻐييرات حﺎدث شده در زﻣينﻪ رفتﺎري و نگرشي نسبت بﻪ ﻣواد
ﻣخدر است و هﻤچنين گردآوري اﻃلﺎعﺎت بﻪ اين شيوه اﻣكﺎن ﻣقﺎيسﻪ بهتري را نسبت بﻪ نتﺎيج
ﻣقﻄﻌي بدست ﻣيدهد.
در داخل كشور هيچ ﺗحقيقي كﻪ بﻪ صورت ﻃوﻟي انجﺎم شده بﺎشد و ﺗﻐييرات ﻣصرف ﻣواد در
بين دانشجويﺎن يﺎ دانش آﻣوزان را گزارش كرده بﺎشد يﺎفت نشد .بﺎ ﺗوجﻪ بﻪ اين كﻤبود ،ﻣقﺎﻟﻪ
حﺎضر بﺎ استفﺎده از داده هﺎي يك ﻃرح پژوهشي ﻃوﻟي و پﺎنل گذشتﻪ نگر ،بﻪ ﺗوصيف ﺗﻐييرات در
نگرش و رفتﺎر ﻣربوط بﻪ ﻣواد ﻣخدر و سيگﺎر در بين نﻤونﻪ اي از دانشجويﺎن در ﻃول دوران
ﺗحصيل آنهﺎ ﻣي پردازد .اين ﻣقﺎﻟﻪ جنبﻪ اكتشﺎفي ﺗوصيفي دارد و فﺎقد نﻈريﻪ و فرضيﻪ خﺎصي
است .پﺎنل بودن پژوهش )يكي بودن نﻤونﻪ در دو ﻣقﻄع( بﺎعﺚ ﻣي شود ﺗﺎ بتوان ﺗﻐييرات را نﻪ
فقﻂ براي كل نﻤونﻪ بلكﻪ براي افراد و گروههﺎي خﺎص داخل نﻤونﻪ دنبﺎل كرد و ﻣشخﺺ نﻤود كﻪ
چﻪ ﻣيزان از كسﺎني كﻪ قبلﺎ ﻣصرف نﻤي كرده اند بﻪ جﻤع ﻣصرف كنندگﺎن پيوستﻪ اند و برعكس
و از اين حيﺚ ﻣقﺎﻟﻪ كﺎر ﺗﺎزهاي است.
 -٣روش تحﻘيق
در ﺗحقيقﺎت علﻤي روش ﻣنﺎسب بﺎ ﻣﺎهيت ﺗحقيق اهﻤيت زيﺎدي دارد .اين ﺗحقيق بﺎ استفﺎده
از روش پيﻤﺎيش و بﺎ استفﺎده از ﺗكنيك خودگزارشگري صورت گرفتﻪ است .پژوهش پيﻤﺎيشي
ﺗوانﺎيي سنجش و اندازهگيري نگرشهﺎ ،ارزشهﺎ و خصﺎيﺺ شخصيتي رفتﺎر پﺎسﺦدهندگﺎن زيﺎدي
را در سﻄﺢ وسيﻌي دارد .از انواع ﻣتنوع ﻃرحهﺎي پيﻤﺎيشي در اين ﺗحقيق از ﻃرح پﺎنل گذشتﻪ
نگر استفﺎده شد .در اين شيوه براي وارد كردن بﻌد زﻣﺎن در ﺗحقيق اﻃلﺎعﺎت فقﻂ در يك ﻣقﻄع
زﻣﺎني گردآوري ﻣيشوند وﻟي دربﺎره دو يﺎ چند ﻣقﻄع زﻣﺎني از افراد پرس و جو ﻣي شود و ﺗﻐييرات
رخ داده در فﺎصلﻪ اين ﻣقﺎﻃع زﻣﺎني شنﺎسﺎيي ﻣي شوند )سراج زاده٤٤ :١٣٨٣ ،؛ دواس:١٣٧٦ ،
.(٤٨
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 -١-٣جمعيت و نمونه
جﻤﻌيت اين ﺗحقيق شﺎﻣل دانشجويﺎن كﺎرشنﺎسي سﺎل سوم و چهﺎرم و هﻤچنين دانشجويﺎن
كﺎرشنﺎسي ارشد دانشگﺎه خوارزﻣي است كﻪ در سﺎل ﺗحصيلي  ٩١-٩٢ﻣشﻐول بﻪ ﺗحصيل بودند.
حجم نﻤونﻪ  ٢٩٩نفر بوده است .روش نﻤونﻪگيري در اين پژوهش از انواع نﻤونﻪگيري غيراحتﻤﺎﻟي
بوده است .از انواع ﻣختلف نﻤونﻪگيري غيراحتﻤﺎﻟي از نﻤونﻪگيري سهﻤيﻪاي ﻣتنﺎسب بﺎ حجم بهره
گرفتﻪ شد و نﻤونﻪهﺎ بر اسﺎس ﺗﻌداد دانشجويﺎن ﻣشﻐول بﻪ ﺗحصيل در هر دانشكده انتخﺎب
شدهاند .واحد ﺗحيليل و واحد ﻣشﺎهده در اين ﺗحقيق فرد ﻣيبﺎشد.
 -٢-٣متغيرﻫاي تحﻘيق
ﻣتﻐيرهﺎ در ﺗحقيق حﺎضر ﺗﻐييرات گرايش ١١بﻪ ﻣواد بﺎ دو وجﻪ نگرشي ١٢و واقﻌي ١٣و هﻤچنين
ﻣيزان ﺗﻐييرات ﻣصرف ﻣشروبﺎت اﻟكلي و سيگﺎر هستند .براي ﺗبيين ﺗﻐيير صورت گرفتﻪ ،ازسنجﻪ-
اي براي نگرش و رفتﺎر ﻣربوط بﻪ ﻣواد ﻣخدر بهره گرفتﻪ شد و از پﺎسخگويﺎن خواستﻪ شد ﺗﺎ بﻪ
پرسشهﺎ و گويﻪهﺎي ﻣربوط بﻪ اين سنجﻪهﺎ بﺎ ﺗوجﻪ بﻪ وضﻌت خود در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش و نيز
وضﻌيتشﺎن در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه پﺎسﺦ دهند.
تغيير نگرش :نگرش نوعﻰ ﻣوضعگيرى قبلﻰ براى انجﺎم عﻤل ﻣثبت يﺎ ﻣنفﻰ نسبت بﻪ
اشخﺎص ،اشيﺎ و حوادث است و نقش جهتدهنده در ﺗبديل حﺎﻟﺎت روانﻰ ـ عﺎﻃفﻰ بﻪ حﺎﻟﺎت
حركتﻰ ايفﺎ ﻣﻰكند )كلﺎين برگ .(٥٣٨ :١٣٦٨ ،در اين ﺗحقيق ﻣنﻈور از نگرش ﺗﻌيين ﻣيزان
ﻣﻄلوبيت و آﻣﺎدگي براي انجﺎم عﻤل ﻣثبت يﺎ ﻣنفي نسبت بﻪ ﻣواد براي دانشجو است .بﻪ عنوان
ﻣثﺎﻟي براي گويﻪي نگرش ﻣيﺗوان پرسيد كﻪ آيﺎ دانشجويﺎن بﺎيد ﻣواد ﻣخدر ﻣصرف كنند يﺎ نكنند.
بﻪ ﻣنﻈور عﻤليﺎﺗي كردن اين ﻣتﻐير از گويﻪهﺎي سنجﻪ نگرشي سراجزاده ) (١٣٨٢بﺎ ﻃيف پﺎسﺦ-
هﺎي پنج گويﻪاي از خيلي ﻣوافقم ﺗﺎ خيلي ﻣخﺎﻟفم بهره گرفتﻪ شد .براي سنجش ﺗﻐيير نگرش
ابتدا از دانشجو خواستﻪ شد گويﻪهﺎ را ابتدا دربﺎره زﻣﺎن انجﺎم پژوهش خود پﺎسﺦ دهد سپس بﻪ
هﻤين گويﻪهﺎ بﺎ ﺗوجﻪ بﻪ زﻣﺎن ورود بﻪ دانشگﺎه پﺎسﺦ دهند .ﺗفﺎضل نﻤره پﺎسخگويﺎن بﻪ اين سنجﻪ
در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش بﺎ نﻤره آنهﺎ در زﻣﺎن ورود بﻪ دانشگﺎه ،ﻣيزان ﺗﻐيير نگرش را نشﺎن ﻣي
دهد.
 -١١در اينجﺎ گرايش بﻪ دو بﻌد نگرشي و رفتﺎري ﺗفكيك شده و ﻣورد بررسي قرار گرفتﻪ است .ﻣنﻈور از بﻌد نگرشي
آﻣﺎدگي براي ﻣصرف و ﻣنﻈور از بﻌد رفتﺎري يﺎ واقﻌي انجﺎم عﻤل ﻣصرف بوده است.
12 - attitude
13 - actual
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ﺗﻐيير نگرش= نﻤره نگرش در زﻣﺎن ورود بﻪ دانشگﺎه  -نﻤره نگرش در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش
تغيير رفتار مربوط به مصرف مواد :رفتﺎر بﻪ عﻤلي گفتﻪ ﻣيشود كﻪ افراد عﻤلﺎ انجﺎم
ﻣيدهند .براي ﺗﻌيين رفتﺎر ﻣواد ﻣخدري ،از دانشجويﺎن پرسيده شد كﻪ آيﺎ ﺗجربﻪ استفﺎده از ﻣواد
ﻣخدر را داشتﻪاند؟ و بﻪ چﻪ ﻣيزان؟ )ﺗﻌداد دفﻌﺎت ﺗجربﻪ ﻣصرف بﺎ گزينﻪهﺎي پﺎسﺦ هرگز١ ،ﺗﺎ ٢
بﺎر ٣ ،ﺗﺎ  ٩بﺎر ١٠ ،ﺗﺎ  ٢٠بﺎر و بيش از ٢٠بﺎر( ا سپس هﻤين سوال دربﺎره ﺗجربﻪ ﻣصرف آنهﺎ در
هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه ﻣﻄرح شد .ﻟﺎزم بﻪ ذكر است اين سوال بﻪ ﺗفكيك ﻣواد ﻣختلف )شﺎﻣل
ﻣشروبﺎت اﻟكلي( ﻣﻄرح شد .در عين حﺎل ﺗﻐيير هم بﻪ صورت كلي ،و هم بﻪ ﺗفكيك ﻣواد گزارش
شده است.
ﺗﻐيير رفتﺎر نسبت بﻪ ﻣواد = ﺗجربﻪ ﻣصرف ﻣواد در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه  -ﺗجربﻪ ﻣصرف
ﻣواد در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش
تغيير رفتار مربوط به مصرف سيگار :رفتﺎر ﻣربوط بﻪ ﻣصرف سيگﺎر بﺎ پرسش هﺎي جداگﺎنﻪ
ﻣورد پرسش قرار گرفتﻪ اند ،زيرا استفﺎده از سيگﺎر در بين دانشجويﺎن اﻟگوي ﻣتفﺎوﺗي در ﻣقﺎيسﻪ
بﺎ ﻣواد ﻣخدر و ﻣشروبﺎت اﻟكلي دارد و ﻣتداولﺗر ﻣيبﺎشد .براي پرسش از ﻣيزان ﻣصرف سيگﺎر در
زﻣﺎن ورود بﻪ دانشگﺎه و در زﻣﺎن اجراي پرسشنﺎﻣﻪ از گزينﻪهﺎي پﺎسﺦ هرگز ١ ،ﺗﺎ  ٢نﺦ در روز٣ ،
ﺗﺎ  ٩نﺦ در روز ١٠ ،ﺗﺎ  ٢٠نﺦ در روز و بيش از  ٢٠روز استفﺎده شد.
ﺗﻐيير رفتﺎر نسبت بﻪ سيگﺎر = ﻣيزان سيگﺎر ﻣصرفي در روز در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه -
ﻣيزان سيگﺎر ﻣصرفي در روز در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش
 -٣-٣اعتبار و پايايي
در ابتدا پرسشنﺎﻣﻪ ﻣقدﻣﺎﺗي ﺗهيﻪ شد و بﺎ ﻣشورت و استفﺎده ﻣتخصصين اين حوزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗي
اعتبﺎر صوري و ﻣحتوايي سنجﻪهﺎ ﻣورد ﺗﺎييد قرار گرفت .سپس بﻪ ﻣنﻈور بﻪ دست آوردن اعتبﺎر
ﻣﻌيﺎر از سنجﻪ هﺎي جﺎ افتﺎده در زﻣينﻪ ﻣتﻐيرهﺎي ﺗحقيق استفﺎده شد از جﻤلﻪ سنجﻪ رفتﺎر نسبت
بﻪ ﻣواد ) سراج زاده (١٣٨٢ ،و براي ﻣتﻐير نگرش نسبت بﻪ اعتيﺎد ابتدا از دوسنجﻪ جﺎ افتﺎده در
پيش آزﻣون بهره گرفتﻪ شد سنجﻪ  ١٦گويﻪاي )سراج زاده (١٣٨٢ ،و سنجﻪ  ٢٥گويﻪاي )رفيﻌي،
 (١٣٩٠كﻪ هر دو سنجﻪ از اعتبﺎر و پﺎيﺎيي بﺎﻟﺎيي برخوردار بودند اﻣﺎ بﻪ سبب ﺗﻌداد كﻤتر گويﻪهﺎ
سنجﻪ  ١٦گويﻪاي ﻣورد استفﺎده قرار گرفت .هﻤچنين بﺎ ﺗﻄبيق فرضيﻪ هﺎ بﺎ انتﻈﺎرات نﻈري
اعتبﺎر سﺎزه پرسشنﺎﻣﻪ نيز بدست آﻣد .جهت سنجش پﺎيﺎيي پرسشنﺎﻣﻪ نيز بﻌد از ﺗكﻤيل ٢١
پرسشنﺎﻣﻪ بﻪ عنوان پيش آزﻣون )پري ﺗست( از ضريب آﻟفﺎي كرونبﺎخ براي بدست آوردن ﻣيزان
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پﺎيﺎيي شﺎخﺺ  ١٦گويﻪاي ﺗحقيق استفﺎده شد و گويﻪ يﺎ گويﻪهﺎيي كﻪ هﻤبستگي كﻤتري بﺎ سﺎير
گويﻪهﺎ داشتند يﺎ اصلﺎح شده و يﺎ گويﻪهﺎي ﻣتنﺎسب ديگري جﺎيگزين آنهﺎ شد .ﻣيزان ضريب
آﻟفﺎ پيش آزﻣون براي شﺎخﺺ  ١٦گويﻪاي ﺗحقيق برابر  ٠/٨٤٥و در آزﻣون نهﺎيي برابر ٠/٧٦٨
بوده است.
 -٤يافتهﻫاي پژوﻫش
 -١-٤ويژگيهاي پاسخگويان

از ﻣجﻤوع  ٢٩٩نفر افراد نﻤونﻪ ،از نﻈر جنسيت  ٣٩درصد نﻤونﻪ را زنﺎن و  ٦١درصد را ﻣردان
ﺗشكيل دادند ٨٥ .درصد از كل نﻤونﻪ را افراد ﻣجرد  ١٢درصد ﻣتﺎهل و  ١درصد افراد ﻣﻄلقﻪ و
 ١درصد نيز كسﺎني بودندكﻪ هﻤسرانشﺎن فوت كرده بودند .از حيﺚ رشتﻪ ﺗحصيلي ٦٤,٥ ،درصد
نﻤونﻪ ،دانشجويﺎن رشتﻪهﺎي علوم انسﺎني  ٢٠,٧درصد علوم پﺎيﻪ و  ١٤,٧درصد دانشجويﺎن ريﺎضي
و فني بودند .از نﻈر نوع سكونت در دوران دانشجويي ٧٩,٦ ،درصد خوابگﺎهي ١٦,٧ ،درصد بيرون
از خوابگﺎه بﺎ خﺎنواده و  ٣,٧درصد بيرون از خوابگﺎه بدون خﺎنواده زندگي ﻣي كردند ٥٢ .درصد
پﺎسخگويﺎن هيچ شﻐلي در دوران دانشجويي نداشتند ٢٧,٤ ،درصد كﺎرهﺎي ﻣوردي انجﺎم ﻣيدادند،
 ١٢درصد داراي يك شﻐل پﺎره وقت بودند و  ٨درصد داراي يك شﻐل ﺗﻤﺎم وقت بودند .از نﻈر
پﺎيگﺎه اجتﻤﺎعي -اقتصﺎدي ٦٢ ١٤درصد نﻤونﻪ داراي پﺎيگﺎه اجتﻤﺎعي پﺎيين ٣٢ ،درصد ﻣتوسﻂ و
 ٧درصد در پﺎيگﺎه بﺎﻟﺎ قرار گرفتند
وضعيت تغييرات نگرش و رفتار نسبت به مواد مخدر در نمونه مورد مطالعه
در اين بخش ﺗجربﻪ ﻣصرف و ﺗﻐييرات رفتﺎري و نگرشي حﺎدث شده در ﻃول دوران ﺗحصيل
در نﻤونﻪ ﻣورد بررسي ﺗوصيف ﻣي شوند و ﻣتﻐيرهﺎيي از قبيل سن اوﻟين ﺗجربﻪ ﻣصرف ،ﺗﻐييرات
نگرش نسبت بﻪ ﻣواد ،ﺗﻐيير رفتﺎر نسبت بﻪ ﻣواد هم بﻪ صورت كلي و هم بﻪ ﺗفكيك ﻣواد و
هﻤچنين ﺗﻐييرات رفتﺎر نسبت بﻪ ﻣشروبﺎت اﻟكلي و سيگﺎر بﻪ ﺗفكيك جنس و رشتﻪ ﺗحصيلي
ﻣورد بررسي و ﺗحليل قرار ﻣيگيرند.

 -١٤براي سنجش ﻣتﻐير پﺎيگﺎه اجتﻤﺎعي از ﺗركيب سﻪ شﺎخﺺ سﻄﺢ ﺗحصيلﺎت پدر و ﻣﺎدر ،ﻣيزان درآﻣد خﺎنواده
در ﻣﺎه و برآورد خود شخﺺ از پﺎيگﺎه درآﻣدي خﺎنواده پدرياش بهره گرفتﻪ شد.

 ............................ ١٨جامعه شناسي نهاد ﻫاي اجتماعي /دوره پنجم  /شماره  / ١١بهار و تابستان ٩٧

تجربه مصرف مواد مخدر سيگار و مشروبات الكلي و سن اولين تجربه مصرف
جدول شﻤﺎره  ١بيﺎنگر ﻣتﻐير اوﻟين بﺎر ﻣصرف ﻣواد ﻣخدر ،سيگﺎر و ﻣشروبﺎت اﻟكلي است.
دادههﺎ نشﺎن ﻣيدهند كﻪ از ﻣجﻤوع دانشجويﺎن پسر  ٤٩/٧درصد حداقل يكبﺎر سيگﺎر ﻣصرف
كردهاند وﻟي اين رقم براي دنشجويﺎن دختر برابر  ١٩/٢درصد است .دادههﺎ هﻤچنين نشﺎن ﻣي-
دهند كﻪ  ٥٠,٣درصد از دانشجويﺎن پسر حداقل ﺗجربﻪ  ١بﺎر ﻣصرف ﻣواد را دارند و اين در حﺎﻟي
است كﻪ اين رقم براي دختران دانشجو برابر  ١٠درصد است ٥٠/٨ .درصد از پﺎسخگويﺎن پسر
داراي حداقل يكبﺎر ﺗجريﻪ استفﺎده از ﻣشروبﺎت اﻟكلي را دارند و اين رقم براي دانشجويﺎن دختر
پﺎسخگو برابر ٨/٣درصد است .بﻪ ﻃوري كﻪ دادههﺎي فوق نشﺎن ﻣيدهند از نﻈر رفتﺎري )ﺗجربﻪ
ﻣصرف( دانشجويﺎن پسر بﻪ نحو چشﻤگيري ﺗجربﻪي ﻣصرف بيشتري در رابﻄﻪ بﺎ ﻣصرف سيگﺎر،
ﻣشروبﺎت اﻟكلي و ﻣواد دارند .دادههﺎ هﻤچنين بيﺎنگر اين است كﻪ ﻣيﺎنگين سني براي اوﻟين
ﻣصرف سيگﺎر ،ﻣواد ﻣخدر و ﻣشروبﺎت اﻟكلي براي دانشجويﺎن پسر بﻪ ﺗرﺗيب  ١٨/٦ ،١٨/٢و ١٩/٢
سﺎل و براي دانشجويﺎن دختر٢٠/٨ ،١٨/٤و  ١٩/١است .هﻤﺎنگونﻪ كﻪ دادههﺎ نشﺎن ﻣيدهند
ﻣيﺎنگين سني اوﻟين ﺗجربﻪ ﻣصرف سيگﺎر و ﻣشروبﺎت اﻟكلي براي دانشجويﺎن دختر و پسر پﺎسخگو
ﺗقريبﺎ برابر است وﻟي ﻣيﺎنگين اوﻟين ﺗجربﻪ ﻣصرف ﻣواد ﻣخدر براي دانشجويﺎن پسر دو سﺎل زودﺗر
از دانشجويﺎن دختر است.
جدول  :١مصرف مواد مخدر ،سيگار و مشروبات الكلي و سن اولين مصرف به تفكيك جنس
متغير

مواد مخدر

سيگار

مشروبات الكلي

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

درصد افراد ﻣصرف كرده

٤٩/٧

١٩/٢

٥٠/٣

١٠

٥٠/٨

٨/٣

درصد افراد ﻣصرف نكرده

٥٠/٣

٨٠/٨

٤٩/٧

٩٠

٤٩/٢

٩١/٧

ﻣجﻤوع

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

ﻣيﺎنگين سن اوﻟين ﻣصرف بﻪ سﺎل

١٨/٢

١٨/٤

١٨/٦

٢٠/٨

١٩/٢

١٩/١

 -٢-٤تغييرات مصرف مواد مخدر بر ﺣسﺐ جنس
دادههﺎي جدول شﻤﺎره  ٢ﺗﻐييرات رفتﺎري )ﻣصرف ﻣواد( دانشجويﺎن نسبت بﻪ ﻣواد ﻣخدر را
در دوره دانشجويي بر حسب جنس نشﺎن ﻣيدهد .هﻤﺎنگونﻪ كﻪ از دادههﺎ ﻣشخﺺ است
ﺗفﺎوتهﺎيي در ﻣيزان و نوع اين ﺗﻐييرات بين دانشجويﺎن دختر و پسر وجود دارد بﻪ ﻃوري كﻪ
دانشجويﺎن دختري كﻪ در زﻣﺎن ورود بﻪ دانشگﺎه يﺎ ﻣواد ﻣصرف نﻤيكردند يﺎ ﻣصرف پﺎييني
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داشتند ،در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش ﻣقدار  ٦/٣درصد افزايش ﻣيزان ﻣصرف ﻣواد را ﺗجربﻪ كردهاند.
اين در حﺎﻟي است كﻪ دانشجويﺎن دختري كﻪ در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه ﻣصرف ﻣواد ﻣخدر
ﻣتوسﻄي داشتند در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش  -٨/٣درصد كﺎهش ﻣصرف ﻣواد را ﺗجربﻪ كردهاند .اين
وضﻌيت در ﻣورد دانشجويﺎن دختري كﻪ در زﻣﺎن ورود بﻪ دانشگﺎه ﻣيزان ﻣصرف ﻣواد بﺎﻟﺎيي
داشتﻪاند قدري ﻣتفﺎوت است بﻄوري كﻪ در زﻣﺎن ورود بﻪ دانشگﺎه دانشجويﺎن دختري كﻪ ﻣصرف
بﺎﻟﺎي ﻣواد ﻣخدر داشتﻪ بﺎشد وجود نداشتﻪ وﻟي در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش حﺎضر  ١/٧درصد از
دانشجويﺎن دختر ﻣصرف بﺎﻟﺎي ﻣواد ﻣخدر داشتﻪاند .ﺗﻐييرات ﻣصرف ﻣواد در پسران دانشجو
ﺗفﺎوت قﺎبل ﻣلﺎحﻈﻪاي بﺎ دختران دانشجو دارد؛ بﻄوري كﻪ در هر سﻪ ﻃبقﻪ ﻣصرف كم ،ﻣصرف
ﻣتوسﻂ و ﻣصرف زيﺎد ﻣواد ﻣخدر ﺗﻐييرات افزايشياي در بين آنهﺎ قﺎبل ﻣشﺎهده است وﻟي ﻣيزان
اين ﺗﻐييرات افزايشي در دانشجويﺎن پسري كﻪ در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه يﺎ ﻣواد ﻣصرف نﻤيكردند
و يﺎ ﻣصرف كﻤي داشتﻪاند بيش از سﺎير ﻃبقﺎت است ) .(٢٢/٧هﻤچنين اين روند افزايشي ﻣصرف
در دانشجويﺎني كﻪ زﻣﺎن ورود بﻪ دانشگﺎه ﻣصرف بﺎﻟﺎيي داشتﻪاند نيز قﺎبل ﺗوجﻪ است ).(١٣/٤
جدول  :٢تغييرات مصرف مواد مخدر بر ﺣسﺐ جنس
استفاده از مواد )درصد(
زن

متغير مصرف مواد

مرد

زمان

زمان انجام

درصد

زمان

زمان انجام

درصد

ورود

پژوﻫش

تغيير

ورود

پژوﻫش

تغيير

٨٥

٩١/٧

٦/٣

٦٢

٤٤/٧

٢٢/٧

ﻣصرف ﻣتوسﻂ

١٥

٦/٧

-٨/٣

٣٣/٥

٣٧/٧

٤/٢

ﻣصرف زيﺎد

٠

١/٧

١/٧

٤/٥

١٧/٩

١٣/٤

ﻣجﻤوع

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

بدون ﻣصرف و ﻣصرف كم

١

 -٣-٤تغييرات نگرش نسبت به مواد بر ﺣسﺐ جنس

دادههﺎي جدول شﻤﺎره  ٣بيﺎنگر اين اﻣر است كﻪ هر دو گروه جنسي ﺗﻐييرات ﻣشﺎبﻪ نگرشياي

 -١ذكر اين نكتﻪ ﻟﺎزم بﻪ نﻈر ﻣيرسد كﻪ پﺎسﺦهﺎي ﻣربوط بﻪ ﻣصرف ﻣواد كﻪ شﺎﻣل ﻃيف پنج پﺎسخي از اصلﺎ ﺗﺎ
بيش از بيست بﺎر در هفتﻪ بوده بﺎ هم جﻤع شده و سپس فراوانيهﺎي بدست آﻣده بﻪ ﻣنﻈور ﺗوان ﻣقﺎيسﻪ بهتر
بﻪ  ٣قسﻤت .١ :بدون ﻣصرف و ﻣصرف كم  .٢ﻣصرف ﻣتوسﻂ و  .٣ﻣصرف بﺎﻟﺎ ،دستﻪبندي شده است .در نتيجﻪ
درصد بﺎﻟﺎيي از افراد دستﻪ اول ،كسﺎني هستند كﻪ اصلﺎ ﻣواد ﻣصرف نكردهاند.
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در ﻃول دوران ﺗحصيل نسبت بﻪ ﻣواد ﻣخدر ﺗجربﻪ كردهاند بﺎ اين ﺗفﺎوت كﻪ اين ﺗﻐييرات در
پسران دانشجو قدري بيش از دختران است .بﻪ عبﺎرﺗي در ﻃول دوران ﺗحصيل از ﺗﻌداد دانشجويﺎن
چﻪ دختر و چﻪ پسر كﻪ نگرش ﻣنفي بﻪ ﻣواد ﻣخدر داشتﻪاند كﺎستﻪ شده )بﻪ ﺗرﺗيب  -٢/١و–٨/٥
درصد( و در ﻃرف ﻣقﺎبل بﻪ ﺗﻌداد دانشجويﺎن دختر و پسري كﻪ نگرش ﻣثبتي بﻪ ﻣواد ﻣخدر
داشتﻪ اند) ،بﻪ ﺗرﺗيب  ٢/٥و  ٤/٥درصد( افزوده شده است .ﻟﺎزم بﻪ ذكر است كﻪ قدري از اين
ﺗﻐييرات نگرشي نيز ﻣربوط بﻪ دانشجويﺎن دختر و پسري است كﻪ نگرشي بينﺎبيني بﻪ ﻣواد ﻣخدر
داشتﻪاند.
جدول  :٣تغييرات نگرش نسبت به مواد بر ﺣسﺐ جنس
تگرش به مواد )درصد(
نگرش نسبت به
مواد

مرد

زن
زمان

زمان انجام

درصد

زمان

زمان انجام

درصد

ورود

پژوﻫش

تغيير

ورود

پژوﻫش

تغيير

نگرش ﻣنفي

٤٤/٢

٤١/٧

-٢/١

٣٥/٦

٢٧/١

-٨/٥

بينﺎبين

٣٥/٨

٤٠/٨

٥

٣٥

٣٩

٤

نگرش ﻣثبت

٢٠

١٧/٥

٢/٥

٢٩/٤

٣٣/٩

٤/٥

ﻣجﻤوع

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

 -٤-٤تغييرات مصرف سيگار بر ﺣسﺐ جنس
دادههﺎي جدول شﻤﺎره  ٤بيﺎنگر ﺗﻐييرات ﻣصرف سيگﺎر در بين دانشجويﺎن پسر و دختر در
ﻃول دوران ﺗحصيل آنهﺎست .هﻤﺎنگونﻪ كﻪ از دادههﺎي اين جدول ﻣشخﺺ است ﺗﻐييرات ﻣصرف
سيگﺎر در هر دو جنس بﻪ سﻤت افزايش ﻣصرف سوق پيدا كرده است ،بﺎ اين ﺗفﺎوت كﻪ افزايش
ﻣصرف سيگﺎر در پسران دانشجو بﻪ ﻣراﺗب از دختران بيشتر بوده است .اﻟگوي كلي اين ﺗﻐييرات
افزايشي در هر دو جنس بﻪ گونﻪاي بوده است كﻪ در ﻃول دوران ﺗحصيل از ﻣصرف ﺗفنني بﻪ
ﻣصرف ﻣداوم و از ﺗﻌداد ﻣحدود نﺦ ﻣصرفي بﻪ ﺗﻌداد زيﺎد نﺦ ﻣصرفي جهت پيدا كرده است.
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
هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه  ٦ﺗﺎ  ١٠نﺦ در روز و بيش از  ١٠نﺦ در روز سيگﺎر ﻣصرف ﻣيكردهاند.
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جدول  :٤تغييرات مصرف سيگار بر ﺣسﺐ جنس
مصرف سيگار)درصد(

مصرف سيگار در روز

مرد

زن
زمان

زمان انجام

درصد

زمان

زمان انجام

درصد

ورود

پژوﻫش

تغيير

ورود

پژوﻫش

تغيير

نﻪ اصلﺎ

٩٠

٨٧/٥

-٢/٥

٧٧/٧

٦٠/٣

-١٧/٤

گﺎه گﺎه و ﺗفريحي

١٠

٩/ ٢

-٠/٨

١٤/٥

١٢/٣

-٢/٢

يك ﺗﺎ دو نﺦ در روز

٠

١/ ٧

١/٧

١/١

١/١

٠

دو ﺗﺎ پنج نﺦ در روز

٠

٠

٠

٢/٢

٦/٧

٤,٥

شش ﺗﺎ ده نﺦ در روز

٠

٠

٠

٣/٤

١٠/٦

٧,٢

بيش از ده نﺦ در روز

٠

١/ ٧

١/٧

١/١

٨/٩

٧/ ٨

ﻣجﻤوع

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

 -٥-٤تغييرات مصرف مشروبات الكلي بر ﺣسﺐ جنس
جدول  :٥تغييرات مصرف مشروبات الكلي بر ﺣسﺐ جنس
مصرف مشروبات الكلي)درصد(

تعداد تجربه
مصرف

مرد

زن
زمان

زمان انجام

درصد

زمان

زمان انجام

درصد

ورود

پژوﻫش

تغيير

ورود

پژوﻫش

تغيير

نﻪ اصلﺎ

٨٥

٩١/٧

٦,٧

٦٧/٦

٤٩/٢

-١٨/٤

يك ﺗﺎ دو بﺎر

١٠

٣/٣

-٦/٧

١٧/٣

١٤

-٣/٣

سﻪ ﺗﺎ نﻪ بﺎر

٥

١/٧

-٣,٣

٥/٦

٧/٨

٢/٢

ده ﺗﺎ بيست بﺎر

٠

١/٧

١/٧

١/٧

٧/٨

٦,١

بيش از بيست بﺎر

٠

١/٧

١/٧

٧/٨

٢١/٢

١٣/٤

ﻣجﻤوع

١٠٠

١٠٠

مشروبات الكلي

١٠٠

١٠٠

دادههﺎي جدول  ٥حﺎكي از اين هستند كﻪ بﻪ ﻣﺎنند ﻣصرف سيگﺎر ،در ﻣصرف ﻣشروبﺎت اﻟكلي
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
استفﺎده ﻣحدود بﻪ استفﺎده ﻣكرر ديده ﻣي شود .در پسران دانشجو ﺗﻐييرات افزايشي ﻣصرف
ﻣشروبﺎت اﻟكلي در ﻃول دوران ﺗحصيل بﻪ شكل ﻣحسوسﺗري قﺎبل ردگيري است .بﻄوري كﻪ هر
چﻪ از جﻤﻌيت افراد دانشجويﺎن پسري كﻪ يﺎ ﻣشروبﺎت اﻟكلي ﻣصرف نﻤيكردند يﺎ استفﺎده
ﻣحدودي داشتند كﺎهش يﺎفتﻪ بﻪ جﻤﻌيت دانشجويﺎني كﻪ ﻣشروبﺎت اﻟكلي ﻣصرف ﻣيكردند و
ﻣيزان ﻣصرف آنهﺎ نيز افزايش يﺎفتﻪ افزوده شده است .اين افزايش ﻣصرف در بين دانشجويﺎن
پسري كﻪ در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه  ١٠ﺗﺎ بيست بﺎر و بيش از  ٢٠بﺎر ﻣشروبﺎت اﻟكلي ﻣصرف
كردهاند ،ﻣشهودﺗر است.
 -٦-٤تغييرات مصرف مواد بر ﺣسﺐ رشته تحصيلي
دادههﺎي جدول شﻤﺎره  ٦حﺎكي از اين است كﻪ در گروه علوم انسﺎني ﺗﻐييرات ﻣصرف ﻣواد
افزايشي بوده است ،بﻪ صورﺗي كﻪ دانشجويﺎن اين گروه در ﻃول دوران ﺗحصيل خود بﻪ سﻤت
افزايش ﻣصرف ﻣواد ﻣخدر سوق پيدا كردهاند .نكتﻪ قﺎبل ذكر در رابﻄﻪ بﺎ اين گروه ﺗﻐييركﺎهشي
درصد دانشجويﺎني است كﻪ در زﻣﺎن ورود بﻪ دانشگﺎه و در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش يﺎ ﻣواد ﻣصرف نﻤي
كردند يﺎ ﻣيزان ﻣصرف آنهﺎ كم بوده است.
ﻟﺎزم بﻪ ذكر است كﻪ بﻪ ﻣوازات اين كﺎهش ،درصد دانشجويﺎني كﻪ در دو زﻣﺎن ورود بﻪ
دانشگﺎه و زﻣﺎن انجﺎم پژوهش ﻣصرف ﻣتوسﻂ و ﻣصرف بﺎﻟﺎي ﻣواد ﻣخدر داشتﻪاند ،افزايش يﺎفتﻪ
است .در گروه علوم پﺎيﻪ ﺗﻐييرات ﺗﺎ حدي ﻣتفﺎوت از گروه علوم انسﺎني است .در اين گروه ٤/٣
درصد بﻪ ﻣيزان دانشجويﺎني كﻪ در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه يﺎ ﻣواد ﻣصرف نﻤيكردند ﻣصرف ﻣواد
اندكي داشتنﻪاند ،اضﺎفﻪ شده است .هﻤچنين ﻣيﺗوان شﺎهد كﺎهش  ٨/٧درصد ﻣيزان دانشجويﺎني
بود كﻪ هنگﺎه ورود بﻪ دانشگﺎه و در زﻣﺎن انجﺎم ﺗحقيق ﻣصرف ﻣتوسﻄي داشتﻪاند ،بﺎ اين وجود
 ٤/٤درصد بﻪ ﻣيزان دانشجويﺎني كﻪ در زﻣﺎن ورود بﻪ دانشگﺎه و در زﻣﺎن انجﺎم ﺗحقيق ﻣصرف
زيﺎدي داشتﻪاند ،افزوده شده است .در گروه ريﺎضي و فني ﺗﻐييرات ﺗﺎ حدي ﻣتفﺎوت از دو گروه
ديگر است .در اين گروه ٤/٣درصد از ﻣيزان دانشجويﺎني كﻪ در زﻣﺎن ورود بﻪ دانشگﺎه يﺎ ﻣواد
ﻣصرف نﻤيكردند و يﺎ ﻣصرف اندگي داشتند بﻪ نسبت زﻣﺎن انجﺎم پژوهش كﺎستﻪ شده است.
هﻤچنين ﻣيﺗوان شﺎهد كﺎهش ﻣيزان قﺎبل ﺗوجﻪ ) (-١٢/٩درصد از ﻣيزان دانشجويﺎني بود كﻪ در
زﻣﺎن ورود بﻪ دانشگﺎه و در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش ﻣصرف ﻣتوسﻄي داشتﻪاند .نكتﻪ قﺎبل ﺗوجﻪ در
رابﻄﻪ بﺎ گروه ريﺎضي و فني جهش  ١٧/٤درصد در افزايش ﻣيزان دانشجويﺎني است كﻪ در زﻣﺎن
ورود بﻪ دانشگﺎه ﻣواد ﻣثصرف نﻤيكردند وﻟي در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش روند افزايشي قﺎبل ﺗﺎﻣلي را
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نشﺎن ﻣيدهد .درواقع ﺗﻐييرات افزايشي در ﻣيزان ﻣصرف زيﺎد در گروه ريﺎضي و فني بسيﺎر قﺎبل
ﺗوجﻪ است ،بﻪ گونﻪ اي كﻪ در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه هيچ يك از دانشجويﺎن اين گروه ﻣصرف
بﺎﻟﺎيي را ﺗجربﻪ نكرده اند ،وﻟي در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش  ١٧/٤درصد آنهﺎ داراي ﻣصرف بﺎﻟﺎي ﻣواد
هستند.
جدول  :٦تغييرات مصرف مواد بر ﺣسﺐ رشته تحصيلي
متغير مصرف

مصرف مواد)درصد(

مواد
علوم انساني
زمان
ورود

زمان
انجام
پژوﻫش

علوم پايه
درصد

زمان

تغيير

ورود

زمان
انجام
پژوﻫش

رياضي و فني
درصد

زمان

تغيير

ورود

زمان
انجام
پژوﻫش

درصد
تغيير

بدون ﻣصرف يﺎ
ﻣصرف كم

٧٥/٢

٦٤/١

-١١/١

٥٢/٢

٥٦/٥

٤/ ٣

٧٣/٩

٦٩/٦

- ٤/ ٣

ﻣصرف ﻣتوسﻂ

٢١/٨

٢٥/٢

٣/٤

٤٣/٥

٣٤/٨

-٨/٧

٢٦/١

١٣

-١٢/٩

ﻣصرف زيﺎد

٢/٩

١٠/٧

٧/٨

٤/٣

٨/٧

٤/ ٤

٠

١٧/٤

١٧/٤

ﻣجﻤوع

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

 -٧-٤تغييرات نگرش نسبت به مواد بر ﺣسﺐ رشته تحصيلي
دادههﺎي جدول شﻤﺎره  ٧حﺎكي از اين اﻣر است كﻪ در هر سﻪ گروه دانشجويﺎن علوم انسﺎني،
علوم پﺎيﻪ و ريﺎضي و فني درصد دانشجويﺎني كﻪ در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه نگرش ﻣنفي نسبت
بﻪ ﻣواد داشتﻪاند در زﻣﺎن انجﺎم ﺗحقيق كﺎهش يﺎفتﻪ و در ﻣقﺎبل در هر سﻪ گروه دانشجويﺎني كﻪ
در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه نگرش بينﺎبيني بﻪ ﻣواد داشتﻪاند روند افزايشي داشتﻪ است .اين ﺗﻐييرات
كﺎهشي و افزايشي در هر سﻪ گروه ﺗقريبﺎ ﻣشﺎبﻪ است .بﺎ اين حﺎل در گروه علوم انسﺎني ،نگرش
دانشجويﺎني كﻪ در هنگﺎ م ورود بﻪ دانشگﺎه نگرش ﻣثبتي بﻪ ﻣواد ﻣخدر داشتﻪاند نسبت بﻪ زﻣﺎن
انجﺎم ﺗحقيق  ٢/٦درصد افزايش را نشﺎن ﻣيدهد و اين در حﺎﻟي است كﻪ در دو گروه علوم پﺎيﻪ و
فني و ريﺎضي در اين ﻣقوﻟﻪ ﺗﻐييري ﻣشﺎهده نﻤيشود.
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جدول  : ٧تغييرات نگرش نسبت به مواد بر ﺣسﺐ رشته تحصيلي
نگرش
مصرف مواد)درصد(

نسبت
به مواد
علوم انساني
زمان
ورود

زمان
انجام
پژوﻫش

علوم پايه
درصد

زمان

تغيير

ورود

زمان
انجام
پژوﻫش

رياضي و فني
درصد

زمان

تغيير

ورود

زمان
انجام
پژوﻫش

درصد
تغيير

نگرش
ﻣنفي

٣٩/٢

٣٢/٤

-٦/٨

٣٩/١

٣٤/٨

-٤/٣

٣٩/١

٣٤/٨

-٤/٣

نگرش
بينﺎبين

٣٤/٨

٣٩/٢

٥/٦

٣٩/١

٤٣/٥

٤/ ٤

٣٤/٥

٣٩/١

٤/٦

نگرش
ﻣثبت

٢٦

٢٨/٤

٢/٤

٢١/٧

٢١/٧

.

٢٦/١

٢٦/١

.

ﻣجﻤوع

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

 -٨-٤تغييرات مصرف سيگار بر ﺣسﺐ رشته تحصيلي
در رابﻄﻪ بﻪ ﺗﻐييرات ﻣصرف سيگﺎر دادههﺎ نشﺎنگر اين اﻣر است كﻪ درصد دانشجويﺎن گروه
علوم انسﺎني و ريﺎضي و فني كﻪ در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه سيگﺎر ﻣصرف نﻤيكردند ،نسبت بﻪ
زﻣﺎن انجﺎم پژوهش كﺎهش چشﻤگيري داشتﻪ است .بﻄوري كﻪ در گروه علوم انسﺎني اين درصد
از  ٨٠/٧بﻪ  ٦٩/١درصد و در گروه ريﺎضي و فني از  ٩٥/٧درصد بﻪ  ٧٣/٩درصد ﺗﻐيير پيدا كرده
است .وﻟي در اين ﻣقوﻟﻪ دانشجويﺎن گروه علوم پﺎيﻪ ﺗﻐييري نداشتﻪاند و حتي ﻣصرف گﺎه و گﺎه
ﺗفريحي آنهﺎ در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش نسبت بﻪ هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه كﺎهش ﻣلﻤوسي داشتﻪ و از
 ١٧/٤درصد بﻪ  ٨/٧درصد كﺎهش را نشﺎن ﻣيدهد .در رابﻄﻪ ﻣصرف گﺎه و گﺎه ﺗفريحي سيگﺎر
دانشجويﺎن گروه علوم انسﺎني و ريﺎضي و فني بر عكس دانشجويﺎن گروه علوم پﺎيﻪ داراي ﺗﻐييرات
افزايشي در ﻣيزان ﻣصرف بودهاند و ﻣيزان اين افزايش در بين گروه ريﺎضي و فني بيش از گروه
علوم انسﺎني بوده است .نكتﻪ جﺎﻟب ﺗوجﻪ اين است كﻪ ﺗﻐييرات افزايشي ﻣيزان ﻣصرف سيگﺎر در
بين دانشجويﺎن گروه علوم انسﺎني نسبت بﻪ دوران ورود بﻪ دانشگﺎهشﺎن بصورت يكنواخت اداﻣﻪ
پيدا كرده است وﻟي اين روند يكنواخت افزايش ﻣيزان ﻣصرف در دو گروه علوم پﺎيﻪ و ريﺎضي و
فني ﻣشﺎهده نﻤيگردد .بﺎ اين حﺎل در ﺗﻐيير ﻣصرف سيگﺎر دانشجويﺎني كﻪ در زﻣﺎن ورود بﻪ
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دانشگﺎه بيش از ده نﺦ در روز سيگﺎر ﻣصرف ﻣي كردند ،گروه ريﺎضي و فني ﺗﻐييرات افزايشي
بيشتري را نسبت بﻪ دو گروه ديگر نشﺎن ﻣيدهد .بﻄوري كﻪ هيچ يك از دانشجويﺎني گروه ريﺎضي
و فنياي در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه بيش از ده نﺦ در روز سيگﺎر ﻣصرف نﻤيكردهاند وﻟي در زﻣﺎن
انجﺎم پژوهش حﺎضر درصد اين دانشجويﺎن بﻪ  ١٧/٤درصد افزايش يﺎفتﻪ است كﻪ بﻪ نوبﻪ خود
رقم قﺎبل ﺗوجهي است و اﻟگويي ﻣشﺎبﻪ اﻟگوي ﻣصرف ﻣواد را در بين اين دانشجويﺎن نشﺎن ﻣيدهد.
جدول  :٨تغييرات مصرف سيگار بر ﺣسﺐ رشته تحصيلي
مصرف سيگار )درصد(
مصرف سيگار

علوم انساني
زمان
ورود

زمان
انجام
پژوﻫش

علوم پايه
زمان
ورود

زمان
انجام
پژوﻫش

رياضي و فني
زمان
ورود

زمان
انجام
پژوﻫش

نﻪ اصلﺎ

٨٠/٧

٦٩/١

٧٨/٣

٧٨/٣

٩٥/٧

٧٣/٩

گﺎه گﺎه و ﺗفريحي

١٣/٥

١٢/١

١٧/٤

٨/٧

٤/٣

٨/٧

يك ﺗﺎ دو نﺦ در روز

١

١/ ٩

٠

٠

٠

٠

دو ﺗﺎ پنج نﺦ در روز

١/٩

٥/ ٨

٠

٠

٠

٠

شش ﺗﺎ ده نﺦ در روز

٢/٩

٨/ ٢

٠

٤/٣

٠

٠

بيش از ده نﺦ در روز

٠

٢/ ٩

٤/٣

٨/٧

٠

١٧/٤

ﻣجﻤوع

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

 -٩-٤تغييرات مصرف مشروبات الكلي بر ﺣسﺐ رشته تحصيلي
دادههﺎي جدول زير بيﺎنگر اين اﻣر هستند كﻪ ﺗﻐييرات ﻣصرف ﻣشروبﺎت اﻟكلي در بين
دانشجويﺎن هر سﻪ گروه داراي روند افزايشي بوده است ،بﻄوري كﻪ از درصد دانشجويﺎني كﻪ در
هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه يﺎ ﻣشروبﺎت اﻟكي ﻣصرف نﻤيكردند يﺎ ﻣيزان ﻣصرف ﻣحدودي داشتﻪاند،
كﺎستﻪ شده و بﻪ درصد دانشجويﺎني كﻪ در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش ﻣصرف ﻣشروبﺎت اﻟكلي بيشتري
داشتﻪاند ،افزوده شده است .اين ﺗﻐيير افزايشي در دو گروهي كﻪ بين  ١٠ﺗﺎ  ٢٠بﺎر و بيش از ٢٠
بﺎر ﻣشروبﺎت اﻟكلي ﻣصرف ﻣيكردند فراواني بيشتري دارد .بﻄوري كﻪ در گروه علوم انسﺎني نسبت
دانشجويﺎني كﻪ در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه بين ١٠ﺗﺎ  ٢٠بﺎر ﻣشروبﺎت اﻟكلي ﻣصرف ﻣيكردند بﻪ
زﻣﺎن انجﺎم پژوهش از  ١/٤بﻪ ٥/٨درصد افزايش داشتﻪ است ،اين نسبت براي دانشجويﺎني كﻪ
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بيش از ٢٠بﺎر ﻣشروبﺎت اﻟكلي ﻣصرف ﻣيكردند از  ٤/٣بﻪ  ١٢/٦درصد افزايش يﺎفتﻪ است .ﺗﻐييرات
درصدي فوق اﻟذكر براي گروه علوم پﺎيﻪ نيز بﻪ ﺗرﺗيب از  ٠بﻪ  ٨/٧درصد براي ﻣقوﻟﻪ  ١٠ﺗﺎ ٢٠
بﺎر ﻣصرف ﻣشروبﺎت اﻟكلي و از  ٨/٧بﻪ  ١٣درصد براي ﻣقوﻟﻪ بيش از  ٢٠بﺎر ﻣصرف ،افزايش يﺎفتﻪ
است .ﻟﺎزم بﻪ ذكر است كﻪ بﻪ ﻣﺎنند ﻣصرف سيگﺎر و ﻣواد اين ﺗﻐيير براي گروه ريﺎضي و فني
چشﻤگيرﺗر است و بﻪ ﺗرﺗيب از  ٠بﻪ  ٤/٣درصد براي ﻣقوﻟﻪ  ١٠ﺗﺎ  ٢٠بﺎر ﻣصرف و از  ٠بﻪ ١٤
درصد براي ﻣقوﻟﻪ بيش از  ٢٠بﺎر ﻣصرف ﺗﻐيير را نشﺎن ﻣيدهد.
جدول  :٩تغييرات مصرف مشروبات الكلي بر ﺣسﺐ رشته تحصيلي
مصرف مشروبات الكلي )درصد(
مصرف
مشروبات الكلي

علوم انساني

رياضي و فني

علوم پايه

زمان

زمان انجام

زمان

زمان انجام

زمان

زمان انجام

ورود

پژوﻫش

ورود

پژوﻫش

ورود

پژوﻫش

نﻪ اصلﺎ

٧٧/٨

٦٧/٦

٦٠/٩

٥٦/٥

٧٣/٩

٦٩/٦

يك ﺗﺎ دو بﺎر

١٢/١

٦/٢

٢٦/١

١٣

١٣

٨/٧

سﻪ ﺗﺎ نﻪ بﺎر

٣/ ٩

٤/٨

٤/٣

٨/٧

١٣

٤/٣

ده ﺗﺎ بيست بﺎر

١/ ٤

٥/٨

٠

٨/٧

٠

٤/٣

بيش از بيست بﺎر

٤/ ٣

١٢/٦

٨/٧

١٣

٠

١٤

ﻣجﻤوع

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

 -١٠-٤تغيير نگرش و رفتار نسبت به مواد مخدر و سيگار
دادههﺎي جدول شﻤﺎره  ١٠حﺎكي از آن است كﻪ از كل نﻤونﻪ ﻣورد ﻣورد بررسي ،حدود يك
سوم )٣٣/٢درصد( دانشجويﺎن در ﻃول دوران ﺗحصيل خود دچﺎر ﺗﻐيير نگرشي ﻣثبت بﻪ ﻣواد
ﻣخدر شدهاند ،بدين ﻣﻌني كﻪ در پﺎيﺎن دوره ﺗحصيل خود ارزيﺎبي آنهﺎ نسبت بﻪ ﻣواد ﻣخدر
ﻣثبتﺗر شده و نسبت كسﺎني كﻪ نگرش ﻣنفيﺗر نسبت بﻪ ﻣواد بدست آوردهاند نيز يك سوم)٣٠/٨
درصد( است .ﻣيزان عدم ﺗﻐيير نگرش نسبت بﻪ ﻣواد  ٣٥/٩درصد ﻣيبﺎشد كﻪ نشﺎنگر آن است
كﻪ اندكي بيش از يك سوم از دانشجويﺎن ﺗﻐيير نگرشي ﻣثبت يﺎ ﻣنفياي نسبت بﻪ ﻣواد نداشتﻪاند.
هﻤچنين دادههﺎ نشﺎن ﻣيدهند كﻪ ﻣيزان عدم ﺗﻐيير رفتﺎر نسبت بﻪ ﻣواد ﻣخدر  ٦١/٩درصد
ﻣيبﺎشد .ﻣيزان ﺗﻐيير رفتﺎري ﻣنفي نسبت بﻪ ﻣواد برابر  ٨درصد ﻣيبﺎشد كﻪ نشﺎنگر اين اﻣر است
كﻪ نسبت كﻤي از دانشجويﺎني كﻪ در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه ﻣواد ﻣصرف ﻣيكردهاند ،از ﻣصرف

مطالعه طولي تغييرات مصرف و نگرش نسبت به مواد و تغييرات مصرف ٢٧.........................................

خود كﺎستﻪ يﺎ ﻣصرف خود را قﻄع كردهاند .نكتﻪ قﺎبل ﺗوجﻪ ﺗﻐييرات رفتﺎري افزايشي نسبت بﻪ
ﻣواد است كﻪ برابر  ٣٠/١درصد است كﻪ بيﺎنگر اين اﻣر است كﻪ حدود يك سوم از دانشجويﺎن
ﻣورد بررسي بﺎ افزايش ﻣصرف ﻣواد در دوران دانشجويي خود ﻣواجﻪ بودهاند .از حيﺚ ﺗﻐيير رفتﺎر
در ﻣصرف سيگﺎر هم وضع ﺗقريبﺎ ﻣشﺎبهي وجود دارد بﻄوري كﻪ اكثريت دانشجويﺎن )حدود
دوسوم( ﺗﻐييري رفتﺎرياي نداشتﻪاند ،حدود يك پنجم بر ﻣصرفشﺎن افزوده شده يﺎ ﻣصرف را
شروع كرده اند و كﻤتر از  ١٠درصد از ﻣصرفشﺎن كم شده يﺎ ﺗرك كردهاند .در ﻣجﻤوع در جﻤﻌيت
ﻣورد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﻐييرات بﻪ سﻤت افزايش ﻣصرف بوده است .هر چند كﻪ بﻪ دﻟيل اينكﻪ نﻤونﻪ ﻣﻌرف
نيست ،در ﺗﻌﻤيم نتﺎيج بﺎيد احتيﺎط كرد.
جدول  :١٠فراواني نسبي )درصد( تغيير نگرش و رفتار نسبت به مواد مخدر و سيگار
تغييرنگرش نسبت به

تغييررفتار نسبت به

تغيير رفتار نسبت به

مواد

مواد

سيگار

ﻣثبت )افزايش(

٣٣/٢

٣٠/١

٢٢/٤

بدون ﺗﻐيير

٣٥/٩

٦١/٩

٦٩/٩

ﻣنفي )كﺎهش(

٣٠/٨

٨

٧/ ٧

ﻣجﻤوع

١٠٠

١٠٠

١٠٠

تغيير

 -١١-٤تغييرات مصرف مواد در زمان انجام پژوﻫش و ﻫنگام ورود به دانشگاه به تفكيك
ماده مخدر
براي اينكﻪ ﺗصوير دقيقﺗري از ﺗﻐييرات حﺎصل شود ،اﻃلﺎعﺎت ﻣربوط بﻪ ﻣصرف ﻣواد در گذشتﻪ
)زﻣﺎن ورود بﻪ دانشگﺎه( و حﺎل )سﺎلهﺎي پﺎيﺎني ﺗحصيل( بﻪ ﺗفكيك ﻣواد در جدول شﻤﺎره ١١
آﻣده است .ﻃبق دادههﺎي اين جدول نسبت كسﺎني كﻪ در زﻣﺎن ورود بﻪ دانشگﺎه هرگز از ﻣشروبﺎت
اﻟكلي استفﺎده نﻤيكردهاند حدود سﻪ چهﺎرم ) ٧٤/٦درصد( است ،اﻣﺎ اين ﻣقدار در زﻣﺎن انجﺎم
ﺗحقيق بﻪ حدود دوسوم ) ٦٦/٧درصد( كﺎهش يﺎفتﻪ است .در ﻣقﺎبل ،دانشجويﺎني كﻪ در زﻣﺎن
ورود بﻪ دانشگﺎه ﻣصرف ﻣشروبﺎت اﻟكلي آنهﺎ در سﻄﺢ بﺎﻟﺎيي بوده فقﻂ  ٥/٧درصد بودهاند كﻪ اين
نسبت در سﺎلهﺎي آخر ﺗحصيل بﻪ  ١٨/٢درصد افزايش يﺎفتﻪ است .نسبت كسﺎني كﻪ انواع ﻣواد
ﻣخدر ﻣصرف ﻣيكردند و در حﺎل حﺎضر ﻣصرف ﻣيكنند در هر دو زﻣﺎن از ﻣصرف ﻣشروبﺎت اﻟكلي
كﻤتر است .بﺎ وجود اين ،ﻣصرف ﻣواد بﻪ خصوص ﺗريﺎك و ﺗراﻣﺎدول در بين نﻤونﻪ ﻣورد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
افزايش داشتﻪ بﻪ ﻃوري كﻪ نسبت كسﺎني كﻪ اين دو ﻣﺎده را اصلﺎ ﻣصرف نكردهاند از  ٩٤/٦درصد
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در بدو ورود ،بﻪ ٨٩/٣درصد براي ﺗريﺎك و  ٧٨/٥براي ﺗراﻣﺎدول كﺎهش يﺎفتﻪ است .نسبت كسﺎني
كﻪ در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش ﻣصرف بﺎﻟﺎيي دارند ،براي ﺗريﺎك و ﺗراﻣﺎدول بﻪ ﺗرﺗيب  ٢درصد و ١٠/٤
درصد ﻣيبﺎشد ،درحﺎﻟي كﻪ اين نسبت در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه براي هر دو ﻣﺎده كﻤتر از يك
درصد بود .افزايش ﻣصرف ﺗراﻣﺎدول كﻪ يك داروي ﻣسكن و ﻣخدر شبﻪ ﺗريﺎك است افزايش قﺎبل
ﺗوجهي داشتﻪ است .اين ﻣﺎده كﻪ بﻪ عنوان يك دارو ﻣصرف ﻣي شود ،آسﺎنتر قﺎبل ﺗهيﻪ و ﻣصرف
است و ﻣصرف آن هم بﻪ عنوان ﻣصرف دارويي ﻣيﺗواند ﻣوجﻪ جلوه داده شود .بﻪ هﻤين دﻟيل
ﻣيﺗواند بﻪ نوعي جﺎيگزين ﺗريﺎك در بين ﻣتقﺎضيﺎن ﻣصرف ،ﻣورد استفﺎده قرار گيرد .اﻃلﺎعﺎت
ﻣوجود بيﺎنگر آن است كﻪ ﻣصرف سﺎير ﻣواد ﻣخدر ﻣثل هروئين ،حشيش ،كوكﺎيين ،شيشﻪ و
ﻣﺎري جوانﺎ بسيﺎر كم بوده و ﺗﻐيير چنداني نسبت بﻪ زﻣﺎن ورود بﻪ دانشگﺎه نداشتﻪ است.
جدول  :١١تغييرات مصرف مواد در زمان انجام پژوﻫش و ﻫنگام ورود به دانشگاه به
تفكيك ماده مصرفي
استفاده از مواد )درصد(
ماده مصرفي

اصلا
زمان
ورود

مصرف متوسﻂ
زمان
انجام

پژوﻫش

زمان
ورود

زمان
انجام
پژوﻫش

مصرف زياد
زمان
ورود

زمان
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 -١٢-٤فراواني مجموع رابطه بين نگرش نسبت به مواد در ﻫنگام ورود و نگرش در زمان

انجام پژوﻫش

براي آنكﻪ ﻣشخﺺ شود ﺗﻐييرات نگرش نسبت بﻪ ﻣواد ﻣخدر و نيز رفتﺎر ﻣرﺗبﻂ بﺎ آن در بين
پﺎسخگويﺎن چگونﻪ بوده و جﺎبجﺎيي هﺎي ﻣنفي ،ﻣثبت ،يﺎ بدون ﺗﻐيير در چﻪ گروه هﺎيي صورت
گرفتﻪ است ،اﻃلﺎعﺎت ﻣوجود درقﺎﻟب جدول هﺎي كﻪ وضﻌيت حﺎل و گذشتﻪ را بﻪ صورت ﻣتقﺎﻃع
نشﺎن ﻣي دهند ﺗنﻈيم شد .اين نوع اﻃلﺎعﺎت فقﻂ در يك پژوهش پﺎنل قﺎبل حصول است.
دادههﺎي جدول زير بيﺎنگر آن است كﻪ دانشجويﺎني كﻪ در هر دو زﻣﺎن هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه
و زﻣﺎن انجﺎم پژوهش نگرش سﻄﺢ ﻣنفي بﻪ ﻣواد ﻣخدر داشتﻪاند  ٢٢درصد ،دانشجويﺎني كﻪ در
زﻣﺎن انجﺎم پژوهش نگرش بينﺎبيني بﻪ ﻣواد دارند و درگذشتﻪ نگرش در ﻣنفي بﻪ ﻣواد داشتﻪاند
 ١٢/٢درصد و دانشجويﺎني كﻪ در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش نگرش ﻣثبتي بﻪ ﻣواد دارند و در زﻣﺎن
گذشتﻪ نگرش ﻣنفياي بﻪ ﻣواد داشتﻪاند  ٥/١درصد نﻤونﻪ را بﻪ خود اختصﺎص دادهاند .اين نتيجﻪ
نشﺎن ﻣيدهد كﻪ در ﻣجﻤوع بيشترين فراواني در رابﻄﻪ بين نگرش در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش در
سﻪ سﻄﺢ ﻣثبت  ،بينﺎبين و ﻣنفي بﺎ نگرش نسبت بﻪ ﻣواد در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه بين
دانشجويﺎني است كﻪ هم در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه و هم در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش نگرش ﻣنفياي
نسبت بﻪ ﻣواد دارند ،ﻣيبﺎشد .هﻤچنين دادههﺎ حﺎكي از آن است كﻪ فراواني ﻣجﻤوع دانشجويﺎني
كﻪ در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش نگرش ﻣنفي بﻪ ﻣواد دارند و دانشجويﺎني كﻪ در گذشتﻪ نگرش بينﺎبيني
بﻪ ﻣواد داشتﻪاند برابر  ٦/٨درصد ﻣيبﺎشد .اين رقم براي دو ﻣتﻐير نگرش بينﺎبين در زﻣﺎن انجﺎم
پژوهش نسبت بﻪ ﻣواد و نگرش بينﺎبين نسبت بﻪ ﻣواد در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه برابر  ٢١/٤درصد
و براي دو ﻣتﻐير نگرش ﻣثبت نسبت بﻪ ﻣواد در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش و نگرش بينﺎبين نسبت بﻪ
ﻣواد در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه برابر  ٦/٨درصد ﻣيبﺎشد كﻪ نشﺎنگر آن است كﻪ بيشترين فراواني
ﻣربوط بﻪ كسﺎني است كﻪ هم در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش و هم در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه نگرش
بينﺎبيني نسبت بﻪ ﻣواد ﻣخدر دارند .درصد فراواني بين دو ﻣتﻐير نگرش ﻣنفي نسبت بﻪ ﻣواد در
زﻣﺎن انجﺎم پژوهش و نگرش ﻣثبت نسبت بﻪ ﻣواد در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه برابر ٣/٧درصد و
براي دو ﻣتﻐير نگرش بينﺎبين نسبت بﻪ ﻣواد در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش و نگرش ﻣثبت نسبت بﻪ
ﻣواد در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه برابر  ٦/٤درصد و براي دو ﻣتﻐير نگرش ﻣثبت نسبت بﻪ ﻣواد در
زﻣﺎن انجﺎم پژوهش و نگرش ﻣثبت نسبت بﻪ ﻣواد در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه ١٥/٦درصد ﻣيبﺎشد.
بﻪ ﻃور كلي ﻣيﺗوان چنين استنبﺎط كرد كﻪ در ارﺗبﺎط بين ﻣتﻐيرهﺎي نگرشي بيشترين فراوانيهﺎ
ﻣربوط بﻪ دانشجويﺎني است كﻪ هم در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه و زﻣﺎن انجﺎم پژوهش نگرش
هﻤسﺎني نسبت بﻪ ﻣواد داشتﻪاند.
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جدول  :١٢فراواني مجموع رابطه بين نگرش نسبت به مواد در ﻫنگام ورود و نگرش در زمان
انجام پژوﻫش
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جدول شﻤﺎره  ١٣بيﺎنگر فراواني ﻣجﻤوع رابﻄﻪ بين رفتﺎر نسبت بﻪ ﻣواد در هنگﺎم ورود بﻪ
دانشگﺎه و در زﻣﺎن اجراي پژوهش ﻣيبﺎشد .دادههﺎ حﺎكي از آن است كﻪ دانشجويﺎني كﻪ در هنگﺎم
ورود بﻪ دانشگﺎه ﻣصرف ﻣواد پﺎييني داشتﻪاند در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش نيز ﻣيزان پﺎييني ﻣصرف
ﻣواد را دارا ﻣيبﺎشند ) ٥٦/٩درصد( .هﻤچنين دانشجويﺎني كﻪ در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش ﻣيزان پﺎييني
ﻣواد ﻣصرف ﻣيكنند و در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه در سﻄﺢ ﻣتوسﻂ ﻣصرف ﻣواد قرار داشتﻪاند
) ٦/٧درصد( و هيچ دانشجويي وجود نداشت كﻪ در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش ﻣيزان پﺎييني ﻣواد ﻣصرف
كند و در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه از سﻄﺢ بﺎﻟﺎي ﻣصرف ﻣواد برخوردار بوده بﺎشد .اين نتيجﻪ بيﺎنگر
آن است كﻪ عﻤوﻣﺎً دانشجويﺎني در پﺎيﺎن دوره ﺗحصيل خود در سﻄﺢ پﺎيين ﻣصرف ﻣواد قرار
ﻣيگيرند كﻪ در هنگﺎم ورود نيز در سﻄﺢ پﺎيين ﻣصرف ﻣواد قرار داشتﻪاند .دادههﺎ هﻤچنين
نشﺎندهنده آن است كﻪ دانشجويﺎني كﻪ در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش در سﻄﺢ ﻣتوسﻂ ﻣصرف ﻣواد
قرار دارند و درهنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه در سﻄﺢ پﺎيين ﻣصرف ﻣواد قرار داشتﻪاند  ١٠/٤درصد و
دانشجويﺎني كﻪ در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش در سﻄﺢ ﻣتوسﻂ ﻣصرف ﻣواد قرار دارند و در هنگﺎم ورود
بﻪ دانشگﺎه در سﻄﺢ ﻣتوسﻂ ﻣصرف قرار داشتﻪاند  ١٤درصد و دانشجويﺎني در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش
در سﻄﺢ ﻣتوسﻂ ﻣصرف ﻣواد قرار دارند و در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه در سﻄﺢ بﺎﻟﺎي ﻣصرف ﻣواد
قرار داشتﻪاند  ٠/٧درصد نﻤونﻪ را بﻪ خود اختصﺎص دادهاند.اين نتيجﻪ بيﺎنگر آن است كﻪ عﻤوﻣ ًﺎ
دانشجويﺎني كﻪ در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه در سﻄﺢ ﻣتوسﻂ ﻣصرف ﻣواد قرار دارند در زﻣﺎن انجﺎم
پژوهش نيز در سﻄﺢ ﻣتوسﻂ ﻣصرف ﻣواد قرار ﻣيگيرند .دادههﺎ هﻤچنين نشﺎندهنده آن است
كﻪ دانشجويﺎني كﻪ در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش در سﻄﺢ بﺎﻟﺎي ﻣصرف ﻣواد قرار دارند و در هنگﺎم
ورود بﻪ دانشگﺎه در سﻄﺢ پﺎيين ﻣصرف ﻣواد قرار داشتﻪاند  ٤درصد ،دانشجويﺎني كﻪ در زﻣﺎن
انجﺎم پژوهش در سﻄﺢ بﺎﻟﺎي ﻣصرف ﻣواد قرار دارند و در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه در سﻄﺢ ﻣتوسﻂ
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ﻣصرف ﻣواد قرار داشتﻪاند٥/٤درصد و دانشجويﺎني در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش در سﻄﺢ بﺎﻟﺎي ﻣصرف
ﻣواد قرار دارند و در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه نيز در سﻄﺢ بﺎﻟﺎي ﻣصرف ﻣواد قرار داشتﻪاند  ٢درصد
نﻤونﻪ را بﻪ خود اختصﺎص دادهاند .نتيجﻪ بدست آﻣده نشﺎنگر آن است كﻪ بيشترين فرواني ﻣتﻌلق
بﻪ دانشجويﺎني است كﻪ در گذشتﻪ و حﺎل در يك وضﻌيت ﻣصرف ﻣواد ﻣشﺎبﻪ قرار دارند.
جدول  :١٣فرواني مجموع رابطه بين رفتار نسبت به مواد در ﻫنگام ورود و رفتار نسبت به
مواد در زمان انجام پژوﻫش
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٠
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١٠/٤
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جﻤع
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١٠٠
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جدول شﻤﺎره  ١٤نشﺎندهنده درصد فراواني ﻣجﻤوع ﻣصرف سيگﺎر در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش و
در زﻣﺎن ورود بﻪ دانشگﺎه ﻣيبﺎشد .دادههﺎ نشﺎندهنده آن است دانشجويﺎني كﻪ در زﻣﺎن انجﺎم
پژوهش از نﻈر ﻣصرف سيگﺎر در سﻄﺢ پﺎييني قرار دارند و در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه نيز در سﻄﺢ
پﺎيين ﻣصرف سيگﺎر قرار داشتﻪاند  ٦٤/٢درصد ،دانشجويﺎني كﻪ در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش در سﻄﺢ
پﺎيين ﻣصرف سيگﺎر قرار دارند و در زﻣﺎن ورود بﻪ دانشگﺎه در سﻄﺢ ﻣتوسﻂ ﻣصرف سيگﺎر قرار
داشتﻪاند  ٦/٤و دانشجويﺎني كﻪ در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش در وضﻌيت پﺎيين ﻣصرف سيگﺎر قرار دارند
و در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه در سﻄﺢ بﺎﻟﺎي ﻣصرف سيگﺎر قرار داشتﻪاند ٠/٧درصد ﻣيبﺎشند .اين
نتيجﻪ نشﺎندهنده آن است كﻪ بيشترين فراواني ﻣشﺎهد شده ﻣتﻌلق بﻪ دانشجويﺎني است كﻪ هم
در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه و هم در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش در وضﻌيت پﺎيين ﻣصرف سيگﺎر قرار
دارند .اين رقم براي دانشجويﺎني كﻪ در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش در وضﻌيت ﻣتوسﻂ ﻣصرف قرار دارند
و در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه در وضﻌيت پﺎيين ﻣصرف سيگﺎر قرار داشتﻪاند برابر ٧/٤درصد ﻣيبﺎشد.
درصد فراواني براي دانشجويﺎني كﻪ در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش در سﻄﺢ ﻣتوسﻂ ﻣصرف سيگﺎر قرار
دارند و در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه نيز در سﻄﺢ ﻣتوسﻂ ﻣصرف سيگﺎر قرار داشتﻪاند  ٤/٣و براي

 ............................ ٣٢جامعه شناسي نهاد ﻫاي اجتماعي /دوره پنجم  /شماره  / ١١بهار و تابستان ٩٧

دانشجويﺎني كﻪ در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش در سﻄﺢ ﻣتوسﻂ ﻣصرف سيگﺎر قرار دارند و در هنگﺎم
ورود بﻪ دانشگﺎه در وضﻌيت سﻄﺢ بﺎﻟﺎي ﻣصرف سيگﺎر قرار داشتﻪاند برابر  ٠/٧درصد ﻣيبﺎشد.
درصد فراواني براي دانشجويﺎني كﻪ در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش در سﻄﺢ بﺎﻟﺎي ﻣصرف سيگﺎر قرار
دارند و در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه در سﻄﺢ پﺎيين ﻣصرف سيگﺎر قرار داشتﻪاند  ١١درصد و براي
دانشجويﺎني كﻪ در زﻣﺎن انجﺎم پژوهش در سﻄﺢ بﺎﻟﺎي ﻣصرف سيگﺎر قرار دارند و در گذشتﻪ در
سﻄﺢ ﻣتوسﻂ ﻣصرف سيگﺎر قرار داشتﻪاند ٢/٧.درصد و براي دانشجويﺎني كﻪ هم در زﻣﺎن انجﺎم
پژوهش در سﻄﺢ بﺎﻟﺎي ﻣصرف سيگﺎر قرار دارند و هم در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه نيز در سﻄﺢ
بﺎﻟﺎي ﻣصرف ﻣواد قرار داشتﻪاند ٢/٧درصد ﻣيبﺎشد .دادههﺎ بيﺎنگر آن است كﻪ بيشترين فراواني
ﻣشﺎهد شده ﻣربوط بﻪ دانشجويﺎني است كﻪ در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه ﻣصرف پﺎيين سيگﺎر و در
زﻣﺎن انجﺎم پژوهش در سﻄﺢ بﺎﻟﺎي ﻣصرف سيگﺎر قرار دارند.
جدول  :١٤فراواني مجموع رابطه بين رفتار نسبت به سيگار در ﻫنگام ورود و رفتار نسبت به
سيگار در زمان انجام پژوﻫش
مصرف سيگار

مصرف سيگار

مصرف سيگار

زمان ورود

زمان ورود

زمان ورود

)پايين(

)متوسﻂ(

)بالا(

ﻣصرف سيگﺎر زﻣﺎن انجﺎم پژوهش
)پﺎيين(

٦٤/٢

٦/٤

٠/٧

٧١/٢

ﻣصرف سيگﺎرزﻣﺎن انجﺎم پژوهش
)ﻣتوسﻂ(

٧/٤

٤/٣

٠/٧

١٢/٤

ﻣصرف سيگﺎر زﻣﺎن انجﺎم پژوهش
)بﺎﻟﺎ(

١١

٢/٧

٢/٧

١٦/٤

جﻤع

٨٢/٦

١٣/٤

٤

١٠٠

جمﻊ

 -٥بحﺚ و نتيجهگيري
هدف اين ﻣقﺎﻟﻪ ارائﻪ اﻃلﺎعﺎﺗي ﺗوصيفي از وضﻌيت ﺗﻐييرات رفتﺎري و نگرش دانشجويﺎن نسبت
بﻪ ﻣواد ،ﻣشروبﺎت اﻟكي و سيگﺎر در ﻃول دوران ﺗحصيل بوده و بﺎ استفﺎده از روش پيﻤﺎيشي ﻃوﻟي
گذشتﻪ نگر ٢و نﻤونﻪگيري غير احتﻤﺎﻟي ﻣتنﺎسب بﺎ حجم و نﻤونﻪ شﺎﻣل  ٢٩٩نفر از دانشجويﺎن
دختر و پسر دانشگﺎه خوارزﻣي در دانشگﺎه خوارزﻣي بﻪ انجﺎم رسيده است.
2 -Retrospective Longitudinal Survey
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يﺎفتﻪهﺎي پژوهش حﺎضر نشﺎندهنده اين ﻣوضوع است كﻪ در ﻃول دوران ﺗحصيل دانشجويﺎن
دچﺎر ﺗﻐييراﺗي در نگرش و رفتﺎر خود نسبت بﻪ ﻣواد ﻣخدر ﻣيشوند .ﺗﻐييرات نگرش نسبت بﻪ
ﻣواد ﻣخدر در ﻃول دوران ﺗحصيل براي دانشجويﺎن در سﻄﺢ نﺎزﻟي ﻣيبﺎشد و عﻤوﻣﺎً كسﺎني كﻪ
در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه نگرش ﻣثبت يﺎ ﻣنفياي بﻪ ﻣواد دارند در پﺎيﺎن دوران ﺗحصيل خود نيز
هﻤﺎن نگرش را حفﻆ ﻣيكنند .بﺎ اين وجود اين ﺗﻐييرات رفتﺎري و نگرشي بر حسب جنس و
رشتﻪي ﺗحصيلي از اﻟگوهﺎي ﻣتفﺎوﺗي پيروي ﻣيكند .بﻄوري كﻪ ﺗﻐييرات نگرشي و رفتﺎري
دانشجويﺎن پسر نسبت بﻪ دانشجويﺎن دختر درصد قﺎبل ﺗوجهي را بﻪ خود اختصﺎص داده است و
ﺗﻐيير بيشتري بﻪ سﻤت ﻣصرف بيشتر داشتﻪ است .اين ﺗﻐييرات در رابﻄﻪ بﺎ رشتﻪهﺎي ﺗحصيلي
نيز بﻪ ﻃرق گونﺎگوني خود را نشﺎن ﻣيدهد بﻄوري كﻪ ﺗﻐييرات نگرشي افزايشي دانشجويﺎن گروه
علوم انسﺎني اندكي بيش از هﻤتﺎيﺎن خود در گروه علوم پﺎيﻪ و ريﺎضي و فني است .بﺎ اين حﺎل
ﺗﻐييرات رفتﺎري دانشجويﺎن رشتﻪ ريﺎضي و فني نسبت بﻪ سيگﺎر و ﻣواد و ﻣشروبﺎت اﻟكلي ﺗفﺎوت
فﺎحشي بﺎ دو گروه ديگر دارد ،بﻄوري كﻪ دانشجويﺎن اين گروه در ﻃول دوران ﺗحصيل از نوسﺎنﺎت
بيشتري در افزايش ﻣصرف ﻣواد ،سيگﺎر و ﻣشروبﺎت اﻟكلي برخوردارند و نسبت دانشجويﺎني كﻪ در
اين گروه بﻪ سﻤت افزايش در سﻄﺢ بﺎﻟﺎي ﻣواد ،سيگﺎر و ﻣشروب سوق پيدا ﻣيكنند بيش از دو
گروه ديگر است.
بﻪ عبﺎرﺗي ديگر در ﻣورد وضﻌيت رفتﺎري يﺎ هﻤﺎن ﻣصرف واقﻌي ﻣواد و سيگﺎر و ﻣشروب
ﺗﻐييرات بﻪ شكل ﻣتفﺎوﺗي ﻣيبﺎشد .دانشجويﺎن در ﻃول دوران ﺗحصيل خود بﺎ ﺗﻐيير رفتﺎري ﻣثبت
يﺎ افزايش ﻣيزان ﻣصرف سيگﺎر و ﻣواد و ﻣشروبﺎت اﻟكلي روبﻪرو ﻣيشوند و درصد قﺎبل ﺗوجهي از
دانشجويﺎن ،كﻪ در هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه از ﻣيزان پﺎيين ﻣصرف سيگﺎر برخوردارند در پﺎيﺎن
دوران ﺗحصيلي خود بﻪ ﻣصرف بﺎﻟﺎي سيگﺎر روي ﻣيآورند كﻪ اين اﻣر زنگ هشداري براي ﻣسئوﻟﺎن
جهت انجﺎم اقدام ﻟﺎزم براي بﻪ حداقل رسﺎندن اين افزايش ﻣصرف سيگﺎر در بين دانشجويﺎن است.
ﻣصرف ﻣواد ﻣخدر و ﻣشروبﺎت اﻟكلي نيز هﻤچون ﻣصرف سيگﺎر در ﻃول دوران ﺗحصيل دانشجويﺎن
در ﻣﻌرض ﺗﻐييرات ﻣثبت رفتﺎري قرار ﻣيگيرد ،يﻌني دانشجويﺎن در پﺎيﺎن دوران ﺗحصيل خود
نسبت بﻪ هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه بﺎ افزايش ﻣصرف ﻣواد ﻣخدر و ﻣشروبﺎت اﻟكلي روبﻪرو ﻣيشوند.
يﺎفتﻪهﺎ نشﺎندهنده افزايش نسبتﺎً زيﺎد در ﻣصرف ﻣشروبﺎت اﻟكلي در بين دانشجويﺎني بود كﻪ در
هنگﺎم ورود بﻪ دانشگﺎه ﻣصرف ﻣشروبﺎت اﻟكلي در سﻄﺢ پﺎييني داشتند .بﺎ ﺗوجﻪ بﻪ ﻣنع ديني
ﻣصرف ﻣشروبﺎت اﻟكلي اين افزايش در ﻣصرف ﻣشروبﺎت نشﺎنگر ضﻌيف شدن ﺗسلﻂ احكﺎم شرعي
بر زندگي دانشجويﺎن ﻣيبﺎشد .از نتﺎيج جﺎﻟب ﺗوجﻪ ديگر اين بود كﻪ در بين ﻣواد ﻣخدر ،ﺗرﻣﺎدول
و بﻌد از آن ﺗريﺎك بﻪ ﺗرﺗيب بيشترين ﻣيزان ﺗﻐيير ﻣصرفي ﻣثبت را در بين دانشجويﺎن بﻪ خود
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اختصﺎص داده بوند .ﻣيزان ﺗﻐييرات ﻣثبت ﻣصرف ﺗرﻣﺎدوال بﻪ ﻃرز قﺎبل ﺗوجهي بيش از سﺎير ﻣواد
ﻣخدر بود .بﻪ نﻈر ﻣيرسد وجود اين كليشﻪ در بين دانشجويﺎن ،كﻪ اين ﻣﺎده بﻪ نوعي بﻪ بيدار
ﻣﺎندن در شب اﻣتحﺎن و يﺎ بﻪ يﺎدگيري بيشتر ﻣﻄﺎﻟب درسي كﻤك ﻣيكند ،در افزايش ﻣصرف آن
ﺗأثير داشتﻪ است.
در ﻣجﻤوع ،ﺗﻐييرات افزايش ﻣصرف ﻣواد در بين دانشجويﺎن ﻣورد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اندك است و نﻤي
ﺗوان آن را در حد نگران كنندهاي ارزيﺎبي كرد ،هﻤچنين اين ﺗﻐييرات يكسره ﻣثبت نبوده است،
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
و سﺎير دانشگﺎههﺎ برنﺎﻣﻪ هﺎي كﺎهش ﺗقﺎضﺎ بﺎ جديت دنبﺎل شود .براي اين اﻣر ﻟﺎزم است افراد در
ﻣﻌرض ﻣصرف شنﺎسﺎيي و بﻪ درﻣﺎن آنهﺎ كﻤك شود ،آﻣوزش هﺎي غير ﻣستقيم در جهت كﺎهش
ﺗقﺎضﺎ صورت گيرد ،گروه هﺎي دانشجويي براي كﻤك بﻪ افراد در ﻣﻌرض خﻄر فﻌﺎل شوند ،و از
هﻤﻪ ﻣهﻤتر بﺎ ايجﺎد فرصت هﺎي شﺎد ،پرنشﺎط و پر ﺗحرك و ﻣتنوع براي گذران اوقﺎت فراغت،
زﻣينﻪهﺎي ﻣصرف كﺎهش يﺎبد.
در عين حﺎل ﻟﺎزم است بﻪ يك نكتﻪ ﻣهم اشﺎره شود كﻪ ،دست كم بر اسﺎس دادههﺎي اين
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،افزايش ﻣصرف ﻣواد و ﻣشروبﺎت اﻟكلي و سيگﺎر در بين دانشجويﺎن را نﻤي ﺗوان بﻪ نقش
خود دانشگﺎه نسبت داد .زيرا ﻣﻤكن است اين اﻣر نﺎشي از پﺎراﻣترهﺎي ﻣربوط بﻪ ﻣحيﻂ عﻤوﻣي
اجتﻤﺎعي و ﺗﻐيير ﻣنزﻟت افراد بﻌد از دوران دبيرستﺎن بﺎشد .براي ﺗﻌيين نقش ﻣحيﻂ دانشگﺎه بر
افزايش يﺎ كﺎهش ﻣصرف ﻣواد ﻣخدر ،ﻟﺎزم است در يك ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃوﻟي دانشجويﺎن بﺎ هم سن و
سﺎلهﺎي غير دانشجويشﺎن ﻣقﺎيسﻪ شوند .ﻣوضوعي كﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت بﻌدي دربﺎره ﺗﻐيير نگرش و رفتﺎر
نسبت بﻪ ﻣواد ﻣخدر بﺎيد بﻪ آن بپردازند.
منابﻊ
 اكبري زردخﺎنﻪ ،سﻌيد؛ سهرابي اسﻤرود ،فراﻣرز؛ ﺗرقي جﺎه ،صديقﻪ؛ پورشريفي ،حﻤيد؛
ﻃﺎرﻣيﺎن ،فرهﺎد؛ پيروي ،حﻤيد؛ فلسفي نژاد ،ﻣحﻤدرضﺎ؛ يﻌقوبي ،حﻤيد و رﻣضﺎني ،وﻟي
اﻟﻪ ) .(١٣٨٩ويژگي هﺎي جﻤﻌيت شنﺎختي و ﻣصرف ﻣواد ﻣخدر در دانشجويﺎن
دانشگﺎههﺎي دوﻟتي .فصلنﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روانشنﺎسي ﺗربيتي .١-٢٢ ،(١٢) ٧ ،

 اﻣيري ،شهريﺎر ) .(١٣٨٣ﻣورد پژوهي چندگﺎنﻪ ﻣصرف ﻣواد ﻣخدر در بين دانشجويﺎن پسر
دانشگﺎههﺎي دوﻟتي .پﺎيﺎن نﺎﻣﻪ كﺎرشنﺎسي ارشد .دانشكده ادبيﺎت و علوم انسﺎني )دانشگﺎه
شهيد بهشتي(.
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 دي .اي .دواس .(١٣٧٦ ) .پيﻤﺎيش در ﺗحقيقﺎت اجتﻤﺎعي .ﺗرجﻤﻪ هوشنگ نﺎيبي .ﺗهران:
نشر ني.(١٩٨٥) .
 رحيﻤي ﻣوقر ،آفرين و سهيﻤي ايزديﺎن ،اﻟهﻪ ) .(١٣٨٤وضﻌيت ﻣصرف ﻣواد ﻣخدر در دانش
آﻣوزان كشور .فصل نﺎﻣﻪ علﻤي پژوهشي رفﺎه اجتﻤﺎعي.٩-٣٠ (١٩) ٥ ،
 پنﺎهي ،رحﻤن؛ رﻣضﺎنخﺎني ،علي؛ ﻃﺎووسي ،ﻣحﻤود؛ كوسﻪﻟو ،اﻣينﻪ و نيكنﺎﻣي ،شﻤساﻟدين
) .(١٣٩٥بررسي ارﺗبﺎط بين سواد سلﺎﻣت بﺎ آگﺎهي و نگرش نسبت بﻪ ﻣضررات ﻣصرف
سيگﺎر در دانشجويﺎن .ﻣجلﻪ آﻣوزش و سلﺎﻣت جﺎﻣﻌﻪ.٣٨-٤٤ ،(٤) ٣ ،

 سراج زاده ،سيد حسين ) .(١٣٨٦پيﻤﺎيش ﻃوﻟي ،اﻣكﺎنﺎت و ﻣسﺎئل روششنﺎختي .ﻣسﺎئل
اجتﻤﺎعي ايران.٣٩-٦٤ ،(٣) ٤٤ ،

 سراج زاده ،سيد حسين و فيضي ،ايرج )١٣٨٦اﻟف( .عواﻣل اجتﻤﺎعي ﻣوثر بر ﻣصرف ﺗريﺎك
و ﻣشروبﺎت اﻟكلي در بين دانشجويﺎن .نﺎﻣﻪ علوم اجتﻤﺎعي ،دوره جديد ).٨١-١٠٢ ،(٣١
 سراج زاده ،سيد حسين و فيضي ،ايرج )١٣٨٦ب( .ﻣصرف ﻣواد ﻣخدر و ﻣشروبﺎت اﻟكلي
در بين دانشجويﺎن دانشگﺎههﺎي دوﻟتي در سﺎل ﺗحصيلي  .١٣٨١-١٣٨٢فصل نﺎﻣﻪ
پژوهشي رفﺎه اجتﻤﺎعي.٨٥-١١٠ ،(٢٥) ٦ ،

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

 سيﺎم ،شهره ) .(١٣٨٥بررسي شيوع ﻣصرف ﻣواد اعتيﺎد آور بين دانشجويﺎن پسر
دانشگﺎههﺎي ﻣختلف شهر رشت در سﺎل  .١٣٨٤فصل نﺎﻣﻪ ﻃبيﻌت شرق-٢٨٥ ،(٤) ٨ ،
.٢٧٩
 قدسي ،حسن؛ ﻣختﺎري ﻟﺎكﻪ ،نسرين؛ اسيري ،شهلﺎ و كﺎظمنژاد ﻟيلي ،احسﺎن ).(١٣٩١
شيوع ﻣصرف سيگﺎر و عواﻣل ﻣرﺗبﻂ بﺎ آن در دانشجويﺎن پسر دانشگﺎه علوم پزشكي گيلﺎن.
ﻣجلﻪ پرستﺎري و ﻣﺎﻣﺎيي جﺎﻣع نگر.٣٨-٤٣ ،(٦٧) ٢٢ ،
 عليوردينيﺎ ،اكبر؛ جﺎنﻌليزاده چوب بستي ،حيدر و جﻌفري ،آزاده ) .(١٣٩٢ﺗحليل
اجتﻤﺎعي نقش انگزني غير رسﻤي در نگرش دانشجويﺎن نسبت بﻪ ﻣواد )ﻣخدر( .ﻣجلﻪ
پژوهشهﺎي راهبردي اﻣنيت و نﻈم اجتﻤﺎعي.١-١٨ ،(٤) ١ ،
 عليوردينيﺎ ،اكبر؛ شﺎرعپور ،ﻣحﻤود و ﻣرادي ،فﺎﻃﻤﻪ ) .(١٣٩١بررسي ﺗﺎثير خودكنترﻟي و
پيوند اجتﻤﺎعي بر نگرش دانشجويﺎن نسبت بﻪ ﻣصرف اﻟكل .فصلنﺎﻣﻪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗوسﻌﻪ
اجتﻤﺎعي -فرهنگي.٦٩-٩٧ ،(٤) ١ ،

٩٧  بهار و تابستان/ ١١  شماره/  دوره پنجم/ جامعه شناسي نهاد ﻫاي اجتماعي............................ ٣٦

 شيوع.(١٣٨٦)  ﻣحﻤود، حﻤيد و قﺎضي ﻃبﺎﻃبﺎيي، جﻌفر؛ پيروي، فرهﺎد؛ بواﻟهري، ﻃﺎرﻣيﺎن
، ﻣجلﻪ روانپزشكي و روانشنﺎسي بﺎﻟيني ايران.ﻣصرف ﻣواد در ﻣيﺎن دانشجويﺎن شهر ﺗهران
.٣٣٥-٣٤٢ ،(٤) ١٣
 شنﺎخت و سوء ﻣصرف ﻣواد ﻣخدر در.(١٣٨٥)  ﻣحسن، ﻣحﻤد رضﺎ و رضﺎييﺎن، فروﺗني
.٢١-٢٩ ،(٤٣) ١٨ ، فصل نﺎﻣﻪ پرستﺎري ايران.بين دانشجويﺎن شهرستﺎن ﻟﺎرستﺎن
 نشر: ﺗهران. ﺗرجﻤﻪ علﻰ ﻣحﻤد كﺎردان. روان شنﺎسﻰ اجتﻤﺎعﻰ.(١٣٦٨) . اﺗو، كلﺎين برگ
.(١٩٤٠) .انديشﻪ
 آنوﻣي فرهنگي و اعتيﺎد بﻪ ﻣواد.(١٣٨٩)  ﻣريم، ﻣنيژه و ثﺎبتي، حسين؛ ذكريﺎيي، ﻣﻈفر
-٣٣ ،(٤) ٣ ، پژوهش نﺎﻣﻪ علوم اجتﻤﺎعي. سﺎﻟﻪ شهر ﺗهران١٣-٢٨ ﻣخدر در بين جوانﺎن
.٥٤
.١٣٨٥ ، ﻣهﺎجر: ﺗهران. جﺎﻣﻌﻪ شنﺎسي اعتيﺎد در ايران اﻣروز.(١٣٨٥) . اﻟهﺎم، ﻣيري آشتيﺎني
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