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 .4دانشجوی دکترای تخصصی ،اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
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شیوع رفتارهای پرخطردر دانشجویان

مصرف سیگار ،موادمخدر ،مصرف الکل و روابط جنسی

فیلمهای سکسی و غیراخالقی  47/9درصد بوده است ( .)14در

نامطمئن در سنین 18-20سالگی اتفاق میافتد ( .)3کشور ایران با

مطالعه دیگری در دانشجویان علوم پزشکی یزد شیوع مواد

بیش از  10میلیون نوجوان و جوان که یک چهارم جمعیت

اعتیادآور به ترتیب قلیان  10/9درصد ،سیگار  14/4درصد،

کشور را تشکیل دادهاند ،یکی از جوانترین کشورهای دنیا است

تریاک  2/8درصد ،قرصهای روانگردان  1/2درصد ،حشیش

(.)4

 1/1درصد و هروئین  5/8درصد بوده است (.)10
بررسیهای انجام شده در  35کشور اروپایی نشان داد که

از طرفی رفتارهای پرخطر دارای عللی است که باید آن را

 05درصد دانشجویان  18-21ساله ،مصرف الکل و مواد

شناخت و در جهت حذف زمینههای اجتماعی مساعد برای

اعتیادآور را تجربه کردهاند ( .)0مطالعه مرکز کنترل بیماریها بر

ابتالی افراد به این رفتارهای مخرب حرکت کرد ،پس شناسایی و

روی رفتارهای مخاطرهآمیز جوانان آمریکایی نشان داد که

تبیین رفتارهای پرخطر در میان دانشجویان در جهت اتخاذ

تقریبا  05درصد از دانشجویان در آمریکا ،روابط جنسی

رویکردهای پیشگیرانه ،ضروری به نظر میرسد ،چرا که

داشتهاند و  41/8درصد از دانشجویان در طول زندگی مصرف

دانشجویان سرمایههای جامعه میباشند و سالمت روح و جسم

الکل را تجربه کرده و  28درصد از آنها هنگام رانندگی سابقه

آنها تضمین سالمت آینده جامعه است.

مصرف الکل داشتهاند ( .)1،7میانگین سن شروع سیگار در ایران

استان هرمزگان به علت شرایط اجتماعی ،اقتصادی و

 11/1سال ذکر گردیده است و باالترین نسبت معتادان کشور

جغرافیایی خاص خود یکی از استانهای با شیوع باالی مصرف

( 40/7درصد) در فاصله  17تا  22سالگی مصرف مواد را آغاز

مواد در کشور شناخته میشود .با این وجود مطالعات اندکی در

کردهاند .این در حالی است که شروع زود هنگام موادمخدر

جمعیت دانشجویی این استان در زمینه بروز رفتارهای پرخطر

مصرف بیشتر ،مداومتر و استفاده از مواد خطرناکتر را افزایش

انجام شده است .بنابراین این مطالعه با هدف تعیین فراوانی

میدهد ( .)3،8نتایج مطالعهای نشان داد  20درصد از

رفتارهای پرخطر در دو حیطه مصرف موادمخدر و مشروبات

دانشآموزان دبیرستانی تهران به موادمخدر گرایش داشتهاند و

الکلی و رفتارهای جنسی در دانشجویان دانشگاه آزاد و پیامنور

برآورد میشود که  0درصد آنها موادمخدر مصرف کرده

شهرستان رودان مورد بررسی قرار گرفت.

باشند ( .)9در کرمان  21درصد پسران و  17/0درصد دختران

مواد و روشها

سال آخر دبیرستان سابقه تجربه حداقل یکبار مصرف

دانشآموزان دبیرستانی تجربه مصرف الکل و  1/2درصد نیز

جامعه آماری  2145نفر ( 445نفر دانشجویان دانشگاه پیامنور و

تجربه مصرف موادمخدر را داشتهاند ( .)11شیوع مصرف

 2255نفر دانشجویان دانشگاه آزاد) میباشند .حجم نمونه با

سیگار در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  8/9درصد

استفاده از جدول مورگان برای دانشگاه پیام نور  255نفر و برای

( 18درصد پسران و  1/4درصد دختران) بوده است ( .)12در

دانشگاه آزاد  235نفر( در مجموع  035نفر) تعیین شد.

بابل شیوع مصرف سیگار در دانشجویان  13/7درصد و

نمونهگیری به صورت تصادفی طبقهبندی میباشد .ابزار

مصرف موادمخدر و داروهای نیروزا  5/3درصد بوده است

جمعآوری اطالعات پرسشنامه محققساختهای میباشد که از

( .)13در یک مطالعه در یزد شیوع مصرف سیگار 23/3درصد،

طریق بررسی متون و نظرخواهی از اساتید و خبرگان حوزه

شیوع مصرف داروهای روانگردان  0/1درصد و مشاهده

موضوعی تهیه شده است .این پرسشنامه شامل دو بخش است:
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موادمخدر را داشتهاند ( .)15در شیراز نیز  32درصد

این مطالعه توصیفی تحلیلی و به صورت مقطعی میباشد.
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شیوع رفتارهای پرخطردر دانشجویان

بخش اول مشخصات دموگرافیک (سن ،جنس ،مقطع تحصیلی،
محل سکونت ،نام دانشگاه و استفاده از شبکههای اجتماعی)،

یافتهها

بخش دوم با  28سوال در زمینه مربوط به مصرف موادمخدر،

نتایج نشان داد میانگین سن شرکتکنندگان در مطالعه

مواد دخان ،نحوه و دروه مصرف ( مانند مصرف مواد دخانی و

 24/4±0/28سال که  140نفر ( 27/4درصد) در گروه سنی-25

تنباکو ،مصرف تریاک ،شیره تریاک ،هروئین ،کراک ،ترامادول،

 205 ،18نفر ( 47/2درصد) در گروه سنی 82 ،21-20نفر (10/0

متادون ،مشروبات الکل ،مواد توهمزا و ).....و چهار سوال در

درصد) در گروه سنی  03 ،21-35نفر ( 15درصد) در گروه

زمینه رفتارهای پرخطر جنسی (مانند تماس با جنس مخالف،

سنی 31-45سال بودند .از لحاظ جنسیت  201نفر ( 48/3درصد)

دیدن فیلم سکسی و )....بود.

از شرکتکنندگان مرد و  274نفر ( 01/7درصد) زن بودند325 .

روایی پرسشنامه براساس نظر متخصصین اعتیادپژوهی

نفر ( 15/3درصد) مجرد و  215نفر ( 39/7درصد) متاهل بودند.

مورد تائید قرار گرفت و برای تعیین قابلیت پایایی از روش

 433نفر ( 81/7درصد) در مقطع کارشناسی و  97نفر (18/3

آزمون– بازآزمون با حجم نمونه  15نفر به فاصله دو هفته در

درصد) در مقطع کاردانی تحصیل میکردند .به لحاظ وضعیت

دانشجویان دانشگاه آزاد استفاده شد که ضریب همبستگی بین

سکونت  432نفر ( 81/0درصد) ساکن شهرستان رودان 70 ،نفر

آزمون اول و دوم  5/87بدست آمد.

( 14/2درصد) ساکن سایر شهرهای استان هرمزگان و  23نفر

پیش از گردآوری دادهها اصول اخالق در پژوهش مثل

( 4/3درصد) خارج از استان هرمزگان بودند 92/2 .درصد

رضایت آگاهانه کتبی ،حفظ بینامی ،رازداری و رضایت کتبی

شرکتکنندگان حداقل از یکی از شبکههای مجازی (مانند تلگرام،

رعایت شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  19و آمار

واتساپ و )...استفاده میکردند که بیشترین میزان به شبکه تلگرام

توصیفی (فراوانی مطلق ،فراوانی نسبی ،میانگین و انحراف معیار)

و واتساپ با  10نفر ( 20/4درصد) اختصاص یافت ( جدول .)1

تجزیه و تحلیل شد.

جدول -1فراوانی وضعیت استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی در دانشجویان شهرستان رودان به تفکیک جنسیت
مرد
نام شبکه اجتماعی
مجازی

زن

فاصله اطمینان 90
تعداد

درصد

درصد
حد باال

تعداد

فاصله اطمینان 90

فاصله اطمینان 90

درصد

درصد

درصد

حد پائین

کل

تعداد

واتساپ

01

21/9

27

11/4

150

38/3

44/2

32/8

111

تلگرام

14

20

35/9

19/0

42

10/3

19/3

11/3

151

الین

0

2

3/9

5/4

19

1/9

9/9

4

24

حد باال

حد پائین

35/4

34/3

21/4

25

23/4

11/1

4/0

1/4

2/8

فیس بوک

7

2/7

0/1

5/8

3

1/1

2/1

5

15

1/9

3

5/8

واتساپ و تلگرام

10

20/4

35/9

25/3

73

21/1

32/1

21/2

138

21

29/1

21/9

بیش از دو شبکه

39

10/2

19/0

15/9

11

0/8

8/8

3/3

00

15/4

13

7/7

هیچکدام

25

7.8

15/9

7/4

11

0/8

8/4

3/3

31

1/8

9/2

4/7

نتایج جدول  2نشان میدهد شیوع کلی مصرف مواد دخانی

 21نفر ( 4/9درصد) کمترین میزان را به خود اختصاص داد.

سیگار  157نفر ( 25/2درصد) بیشترین میزان و مصرف الکل

تریاک و شیره تریاک  18نفر ( 3/4درصد) ،مصرف الکل  21نفر

64
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حد باال

حد پائین

درصد
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( 4/9درصد) ،ترامادول  77نفر ( 14/0درصد) بود 27 .نفر (15/0

مصرف سایر مواد به تفکیک جنسیت و کل نیز در جدول 2

درصد) از پسران و  8نفر ( 2/9درصد) دختران در یک سال

نشان داده شده است.

گذشته تماس جنسی با جنس مخالف داشتند .همچنین شیوع
جدول  -2فراوانی شیوع مصرف مواد و رفتارهای جنسی غیرمتعارف به تفکیک جنسیت در دانشجویان دانشگاههای رودان
مرد
مصرف مواد و رفتارهای
جنسی غیرمتعارف

تعداد

درصد

کل

زن

فاصله اطمینان 90

فاصله اطمینان 90

فاصله اطمینان 90

درصد

درصد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

حد باال

حد پائین

حد باال

حد پائین

حد باال

حد پائین

سیگار و دخانیات

43

36/3

38/1

79/9

67

74/6

31/9

73

711

31/3

37/9

74/9

تریاک و شیره تریاک

76

7/7

9/3

3/1

6

7/7

3/8

1/6

79

7/6

6/8

7/8

حشیش

6

7/4

7/7

1/6

7

1/6

7/7

1

7

1/8

7/8

1/3

هروئین و کراک

7

7/3

3/1

1

1

1

1

1

7

1/4

7/7

1

شیشه و اکستازی

1

3/1

6/1

1/9

7

7/7

3/4

1

71

7/8

7

1/9

ترامادول

76

77/7

71/4

8/6

67

77/1

31/7

77/1

11

76/7

71/7

77/1

آرام بخش

79

1

71/7

7/8

79

4/4

8/9

7/4

74

4/9

8/7

6/1

توهم زا LSD

6

7/4

7/7

1/6

1

1

1

1

6

1/9

7/7

1/3

استنشاقی

7

3

7/8

1/6

6

7/7

3/8

1/6

8

7/1

7

1/4

تزریق

6

7/4

7/7

1/6

7

1/6

7/7

1

7

1/8

7/8

1/3

الکل

78

1/6

71/8

6/7

1

3/4

6/1

1/1

34

6/8

4/9

7/3

متادون آزاد

9

7/7

7/7

7/3

7

1/6

7/7

1

8

7/1

3/9

1/9

متادون قانونی

3

1/9

3

1

1

1

1

1

3

1/6

1/8

1

تماس جنسی

31

71/7

76/7

1/6

9

3/8

6/1

7/7

77

4/4

9/8

6/7

یافتهها گویای آن است که حدود  20درصد پسران و  12درصد
دختران در طول یک سال گذشته این گونه فیلمها را مشاهده

نتایج جدول  3وضعیت مشاهده و گرایش به فیلمهای مبتذل

نمودهاند.

و غیراخالقی به تفکیک جنسیت و بطور کلی نشان میدهد.

جدول  -3مشاهده فیلم مبتذل در یک سال گذشته به تفکیک جنسیت و کل دانشجویان در دانشگاههای رودان در سال 1331
مرد
مشاهده فیلم مبتذل

زن

فاصله اطمینان 90
تعداد

درصد

درصد

تعداد

درصد

کل

فاصله اطمینان 90

فاصله اطمینان 90

درصد

درصد

تعداد

درصد

21

8/2

11/3

0/0

13

4/7

1/1

2/9

34

1/4

8/3

4/0

هرماه یکبار

12

4/7

7

2/7

2

5/7

1/8

5

14

2/1

3/8

1/0

هر سه ماه یکبار

14

0/0

7/8

3/0

1

5/4

1/1

5

10

2/8

4/2

1/7

هر شش ماه یکبار

1

2/3

4/3

5/8

3

5/9

2/1

5/2

9

1/7

2/1

5/9

مستمر و روزانه

یکبار در سال
هرگز مشاهده نکرده

9

3/0

0/0

2

12

4/4

1/1

2/2

21

4

0/0

2/8

194

70/8

85/1

71/7

243

88/7

92

80

437

82/0

80/1

79/2

بحث و نتیجهگیری
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شیوع رفتارهای پرخطردر دانشجویان

دوران جوانی به دلیل ویژگیهای خاص جسمانی و روانی،

سیگار و دخانیات ،در بین جوانان قابل تأمل میباشد .محققان

از پرخطرترین دورههای تمایل به مصرف مواد و سایر

بیان میکنند که ارتباط نزدیکی بین مصرف سیگار و رفتارهای

رفتارهای پرخطر محسوب میشود .بنابراین پرداختن به

مخاطرهآمیز نظیر نوشیدن الکل و افت تحصیلی ،برقراری روابط

موضوع سوءمصرف مواد در بین دانشجویان از موضوعات

نامشروع و مصرف موادمخدر وجود دارد ( .)23،25دلیل

اساسی سالمت جوانان بوده که پژوهش حاضر نیز با هدف

اختالف بین نتایج مطالعات خارجی و داخلی میتواند ناشی از

بررسی شیوع رفتارهای پرخطر (سیگار ،موادمخدر ،الکل و

تفاوتهای فرهنگی و سبک زندگی در بین جوامع باشد .دلیل

تماس جنسی) در دانشجویان انجام شده است.

دیگری که میتوان ذکر کرد ،تعاریف متفاوت از سیگاری بودن

در مطالعه حاضر  25/2درصد شرکتکنندگان سوءمصرف

افراد تحت مطالعه است.

سیگار و مواد دخانی را در یک سال گذشته داشتند ،این نتایج با

در این مطالعه مصرف مشروبات الکلی دانشجویان 4/9

مطالعه حاجیان و همکاران در دانشجویان دانشگاههای بابل که

درصد بود که با مطالعه دهقانی که میزان مصرف مشروبات

شیوع سوءمصرف سیگار و مواد دخانی را  13/7درصد و

الکلی را در دانشجویان علوم پزشکی یزد  2/8درصد گزارش

همچنین مطالعه براتی و همکاران در دانشجویان همدان که شیوع

نموده همخوانی دارد ( .)10ولی با مطالعه براتی و همکاران که

سوءمصرف سیگار را  39درصد گزارش نمودهاند ،مغایرت

مصرف مشروبات الکلی را در دانشجویان علوم پزشکی همدان

دارد ( .)13،11ولی با مطالعه دهقانی و همکاران در دانشجویان

 23درصد گزارش نموده همخوانی نداشت ( .)11در یک مطالعه

دانشگاههای یزد که شیوع سوءمصرف سیگار را  21/0درصد

میزان مصرف مواد در دستیاران پزشکی در تهران میزان

گزارش نموده و مطالعه مومننصب و همکاران در دانشجویان

مصرف الکل  27/4درصد اعالم شده است که نسبت به نتایج

دانشگاههای خرمآباد با شیوع  20/1درصد همخوانی دارد

تحقیق حاضر بسیار باالتر است ( .)24در مطالعه دیگری در

( .)14،17در مطالعات خارج از کشور مصرف سیگار در

زاهدان مصرف مشروبات الکلی در طول عمر  12/1درصد

دانشجویان بین  15تا  18/2درصد اعالم گردیده است (.)19،18

گزارش شده است ( .)20در مطالعه دانشجویان تبریز سابقه

در یک مطالعه که در میان دانشجویان پزشکی قرقیزستان

مصرف الکل در طول عمر  9/1درصد بود ( .)21این در حالی

صورت گرفت ،شیوع سیگاری بودن در پسرها  47/9درصد و

است که در مطالعات غربی مصرف الکل در پزشکان و

در دخترها  22/0درصد گزارش شده است ( .)25در خصوص

دانشجویان علوم پزشکی بین  85تا  95درصد گزارش شده

مصرف سیگار در بازه زمانی طول عمر در کشورهای دیگر از

است (.)18،27

کشور اروپایی به طور متوسط  41درصد از دانشجویان این

سایر کشورها به وضوح پایینتر میباشد که دالیل توجیه

کشورها حداقل یک بار در طول عمر سیگار مصرف کردهاند که

مصرف پایین الکل در این پژوهش را می توان به ممنوعیت

بیشترین و کمترین مصرف به ترتیب به کشور چک با  11درصد

قانونی مصرف الکل ،واکنش والدین به مصرف الکل و مغایرت با

و ایسلند با  11درصد مصرف ،اختصاص یافت ( .)21نتایج

ارزشهای اخالقی ،خانوادگی ،فرهنگی و مذهبی مربوط دانست.

مطالعه انجام شده در کشور آلمان شیوع کلی مصرف سیگار

همچنین به دلیل استفاده از پرسشنامه انتظار میرود برآورد

 20/2درصد بود که مصرف این ماده در میان مردان بیشتر از

خودگزارشدهی کمتر از واقعیت باشد.

زنان گزارش گردید ( .)22این موضوع یعنی مصرف روزافزون

64
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به نظر میرسد شیوع الکل در مطالعه حاضر در مقایسه با
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شیوع رفتارهای پرخطردر دانشجویان

مصرف تریاک و مشتقات تریاک در این مطالعه  3/4درصد
بود که با سایر مطالعات انجام شده در داخل کشور همراستا

ذکر شد به دلیل استفاده از پرسشنامه انتظار میرود برآورد
خودگزارشدهی کمتر از واقعیت باشد.

نیست .به طوری که در مطالعات قبلی مصرف تریاک و مشتقات

به نظر میرسد هر چند شیوع رفتارهای پرخطر در این

آن در دانشجویان به میزان باالتری گزارش شده بود.

گروه از جامعه در شهرستان رودان در حد میانگین شیوع این

( .)13،10،11شاید یکی از دالیل این تفاوت این باشد که در مطالعه

رفتارها در کشور میباشد ،اما با توجه به بافت سنتی این

حاضر  01/7درصد افراد شرکتکننده در مطالعه دختر بودند و

شهرستان میتواند یکی از نگرانیهای مسئوالن در راستای

در سایر مطالعات انجام شده درصد بیشتری از شرکتکنندگان

کنترل این رفتارها باشد .از آنجایی که این قشر سرمایههای

پسر بودند و به لحاظ فرهنگی مصرف تریاک و مشتقات آن در

اجتماعی نسل آینده کشور میباشند ،الزم است خانوادهها،

دختران کمتر از پسران میباشد.

مسئوالن دانشگاه ،و متولیان امر در جامعه برنامهریزی و نظارت

در این پژوهش شیوع رابطه جنسی با جنس مخالف در کل

الزم در جهت کنترل و کاهش این رفتارها اتخاذ نمایند.

جمعیت شرکتکنندگان در مطالعه 1/1درصد بود .این شیوع در

تشکر و قدردانی

بین پسرها  15/0درصد و در بین دخترها  2/9درصد است.
طبق گزارش  Youth Risk Behavior Surveillanceدر سال

این مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی شیوع

 2510در آمریکا شیوع رابطه جنسی در تمام طول زندگی

رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاههای آزاد و پیامنور

دانشآموزان  41/2درصد و در سه ماه گذشته  35/1درصد بود

شهرستان رودان در سال  1390و با کد  8/15/495مصوب در

( .)28در یکی از مطالعات برای بررسی رفتارهای جنسی پرخطر

دانشگاه علوم پزشکی کرمان میباشد .بدینوسیله از ریاست

در آمریکا ،نتایج نشان داد  33درصد از افراد با  2یا  0نفر و 10/0

دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودان و ریاست دانشگاه پیامنور

درصد بین  11و  25شریک جنسی داشتهاند که  05/9درصد از

رودان و کلیه دانشجویانی که ما را در انجام این تحقیق یاری

آنها رابطه جنسی محافظتنشده بوده و از کاندوم استفاده

نمودند کمال تشکر را داریم .الزم به ذکر است این مقاله برگرفته

نمیکردند ( .)29در مطالعه دیگری در ترکیه  33/8درصد از

از پایاننامه با عنوان " بررسی شیوع رفتارهای پرخطر در

دانشجویان در طول عمر خود رابطه جنسی را گزارش کردند و

دانشجویان دانشگاههای آزاد و پیام نور شهرستان رودان در

شیوع این رابطه در میان پسر بیشتر از دختران بود 43 .نفر از

سال   "1390در مقطع  ، MPHگرایش اپیدمیولوژی اعتیاد

دانشجویان ( 22/8درصد) داشتن اولین مقاربت جنسی بعد از

میباشد.

پیوستن به دانشگاه را گزارش کردند .در مطالعه دیگری حضور

گزارش شد (.)35
با توجه به نتایج مطالعات ذکر شده در کشورهای مختلف و
مقایسه آن با مطالعه حاضر میتوان اینگونه قضاوت کرد که
شیوع رفتار جنسی پرخطر در ایران به وضوح پایینتر میباشد.
شاید این نتایج به دلیل اعتقادات مذهبی جوانان ایرانی و منع
شرعی و قانونی این رفتارها باشد .همچنین همان طور که پیشتر
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Abstract
Introduction: Drug and alcohol use and unconventional sex are among the high-risk behaviors and the cause of social
damages of human societies in the modern era. In addition to numerous health problems, it also threatens the social and
cultural foundations of the societies. Unfortunately, young people are the most vulnerable group to tend toward these
behaviors. Therefore, the present study aimed to investigate the prevalence of these behaviors in Rudan city students.
Methods: It was an applied descriptive cross-sectional study. The statistical population of the study were Rudan Islamic
Azad and Payame Noor University students. A sample of 530 students were selected through randomized stratified
sampling. The research tool was a researcher-made questionnaire. The data were analyzed using SPSS software.
Results: The prevalence of drug use (opiates, stimulants, industrial, traditional, and etc.) was 5.5% (8.2% in boys and 1.1% in
girls) and for tobacco products (including cigarettes and hookahs and tobacco) it was 20% (24.2% In boys and 16.4% in
girls). In addition, 10.5% of boys and 2.9% of girls had an out of marriage sex history in the past year.
Conclusion: This study shows the need to pay more attention to social harms including high-risk sexual behaviors, drug use,
and smoking in the students.
Keywords: Risky Behavior, Social harms, Studenst.
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