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 ده يچك
 انيدر دانشجو گاريسوء مصرف مواد و رابطه آن با مصرف س وعيش يمطالعه بررس نيهدف از انجام اسابقه و هدف: 

 .باشد يپنهان م تياصفهان با استفاده از مدل حساس يدانشگاه علوم پزشک

اصوفهان درصصوو     يدانشگاه علووم پزشوک   انيدانشجونفر از  5151تعداد  يمطالعه مقطع نيدر اها: مواد و روش

 هان مورد سوال قرار گرفتند.  پن تياساس مدل حساس بر گاريمصرف مواد مخدر و س

از  يکو يمصرف حوداق    اني% از دانشجو77/7 %(21 نانيدامنه اطم :15/1-21/7دهد که ) ينشان م جينتا ها:يافته

در مردان به طوور   اکياند و مصرف مواد و تر را در طول عمر گزارش نموده اکي% مصرف تر92/7( 22/7-77/2مواد و )

بوه   انيدانشوجو  نيدر بو  اکيو تر وادم ريماه اص کيصصو  مصرف  (. در>51/5Pاز زنان بوده است ) تر شيب يمعنادار

در مردان بوه طوور    اکيمصرف مواد و تر وعي% بوده که ش75/7 (91/1-77/7% و )12/1 (11/9-19/1برابر با ) بيترت

هو    اکيبه مصرف مواد و تر شيدهد که گرا ينشان م يبررس نيا جي(. نتا>51/5Pاز زنان بوده است ) تر شيب يمعنادار

( 11/1-77/1% و هو  در طوول عمور )   51/9 (1-79/1% و )51/1( 15/1-72/7) تهمواه گششو   کي صورت مصرف در هب

 (.>51/5Pهاست ) يگاريس رياز غ تر شيکشند به مراتب ب يم گاريکه س ي% در افراد17/1 (27/1-77/7% و )79/9

 وعيموورد مطالعوه شو    انياز مطالعات انجام شده، مصرف موواد در دانشوجو   يبرص جيبا نتا سهيدر مقا گيري:نتيجه

 تور  شيمصرف بو  زياطالعات باشد و ن يآور به روش جمع انيدانشجو تر شياعتماد ب  يتواند به دل يداشته که م يباالتر

 .دهد يرا نشان م رانهيشگيپ يا مداصله يکارها راه نيو تدو يزير ضرورت برنامه يگاريس انيمواد در دانشجو

  

 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان       ، انيدانشجو ،يتصاف ريپاسخ غ تکنيک، اصتالالت مرتبط با موادهاي کليدي: واژه

 

 مقدمه
از  يك  يمصرف مواد مخدر يكي از موضوعات حساس و 

يك ي از   زي  هاي اخي ر و ن  ترين معضالت بشري در سال جدي

 چيباش د  ت ا ب ا ح ال ه       هاي انس اني م ي   ترين پديده پيچيده

 ياس ت و ب را   دهيش  قدر انسان را با چ ال  نك  نيا يا دهيپد

ه ا و   ايکا پا ميا مواجا شده يدميبشر، با اپ خيبار در تار نياول

برد  اف زاي  مص رف    يم ليرا با تحل يجامعا انسان يها انيبن

ن و ع وار  ناش ي از آن يك ي از    جوانا انيمواد مخدر در م

[  دانش وويان  1باش د    ترين مشكالت بهداشتي جوانان مي حاد

نيز مانند ساير اقشار ج وان از اي ن معض ل در ام ان نيس تند       

گاهي کش نده   واثرات مصرف مواد مخدر بر دانشوويان عميق 

عبارتند  انيباشد  اثرات سوء مصرف مواد مخدر در دانشوو مي

 :janghorbani@yahoo.com            Email                                        031-37922774  تلفن:نويسنده مسئول،  *

 29/9/1393 تاريخ پذيرش: 7/4/1393 تاريخ دريافت: 
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 يليکرد تحص عمل ،يقانون ريهاي غ تيفعال ،ياز: صدمات جسم

ه ر   كاي  در آمراديز نايخطر و هز رپ يرفتارهاي جنس ف،يضع

از  يناش يعمد ريدانشوو در اثر حوادث غ 1400سالا حداقل 

 انيک ا دانش وو   ييج ا  آن ز[  ا3،2  رن د يم يمصرف الك ل م   

کنن دگان م واد ب ا     مصرف نيرا در ب يمنحصر با فرد تيجمع

 يمتف اوت  يزش  يها و عوامل انگازيدهند و ن يخود اختصاص م

 نيدر مورد مصرف مواد در ا ييموزا يبا بررس ازي[، ن4دارند  

  باشد يگروه م

س وء مص رف م واد  در     يمل   تويگزارش انس ت  اساس بر

 ،يدر ط ول زن دگ   ييك ا يآمر انيدرصد دانش وو  68(، كايامر

درص د در م اه گذش تا     2/88درصد در سال گذش تا،   7/61

 ن ا يارق ام در زم  ني  ان د  ا  مص رف ک رده   يالكل يها يدنينوش

درص  د اس  ت   3/19 و 7/33، 7/00 بي  ب  ا ترت  يحش  

درص د   1و  4/4، 9/12 يکس تاز ق رص ا  ن ا يدر زم نيچن هم

در س ال   گاريگزارش مصرف س   نيگزارش شده است  در هم

درصد ذک ر ش ده    0/22درصد و در ماه گذشتا  2/30گذشتا 

 [ 0است  

دانشوويان ش هر   نيمطالعا طارميان و همكاران کا در ب در

 24 گاريالعم ر مص رف س     يوع مادامده است، شتهران انوام ش

درص د و اکس تازي    2/2درصد، حشي   3/2درصد، ترياک 

گزارش شده است و در هما مواد دختران مص رف   درصد 7/0

را نسبت با پسران داشتند و در مورد مصرف در ط ول   يتر کم

 يخوابگاه ريغ انيمواد، دانشوو تر  يک ماه گذشتا بيعمر و 

ه ا را گ زارش    مص رف آن  يخوابگ اه  انياز دانش وو  تر  يب

 [ 8نمودند  

و همك  اران در ب  ين  ياي ک  ا هم  ا ض  راب مطالع  ا طب  ق

 60-64در س ال   النيدانشوويان دانشگاه عل وم پزش كي گ    

و در  28/38در طول عمر  گارياند، شيوع مصرف س انوام داده

درصد گزارش شده است و مصرف عمري  8/9گذشتا  ماه کي

درص د   8/1گذشتا  ماه کيو در  68/3ر اين مطالعا ترياک د

وهش گران ش يوع در ط ول عم ر     ژ  اي ن پ تگزارش شده اس  

 نيم رف  نييکوکا ستال،يکر ن،ييهرو ،ياکستاز  ،يمصرف حش

، 64/0، 64/0، 06/1، 00/2، 76/2 بيبا ترت مواد را ريو سا

گذش تا ب ا    م اه  کي  مص رف در   وعيدرصد و ش 8/0و  8/0

 38/0و  38/0، 24/0، 38/0، 38/0، 72/0، 38/0 بي   ترت

 [ 7اند   درصد گزارش کرده

در ب ين   زيادي شيوع مصرف م واد مخ در را   پژوهشگران

[  ولي بنا با اذعان بسياري 11-8اند   دانشوويان بررسي کرده

االتر از ميزان ي اس ت ک ا    ها ميزان ش يوع آن بس يار ب     از آن

آم وزان   ان و دان   ويدانش و  راي[  ز18-12  شود گزارش مي

ر را تواوز با ح ريم خصوص ي خ ود    انوام آزمون مواد مخد

عات ابزاري کا ب راي  رو، در اکثر اين مطال ني[  از ا17  دانند مي

ناما خ ود ايف ا ي ا     ها استفاده شده است پرس  گردآوري داده

 .مصاحبا با افراد بوده است

 ميجه ت کم ک ب ا تص م     ياز من اب  مه م اطالع ات    يكي

 ريس ا  اي   يبهداش ت عم وم   يه ا  استيدر مورد س رندگانيگ

 يه ا  پاسخ يپرس  از خود افراد و گردآور ياجتماع ليمسا

در  ميپرس  مس تق  وجود، معموالً نيباشد  با ا يآنان م حيصح

 مقب  ول ري  غ يمحرمان  ا اف  راد، رفتاره  ا اتيم  ورد خصوص  

و     ک  ا ب  ا اص  طال    يق  انون ري  غ يه  ارفتار ،ياجتم  اع

 يه  ا ش  وند، ب  ا چ  ال  يم   دهي  نام "موض  وعات حس  اس"

از افراد با  يکا بعض باشد  چرا يمواجا م يمتنوع يشناس روش

 تي  و مقبول تيمانن د مزاحم ت، افش ا ش دن، حساس       يليدال

 اي  کنن د   يممكن است از شرکت در مطالعا خوددار ياجتماع

حس اس   يه ا  ب ا پرس     يول هدر مطالعا شرکت کرد يا عده

 نيچن   ني  با طور نادرس ت پاس خ دهن د  ا    ايپاسخ ندهند و 

مانن د ت ورش    ييها ييسوگرا واديباعث ا يده پاسخ يخطاها

مقب ول   يب رآورد رفتاره ا   تي  شده در نها ياجتماع تيمقبول

دادن و ورزش را  يرا ،يمنيمانند استفاده از کمربند ا ياجتماع

مانن د س وء    يولن امقب  يفتاره ا و ر يده گزارش  يمستعد ب

را مس تعد ک م    يپرخط ر جنس    يمصرف مواد، سقط، رفتارها

 ني  [  با منظور با حداقل رس اندن ا 16  دينما يم يده گزارش

 يها اعتبار پاسخ  يو افزا يريگ اندازه يها يريخطاها و سوگ

بت وان   ديان د  ش ا   با وجود آم ده  يمتفاوت يها يافراد استراتژ

 RRT (Randomized Responseيروش پاس  خ تص  ادف 

Technique)   مط ر  ش د را    1980کا توسط وارنر در س ال
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 يدس ت آوردن اطالع ات معتب ر ب را     اب   يتالش برا نينخست

بدون آشكار  ت،يجمع کيرفتار حساس در  کيبرآورد نسبت 

 يدانست  روش پاس خ تص ادف   انيپاسخگو يشدن حالت واقع

از آن  يمتفاوت يها  کرده است و طر دايدر گذر زمان تكامل پ

راه  ها ه م  روش نيانواع ا ي [  اما در هما19شده است   يمعرف

پرس     کي  گو با پرس  مربوط با رفتار حساس، با پاس خ 

باش د داده   يکا مستقل از پرس  حساس م گريحساس د ريغ

 يتص ادف  لايوس کياساس  شود  پاسخگو پاسخ خود را بر يم

باش د،   يمش خ  م    قمحق   ياحتمال آن برا  يکا توز يساز

از دو پرس   ج واب بده د      کي   کند کا با ک دام  يانتخاب م

دارد کا  يتصادف لايوس وايبا نت يها بستگ پاسخ يمعن ن،يبنابرا

را در  زي  چ چيباشد و پاس خ دادن ه    يمحقق ناشناختا م يبرا

 يب ا آگ اه   کند  يرفتار حساس مشخ  نم يمورد حالت واقع

رود ک ا پاس خگو نس بت ب ا      يانتظار م   يگمنام نيداشتن از ا

 نيتر با سواالت پاسخ بدهد  با ا صادقانا ميحالت پرس  مستق

 لايوابس تا ب ا وس     يپاسخ تص ادف  يها روش نيوجود تمام ا

از  يبرخ   يکننده ب وده، درک و اج را   مصاحبا يساز يتصادف

 ريها باالتر و تكرارپ ذ  آن ياجرا نايآن مشكل، هز يندهايفرا

، RRTبر نواق  مط ر  ش ده در روش    اغلب يباشند  برا ينم

 يتص ادف  ريسوال دو حالتا، سا روش پاسخ غ کي يبرا راًياخ

NRR) Non Randomized Response Model يه ا  (، بن ام 

Crosswise، Triangular و (HS) Hidden Sensitivity  

توانن د   ي[ ک ا م   20،21  اند و همكاران مطر  شده Yuتوسط 

 RRT يه ا  کا در م ورد م دل   ياز مشكالت يحل تعداد يبرا

 ني  ا س ندگان ينو نيا يگفتا شد مناسب باشند  بر طبق ادعاها

 يرو در رو وهم ب را  يها مصاحبا يتوانند هم برا يسا مدل م

 ني  باشند  چون ک ا ا  يمناسب يها مدل فايخود ا يها مصاحبا

 ينداش تا و اج را   ازي  ن يتص ادف  لايگونا وس   چيسا مدل با ه

 تي  باش د  مز  يم   RRT يها تر از مدل راحت زيها ن آن يعمل

ک دام از   چياس ت ک ا ه     ني  سا م دل دارن د ا   نيکا ا يگريد

حس اس پاس خ    يه ا  با پرس  ميصورت مستق اها ب پاسخگو

از  يح داقل تع داد   RRT يه ا  دهند  در مقاب ل در م دل   ينم

ب ا س وال    ميص ورت مس تق   اب   ديکنندگان در مطالعا با شرکت

 لي  پنهان با دل تيساسمدل ح تينها حساس پاسخ دهند   در

را  حس اس  ريسوال غ کيهم زمان دو سوال حساس و  کا نيا

 گريمدل نسبت با دو مدل د نيا گريد تيکند از مز يم يبررس

 ني  ا زيو آن ال  کي  تئور يو همكاران اج را  Yuاست  اگر چا 

س ا روش در   ني  اند اما هن وز ک اربرد ا   ها را مطر  کرده مدل

س ا   ني  م ا ا  يه ا  ستاو طبق دان ستيعمل چندان مشخ  ن

اند  سوء  سوء مصرف مواد آزمون نشده طايروش تاکنون در ح

ب ا عن وان    راني  در جه ان و ا  انيدانشوو نيمصرف مواد در ب

ش وند و   يها در نظر گرفتا م مطالعا يبرا يحساس يها موضوع

 انيدانش وو  نيمص رف م واد را در ب     وعيش   يادي  محققان ز

از آنان با توج ا ب ا    ياريبس نبنا با اذعا ياند، ول کرده يبررس

باالتر  اريآن بس وعيش زانيموضوع و عدم اعتماد، م تيحساس

 يادي  ز يشود  با توجا با گمنام ياست کا گزارش م يزانياز م

وج ود   اکنن دگان ب    ش رکت  يپنهان برا تيکا در روش حساس

 يگمن ام  ني  اس ت ک ا ا   نيمطالعا فر  بر ا نيآورد، در ا يم

کنندگان ش ده و روش   اعتماد در شرکت زانيباعث باال رفتن م

 مياز روش مس تق  يت ر  متف اوت  يه ا پنهان برآورد تيحساس

  اورديدست ب اب

ل دو سوال حساس کا ب ا ه م ذک ر    دهندگان در مقاب پاسخ

باش د و   يم "ريخ" اي "بلا"صورت  اها ب اند و پاسخ با آن شده

دو س وال حس اس از     رن د يگ يحساس قرار م ريسوال غ کي

حس اس مث ل    ريباشند  سوال غ يحساس مستقل م ريسوال غ

م دل   ني  باش د  در ا  ياز دوستان فرد م يكي ايفصل تولد فرد 

 ري  مثب ت ب ا س وال غ   است کا احتم ال پاس خ    نيا برفر  

مدل  نيباشد  در ا يمحقق شناختا شده م يحساس از قبل برا

پرس     2صورت است کا با پاسخگو  نيبا ا يده نحوه پاسخ

باش ند، از پاس خگو    يشود کا هر دو پرس  حساس م داده مي

اس ت،   "ري  خ"شود کا اگر پاسخ با هر دو پرس   خواستا مي

را با توج ا ب ا فص ل     "زمستان"تا  "بهار" يها نايگزاز  يكي

چا پاس خ   حساس( و چنان ريتولد خود عالمت بزند  سوال غ

 ن ا يب ا پرس   دوم بل ا باش د گز    و  ري  با پرس  نخست خ

چا پاسخ با پرس  نخست بلا و با پرس   و چنان "تابستان"

چ ا پاس خ ب ا ه ر دو      و چنان "زييپا" نايباشد گز ريخ گريد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

oo
m

es
hj

ou
rn

al
.s

em
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 12

http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-2516-fa.html


 سمانا فاجاني و همكاران                                               ي آن با مصرف سيگار در دانشوويان شيوع سوء مصرف مواد و رابطا

455 

 

را عالمت بزند  احتمال تول د   "زمستان" نايگز شدسوال بلا با

باشد، اين روش نياز  يمحقق از قبل روشن م يدر هر فصل برا

 زي  جهت انتخاب س وال نداش تا، درک آن ن   با وسيلا تصادفي

تري نيز دارد و ب ا نظ ر    تر و اجراي ساده براي پاسخگو راحت

 [ 20تر باشد   کم زين يمنفرسد کا تورش پاسخ  يم

سوء مصرف م واد   وعيش يمطالعا بررس نياز انوام ا هدف

دانش گاه عل وم    انيدر دانشوو گاريآن با مصرف س ي و رابطا

 يابي  پنه ان و ارز  تياصفهان با استفاده از مدل حساس يپزشك

باش د    يروش م   ني  کنندگان ب ا ا  درک و اعتماد شرکت زانيم

در  طالعام يها تواند در جهت بهبود روش يمطالعا م نيا جينتا

و  ادي  مب  ارزه ب  ا اعت يه  ا برنام  ا يابي  و ارز ادي  اعت ن  ايزم

   ده باشدکنن مسئلا کمک نيپرداختن با ا يبرا يزير برناما
 

 هامواد و روش
باشد  جامع ا م ورد مطالع ا را     يم يمطالعا مقطع کي نيا

در  92-67 يليکا در سال تحص دختر و پسر انيتمام دانشوو

در  يا حرف ا  يارش د و دکت را   ياس  نکارش ،يمقاط  کارشناس

بودن د،   لياص فهان مش لول ب ا تحص      يدانشگاه علوم پزش ك 

 –يا  طبق ا  يا ب ا روش دو مرحل ا   يريگ داد  نمونا يم ليتشك

 ،يدانش كده پزش ك   6( انو ام ش د  طبق ات ش امل     يا خوشا

 ،يپرس  تار ت،يريم  د ،يبخش   بهداش  ت، ت  وان ،يداروس  از

 يانيبوده کا با توجا با درص د دانش وو   ايو تلذ يپزشك دندان

از  ازي  دهد نمونا م ورد ن  يکا هر دانشكده با خود اختصاص م

ه ر دانش كده    يدرس   يه ا  سهر دانشكده برآورد ش د  ک ال  

 انتخاب شدند  بر يصورت تصادف اداده و ب ليتشك اها ر خوشا

 يليدانشوو در سال تحص   0770اساس آمار آموزش دانشگاه 

 لياص فهان در ح ال تحص     يدر دانشگاه علوم پزشك 90-91

 لي  نام ا تكم  پرس    1601بودند  با توجا با حو م نمون ا،   

خص وص   نام ا در  پرس    ياني    با توجا با پرس  پاديگرد

نام ا را   نفر پرس  269ناما،  پرس  ليدرک دستورالعمل تكم

نف  ر از  1012 تي  درک نك  رده و از مطالع  ا خ  ار  و در نها

  شدند يبررس انيدانشوو

مطالعا از فرمول حوم نمونا ک ا توس ط طراح ان     نيا در

اس ت،  شده  شنهاديصفت پ کي يجهت بررس Crosswise مدل

نام ا خ ود    ه ا پرس     داده يآور ابزار جم  [ 20استفاده شد  

و ب  ا در نظ  ر گ  رفتن   يب  ود ک  ا توس  ط مو  ر  يا س  اختا

نام ا   پرس  يي  بخ  ابتداديگرد ايموجود ته يها ناما پرس 

 يب ا س واالت ب را    يده   پاسخ يو راهنما لعملشامل دستورا

در م ورد   يپاسخگو در نظر گرفتا ش ده ب ود  س سو س واالت    

ج نو، وض   تاه ل، مح ل      لي  باز ق کيمشخصات دموگراف

آورده ش ده ب ود  در    يليسكونت در حال حاضر و ترم تحص  

شد کا ت ا ح د ممك ن     يسع کيسواالت دموگراف نيانتخاب ا

دانش وو   يرا ب را  تيحساس   نيتر انتخاب شوند کا کم يطور

موموعا پرس     0ناما شامل  پرس  يکنند  بخ  بعد واديا

حس اس  مص رف    راه دو پرس    هر موموعا، ه م  بود کا در

و مواد با صورت مص رف   گاريمصرف س ايو  اکيو تر گاريس

 ريپرس  غ کيمصرف در طول عمر(،  ايماه گذشتا و  کيدر 

ده بود ش آوردهمشخ   ياحتمال  يحساس  فصل تولد( با توز

نخست آورده شده است   يها ، موموعا پرس 1کا در شكل 

ص رف  راه با ه ر س وال م   چون هم گاريدر خصوص مصرف س

دو ب رآورد   نيشده است، بن ابرا  دهيو مصرف مواد پرس اکيتر

ب ا   گ ر يد حس اس  ريدست آمده است  دو سوال غ اآن ب يبرا

ش د    يطراح زين انيسوال دانشووپاسخ  ييايپا يمنطور بررس

و وج ود   O يحساس  گ روه خ ون   ريسوال غ دو نيپاسخ با ا

و  يرقم زو  درسمت راست شماره شناسناما( در مدل بررس  

کا با  يا مطالعا جي  طبق نتاديگرد سايگزارش شده مقا جيبا نتا

در من اطق مختل ف    ياص ل  يخ ون  يه ا  گروه يفراوان يبررس

مختل ف در   يو نژاد يقوم يها و با توجا با تفاوت ييايجلراف

از اف راد   درص د 36پرداختا بود مشاهده ش د ک ا    رانيکشور ا

ف ر     يبا پ   ني[  بنابرا22باشند   يمO  يگروه خون يدارا

از  يكياست  نواخت کيارقام در سطح شناسناما   يتوز کا نيا

پرس  در رابط ا ب ا رق م     حساس، ريغ يها موموعا پرس 

 پاس خ  تي  آخر شماره شناسناما در نظ ر گرفت ا ش د  در نها   

 در د،ي  گرد يحس اس بررس    ريدو سوال غ نيبا ا انيدانشوو

  ي  ب ا توز  انيکا ب رآورد حاص ل از پاس خ دانش وو     يصورت
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رق م زو  در س مت    يدرص د  00و  يگ روه خ ون   درصد36

 مييگ و  يصورت م نيباشد در ا کيراست شماره شناسناما نزد

با توج ا ب ا    نيچن الزم برخوردار است  هم ييايها از پا پاسخ

ک  ردن  لي  تكم يدرک دس  تورالعمل و راهنم  ا دمع   ک  ا ني  ا

باش ند، در   ياعتماد مناب  مه م ت ورش م     زانيناما و م پرس 

دو موضوع ق رار   نيا يبررس يناما دو سوال برا پرس  يانتها

 نايزم نيناما با استفاده از مقاالت مختلف در ا داده شد  پرس 

توس ط چن د نف ر از     يو سسو پ و از بررس    ديگرد يطراح

اصفهان ب ا   ياخالق دانشگاه علوم پزشك تايکم دييتا اب دياسات

ناما اعم ال   در پرس  ييانه راتييو تل ديرس 392478شماره 

  ديگرد

 ي ي کنن دگان و روا  ش رکت  يها پاسخ تيفيآزمودن ک يبرا

 يصورت تورب امدل ب يهابرآورد سايناما و مقا پرس  يداخل

ه ر دو   ه ا  از موموعا پرس    يكيمورد انتظار، در  ريبا مقاد

م ورد   ياحتم ال   ي  ب ا توز  حساس، ريپرس  را با صورت غ

ط ر  در   ينام ا توس ط مو ر    پرس     ديانتظار انتخاب گرد

 لي  ق  رار گرف  ت و در م  ورد نح  وه تكم انيانش  وود اري  اخت

گون ا   چياز ناشناختا ماندن و نداشتن ه   نانيناما و اطم پرس 

الزم داده ش د  ب ا    حاتيدهندگان توض   پاسخ يسوء برا امديپ

 يش د ک ا از نوش تن ن ام خ ود ب ر رو       يم   ديتاک انيدانشوو

ش د ک ا تم ام     يداده م نانيکنند و اطم يها خوددار ناما پرس 

 يآم ار  لي  تحل يها ضمن حفظ محرمانا بودن، برا امان پرس 

نام ا در   پرس    نيچن شوند  هم يم ليو تحل يجا گردآور کي

ک ا   يگرفتا شد، با نح و  ليدانشوو داده و تحو ليپاکت تحو

نخواهد بود  در  ييکا قابل شناسا افتي يم نانيدهنده اطم پاسخ

ب ا   لي  صورت عدم تما توانستند در يم انيحال، دانشوو نيع

پ و از   اني  دانش وو ن د يمحل اج را را ت رک نما   ييپاسخگو

ناما را داخل پاکت مربوطا و  ها، پرس  با پرس  ييپاسخگو

دادن د    يک ا از آغ از مش خ  ش ده ب ود ق رار م         يدر محل

 اي  با مسئول امور آم وزش در آغ از    يناما با هماهنگ پرس 

 .قرار داده شد انيدانشوو اريهر کالس در اخت انيپا

وارد ش د و توس ط    ان ا يب ا را  يآور ها پو از جم    داده

قرار گرفتند و تم ام   ليو تحل ايمورد توز Excel و R افزار نرم

 يدار تلق يمعن >00/0pدر سطح  دامنا و دو يمارآ يها ليتحل

  ديگرد

 

، يكي از گزينا هاي بهار تا زمستان را با توجا با پاسخ شما با هر دو پرس   مصرف سيگار و موادمخدر( خير استدر صورتي کا   ناما مطالعا  پرس   1جدول 

گزينا  چنانچا پاسخ شما با پرس  نخست  مصرف سيگار( خير و با پرس  دوم  مصرف موادمخدر( بلا باشدفصل تولد خود يا دوست خود عالمت بزنيد و 

و چنانچا پاسخ شما با هر  "پاييز"و چنانچا پاسخ شما با پرس  نخست  مصرف سيگار( بلا و با پرس  ديگر  مصرف موادمخدر( خير باشد گزينا  "تابستان"

 را عالمت بزنيد  "زمستان"دو پرس   مصرف سيگار و مواد مخدر( بلا باشد گزينا
ت

خس
ی ن

 ها
ش

رس
ه پ

وع
جم

م
 

 :و آن را تغییر ندهیدا آشنایان خود را که فصل تولدش را می دانید. در نظر بگیرید لطفا یکی از دوستان ی

باتوجه به فصل تولد یکی از دوستان و آشنایانتان یا حتی خودتان کدامیک از گزینه های زیر در مورد مصرف سیگار و مواد در یک ماه اخیر 

 صادق است:

و هیچکدام از این مواد )حشیش، تریاک، شیره، کراک، هروئین، شیشه  مصرف کرده ام رتبکمتر از روزی یک نخ بطور م در یک ماه اخیر -1

 .ام مصرف نکردهو اکستازی( را 

ولی یکی از  این مواد )حشیش، تریاک، شیره، کراک، هروئین، شیشه  مصرف کرده ام کمتر از روزی یک نخ بطور مرتبدر یک ماه اخیر  -2

 .ام مصرف کردهو اکستازی( را 

ولی هیچکدام از این مواد )حشیش، تریاک، شیره، کراک، هروئین،   مصرف کرده ام بیش از روزی یک نخ بطور مرتب در یک ماه اخیر -3

  ام مصرف نکردهشیشه و اکستازی( را 

راک، هروئين، و حداقل يكي از اين مواد  حشي ، ترياک، شيره، ک مصرف کرده ام بي  از روزي يک نخ بطور مرتب در یک ماه اخیر -4

 ام. مصرف کردهشيشا و اکستازي( را 

 پاسخ
 "تابستان"ب:                                            "بهار"الف: 

 "زمستان"د:                                             "پاييز" :  
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درک دس تورالعمل روش   زاني  م نيارتباط ب   يبررس يبرا

دهن دگان از آزم ون    پنهان و اعتماد با آن در پاس خ  تيحساس

  دو استفاده شد يکا

خص وص محرمان ا    موارد مطر  ش ده در  ايتوجا با کل با

ک ا   يانيرود دانش وو  يانتظ ار م    ان،يبودن اطالعات دانش وو 

ان د، اعتم اد    درک ک رده  ت ر   ينام ا را ب    دستورالعمل پرس 

  روش داشتا باشند نيبا ا زين يتر  يب

ب ا م واد و    گاريمص رف س    انيارتباط م يمنظور بررس با

 انيرا با توجا با پاسخ دانشوو Odds ratio ستيبا يم اک،يتر

و  زييص ورت به ار، تابس تان، پ ا     اه ا ب    ها  پاس خ  با پرس 

 محاسبا نمود 2×2را در جدول  a, b, c, d يها زمستان(، خانا

 20]  

 

 نتايج
نف ر زن   780ر دانش وو تع داد   نف 1012مطالعا از  نيدر ا

 ني  ( بودن د  از ا درصد 4/49نفر مرد   747( و درصد 8/00 

 نف ر  148 ،ي( در رش تا پزش ك  درص د  9/37  نفر 074تعداد 

( در درصد 8/11  نفر 170 ،ي( در رشتا داروسازدرصد 7/9 

 91 ،يبخش ( در رشتا تواندرصد0/7نفر   113شت، رشتا بهدا

( درص د  7/10  نفر 237 ت،يري( در رشتا مددرصد 0/8  نفر

( در رش  تا درص  د 7/6نف  ر   132 ،يدر رش  تا پرس  تار 

مش لول   اي  ( در رشتا تلذدرصد 9/2  نفر 44و  يپزشك دندان

 بودند  ليبا تحص

و نسبت شانو مص رف م واد و    وعيش زانيم 2جدول  در

دامنا  نيچن ماه گذشتا و هم کي يدر طول عمر و در ط گاريس

 يه  ا يژگ  ياز م  وارد برحس  ب و کي  ه  ر  يب  را ن  انياطم

 ارائا شده است   انيدانشوو کيدموگراف

 90 ن ان يدامنا اطم :41/0-92/7دهد کا   ينشان م جينتا

از  يك  يمص رف ح داقل    انياز دانشوودرصد  87/8 (درصد

( و يو اکس تاز  ش ا يش ن،يک راک، ه روئ   ره،يش  ،يمواد  حش

را در طول عم ر   اکيمصرف تر درصد 39/6( 76/9-99/8 

در م ردان ب ا ط ور     اکياند و مصرف مواد و تر گزارش نموده

 کي  خصوص مصرف  است  در بودهاز زنان  تر  يب يمعنادار

و  ش ا يش ن،يک راک، ه روئ   ره،يش    ،يم واد  حش    ري  ماه اخ

براب ر ب ا    بي  ب ا ترت  انيدانش وو  نيدر ب   اکي( و ترياکستاز

 درصد 81/8 (30/0-68/7و   درصد 49/4 (03/0-44/3 

در م ردان ب ا ط ور     اکي  مص رف م واد و تر   وعيبوده کا ش  

ها  آن لتاه تيوضع ياز زنان بود کا در بررس تر  يب يمعنادار

از  درص   د 18/10 (83/6-86/11مش   خ  ش   د ک   ا   

-48/18از م واد و    يك  يمتاهل مصرف ح داقل   انيدانشوو

را در ط  ول عم  ر  اکي  مص  رف تر درص  د 86/14 (69/12

متاهالن و موردان ب ا   انياند و تفاوت موجود م گزارش نموده

م اه   کي  خصوص مصرف    دردينرس يمارآ يدار يسطح معن

براب ر ب ا    بي  ب ا ترت  انيش وو دان نيدر ب   اکيمواد و تر رياخ

 42/12 (70/10-06/14و   درص  د 80/9 (06/11-11/6 

در مت اهالن   اکيمصرف مواد و تر وعيبود کا تفاوت ش درصد

مح ل   تياز نظر وضع انيدانشوو نيدار نبود  ا يو موردان معن

 ،يسكونت در چهار گروه س اکن در خوابگ اه، من زل مو رد    

 ني  ا انيم يها اوتگرفتند کا تف يقرار م ريراه خانواده و سا هم

 دار نبود  يمعن يچهار گروه از لحاظ آمار

با مصرف مواد   يدهد کا گرا ينشان م يبررس نيا جينتا 

م اه گذش تا و ه م در     کي صورت مصرف در اهم ب اکيو تر

از  ت ر   يکشند با مراتب ب يم گاريکا س يطول عمر، در افراد

 هاست   يگاريس ريغ

اظهار کردن د ک ا    انينفر( از دانشوو 1178 درصد  6/77

 7/19را کام ل،   ييدستورالعمل ارائ ا ش ده جه ت پاس خگو    

نف ر( ک م درک    36  درصد0/2 ،ينفر( تا حدود 296 درصد 

اند   ناما را درک نكرده نفر ذکر کردند کا پرس  269اند و  کرده

 اد،ي  ط  ور ز اب   انينف  ر( از دانش  وو 1070 درص  د  6/70

نفر(  73 درصد  6/4 وسط،نفر( با طور مت 279 درصد 0/16

 8ان د و   اطالع ات داش تا   يآور روش جم  نيبا ا ياعتماد کم

عتم اد  روش ا ني  ان د ک ا ب ا ا    ک رده نف ر( اظه ار    90  درصد

درک دس تورالعمل و اعتم اد ب ا     زانيم نيب نيچن اند  هم نكرده

وج  ود داش  ت و  يدار يتف  اوت معن   يروش از لح  اظ آم  ار

درک ک رده بودن د اعتم اد     ت ر   يکا دستورالعمل را ب   يافراد

 با روش داشتند  يتر  يب
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زم ون ب ا   آنتايج حاصل از پاسخ ب ا س وال    3ل جدو در

ناما آوره ش ده اس ت ک ا نش ان      پرس  ييايپا يمنظور بررس

  الزم برخوردار است ييايناما از پا دهد پرس  يم

 

دانشگاه علوم  انيدانشوو کيدموگراف يها يژگيماه گذشتا بر حسب و کي يدر طول عمر و در ط گاريو نسبت شانو مصرف مواد و س وعيش زانيم  2جدول 

 92اصفهان در سال  يپزشك

 فراواني متلير

 در طول عمر در يک ماه گذشتا

 مصرف مواد

 فراواني  %(

 سيگاري

 فراواني  %(

 غيرسيگاري

 فراواني %(
OR CI 90% 

 مصرف مواد

  %(فراواني 

 ريگايس

 فراواني  %(

 غيرسيگاري

 فراواني %(
OR CI 90% 

 جنو
 70/0-03/0 66/1 (12/77 090 67 170/(22 22 40/(0 40/0-34/12 37/2 (04/72 000 (40/27 210 88 26/(3 780 زن

 20/3-42/12 30/8 (02/00 411 97 338/(44 18 81/(6 68/2-02/13 10/8 (71/81 481 26 268/(36 30 40/(0 747 مرد

 تيوضع

 *تاهل

 76/2 -02/7 42/4 (94/88 669 00 439/(33 47 68/(8 18/3-80/10 60/0 (39/87 690 (80/32 433 08 04/(4 1326 مورد

 07/0 -04/4 02/1 (32/09 100 87 72/(40 18 16/(10 80/3-48/0 3/1 (40/84 114 09 83/(30 80 17/(9 177 متاهل

محل 

 سكونت**

 12/9-00/004 63/87 (34/70 480 80 198/(29 93 28/(3 94/0-07/111 89/20 (69/89 482 10 199/(30 32 22/(3 881 باخانواده

 18/0 -02/81 2/3 (91/73 17 06 8/(28 89 2/(6 23/0-67/36 3 (02/08 13 47 10/(43 (04/13 3 23 يمنزل مورد

 16/1 -12/3 92/1 (01/82 007 46 304/(37 (9 73 10/1 -13/4 16/2 (47/80 031 02 260/(34 93 40/(4 611 خوابگاه

 08/0-90/20 33/1 (20/08 9 70 7/(43 (0/12 2 08/0-90/20 33/1 (20/08 9 70 7/(43 (0/12 2 18 ساير

 40/2-87/0 73/3 (20/88 1001 (79/33 011 (87/8 101 41/2-89/8 02/4 (19/87 1018 (60/32 498 (49/4 86 1012 کل

 

 برآورد توزي  توربي با روش حساسيت پنهان  3 جدول

 %(90درصد  دامنا اطمينان  سواالت تست
 مورد انتظارتوزي  

 زن مرد کل نمونا 

 O  74/42-79/37)27/40  19/42-28/37)73/39  30/43-30/36)63/40 36گروه خوني 

 00 48/46(94/40-97/00  06/47(08/40-09/00  01/46(49/40-02/00  رقم زو  در سمت راست شماره شناسناما

 

 گيريبحث و نتيجه
مطالع ا در   ني  دست آمده در ا اب يهاتوان گفت برآورد يم

در ط ول   گاريو س   اکي  از مواد، تر يكيمصرف  وعيمورد ش

 ريدس ت آم ده در س ا    اب   جيب ا نت ا   ر،يماه اخ کيعمر و در 

و ب ا اس تفاده از    يرانيا ييدانشوو تيجمع نيمطالعات کا در ب

دارد  يخ وان  ص ورت گرفت ا اس ت ه م     مينام ا مس تق   پرس 

مصرف م واد و تري اک در    يها[  ميزان شيوع برآورد12،23 

طول عمر و در يک ماه گذشتا در مطالع ات قبل ي در زمين ا    

ت ر و تف اوت    سوء مصرف مواد برآورد ش ده در م ردان ب ي    

 داري با زنان دارد  معني

 1012 اني  مصرف مواد در م وعيش زانيپژوه  م نيا در

 ياصفهان مورد بررس   يدانشگاه علوم پزشك انينفر از دانشوو

حداقل يك ي از م واد    انياز دانشوو درصد 87/8قرار گرفت  

( و يو اکس  تاز ش  ايش ن،يک  راک، ه  روئ ره،يش    ،ي حش  

 اند   را در طول عمر مصرف کرده اکيتر درصد39/6

  ،يدانشوويان حداقل يكي از م واد  حش    درصد 49/4

ماه گذشتا و  کي( در يازو اکست شايش ن،يکراک، هروئ ره،يش

 اند   را مصرف کرده اکيشده تر اديدر مدت  درصد81/8

انوام ش د   2008-2000در سال  يتوانيکا در ل يا مطالعا

الك ل مص رف    ت ر   يب ا زن ان ب     ساينشان داد مردان در مقا

 ت ر   يدرص د(، ب    7/79درص د در مقاب ل    7/69کردند   يم

درصد( و ب ا   1/29درصد در مقابل  7/04  دنديکش يم گاريس

درصد در  30مواد را امتحان کرده بودند   ريسا تر  ياحتمال ب

 يعم وم  تي  مصرف مواد ب ا جمع  وعيدرصد(  ش 7/18 قابلم

مصرف  وعيدر هند ش يا [  در مطالعا24نداشت   يتفاوت بارز

درص د   3/31درصد و مصرف م نظم   7/06 عمر يمواد در ط

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

oo
m

es
hj

ou
rn

al
.s

em
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 12

http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-2516-fa.html


 سمانا فاجاني و همكاران                                               ي آن با مصرف سيگار در دانشوويان شيوع سوء مصرف مواد و رابطا

445 

 

کردن د در   يم   يزن دگ  نيک ا دور از وال د   يانيبود و دانشوو

درص  د  7/29بودن  د  مص  رف در  يمع  ر  خط  ر ب  االتر 

 7/88با  سايکردند در مقا يم يزندگ نيوالد اکا ب يانيدانشوو

کردند، مشاهده  يم يزندگ نيکا دور از والد يانيدرصد دانشوو

 يريمصرف م نظم در پس ران ب ا ص ورت چش مگ      وعيشد  ش

درصد(  3/7با  سايدرصد در مقا 6/40ود  باالتر از دختران ب

آموزان  درصد از دان  81گزارش کردند کا  زاي[  راپ و ل20 

 ري  درص د م واد غ   04درص د الك ل و    60سيگار،  كاييآمري

 زي  ن ت ر   يب انيارقام در دانشوو نيکنند و ا يمصرف م يقانون

سوء مص رف م واد    يمل تويگزارش انست اي[  بر پا28شود   يم

 ،يدر ط ول زن دگ   ييك ا يآمر انيدانشوو درصد 7/00[، 27 

در م اه گذش تا     درص د  3/19در سال گذشتا و  درصد7/33

با  يقرص اکستاز نايارقام در زم نياند  ا مصرف کرده  يحش

گ زارش ش ده    درص د  1و  درص د  4/4، درصد 9/12 بيترت

در س  ال گذش  تا  گاريگ  زارش مص  رف س   نياس  ت  در هم  

 ذکر شده است  درصد 0/22و در ماه گذشتا  درصد2/30

 گاريکا س يانيدانشوو درصد 79/33حاضر از  يبررس در

ان د و   در طول عمر مواد هم مصرف کرده درصد87/8کشند  يم

 39/6و  درص د  10/39 بي  ب ا ترت  اکي  تر يمقدار ب را  نيا

 باشد   يم درصد

 انيدانش وو  درص د  4/21( 1363زاده   گزارش س را   با

بار  کياند کا تاکنون دست کم  اظهار داشتا يمورد بررس يرانيا

را در ط ول   اکيها مصرف تر آن درصد 10اند و  دهيکش گاريس

  يحش ينسبت برا نيا اکياند  پو از تر گزارش کرده يزندگ

 درصد 4/0 يو قرص اکستاز درصد 8/0 ني، هروئدرصد6/3

 39/6 اکي  تر يپ ژوه  ب را   نيها در ا نسبت نيبوده است  ا

 ن،يک راک، ه روئ   ره،يش  ،ياز مواد  حش يكي، حداقل درصد

( درص د  34-39  گاريو س   درص د  87/8( يو اکستاز شايش

و  ت ر   يب   گاريرو در پژوه  حاضر مص رف س    نيبود  از ا

در  زاده اس ت   س را   يت ر از بررس    ک م  اکيمصرف تر زانيم

 ليتحص   امشلول ب يدانشوو 2997 يبر رو انيطارم يبررس

از ش   دانش گاه ش هر ته ران      1364 -60 يليدر سال تحص

م اه   کي  و در  درصد 3/2در طول عمر  اکيمصرف تر وعيش

اي ک ا هم ا    طب ق مطالع ا   [ 8گزارش شد   درصد8/0گذشتا 

نف ر از دانش وويان دانش گاه     640و همكاران در ب ين   يضراب

 وعي، ش  ان د  انو ام داده  67 در زمس تان  النيعلوم پزشكي گ  

 کي  و مص رف در   درصد 68/3طول عمر  در اکيمصرف تر

در مطالع ا ش مو    [ 7گ زارش ش د     درص د 3/1ماه گذشتا 

نف ر   1168 نيکا در ب 1360-68و همكاران در سال  زادهيعل

 وعيکردستان انوام شد، ش يدانشگاه علوم پزشك انياز دانشوو

ماه  کيو مصرف در  درصد 6/4در طول عمر  اکيمصرف تر

آم ده از   س ت د اب   جينت ا  [ 9گزارش شد   درصد4/0گذشتا 

 يپزش ك  انينف ر از دانش وو   433 يبر رو ييپژوه  سرگلزا

مواد،  يو سوء مصرف برخ تيجنس نياز ارتباط ب يمشهد حاک

ت ر    يکا مصرف در مردان ش ا  ياست با طور اکيو تر گاريس

 عويش   [ 26دارد   يخ وان  پژوه  حاضر هم جياست کا با نتا

در پژوه  حاضر با صورت در ط ول عم ر و    اکيمصرف تر

و  زادهيو عل يضرب ان،يماه گذشتا از هر سا پژوه  طارم کي

 است  تر  يهمكاران ب

تفاوت بودن روش با م ديشده با ادي يها تفاوت نييتب يبرا

ه ا   داده  يابزار س نو  و پ اال   ،يريگ پژوه ، روش نمونا

در ماه گذشتا  گارياشاره کرد  مصرف س يآمار لياز تحل  يپ

و  ي(، در پ  ژوه  ض  رابدرص  د33-37  يدر پ  ژوه  فعل  

و  اني  طارم ي[ و در بررس  29  اس  ت درص  د8/9 همك  اران

گزارش  درصد 8/11شهر تهران،  انيدانشوو يهمكاران بر رو

بت  وان گف  ت ک  ا ورود ب  ا دانش  گاه و  دياس  ت  ش  ا دهي  گرد

ب ا   انيدانش وو   يبا عوام ل مختل ف س بب گ را     ييرو ايرو

 [ 8شود   يم گاريمصرف س

 ژهي  با و يابي ناياز نوع زم ييها است کا در پژوه  يگفتن

 لياز قب يخصوص ميحر يدر مورد موضوعات حساس و دارا

و      يرواب ط جنس    ن،يس قط جن    ،يمصرف م واد، خودکش   

 يواقع   تيوضع ان،ياز پاسخگو يواره احتمال دارد کا برخ هم

 يمصرف عمر وعيباالتر بودن ش ليدل دينكنند  شا انيخود را ب

پژوه  نسبت  نيدر ا اکيمواد و تر گار،يماه گذشتا س کي و

ب ا روش   انيدانش وو  ت ر   ياز مطالعات، اعتم اد ب    يبا برخ
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باش د و   حيصح يها پاسخ  يافزا وايپنهان و در نت تيحساس

 روش باشد  نياز نقاط قوت ا يكيتواند  يم نيا

 ميمس تق  ري  ک ا ب ا اس تفاده از روش غ    يمطالعات جملا از

 Crosswise Model) موضوعات حساس پرداخت ا   يبا بررس

 يپور اشاره نمود ک ا ب ر رو   يتوان با پژوه  شمس ياست م

 نيمص رف م واد در ب     وعيش نيدانشوو با منظور تخم 1848

پ ژوه  نش ان    ني  حاص ل از ا  جيانوام شد  نت ا  انيدانشوو

 درصد4از مواد،  يكيحداقل  انيدانشوو درصد19دهد کا  يم

[  در 30اند   وختا آن را در طول عمر مصرف کردهس اي اکيتر

ماه گذش تا ب ا    کيمصرف در  يمقدار برا نيپژوه  ا نيهم

گزارش شده است  در پ ژوه    درصد10و  درصد8/0 بيترت

عم ر و   از م واد در ط ول   يك  يمصرف ح داقل   زانيحاضر م

 اکيمصرف تر زانيو م تر کمماه گذشتا  کيدر  اکيمصرف تر

ماه گذشتا  کياز مواد در  يكيدر طول عمر و مصرف حداقل 

 پور است  يشمس ياز بررس تر  يب

رق م   يدست آمده برا اب يتورب  يتوز 3توجا با جدول  با

  ي  ب ا توز  تيجمع نيدر ا يآخر شماره شناسناما و گروه خون

در م ورد   يت ر   يب   ن ان يمورد انتظار مطابق ت داش تا و اطم  

 دهد  يدست م اسواالت حساس ب يهابرآورد

مدل در نظر گرفت ا   يابيارز يکا برا ييها خ از شا يكي

اعتماد  زانيم يابيدرک دستورالعمل ارائا شده و ارز زانيشد، م

ه ا   آن نيپنهان و ارتباط ب   تيکنندگان با روش حساس شرکت

ذکر کردند ک ا دس تورالعمل را    انياز دانشوو درصد6/77بود  

 انيوودانش   درص د 0/2 کا نيا ليدل دياند  شا درک کرده کامالً

ان  د و  ن  د ک  ا دس  تورالعمل را ک  م درک ک  ردها ار داش  تااظه  

ان د   درک ک رده  يرا ت ا ح دود   اند آن کا ذکر کرده درصد7/19

 يه ا  ساز کال يتعداد يدر انتها انيدانشوو ياز خستگ يناش

 زاني  م يابيارز يمهم برا اريبس يها جنبا گريدرس باشد  از د

است ک ا چن د درص د از     نيها اروش در برآورد نيا تيموفق

ها محرمانا  آن ياند کا اطالعات شخص اعتماد کرده انيپاسخگو

 انياز دانش وو  درص د 6/70نشان داد ک ا   جيخواهد ماند  نتا

با  درصد8کم و  درصد6/4متوسط،  درصد0/16 اد،يطور ز اب

 زاني  م نيب کا نياند  با توجا با ا اعتماد نداشتا روش اصالً نيا

 داش ت، وج ود   يدار يمعن   يسطح درک و اعتماد رابطا آمار

 يت ر  ب ا نح و مطل وب    ميچ ا بت وان   توان گفت ک ا چن ان   يم

 م،يدرک را باالتر بب ر  زانيو م ميدستورالعمل روش را ارائا ده

 يه ا  باال رفتن اعتماد و کس ب پاس خ  اعث ب ميتوان يم تر  يب

اس  ت ک  ا  ني  دهن  ده ا نش  ان ني  و ا ميبش  و يت  ر حيص  ح

 ققانمدل توسط مح نيدرک ا يارائا شده برا يها دستورالعمل

 است ارائا نشده باشد  ستايطور کا شا نآ ديشا

 ياستراتژ کيتواند  يپاسخگو نم ،يده روش پاسخ نيا در

در نظر گرفتا و با سواالت پاس خ   يخود محافظت يبرا يخاص

 self protection no biasتورش  زانيم وايبدهد  در نت "ريخ"

 تيق وت م دل حساس    از نق اط   يكي نيدهد و ا يرا کاه  م

باش د  چ ون محاس با     يم   RRT يه ا  ا روشپنهان نسبت ب  

نرمال بودن در  ايو فرض يموانب يها اساس روش ها بر ردبرآو

دست آمده در  اب جيحوم نمونا باال، استوار است با توجا با نتا

نادر  يها صفت يتوان گفت برا يم ن،ييپا وعيمورد صفات با ش

ب ا   يه ا با شدت چول ا دارن د برآورد   يينما درست  يکا توز

 يه ا  موارد از روش نيبتوان در ا ديدهد  شا يدست نم اب يثبات

ج ان و همك اران    بن يها افتايبا  جينتا نيکمک گرفت  ا يزيب

از  گ ر يد يك  ي[  23باش د    يسازگار م   يدر مورد سرقت ادب

بود کا ما در مطالعا ب ا   نيمدل ا يابيما در ارز يها تيمحدود

اعتم  اد  زاني  در م ورد م  يس  وال مينام  ا مس تق  روش پرس   

 تيبا روش حساس   ميتوانکا ب ميروش نداشت نيبا ا انيدانشوو

موموعا پرس   را در   0مطالعا  ني  ما در اميکن سايپنهان مقا

تص ور   انياز دانشوو يبعض دي  شاميطر  کرده بود نايزم کي

خواه د ب ا    يبوده و محق ق م    يکرده باشند کا سواالت تكرار

 و اد يسواالت ا نيا نيب يارتباط تاًيارائا چند سوال مشابا، نها

 زاني  م يموضوع بر رو نيو ا ابديها دست  نکرده و با پاسخ آ

با تع داد   يشود کا مطالعات يم شنهاديبگذارد  پ رياعتمادشان تاث

 يچ ا مطالع ات   سا موموعا سوال طر  شود  چنان ايدو  ک،ي

مانند  NRR يها طر  ريبا سا ايو  ميناما مستق با روش پرس 

Triangular model  وHS model رديصورت گ نايزم نيدر ا 

ه ا در   با آن طر  يمطالعات ايشود  سايمقا ها با هم آن وايو نت
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در م ورد   رديآموزان صورت گ مانند دان  يگريد يها تيجمع

 ارائا نمود   يتر توان قضاوت درست يدست آمده م اب جينتا

رود،  يطور کا انتظ ار م    حاضر نشان داد کا همان پژوه 

داري  معني زنان با طور در گاريو س اکيشيوع مصرف مواد، تر

رغ م آن، ب االتر ب ودن ش يوع      از مردان است ولي عل ي  تر کم

توان د   نسبت با برخي از مطالع ات ديگ ر م ي   مصرف در زنان 

اي را  د مصرف در زنان باشد و توجا ويژهناشي از افزاي  رون

 طلبد  مي

توان د ب ا عل ت     يمصرف مواد در مردان م   تر  يب وعيش

ارت، م ردان در خ انواده و اجتم اع، جس      تر  يب يها يآزاد

 يروان   يه ا ب ا م واد و فش ارها     تر آن راحت يامكان دسترس

تر در زنان ممكن است حاصل کنت رل   کم وعيباشد و ش تر  يب

زن ان و   يو رفت ار  يارتباط يها در مورد الگوها خانواده قيدق

مقب ول   ياجتم اع  يخ اص از رفتاره ا   يفرهنگ يها داشتبر

 زنان در جامعا ما باشد  يبرا

 ن ا يانوام ش ده در زم  يها يکا شمار بررس نيتوجا با ا با

کم است، در  يرانيا انيمصرف مواد در دانشوو يرشناسيگ هما

روش  يه ا  يينارس ا  يانو ام ش ده برخ     يه ا  اندک پژوه 

 يه ا  ها شاخ  از آن يشود و جز در معدود يم دهيد يشناخت

 وعيب رآورد ش    يفعل   يها رف مواد، مطابق با مالکمص وعيش

پ ژوه    ني  در طول عمر و ماه گذش تا ک ا در ا   وعيش يعني

 نشده است  تيمورد توجا قرار گرفت، رعا

برآورد با  کيبا  دنيرس کا نيطور خالصا با توجا با ا با

در مورد سوء مصرف م واد در جامع ا    ييعنوان استاندارد طال

ممك ن   ريغ يو امكانات موجود تا حدود طيبا شرا ييدانشوو

ده د،   يم   يب االتر  يپنهان برآوردها تياست و روش حساس

 تر  يتر باشند، ب کينزد قتيبرآوردها با حق نيا کا نياحتمال ا

 ني  مطالعا ب ا ا  نيمطالعا نخست نيا کا نياست  اما با توجا با ا

روش تح ت   ني  ب ا ا  يتر  يباشد، انوام مطالعات ب يروش م

 رياست تا بتوان تفس   يضرور نايزم نيکنترل شده در ا طيشرا

اس ت   دي  ن داشت  امآاز  يناش يها افتاينسبت با  يتر رستد

بتوان د در   ه ان پن تيروش حساس   يمطالع ا و معرف    ني  کا ا

 يو درم ان  يپاس خ ب ا س واالت بهداش ت     يبرا ندهيمطالعات آ

  مشابا سودمند واق  گردد

 

 تشكر و قدردانی
ب  دين وس  يلا از معاون  ت پژوهش  ي دانش  گاه اص  فهان و 

وياني کا چنين اساتيد و دانشو بهداشت و همهمكاران دانشكده 

دريغ نمودن د، تش كر و ق درداني     در اجراي طر  همكاري بي

  شود مي
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Introduction: The aim of this study was to estimate the prevalence of substance abuse and its 

relationship to cigarette smoking in Isfahan University of Medical Sciences students, using Hidden 

Sensitivity model of study. 
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 1512 students from Isfahan University of Medical 

Sciences, who were concerned for cigarette smoking and drug abuse, were participated at Hidden 

Sensitivity Model survey. R and Excel software was used for analyzing the data. 
Results: The lifetime prevalence of drug abuse in 6.67% (95% CI 5.41-7.92) of students was various 

sorts of substance abuse and in 8.39% (6.99-9.78) of them was opium. Opium consumption was more 

prevalence in men than women. The prevalence of substance abuse and opium consumption were 4.49% 

(3.44-5.53) and 6.61% (5.35-7.86), respectively during previous month. The prevalence of substance abuse 

and opium consumption during lifetime and previous month were associated with cigarette smoking 

(P<0.05). 

Conclusion: In comparison with the previous studies, substance abuse in cigarette smoker students in 

this study had higher prevalence. That might be due to student's confidence in their data collection method. 

It would be also necessary to invent planning and strategies to better intervene with students’ smoking 

problems and therefore, their future involvement with other sorts of drug abuse. 

 

Keywords: Substance-Related disorders, Randomized Response Technique, Students, Isfahan University 

of Medical Sciences 
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