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  11/12/87: ، پذیرش مقاله18/8/87: دریافت مقاله
Øارزیابی هاي صورت گرفته نشان دهنده شیوع چشمگیر سوء مصرف اکستازي به عنوان ماده مخدر مورد عالقه جوانان  : مقدمه

مطالعه حاضر به منظور بررسی میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه نسبت به اکستازي در . درسالهاي اخیر بوده است
  . سیب خیز و غیرآسیب خیز شهر خرم اباد انجام گرفته استمناطق آ
Øنفر از دانش آموزان به روش تصادفی چند مرحله اي در هر دو جنس دختر و پسر 200در این مطالعه مقطعی  : مواد و روش ها 

ات با استفاده از روش هاي اطالع.  سوال بود50ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه اي شامل . انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند
   .آماري از جمله آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

Øدرصد نگرش 4/45 درصد از دانش آموزان نگرش مثبت و2/6نتایج نشان داد در مناطق آسیب خیز شهر  : يافته ها 
 درصد نگرش بسیار منفی به ماده 4/58 درصد دانش آموزان نگرش مثبت و 2در مناطق غیرآسیب خیز  داشتند و بسیارمنفی

 درصد دانش آموزان از آگاهی 1/7 درصد مناطق آسیب خیز آگاهی ضعیف، و 29/44در بررسی سطوح آگاهی،  .اکستازي داشتند
 درصد آگاهی باالیی 5 درصد آگاهی متوسط و 5/42 درصد آگاهی ضعیف، 5/48در مناطق غیر آسیب خیز. باالیی برخوردار بودند

آزمون هاي آماري نشان داد هیچ ارتباط معنی داري بین سطوح آگاهی و نگرش دانش آموزان با .به این ماده داشتندنسبت 
ارتباط معنی داري بین سطوح آگاهی دانش آموزان با . تحصیالت والدین، شغل والدین، جنس، سن و تعداد فرزندان وجود ندارد

  .الی که این دو متغیر با میزان نگرش ارتباط معنی داري نداشتندرتبه تولد و معدل دانش آموزان مشاهده شد در ح
Øبا توجه به یافته هاي تحقیق پیشنهاد می گردد افزایش آگاهی عمومی از طریق رسانه هاي اجتماعی  :  بحث و نتيجه گيري

  .صورت گیرد که لزوم انجام این برنامه ها در مناطق آسیب خیز بیشتر می باشد
Øآگاهی، نگرش، مناطق آسیب خیز، دانش آموز:دي واژه هاي كلي  
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  مقدمه
اکستازي یک ماده صناعی از خانواده آمفتامین هـا اسـت،           

 بعنوان مـاده شـادي آور و تـوهم زا رواج پیـدا     1980که از دهه  
اکستازي در قالب قرص هاي شـادي بخـش بـه     ). 1(کرده است   

  ).2(طاعون خفته عصر ما معروف شده است 
 بعنـوان یـک داروي    1یلن دي اکسی متامفتامین    مت -4،  3 

تفریحی غیرمجاز بوسیله بـسیاري از نوجوانـان و بـالغین جـوان          
مصرف این مـاده در کوتـاه مـدت باعـث        ). 3(بکاربرده می شود    

احساس شعف و رفتن به عالم خلسه مـی شـود  لـیکن در دراز                
آمفتـامین هـا از   ). 4(مدت پیامدهاي منفی در بر خواهد داشت        

له اکستازي متابولیسم بدن را افزایش داده و سبب باال رفتن          جم
ایـن داروهـا موجـب      . خلق، پرتحرکی و بی اشتهائی مـی شـوند        

اتساع مردمک، افـزایش سـرعت نـبض و فـشارخون شـده و در               
دوزهاي باال موجب آریتمی قلبی و کالپـس گـردش خـون مـی        

  ).6 و 5(گردند 
 غیرطبیعی  تحریک پذیري به نور، قفل شدن فک، حرکات       

چشم، توهمات بینایی، تنگی نفس، لرز، تعریق، اختالل تمرکـز،          
. بی تفاوتی و سایکوز از دیگر عوارض مصرف این ماده می باشـد         

مصرف طوالنی مدت مقادیر زیاد ایـن داروهـا موجـب آشـفتگی      
ادراك و تفکر  شـده و گـاهی اوقـات ممکـن اسـت روانپریـشی             

 ایجاد شود،که بـسیار شـبیه       پارانوئید به دنبال مصر ف این دارو      
، 2 گزنـد و آسـیب  اتبه اختالل اسکیزوفرنی می باشد و با هـذیان  

توهمات شنوایی و بینایی و گـاه رفتارهـاي پرخاشـگرانه همـراه         
  ).                           11 و10 ، 9، 8 ، 7، 6(است 

سوء مصرف مواد محرك از نـوع آمفتـامین صـرف نظـر از              
).  13(زان درآمـد روبـه افـزایش اسـت          سن، جنس، ملیت یا میـ     

جمعیت % 1( میلیون نفر    40تعداد سوء مصرف کنندگان حدود      
 سال گذشته بیشترین میـزان  5در طی . ارزیابی می شود ) جهان

). 13(مـصرف مـواد محـرك مربـوط بـه اکـستازي بـوده اســت        
 سـال و    25 تـا    18باالترین سطح مصرف مربوط به گروه سـنی         

  1           ). 13(می باشد  سال 12-17پس از آن 
 در شـهر تهـران      1384بر اسـاس پژوهـشی کـه در سـال           

 درصـدي مـصرف اکـستازي در بـین         5/18صورت گرفت شیوع    
 ساله شـهر تهـران از اروپـا و برزیـل بیـشتر و از            15-25جوانان  

  ).13(آمریکا کمتر است 
روند روبه تزایـد سـوء مـصرف آمفتـامین هـا و اکـستازي               

 مختلف از جمله کشور ما ایران تبدیل بـه یـک   امروزه در جوامع 
  ).2(نگرانی عمده شده است 

در سالهاي اخیر ارزیابی هایی جهت سنجش میزان آگاهی         
اقشار مختلف کشور درباره اکستازي در حال انجام اسـت نتـایج           
بدست آمده از چندین پـژوهش نـشان داده کـه حتـی در بـین               

د این مـاده وجـود      اقشار دانشگاهی کشورآگاهی ضعیفی در مور     
  . )16 و15 ، 14 (دارد

نتایج  پژوهـشی کـه در زمینـه ارزیـابی میـزان آگـاهی و                
ــرص    ــه ق ــسبت ب ــد ن ــشگاههاي بیرجن ــشجویان دان نگــرش دان

 انجام گرفـت، حـاکی   1383-1384اکستازي، در سال تحصیلی     
 درصد از دانشجویان سـطح آگـاهی ضـعیف،      6/63از آن بود که     

 درصـد از آگـاهی   7ط و تنهـا   درصد سطح آگـاهی متوسـ    4/29
  ). 16(باالیی برخوردار بودند 

نتایج مطالعه دیگري نشان دهنده آن بود که اصـلی تـرین     
عامل گرایش به سمت مـصرف قـرص هـاي روان گـردان عـدم               
آگاهی از عوارض و اثرات سوء جـسمانی و روانـی آن مـی باشـد       

یافته هاي فـوق تائیـدي بـر کمبـود آگـاهی نوجوانـان و               ). 17(
جوانان و لزوم اجراي برنامه هـاي آموزشـی در ایـن زمینـه مـی        

لذا پژوهش حاضـر بـا هـدف بررسـی مقایـسه اي میـزان               . باشد

                                                
1. MDMA                    2. Persecutary delusion 
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آگاهی و نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه در مناطق آسـیب           
خیز و غیرآسیب خیز شهر خرم آباد نسبت به اکستازي در سال            

ــا  .  انجــام گرفتــه اســت1385 ــه امیــد آن داریــم بتــوانیم ب ارائ
بــه آموزشـهاي الزم در زمینــه اثـرات مــضر مــصرف ایـن مــاده    

. نوجوانان و جوانان که از آسیب پذیرترین اقشار اجتماع هستند       
    .در امر پیشگیري اولیه گام برداریم

  مواد و روش ها
جامعه .می باشد مقطعیمطالعه حاضر از نوع توصیفی 

شغول به مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی م
 آموزش و پرورش شهر 2 و 1تحصیل در دبیرستانهاي نواحی 

  . بود1385خرم آباد در سال 
روش نمونه گیري به صورت طبقه بندي و خوشه اي چند           

 بدین صورت که در مرحلـه اول منـاطق آسـیب      ،  بود  اي مرحله
خیز و غیر آسیب خیز را به صورت طبقه بندي در نظر گرفتـه و      

دبیرستان به عنـوان خوشـه انتخـاب شـدند     از هر طبقه چندین     
سپس از بین مدارس مورد نظر کالس ها انتخاب و نمونه ها  به               
صورت کامال تـصادفی از دو جـنس دختـر و پـسر انتخـاب ودر                

پس از کـسب مجـوز کتبـی از پژوهـشکده           . پژوهش وارد شدند  
تعلیم و تربیت با مراجعه به آمـوزش و پـروش ناحیـه یـک و دو        

داد کل دانش آموزان مشغول به تحـصیل در مقطـع    خرم آباد تع  
لیست اسامی مدارس تهیـه     .  متوسطه شهر خرم آباد تعیین شد     

شد، سپس با توجه به آسیب خیز بودن و غیر آسیب خیز بـودن        
مناطق که با کمک ستاد مبارزه با مواد مخـدر شـهر خـرم آبـاد             

کلیه مدارس در دو دسته آسیب خیـز و غیـر آسـیب             . انجام شد 
  . ز قرار گرفتخی

درنهایت چهار گروه که شامل مدارس آسیب خیز پـسرانه،       
مدارس آسیب خیز دخترانه و مدارس غیر آسیب خیـز پـسرانه،            

سـپس از بـین     . مدارس غیرآسیب خیز دخترانه بود بدست آمـد       

این گروهها، مدارس، کالس ها و نمونه ها  بطور کامالً تـصادفی          
  انتخاب شدند

 مطالعه پرسشنامه دو قسمتی اسـت       ابزار گردآوري در این   
که قسمت اول مشخصات دموگرافی شامل سن، جـنس، تعـداد           
فرزنــدان خــانوار، رتبــه تولــد، منطقــه محــل ســکونت، میــزان  

قـسمت  . تحصیالت پدر و مادر، شغل پدر و مادر و معدل اسـت            
 سـوال در رابطـه   50دوم که بخش اصلی پرسشنامه است شامل    

انش آموزان نسبت به اکستازي     سنجش میزان آگاهی و نگرش د     
 سـوال بررسـی   28 سـوال بررسـی نگـرش و      22است که شامل    
  . آگاهی است

دانش آموزان تنها یک پاسخ را از بین گزینـه هـا انتخـاب              
 و -2در تجزیه وتحلیل نهـایی بـه منفـی تـرین نگـرش              . کردند

البتـه در اینجـا   . با میانگین صفر داده شد+ 2مثبت ترین نگرش   
ر برخی سواالت پاسخ موافق امتیاز منفی داشته و         ممکن است د  

در برخی سواالت پاسـخ مخـالف امتیـاز منفـی داشـته باشـد و                
  . بالعکس که نهایتاً در تجزیه و تحلیل داده ها لحاظ شد

سوال  بررسی نگرش در رابطه با دید کلی دانـش آمـوز        22
 است که در سه قسمت بی خطر،         بوده نسبت به قرص اکستازي   

سواالت قسمت آگاهی   . و خیلی خطرناك گنجانده شد    خطرناك  
بر اساس نتایج به چهار قـسمت عـدم آگـاهی، آگـاهی ضـعیف،            

سواالت با اسـتفاده از  . آگاهی متوسط و آگاهی خوب تقسیم شد  
 نفـر از    5مقاالت مشابه و منابع موجود طراحـی سـپس توسـط            

 پس از اصـالحات الزم،    . اساتید مرتبط مورد بازنگري قرار گرفت     
جهت بررسی پایائی، پرسشنامه دردو مرحله متـوالی بـه فاصـله           

بـا اسـتفاده   .  نفر از دانش آموزان قرار گرفت30یکماه در اختیار    
پایـائی آن نیـز مـورد    %  79از آزمون مجدد و ضریب همبستگی  

  .تائید قرار گرفت
پس از جمع آوري پرسشنامه ها با توجه به کلید پرسشنامه 

نمرات بدست آمده با اسـتفاده از    . ذاري شد پاسخ نامه ها نمره گ    
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براي . روشهاي آماري از جمله آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شد
  .توصیف اطالعات از جداول مناسب استفاده شد

  یافته ها
یافته ها نشان داد  در مجموع ازبین تمام نمونه هاي مورد           

 درصـد نگـرش     44 درصد دانش آموزان نگرش مثبت،       4بررسی  
 درصــد نگــرش  بــسیار منفــی در مــورد اکــستازي 52و منفــی 
 درصد از دانش آموزان مناطق آسیب خیـز نگـرش           2/6 .داشتند
 درصـد نگـرش بـسیار       4/45 درصد نگرش منفی و      4/48مثبت،  

 درصـد  از دانـش آمـوزان    2. منفی به مصرف اکستازي داشـتند     
 درصد نگـرش منفـی   6/39مناطق غیرآسیب خیز نگرش مثبت،    

  . نگرش بسیار  منفی به مصرف اکستازي داشتند درصد4/58و 
 9/2 درصد از دانـش آمـوزان در منـاطق آسـیب خیـز و         9

درصد از دانش آموزان مناطق غیرآسیب خیز قرص اکـستازي را        
ــستند آزمــون آمــاري تفــاوت معنــی داري    بــی خطــر مــی دان

)001/0P< (             بین نگرش دو منطقه آسـیب خیـز و غیـر آسـیب
  ).1جدول (خیز نشان داد  

   درصــد از دانــش آمــوزان منــاطق آســیب خیــز عــدم       2/8
 درصدآگاهی متوسـط   8/39 درصد آگاهی ضعیف،     9/44آگاهی،  

 درصـد از  4.  درصد آگـاهی بـاالیی از ایـن مـاده داشـتند       1/7و  
 درصـد  5/48دانش آموزان  مناطق غیرآسیب خیز عدم آگـاهی،   

 درصـد آگـاهی     5 درصد آگاهی متوسـط و       5/42آگاهی ضعیف، 
  . نسبت به این ماده داشتندخوبی

 آزمون هاي آماري نشان داد هیچ ارتباط معنی داري بین 
سطوح آگاهی و نگرش دانش آموزان با سطح  تحصیالت 
والدین، شغل والدین، جنس، سن و تعداد فرزندان وجود ندارد 
در حالی که بین سطوح آگاهی دانش آموزان با رتبه تولد و 

بین  ). 2-4جداول (ي مشاهده شد معدل آنها ارتباط معنی دار
. این دو متغیر با میزان نگرش ارتباط معنی داري به دست نیامد

 درصد دانش آموزان قرص اکستازي را دیده بودند ولی 7/26
هیچ کدام از نمونه ها سابقه اي از مصرف قرص اکستازي را ذکر 

 . نکردند

 مورد پژوهش  نسبت به قرص اکستازي بر حسب آسیب خیز بودن یا غیر آسیب خیز  توزیع فراوانی دیدگاه نهایی واحدهاي -1جدول شماره 
 بودن منطقه

                   نگـــرش  جمع  خیلی خطرناك   خطرناك    بی خطر
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  منـــطقه
  100  100  62  62  29  29  9  9  آسیب خیز

  100  102  3/86  88  8/10  11  9/2  3  غیرآسیب خیز
  100  202  2/74  150  8/19  40  6  12  جمع کل

X2= 15.5     P-value < 0.001  
 

توزیع فراوانی سطح آگاهی دانش آموزان مقطع متوسطه نسبت به اکستازي بر حسب آسیب خیز بودن منطقه :  2 جدول شماره  
 عدم آگاهی آگاهی ضعیف آگاهی متوسط آگاهی خوب        جمع 

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
  سطح آگاهی
 منطقه

100  98  1/7  7 8/39  39  9/48  44  2/8   آسیب خیز 8 
100 101  5 5 5/42  43 5/48   غیرآسیب خیز 4 4 49 
100 199 6 12 2/41  82 8/46   جمع کل 12 6  93 

X2=2.08     P-value=0.55,   
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  فراوانی نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه نسبت به اکستازي بر حسب آسیب خیز بودن منطقه توزیع: 3جدول شماره
)مطلوبتر(منفی تر جمع  

 نگـــرش )متمایل(مثبت  )مطلوب(منفی 
 منطقه

  تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

100  97  4/45  44 4/48  47 2/6  آسیب خیز 6 
100 101 4/58  59 6/39  غیرآسیب خیز 2 2 40 
  جمع کل 8 4  87 44 103 52 198 100

X2= 4.66   P-value 0.09  
 

   مقایسه سطوح آگاهی واحدهاي مورد پژوهش بر اساس  میانگین معدل دانش آموزان 4جدول شماره  
                       معــدل

  سطح آگاهی
 F P-Valueمقدار   انحراف معیار  میانگین  تعداد

  36/2  43/16  12  عدم آگاهی
  37/2  68/16  83  آگاهی ضعیف
  65/1  74/17  73  آگاهی متوسط
  83/2  05/16  12  آگاهی خوب
  20/2  05/17  180  جمع کل

  
  
566/4  

  
  
004/0  

)S(  

 

  بحث و نتیجه گیري
طبق یافته هـاي ایـن پـژوهش تفـاوت معنـی داري بـین               

 آسیب خیز و غیـر آسـیب خیـز          نگرش دانش آموزان در مناطق    
د دارد به این معنی که در مناطق آسیب خیز شـهر نگـرش             وجو

مثبت تر یا  تمایل بیشتري نسبت به مـصرف اکـستازي وجـود              
این مسئله نشان دهنده نقش مخرب محیط هاي کنتـرل          .  دارد

نشده و بدون نظارت مسئولین در اشاعه فرهنگ اعتیاد به مـواد            
در یافتـه هـا مبـین آن بـود کـه            . مخدر و اکستازي مـی باشـد      

مجموع اکثریت دانش آموزان  سطح آگاهی متوسـط و ضـعیفی           
از اکستازي داشتند  و  تفاوت قابل مالحظه و معنـی داري بـین      
سطوح آگاهی در دو  منطقه بـه دسـت نیامـد  ایـن امـر نـشان           
دهنده آن است که متاسـفانه یکـی از آسـیب پـذیرترین اقـشار           

 ایـن مـاده   جامعه یعنی نوجوانان، از آگـاهی پـائینی نـسبت بـه          
از آنجا که که نوجوانی یکی از بحرانی ترین مراحـل         . برخوردارند

زندگی فـرد بـوده و نوجـوان از آسـیب پـذیرترین اقـشار بـراي                
 گرایش به انواع انحرافات، از جمله سوء مصرف مواد مـی باشـد،              

اند  درست پیدا نکرده هنوز خیلی از والدین در این مورد آگاهی
 بـه    نـسبت    تـوجهی  نداشتن آگاهی و بـی    و جوانان ما به دلیل      

لـذا  .به اسـتفاده آن گـرایش مـی یابنـد    این ماده  عواقب مصرف
هاي اکستازي را کنترل و  مصرف قرص اگرمهم  باتوجه به این 

خواهـد   مهار نکنیم، تلفات آن تا حد غیرقابـل تـصوري افـزایش   
 چه کسی پاسخگوي نـسلی اسـت      در آن زمان      به راستی  .یافت

مفیـد خـود را در مـدارس و      مصرف مـواد، کـارایی  که به دلیل
  .اند محیط کار از دست داده

در پژوهشی که در شهر تهران جهت بررسی میزان آگاهی          
دانشجویان در مورد اثرات و عوارض ترکیبـات اکـستازي انجـام            

 درصد از دانشجویان دانشگاه علـوم      9/2گرفت   نتایج نشان داد       
 درصد در سطح آگاهی     40 پزشکی ایران در سطح آگاهی خوب،     

در .  درصد در سطح آگاهی ضعیف قرار داشـتند        1/57متوسط و   
 درصد دانشجویان در سـطح آگـاهی خـوب،          1/7دانشگاه تهران   

 درصـد در سـطح   4/41 درصد در سطح آگاهی متوسـط و   4/51
  ) . 18( آگاهی ضعیف قرار داشتند
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در پژوهش دانشگاه بیرجند در مورد بررسی میزان آگـاهی     
نگرش دانـشجویان نـسبت بـه قـرص اکـستازي کـه در سـال        و  

 درصد از دانـشجویان در      6/63 صورت گرفت ؛     83-84تحصیلی  
 درصد در سـطح آگـاهی متوسـط و          4/29سطح آگاهی ضعیف،    

  .) 16 ( درصد در سطح آگاهی باالیی قرار داشتند7فقط 
در مطالعه اي کـه در دانـشگاه لنـدن انجـام شـد، میـزان                

 از اثرات قرصهاي اکستازي در سـطح بـاالیی          جویانآگاهی دانش 
 درصد نمونه ها عالقه به کسب اطالعـات بیـشتري در         90بود و   

 درصد اکستازي را بـه عنـوان یـک          80مورد این مواد داشتند و      
 3/4طبـق یافتـه هـاي ایـن تحقیـق      . داروي مضر معرفی کردند 

درصد از دانشجویان از قـرص اکـستازي اسـتفاده کـرده بودنـد              
 بــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده در بــین دانــشجویان  ). 19(

 درصـد در سـال   7دانشگاه میشیگان مصرف قرص هاي اکس از   
همچنـین  ). 20( رسیده است    2003 درصد در سال     2 به   2001

بر اساس آمار انستیتو ملی سـوء مـصرف مـواد کـاهش مـصرف               
 درصـد در  7 بـه  2001 درصد در سال   9اکس در دانشجویان از     

 رسیده است که بیشترین 2003 درصد در سال     4 و   2002سال  
  ). 21(دلیل کاهش را به افزایش آگاهی افراد نسبت می دهند 

طبق یافته هاي پژوهش حاضر هـیچ ارتبـاط معنـی داري            
بین سطوح آگاهی و نگرش با متغیر سن نبود که شاید دلیل آن        
نزدیک بودن سن بیشتر دانش آموزان مورد مطالعـه و میـانگین            

میـانگین  (یین و انحراف معیار کوچک بدست آمـده بـود   سنی پا 
همچنـین ارتبـاط معنـی      ).  سـال  91/0 و انحراف معیـار      92/15

داري بین سطوح آگاهی و نگرش بـا جـنس دانـش آمـوزان بـه                
بـا توجـه بـه ایـن مهـم بایـد در برنامـه ریزیهـاي                 . دست نیامد 

  .آموزشی، ارتقاء سطح آگاهی دو جنس مورد نظر قرار گیرد
ژوهشی که در زمینه ارزیابی میـزان آگـاهی و نگـرش       در پ 

دانشجویان دانشگاههاي بیرجند نسبت بـه قـرص اکـستازي در           
ــین  1384ســال    انجــام گرفــت، هــیچ ارتبــاط معنــی داري  ب

جنسیت دانـشجویان بـا سـطوح آگـاهی و نگـرش آنـان وجـود                
  ).16(نداشت 

ــصیالت      ــشان از تح ــه والدین ــوزانی ک ــش آم ــامی دان تم
رخوردار بودند، همچنین آنانی که شـغل والدینـشان      دانشگاهی ب 

کارمنــد آمــوزش و پــرورش بــود نگــرش مثبتــی بــه اکــستازي 
نداشتند، ولی از نظر آماري ارتباط معنی داري بین تحصیالت و            
شغل والدین با سطوح آگاهی و نگرش دانش آمـوزان بـه دسـت         
نیامد که این امـر بـر لـزوم آمـوزش همگـانی در تمـام سـطوح                

  . ی و اجتماعی تاکید می کندفرهنگ
از دانـش آمـوزان     )  درصـد  7/26( نفـر    54در این پژوهش    

قرص اکستازي را دیده بودند که اکثراً راه مشاهده آن را برنامـه            
ــستند و   ــه خــصوص تلویزیــون مــی دان هــاي رســانه جمعــی ب

 نمونه مورد پژوهش مـا  سـابقه اي از مـصرف           200هیچکدام از   
 در پـژوهش دانـشگاه بیرجنـد،    الیکه ، در حاکستازي نمی دادند 

 3/4 درصـد از دانــشجویان ایــن قرصــها را دیــده بودنــد و  6/13
  .)16 (درصد از این قرص ها استفاده کرده بودند

همچنین طبق پژوهش دانشگاه تهـران، مـوثرترین وسـیله     
جهت انتقال اطالعات صحیح در زمینه عـوارض و آسـیب هـاي             

ن تحـت مطالعـه رسـانه هـا        ناشی از اکستازي از نظر دانـشجویا      
 درصد از کل دانشجویان مورد مطالعه تلویزیـون را     38بودند که   

به عنوان منبع کسب آگاهی می شناختند و بعد از آن به ترتیب         
 درصــد آنهــا نیــز 38 درصــد از کــل دانــشجویان روزنامــه و 37

دوستان را به عنوان منبعی جهت آگاهی ذکر کـرده بودنـد ایـن      
ن اهمیت رسانه هاي اجتماعی در آگاه ساختن        می تواند مبی   امر

  ).18(جوانان و نوجوانان باشد 
با وجودي که مسئله اعتیـاد و اکـستازي همچنـان مطـرح      
است هنوز خیلی از افراد جامعه در این مورد آگاهی درست پیدا          

ند و جوانان ما هم به دلیل نداشتن آگاهی و بی تـوجهی،   ه ا نکرد
 از طرفی کنترل این امـر هـم      .د  نیشبه عواقب این ماده نمی اند     
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براي دستگاه هاي دولتـی و غیـر دولتـی و خـانواده هـا هزینـه                 
مـانع پیـشرفت و   عالوه بر اینکه  سوء مصرف مواد  .بسیاري دارد 

 هرز دادن نیروي فعـال       موجب قطعامی شود ،    توسعه اجتماعی   
 نیروي انسانی و از آنجائی که. و جمعیت جوان کشور ًخواهد شد     

  به عنوان پشتوانه محکم و پر قدرتی بـراي سـازندگی          باید جوان

  

 عـدم توجـه بـه ایـن انـرژي خـسارات جبـران              ،محسوب گردد   
 بـه درسـتی هـیچ جامعـه اي         .ناپذیري را در پی خواهـد داشـت       

عاي سالمت کند مگر اینکه از نیروي جوان وسالمی      دنمی تواند ا  
 .برخوردار باشد

 
  
  
  
 

 

 

 
 

.  
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