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مقاله پژوهشی

چكیده

مقدمه :ریتالین از مشتقات گروه آمفتامینها میباشد که امکان سوء مصرف آن به خصوص در بین دانشجویان وجود دارد .مطالعه حاضر با هدف

تعیین نگرش ،نرمهای انتزاعی ،تصورات خطر ،تمایالت و قصد رفتاری سوء مصرف ریتالین در بین دانشجویان انجام گرفت.
روشها :این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بود و در میان  462نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بهار سال  2934انجام شد.
شرکتکنندگان به روش نمونهگیری تصادفی ساده و با احتمال متناسب با حجم انتخاب شده و اطالعات به وسیله پرسشنامه ،به صورت خودگزارش
دهی جمعآوری گردید .دادهها با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSویرایش  42مورد توصیف قرار گرفت.
یافتهها :میانگین سن دانشجویان  49/24±4/42سال بود 6/6 .درصد از دانشجویان تجربه سوء مصرف ریتالین را گزارش کردند .شرکتکنندگان به
ترتیب  29/5 ،22 ،22/6 ،27/7و  54/6درصد حداکثر نمره قابل اکتساب برای حیطههای نگرش ،نرمهای انتزاعی ،تصورات خطر ،تمایالت رفتاری و
قصد رفتاری مصرف ریتالین را دریافت کردند.
نتیجهگیری :یافتهها نشاندهنده قصد بیشتر مصرف ریتالین در ایام امتحانات بود ،به نظر می رسد آموزش مهارتهای مطالعه به دانشجویان در

پیشگیری از سوء مصرف ریتالین نتایج سودمندی را به دنبال داشته باشد.
واژههای کلیدی :ریتالین ،سوء مصرف ،دانشجو ،الگوی تصورات و تمایالت
ارجاع :عطایی ماری ،حسینی سید نصراهلل  ،احمدی جویباری تورج ،جلیلیان فرزاد ،میرزایی علویجه مهدی ،اسالمی احمدعلی ،آقایی عباس ..کاربرد الگوی
تصورات و تمایالت در توصیف رفتار سوء مصرف ریتالین در بین دانشجویان .مجله تحقیقات نظام سالمت 2939؛ 995-922 :)4(22
تاریخ پذیرش3130/30/33 :

تاریخ دریافت3130/27/02 :
.2

مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران

.4

معاونت آموزش ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،تهران ،ایران

.9

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ،یاسوج ،ایران

.2

گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسؤول)
Email: eslamiaa@gmail.com

مقدمه
متیلفنیدیت یاریتالینازمشتقاتگروهآمفتامینهااست.این

داروبرایدرماا ااروللسیا ببیراارا د اارآسای مزا یب
درما افیردگ وواهشاختالالترفتااری (اخاتال بایش
فعال وومتلجه )استفادهم شلد(.)1درخصال دالیال
مصرفریتالیندربیندااشجلیا بدالیلمتعددیمااندبهبلد
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عرلکردتحصیل بترروا وهلشایاریبیشاترب وااهشوز ب
وی لذتوسرخلش راعنلا وردهااد؛هم نینازآاجاوا 
ریتالینازمشتقاتآمفتامینهااستلذاامکا سلءمصرفآ 

وجلدداردومطالعاتاشا دهندهشایل ایابتاببااالیسالء
مصرفآ دربیندااشجلیا ودااشآملزا است(.)2-6در
خصل شیل سلءمصارفریتاالیندربایندااشاجلیا در
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مصرف ریتالین در بین دانشجویان

مطالعاتمختلفآمارهایمتفاوت ذورشدهاست؛با طالری
و  Lowوهرکاارا  دربایندااشاجلیا درآمریکاا()4و
Babcockوهرکااارا ()3درباایندااشااجلیا دااشاا اه
ماسل لستب رشت هنرشیل سالءمصارفریتاالیندرباین
دااشجلیا راب ترتی 35/5و16درصدعنلا ورداد.امادر
مطالعاا Teterوهرکااارا درباایندااشااجلیا دااشاا اه
میشی ا اینمی ا 3درصدگ ارششد(.)4درهرینراساتا
Bogleوهرکارا ای بامی ا سلءمصرفسااالا ریتاالین
دااشآملزا دورهمتلسط را5درصدودرطل عرار
دربین 
 7درصادگا ارشورداادودربایندااشاجلیا ایا عناالا 
وردهاادو اینمی ا درمطالعااتمختلافباین1/5تاا31
درصدگ ارششدهاست(.)5مصرفملادآمفتامین عالار 
متعددیبرسییتمقل وعروق بولیلیبگلارشا وروااا 
دارد(.)7ب عالوهملج واهشقدرتحافظ ویادگیری(-9
)8وهم نینوابیت شدیدرواا م شلد(.)11باتلج با 
ملاردذورشدهضرورتپیش یریازسلءمصرفریتاالیندر
دااشجلیا ب عنلا قشر برگ یده وشلر ملردتلج فراردارد
(.)11-12مطالعاتاشا دادهاادو مؤثرترینروششاناخت 
شدهجهتپیش یریازسالءمصارفداروهاایمرنلعا در
جامع آملزشم باشدبازطرف شرط الزمبارای هار اال 
براام ری یآملزشا بآگااه از شارای  ملجالد و شاناخت
وضعیت ما باشادووارشناساا  بار ایانبااورهیاتند وا 
بررسا هاای هرا گیرشناسا ب اخیاتین گاام درطراحا 
براام هاای پیشا یراا  اسات()13؛ درایانراساتاال لهااو
اظری هاوجلدداردو راهنراهای برایفعالیتهاایآمالزش
بهداشااتوارتقااایسااالمتهیااتندوباا پرسااشهااای
براام ری ا درملرداینو ؛ راافرادرفتارمطللبملرداظر
رااداراد؟ لا بایدرفتارهاراتزییرداد؟و علامل راباید
درارزشیاب براام هادراظرگرفات؟پاسامما دهناد()14؛
عل رغمتأویدقلیتئلریهای  ل عرالمنطقا ورفتاار
براام ری یشدهایبتب اقشتصریمگیریمنطقا ببارای
پیشبین رفتارهایفردببیایاریازمحققاینااتقاادات رادر

رابط بااینرویکرددربراباررفتارهاای پرخطارماانادسالء
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مصرفملادپیشانهادواردهااادوا تصاریمگیاریدرایان
زمین هااحتراالخلدب خلدوبدو قصدقبل ااجامم شالد
(.)15دراینراستا()Gibbonsوهرکارااشبرایواردشد 
یارسلخدرتصریمگیریهایبراام ری یاشدهوبا عباارت

دی راتفاق بب خصل درارتباطبارفتارهایپرخطربمفهلم
جدیااادیبا ا ااااامترایااالرفتااااری( Behavioural
 )Willingnessراباااا عناااالا قیاااارت ازمااااد 
تصلرات/ترایالتارای ورداد .باراساااایانماد تصااویر
ذهنا اجترااع ()Social images or Prototypeدر
صلرتوجلدترایلومیاعدبلد شرای فاردرابا سارت
ش
ااجامرفتارهایپرخطرسلقخلاهدداد .اینمد ازا ار 
()Attitudeبهنجارهاایذهنا ()Subjective Normsب
ترایلرفتااری()Behavioural Willingnessبتصالرات
()Prototypeوقصدرفتاار()Behavioural Intention
تشکیلشدهاست(.)16مطالعاتمتعاددیباابهارهگیاریاز
ال االیتصاالرات-ترااایالتدرپیش ا یریویاااپاایشبین ا 
رفتارهایپرخطرمااندسلءمصرفملادصلرتگرفتا اسات
ت
(.)15-21لذادرمطالع حاضرازال لی تصالرات-تراایال 
(PWMیا)Prototype/Willingness Modelوا در
ذیلتلضیحآ م روداستفادهشدلاذابااتلجا با اهریات
شناختعلاملمؤثربررفتار سالءمصارفمالاددراتخااذو
اجرایبراام هایپیش یراا بایانپاهوهشبااهادفتعیاین
علاماالماارتب بااامصاارفریتااالیندرباایندااشااجلیا بااا
بهرهگیریازمد تصلراتوترایالتااجامگرفت.



روشها
اینمطالع ازال تلصیف مقطع بلدو درمیا 264افراز
دااشجلیا دااش اهعللمپ شک اصفها ااجاامشاد.احاله
ابتدادااشکدههایمختلفبا 

ااجاممطالع بدینشرحبلدو 
عناالا خلش ا دراظاارگرفت ا شاادهوبااااسااتفادهازروش
ارلا گیریتصاادف  ساادهوباااحتراا متناسا بااحجام
()Proportional to Sizeدرهااریاا ازخلشاا هاااب
شروتونندگا راااتخابوردهوپرساشااما هاایطراحا 

شدهدراینخصل دراختیارآاا قراردادهشدواطالعاات
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ملردایازازآاا جرعآوریگردید.آزملدا هاایپاهوهشدر
زمین  لا ااجاممطالعا ومحرمااا بالد اطالعااتو
هم نینهدفازااجاماینمطالع تلجی شدهوترام آااا 

باترایلواردمطالع شاداد.بعادازحاذفپرساشااما هاای
پرسشاام ملردتج ی وتحلیلقرارگرفت

ااقصتعداد241
(ارخپاسمده درمطالع حاظر91/2درصدبلد).
اب ارگردآوریاطالعاتشاملس بخشبلدواطالعااتبا 
صلرت خلدگ ارشده ازدااشجلیا جرعآوریشاد.بخاش
او شاملاطالعاتزمین ای(دهسؤا درخصل اطالعات
فردی دااشجلیا شامل؛سن(برحی سا )بجنس(ماذورب
مؤا ا )بدااشااکدهمحاالتحصاایل(پ شااک بدادااس شااک ب
داروسازیببهداشتوتزذیا بپرساتاریوماماای بمادیریتب
تلا بخش )بمقطعتحصیل (وارشناسا بوارشناسا ارشادب
دوتری حرف ای)بوضعیتتأهل(مجردب متأهل)بساکلاتدر
خلاب اه(بلا بخیار)بمصارفسای ار (بلا بخیار)بمصارف
مشروباتالکل (بل بخیر)بمصرفملادمخدر(بلا بخیار)و
مصرفملادرواا ردا (بل بخیار)) بالد.بخاشدوم شاامل
سؤاالتمربلطب سلءمصرفریتالین( هارساؤا درمالرد
سابق سلءمصرفریتالیندرطل عرربی ساا گذشات و
وهم نینمهمتریناا یا هسالء
ی ماهگذشت (بل بخیر) 
مصرفریتالین)وبخشسلم شامل سؤاالتمربلطب ماد 
تصلراتترایالتدر5قیرتبلد.تیمتحقیقبابهارهگیاری
پرسشاام های

ازمطالعاتااجامگرفت بااینمد ()17-21
فاالقرابا سااب پرسااشااما هااایلیکاارتوبااامقیاااا
پاسمده 5رتبا ایطراحا وارد.بارای سانجش پایاای 

پرساشااما هاا یا  مطالعا  مقادمات بار روی31افاراز
دااشجلیا ااجام گردید و با ب وارگیریآزمل آلفاوروابااخ
پرسشاام ها ب شارح زیارمالرد تأییاد قارار گرفات؛

پایای
هم نینروای محتلاتلس گروهوارشنااملردتائیادقارار

گرفت.
نگرش نسبت به مصرف ریتالینشااملهشاتگلیا ب
برایمثا «مصرفریتالینب منور م وندتادرااجاام
تکالیفمتررو بیشاتریداشات باشام».ویا ارارهبااالتر
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ماریعطای وهرکارا 

اشا دهندها ارشبیشاترفارددراساتفادهازریتاالینبالد.
ضری آلفاورواباخپرسشاام ا رش1/83محاسب شد.
نرمهای انتزاعی ترغیبکننده مصرف ریتالینشاامل
ششگلی ببرایمثا «دوستاامفکرم ونندوا اساتفادهاز
ریتالینب منظلرتررو بیشتربردروامناس است».وی 
اررهباالتراشا دهندهارمهایاات اع ترغی وننادهبیشاتر
دراستفادهازریتالینبلد.ضری آلفاوروابااخ1/76محاساب 
شد.
تصورات خطر در خصوص فرد مصرفکننده ریتالین
شاملهفتگلی بلدو درآ تصلردااشجلیا دررابط باا
فردمصرفونندهریتالینملردبررس قرارگرفاتوعالامل 

مااندجذاببلد بمحبلبیتبب تجرب ا باعتراادبا افاسب
اچی بلد بب احیااوخلدخلاهبلد رامالردسانجش
قرارداد.ضری آلفاورواباخ1/75محاسب شد.
تمایالت رفتاری در خصوص مصرف ریتاالینشاامل
س گلی بلدودرآ عکسالعرلفرددرشرایط و مصرف
ریتالینب اوپیشنهادشالدببا عنالا مثاا «تار وارد 
محل»راملردارزیاب قرارم داد.ضری آلفاوروابااخ1/79
محاسب شد.
قصد رفتاری مصرف ریتالین ای شاملسا گلیا بالد.
برایمثا «منم خلاهمدرط تارمتحصایل با منظالر
تررو بیشتربردرواازریتالیناستفادهونم».ویا اراره
باالتراشا دهندهقصدرفتاریبیشاتردراساتفادهازریتاالین
بلد.ضری آلفاورواباخ1/71محاسب شد.
در اهایت اطالعات جرعآوری شده وارد ارم اف ار آماری
SPSSویرایش21شدوملردتلصیفقرارگرفت.


یافتهها
دامناا ساانشااروتونناادگا 18تااا29ومیاااا ینآ 
23/12±2/28سا بلد111.افر(41/9درصد)ماذورو141
افر(58/1درصد)مؤا بلداد214(.افرب88/8درصد)مجارد
و(27افرب11/2درصد)متأهلبلداد.ازاظرمقطعتحصایل 
117افر(48/5درصد)درمقطعدوتاریحرفا ایب114افار
(43/2درصاد)وارشناسا و21افار(8/3درصاد)درمقطاع
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مصرف ریتالین در بین دانشجویان

درجداو ()1تا()4اتایجمربلطب فراوااا ایاب ومطلاق
پاسمب سؤاالتسازههایماد تصالراتوتراایالتآورده
شدهاست.باتلج ب اتایجشروتونندگا با ترتیا 47/7
%ب%48/6ب%48ب%43/5و52/6درصدحداوثراررهقابال
اوتیاببرایحیط هایا رشبارمهاایاات اعا بتصالرات
خطربترایالترفتاریوقصدرفتاریرادریافتورداد.

وارشناس ارشدمشزل ب تحصیلبلداد.اوثریتدااشجلیا 
( 155افرب 64/3درصد)ساوندرخلاب اهدااشاجلی بلدااد.
ازشااروتونناادگا باا 

%21/2ب%14/9ب%3/7و%1/7
ترتی تجرب مصرفسی اربمشروباتالکل بتریا وشیش 
راگ ارشورداد 16.افر( 6/6درصاد)تجربا سالءمصارف
ریتالیندرطل عررب14افر(5/8درصد)درط یا ساا 
گذشت و9افر(3/7درصد)درط ی ماهگذشت راداشتند.

جدول  .3توزیع فراوانی نسبی و مطلق پاسخ به سواالت نگرش و نرمهای انتزاعی مصرف ریتالین
نگرش

خیلی کم

کم

تا حدودی

زیاد

خیلی زیاد

میانگین

مصرف ریتالین:

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

(انحراف

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

معیار)

به من هیجان و شادی میبخشد.

)97/2( 32

)44/2( 55

)42/3( 62

)22/4( 47

)9/9( 2

)2/25( 4/23

به من کمک میکند تا احساس آرامش کنم.

)42/4( 52

)47/2( 67

)42/4( 62

)24/3( 92

)22( 42

)2/49( 4/64

قدرت تفکر و حافظه مرا دچار اختالل میکند.

)43/5( 72

)42/7( 52

)43/5( 72

)27( 22

)9/9( 2

)2/27( 4/29

به من کمک میکند تا بیشتر با دوستانم باشم.

)94/2( 72

)49/7( 57

)92/9( 79

)22/2( 46

)4/3( 7

)2/22( 4/42

به من کمک میکند تا در انجام تکالیفم تمرکز بیشتری

)42/9( 23

)99/4( 22

)45/7( 64

)22/4( 47

)3/5( 49

)2/42( 4/56

داشته باشم.
موجب اختالل حواس من میشود.

)92( 24

)43/5( 72

)42/5( 53

)2/9( 42

)9/7( 3

)2/22( 4/22

باعث وابستگی و اعتیاد من میشود.

)95/9( 25

)44/2( 55

)42/6( 63

)22/6( 42

)2/7( 2

)2/22( 4/42

باعث افزایش اعتماد به نفس در من میشود.

)23/2( 26

)94/2( 73

)42/4( 62

)22( 42

)22( 42

)2/23( 4/52

میانگین و انحراف معیار کلی نمره حیطه نگرش)6/92( 23/23 :
نرمهای انتزاعی

درصد حداکثر نمره قابل اکتساب در حیطه نگرش 27/7 :درصد

خیلی کم

کم

تا حدودی

زیاد

خیلی زیاد

میانگین

مصرف ریتالین در بین دوستان من شایع است.

)42/9(23

)43/3( 74

)42/6( 63

)22/2( 92

)7/2( 27

)2/26( 4/57

بسیاری از دانشجویان از ریتالین به منظور تمرکز بیشتر

)47/2( 66

)94( 77

)43/3( 74

)22( 42

)2/2( 4

)2/33( 4/42

در دروس استفاده میکنند.
دوستانم فکر میکنند که استفاده از ریتالین به منظور

)22/5(222

)27/2( 29

)46/6( 62

)24/2(92

)2/7(2

)2/22( 4/22

تمرکز بیشتر بر دروس مناسب است.
من نظر دوستانم را در خصوص مصرف ریتالین

)45/7( 64

)27( 22

)92/2( 75

)44( 59

)2/2( 22

)2/42( 4/62

میپذیرم.
اگر من از ریتالین استفاده کنم ،دوستانم آن را تایید

)49/4( 56

)26/6( 22

)92/5( 76

)45/7( 64

)4/3( 7

)2/27( 4/62

خواهند کرد.
به نظر من مصرف ریتالین بدون نسخه پزشک از نظر

)96/6( 22

)26/6( 22

)46/2( 69

)22/7( 25

)4/2( 5

)2/42( 4/99

اخالقی درست است.
میانگین و انحراف معیار کلی نمره حیطه نرمهای انتزاعی)2/66( 22/62 :
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مجله تحقیقات نظام سالمت /سال دهم/شماره دوم /تابستان 3131

ماریعطای وهرکارا 



جدول  .0توزیع فراوانی نسبی و مطلق پاسخ به سواالت تصورات خطر مصرف ریتالین
تصورات خطر
استفاده میکند؛ کدامیک از صفات زیر برای توصیف او

خیلی کم
تعداد
(درصد)

کم
تعداد
(درصد)

تا حدودی
تعداد
(درصد)

زیاد
تعداد
(درصد)

خیلی زیاد
تعداد
(درصد)

میانگین
(انحراف
معیار)

جذاب

)22/2( 227

)44/2( 55

)46/6( 62

)5/2( 29

)2/2( 4

)2( 2/35

محبوب

)22/2( 33

)46/6( 62

)47/2( 67

)2/2( 22

)2/2( 2

)2/32( 2/36

بی تجربه

)45/7( 64

)42/5( 53

)97/9( 32

)3/5( 49

)4/3( 7

)2/25( 4/93

دارای اعتماد به نفس

)43/5( 72

)45/9( 62

)95/7( 26

)2/9( 42

)2/4( 9

)2/22( 4/46

نچسب
خود خواه

)42/4( 52
)42/9( 23

)49/4( 56
)42/5( 53

)92/4( 34
)93( 32

)24( 43
)29/9( 94

)5/2( 29
)4/3( 7

)2/22( 4/57
)2/22( 4/59

بی احساس

)42/6( 63

)25/2( 97

)97/9( 32

)22/5( 95

)2/2( 22

)2/26( 4/52

تصور کنید یکی از دوستان شما به طور مرتب از ریتالین
مناسب است:

درصد حداکثر نمره قابل اکتساب در حیطه تصورات خطر 22 :درصد

میانگین و انحراف معیار کلی نمره حیطه تصورات خطر)2/63( 26/22 :

جدول ( :)1توزیع فراوانی نسبی و مطلق پاسخ به سواالت تمایالت مصرف ریتالین
تمایالت رفتاری
تصور کنید با تعدادی از دوستان خود درر هم جمع شدهاید،

به احتمال
خیلی کم
تعداد
(درصد)
)32/0( 303

به احتمال
کم
تعداد
(درصد)
)31/7( 11

از او تشکر کرده و جواب «نه» میدهم.

)12/0( 37

آن موقعیت یا محل را ترک را میکنم.

)13/3( 33

0/31
)7/3( 37
)3/3( 31 )03/3( 30 )03/1( 33
()3/03
0/13
)32( 01
)7/3( 33 )03/3( 70 )33/3( 13
()3/13
درصد حداکثر نمره قابل اکتساب در حیطه تمایالت رفتاری29/5 :

یکی از دوستانتان به شما مصرف ریتالین را تعارف میکندد،
عکس العمل شما چیست؟
ریتالین را گرفته و مصرف میکنم.

میانگین و انحراف معیار کلی نمره حیطه تمایالت رفتاری)9/29( 6/59 :

شاید
تعداد
(درصد)
)03/7( 30

به احتمال
زیاد
تعداد
(درصد)
)3/3( 31

به احتمال
خیلی زیاد
تعداد
(درصد)
)1/3( 33

میانگین
(انحراف
معیار)
)3/33( 0

درصد
جدول  .1توزیع فراوانی نسبی و مطلق پاسخ به سواالت قصد رفتاری مصرف ریتالین
خیلی زیاد
زیاد
تا حدودی
کم
خیلی کم
قصد رفتاری
تعداد
تعداد
تعداد
تعداد
تعداد
(درصد)
(درصد)
(درصد)
(درصد)
(درصد)
)32( 01
)31/3( 11
)03/3( 31
)03/3( 31
من میخدواهم در طدی تدرم تحصدیلی بده منظدور تمرکدز )01/0( 33
بیشتر بر دروس از ریتالین استفاده کنم.
من میخواهم در ایام امتحانات از ریتالین استفاده کنم.

)01/3( 32

)33/3( 12

)11/3( 33

)37/1( 10

)7/3( 33

من می خدواهم پیشدنهاد مصدرف ریتدالین را بده دوسدتانم

)03/3( 31

)33/3( 13

)10/3( 73

)37/3( 11

)7/3( 37

بدهم.
میانگین و انحراف معیار کلی نمره حیطه قصد رفتاری)4/62( 7/32 :

میانگین
(انحراف
معیار)
0/33
()3/03
0/33
()3/00
0/31
()3/01

درصد حداکثر نمره قابل اکتساب در حیطه قصد رفتاری 54/6 :درصد
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بحث
اتایجاشا دهندهشیل تجرب سلءمصرف6/6درصدریتالین
در طل عررب  5/8درصد در ط ی سا گذشت و 3/7
درصددرط ی ماهگذشت دربیندااشجلیا بلد.دراین
رابط مطالعات متعددی شیل  3تا  35درصدی مصرف
ریتالین را در بین دااشجلیا گ ارش وردهااد ()27-22؛ ب 
عنلا مثا در این راستا حبی زاده و هرکارا ( )24در
ب ررس خلد در بین دااشجلیا دااش اه عللم پ شک تبری 
اینمی ا را 8/7درصدگ ارشوردهااد Teter.وهرکارا 
( )25تجرب سلء مصرف ریتالین را در بین دااشجلیا 8/3
درصد گ ارش وردهااد Tuttle .و هرکارا ( )26شیل 
مصرف ریتالین را در بین دااشجلیا رشت پ شک 11/1
درصد و در بین دااشجلیا مقطع وارشناس  6/9درصد
عنلا وردهااد White .وهرکارا ()27وLowوهرکارا 
()2ای ب ترتی اینمی ا را16و35درصدعنلا وردهااد.
شایدبتلا ایناختالفدررابط باشیل سلءمصرفریتالین
ب گروهدااشجلیا ملردبررس وهم نینمی ا دسترس 
آاا ب ریتالینایبتداد.
اعتقادفرددرخصل اتایجی رفتاروارزشیاب اوازاین
اتایج تحت عنلا ا رش قلرداد م شلد ()28؛ و مطالعات
مختلف ب اقش ا رش در مصرف ملاد و ریتالین اشاره
وردهااد ( 29-31ب .)18اتایج این مطالع اشا داد احیاا

آرامشبوی اعترادب افسوتررو بیشتربردروابرای
مطالع ب بیشترین میاا ین را در بین سؤاالت سازه ا رش
ب دستآورداد؛و گلیایاینمطل م باشدو دااشجلیا 
ا رشمطللبتریایبتب پیامدهایمثبتمصرفریتالین
(ب عنلا مثا احیاا آرامش و اف ایش تررو ) ایبت ب 
علاق منف آ (ب عنلا مثا وابیت ب بروز مشکالت
رواا ) داراد .لذا ب اظر م رسد و در براام های آملزش 
باید بر تقلیت ا رشهای منف دااشجلیا در خصل 
مصرف ریتالین تلج ویهه شلد.در این رابط ال وردی پلر
( )32ای ب ارتباط بین تقلیت ا رشهای منف ایبت ب 
مصرفملادمخدروواهشمصرفملاداشارهوردهاست.
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ارمهایاات اع در فشارهای اجتراع برای اتخاذ یا عدم

اتخاذ رفتار استب این سازه تحت تأثیر فشار اجتراع در 
شدهیعن اعتقاداتارم م باشدوشدتآ ب اا ی هفرد
برای برآورد ااتظارات دی را بیت دارد (  .)28اتایج
هایسازهارمهایاات اع بشایعبلد 

اشا داددربینگلی 
مصرفریتالیندربیندوستا وپذیرشاظردوستا برای
استفادهازریتالینمیاا ینباالی راوی وردهااد.ایناتایج
اشا م دهد دااشجلیا تحت تاثیر دوستا خلد اقدام ب 
مصرفریتالینم ونند Judson.وهرکارا درمطالع خلد
ب اقشارمهایاات اع درپیشبین سلءمصرفریتالیندر
بین دااشجلیا اشاره ورده و اظر دوستا را در مصرف
ریتالین مهم داایت است و با یافت های این مطالع 
مهارتهای مقابل با فشار

هرخلاا دارد ( .)33لذا ارای
هریاال در پیش یری از سلء مصرف ریتالین پیشنهاد
م گردد.
تصلرفردازافراددرگیردررفتارهایپرخطربتصلراتخطر
اامیده م شلد و در مطالعات متعدد ب اقش آ در ااجام
رفتارهای پرخطر مااند مصرف ملاد اشاره شده است (-37
.)34اتایجاینمطالع اشا دادو درسازهتصلراتخطرب
خلدخلاهواچی بلد دربینسؤاالتبیشترینمیاا ینرا
وی وردهااد .اتایج گلیای این مطل م باشد و 
دااشجلیا مصرف ونندگا ریتالین را افرادی خلدخلاه و
اچی قلرداد م ونند و شاید بتلا آ را ب ترایل
دااشجلیا مصرفونندهبرایوی اررهباالتردردروابا
تالشورترایبتداد.
ترایلب درگیرشد دررفتارهایپرخطرای ترایالترفتاری
اامیدهم شلد(.)38اهریتترایالترفتاریدرمصرفملاد
درمطالعاتمتعددیمااند  Litchfieldوهرکارا ( )18و
 Hukkelbergو هرکارا ( )39اشا داده شده است .در
مطالع حاضرتر ورد محلبیشترینمیاا ینرادرسازه
ترایالترفتاریوی وردهاست.ایناتایجم تلاادگلیای
این واقعیت باشد و در صلرت قرار گرفتن دااشجلیا در
ملقعیت پیشنهاد مصرف ریتالینب محل را تر ورده و از
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مصرفخلدداریم ونند؛هر ندو تر ورد محلی 
روش برای پیش یری از مصرف ریتالین م باشدب ول 
مناس تر این م باشد و دااشجلیا مهارتهای زادگ و
ارتباط (ب خصل مهارتفشاردربرابرهریاال ومهارت
ا گفتن) را فرا گرفت تا با ملضل پیشنهاد مصرف ملاد
احیاس برخلرد اکرده و ونتر باالی بر رفتار خلد داشت 
باشند.
قصدها حاوی علامل اا ی ش مؤثر بر رفتار هیتند و
اشا دهندهاینهیتندو مردمبا شدت خلاها ااجام
رفتار بلده و با  شدت برای آ تالش م ونند (.)28
یافت های مطالع حاضر حاو از آ بلد و قصد مصرف
ریتالیندرایامامتحاااتبیشترینمیاا ینرادربین سؤاالت
سازهقصدرفتاریداشت است.اینیافت هااشا م دهدو 
دااشجلیا برای ور ب بهبلد مطالع و اف ایش تررو 
بیشترخلددرایامامتحاااتریتالینمصرفم ونند؛مطالعات
متعددیای اشا دادهاادو اف ایشتررو وبهبلدعرلکرد
تحصیل ازمهمتریندالیلمصرفریتالینبلدهاست(41ب
27ب24ب.)4لذاب اظرم رسدو ارای براام هایآملزش 
در خصل روشهای مناس مطالع در طل ترم تحصیل 

ماریعطای وهرکارا 

بتلاادزمین پیش یریازسلءمصرفریتالینراب خصل 
درزما امتحاااتب دابا داشت باشد.
مطالع حاضرباتلج ب وجلداطالعاتمحدوددرخصل 
سلءمصرفریتالیندربیندااشجلیا ایراا م تلااد حای 
اهریتباشد؛لکنازمحدودیتهایمطالع م تلا ب جرع
آوریاطالعاتازطریقپرسشاام (و امکا عدمهرکاری

صادقاا افراددرآ وجلددارد)وعدمبررس دااشجلیا در
رشت هایغیرپ شک اشارهورد


نتیجهگیری
یافت ها اشا دهنده قصد بیشتر مصرف ریتالین در ایام
رسدآملزشمهارتهایمطالع ب 

امتحاااتبلدبب اظرم 
دااشجلیا در پیش یری از سلء مصرف ریتالین اتایج
سلدمندیراب دابا داشت باشد.


تشکر و قدردانی
این مطالع بخش ازاتایجی طرحتحقیقات مصلبوریت 
تحقیقاتدااشجلی دااشکدهبهداشتدااش اهعللمپ شاک 
اصفها (شرارهطرح)292112:م باشدب بدینوسیل اهایت
سساا و قدرداا ازآاا وولی دااشجلیا شاروتوننادهدر
مطالع ب عرل م آید.
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مصرف ریتالین در بین دانشجویان

Application of Prototype/Willingness Model in describe Ritalin abuse
behavior among college students
Mari Ataee 1, Seyyed Nasrollah Hosseini 2, Touraj Ahmadi Jouybari 1, Farzad Jalilian 1,
Mehdi Mirzaei Alavijeh 3, Ahmad Ali Eslami 4, Abbas Aghaei 1
Original Article
Abstract
Background: Ritalin is an amphetamine that possible to abuse, especially among college students. This
study performed with aim to determine the attitudes, subjective norms, prototype, willingness and
behavioral intentions regarding Ritalin abuse among college students.
Methods: This cross-sectional study was conducted among 264 college students of Isfahan University of
Medical Sciences, during spring 2013. Participants selected in random sampling with probability
proportional to size, and data were collected by using questionnaire in self-report. Data were described by
using SPSS-21.
Findings: Mean age of students was 23.02±2.28 years. 6.6 percent of students reported having
experienced Ritalin abuse. Participants respectively received 47.7, 48.6, 48, 43.5 and 52.6 percent of the
maximum score for the domains; attitudes, subjective norms, prototype, willingness and behavioral
intention to use Ritalin.
Conclusion: Our findings showed, more intention to Ritalin abuse during cores exam, it seem skills study
education for student could be beneficial results to Ritalin abuse prevention.
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