
 

 آن شدن  پزشكي بر تأملي و دانشجويان پرخطر رفتارهاي
 

  2ارمغان مهمدي * 1آمنه صديقيان بيدگلي

 چكيده

بااينكه اين جمعيت جوان نقشش هممشد در    .ايم هاي اخير، شاهد افزايش جمعيت دانشجويان بوده در دهه
برابشر بشا    آنمشا هاي اجتماعد در هيان رويرفتارهاي پرخطر و كج ي كشور به عمده دارد، اها شيوع توسعه

جاهعششه اسششت كششه جوششران عششوار  نششاهط وبش نيا هنششد   هششاي خشش س و سششا نده هششدر رفششتن پتان ششي 

جغرافيشايد و نقشد    شناسايد فراوانشد، تككيشدا    والبه دن هاي فراواند است. پژوهش حاضر گذاري سرهايه
در بشين   هشواد هدشدر  هاي پزشكد بر رفتارهاي پرخطر شاه  هصرف سيگار، هششروبا  اكك شد و    تح ي 

در ايشن  هشاي در دسشتر     هنشد پشژوهش   هشرور ناشا    ،دانشجويان داخ  ايران است. روش هورداسشتااده 

هاي اط عاتد بوده كه بشا دو   ككترونيكد در پايگاه( با ج تجوي ا1370-1395ي  هاند ) در با هخصوص 
 49انشد. درنمايشت    هحدودكننده نمونه دانشجويد و كمد بودن هطاكعه، هورد گشزينش رشرار گرفتشه   عاه  

انشد.   گونشه رفتارهشا را در بشين دانششجويان نششان داده     پژوهش وارد تح ي  شده و روند رو به افزايش اين

هاي خراسشان جنشوبد، كرهانششاه، كرهشان، خو سشتان، تمشران، گ  شتان،         همچنين اين ه ائ  در استان
اند. هتكساانه باوجوداينكه هصرف  ها شيوع بيشتري داشتهها ندران، سمنان و همدان ن وت به ديگر استان

ها  هورد ا  پژوهش 24سيگار، هشروبا  اكك د و هواد هددر در بين دانشجويان، ه ائ د اجتماعد بوده اها 

ايم. همچنشين ز     شناختد در اين حو ه بودههاي جاهعه اند و شاهد كموود تويين ي پزشكد داشتهرويكرد
شناسشانه و پزششكد بشر روي    ششناختد و حتشد روان  است تمركز هداخ   پيشگيرانه يشا درهشاند جاهعشه   

ن دانششجويان  اي اين ه شائ  در بشي   ريشه  بازست، ررار گيرد تا شاهد كاهش آنماهايد كه هصرف استان

 باشيم.
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 مقدمه

پاييري در  و باا جامعاه   شوند ميها در يك فرايند و سير تاريخي ساخته  ترديدي نيست كه ارزش
العمار اسات و بناا    پييري يك فرايند مادامشوند. جامعه آموخته و تقويت مي ،هاي مختلف عرصه

هااي اجتمااعي نوناانوني كاه هار فارد در هار دوره از زنادني بادا  وارد           به نهادها و موقعيت
هاي نوناانو  زنادني افاراد،     يابند. دوره ها امكا  تقويت، دنرنوني و تغيير مي شود، ارزش مي

هاا   دهناد. برخاي از اياو دوره    را تغييار ماي   آنهاا هااي مارت ب باا     پييري و ارزشمختصات جامعه
نيارنااد. زناادني  تاايرير ماي  آنهااا  در زناادني افااراد، بار اكنااو  و آيناده   1همچاو  نقاااط عط اي  

تواند ازجملاه نقااط عط اي باشاد كاه باراي برخاي افاراد ر           ورا  دانشجويي ميدانشگاهي و د
 دهد.مي

، ساخت جمعيتي ايارا  بسايار جاوا  اسات      2اساس اطالعات مركز آمار ايرا  بر ،از طرفي
 %2/25% باود كاه باه    4/15برابر با  1335يعني سهم جمعيت جوا  از جمعيت كل كشور در سال 

ساال   15-25ساهم جمعيات    1385-90هاي  ه است. انرچه مابيو سالافزايش يافت 1385در سال 
 درصاد 20اعتناا برابار باا     جمعيت قابل كل بهاما همچنا  نس ت جمعيت جوا   ،كاهش يافته است

توجاه باه    دهند. باا  توجهي را دانشجويا  تشكيل ميبوده است. از ايو جمعيت جوا ، بخش قابل
، 1369-90هااي   طاي ساال   باه جمعيات كال نياز    ، نس ت جمعيت دانشجوي كال كشاور   1شكل 

 توجهي داشته است.افزايش قابل
  

                                                                                                                                               
1. Turning points 

 www.Amar.org.irدر:  يدسترس قابل. 2
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 (1369-1390. نسبت جمعيت دانشجویي كل كشور به جمعيت كل )1شكل 

 

 (Statistical Yearbook of the country, Statistical Center of Iran) 

به هميو خاطر، اكنو  مسئله آموزش عاالي و كي يات درونادادها و برونادادهاي آ  موردتوجاه      
ط عاا  هار    .(Stella, 2003)المللاي اسات   ، يك دغدغه ملي با ابعاد بيودرواقعاكثر كشورها بوده و 

نوع كژكاركرد در عملكردهاي حياتي دانشگاه، خواه برآمده از نهاد دانشاگاه باشاد ياا منات  از     
هاي اجتمااعي ايجااد    ر ساختارها و نهادهاي اجتماعي، وضعيتي از نابساماني را در خرده نظامديگ

اسات كاه تاوبم باا كااهش       يابيدسات  قابال د  چراكه توسعه در معنااي متاواز ، زمااني    كرخواهد 
روي، انحرافاات و  . ازاياو (Yousofi & Akbari, 2011) هاي اجتمااعي باشاد  رويانحرافات و ك 

 دهاي اجتماعي دانشجويا  در كشوري كه نهاد دانشگاه قدمتي در حدود يك ساده دار رويك 
ت ااوتي نسا ت باه مساا ل و     هاي مايه ي و اساالمي آ  يكاي از وفاايف دانشاگاه را باي       و بنيا 

داند، خود موضوعي است كه طي ساليا  متماادي   مي آنهاانحرافات اجتماعي و تالش براي حل 
 1نيرنده كشور بوده است.و متوليا  امور اجرايي و نهادهاي تصميم  موجب حساسيت مسئوال
هاي كلي برنامه پنجم توسعه اجتماعي، اقتصاادي و فرهنگاي كاه     سياست 13همچنيو، در بند 

                                                                                                                                               
هااي   شناساانه، وجاود آسايب   شاايد از نگااه جامعاه   »فرمايناد:   مي 11/2/1395. ازجمله مقام ره ري در سخنراني 1

اجتماعي در هر اجتماع بشري امري ط يعي باشد، اما در شي  كشوري كه آرما  ساخت تمد  نويو اسالمي دارد، 
هااي اجتمااعي كارهاايي شاده      در حوزه مقابله با آسيببنابرايو، انرچه  به هر ميزا  ولو اندك هم شايسته نيست.

دساااترس در: . قابااال«روزي كاااردهاااا باياااد كاااار شااا انه اسااات اماااا يقيناااا  كاااافي نيسااات. باااراي حااال آ    
http://www.leader.ir/fa كه متشكل از مسائوال    -1395. همچنيو، در جلسه شوراي انقالب فرهنگي در سال

 و فرهنگاي  مشاكالت  و مساا ل  نيازها، به رسيدني و توجه ضرورت وري برباالي كشور است ا رياست جمه رده
علماي تيكياد نمودناد. ط عاا  اياو پاژوهش در راساتاي بررساي          دقيا   هااي  يافتاه  اساس بر ها دانشگاه در اجتماعي

نهادهاي تريو ضوابب علمي، هاي كاربردي و با دقي  تريو مسا ل اجتماعي زندني دانشجويا ، بنا به ضرورتمهم
دساااترس در: نماياااد. قابااال تااار يااااري ماااي  هااااي دقيااا نااايارينيرناااده را در راساااتاي سياسااات تصاااميم

(http://president.ir/fa/95061) 
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دهد، تقويت هويت ملاي جواناا ، فاراهم كارد  محايب       را پوشش مي 1390-1394 ساله پن دوره 
هااي   هااي شاغلي، ازدوا ، مساكو و آسايب     غدغاه رشد فكري و علمي و تاالش در جهات رفاع د   

 .(Government Notices Base1)اجتماعي آنا  موردتوجه قرار نرفته است 

 دانشجویان و جایگاه اجتماعی آنها

شوند و بر ديگر اقشار  كرده، ازجمله اقشار مرجع محسوب ميقشري تحصيل عنوا  بهدانشجويا  
نياز معتقدناد    (Serajzadeh & Feizi, 2007) زاده و فيضي سرا جامعه تيريرنيارند. به هميو دليل 

شود تا جامعاه انتظاار بااالتري از     كه اصوال  پرستيژ باالي فكري و اجتماعي دانشجويا  باعث مي
نپاييرد ياا چشامگير ن اشاد.      آنهاا داشته باشد و مصرف مواد مخدر، سايگار و ... را در بايو    آنها
 شود. هايي مي   يو ايو نروه ديده شده است كه منجر به نگرانيچنيو مصارفي در ب ،حالباايو

هااي اجتمااعي برابار    رويانكار است كه شيوع روزافزو  رفتارهاي پرخطار و كا   غيرقابل
ي جامعه و عوارض بسيار ناخوشاايندي باه هماراه     هاي خالق و سازنده است با هدر رفتو پتانسيل
طل اد. باراي هماه كسااني كاه باه نحاوي از انحاا  باا           ماي  هاي فراواناي  دارد كه ج را  آ  هزينه

هااي   شاالوده بحارا    درواقاع دانشجويا  سروكار دارند، لزوم آشنايي با مسا ل و مشاكالتي كاه   
ويژه رفتارهاي اجتماعي آنا  است، امري ضروري اسات و هرنوناه عادم آشانايي باا      به ،رفتاري

ساز در بروز رفتارهاي خطرناكي شود كه  هاي زمينه ايو مسا ل ممكو است س ب تشديد واكنش
 (Aliverdinia, 2013:125). نير جامعه هم نرددتواند دامو مي

. ورزناد  ماي  تيكيد خاصي عوامل يا عامل بر ها ديدناه از هركدام اجتماعي، مسا ل ت ييو در
 و كاواناه  معناي  ذهناي،  برابار  در ار ااتي  و كاواناه  علات  عيناي،  دسته به را آنها توا  مي حال،باايو

 داشاته  وجود كالسيك شناسيجامعه در عموما  هانراييتقليل نوع ايو. كرد بنديتقسيم ت سيري
 و نظام  كاه  اسات  تل يقاي  ياا  تركي اي  رويكردهااي  بار  تيكيد معاصر، شناسيجامعه در ولي است
 و ار ااتي  شناساي روش و معرفات  ،كاالم  ياك  در و ذهناي  و عيني عوامل كنش، و ساختار تضاد،

 .(Ghoreshi et al, 2013: 54) آميزد مي هم در را ت سيري
 علاوم  اصحاب و انديشمندا  جدي موردتوجه همچنا  نراييتل ي  به نراييتقليل از نيار
ساازند، بررساي اولويات مساا ل      ماي  خاطرنشاا   نونه كه يوس ي و اك ريهما . است اجتماعي

الگاوي متعاماد و در بادتريو شارايب، منط ا  باا الگاوي        اجتماعي در بهتاريو حالات منط ا  باا     
نماياد،  پيوستاري است. در الگوي پيوستاري، محق  بسته به رهيافت و رويكردي كه انتخاب ماي 

                                                                                                                                               
1. http://dolat.ir/detail/281959 
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ناچار به انتخاب يك وضعيت در برابر وضاعيت ديگار شاده، اماا در الگاوي متعاماد، محقا  باا         
 & Yousofi) يت روبارو خواهاد شاد   تركيب رويكرد عيناي و ذهناي، باا چهاار انتخااب و وضاع      

Akbari, 2011: 220). 
كاارنيري  نويو است اده شده است  پژوهشگر در راساتاي باه   رويكردِ ، ازي ديگردر پژوهش

دقت بيشتر در نزينش مسا ل اجتماعي داراي ارجحيت در ماورد جامعاه دانشاجويي كشاور، باا      
 يخاوب  باه ياا   شاده  واقعهاي صورت نرفته به شناسايي متغيرهايي كه مورد غ لت  بررسي پيمايش

 عناوا   باه  ،سنجيده نشده، پرداخته است. انتخاب مصرف سيگار، مشروبات الكلي و ماواد مخادر  
مسا ل اجتماعي زندني دانشجويي، برآيند نهايي تالش پژوهشگر در نزينش چندبعدي مساا ل  

هااي  و مرور پيماايش  ده از رويكردهاي برساختي، عيني، متعامداجتماعي داراي ارجحيت )است ا
 & Sedighian Bidgoli)مرت ب و شناسايي مسا ل مغ اول ياا دچاار فقار در سانجش( باوده اسات       

Lashgari, 2017). 
در رويكرد برسااختي، شناساايي و اولويات داد  باه مساا ل اجتمااعي ياا از طريا  عاماه ماردم           

افكاار   بار  يهتكهاي مرجع. هرچند  دادي از متخصصا ، نخ گا  يا نروهنيرد يا به دست تع صورت مي
بهتار از تكياه    درهرحاال عمومي براي تعييو ابعاد ذهني مساا ل اجتمااعي، معااي ي را در پاي دارد، اماا      

آ  مساا ل اجتمااعي چهاره     ت اع  باه افكاار عماومي و    چراكاه  است اش  هاي ارزشي محق  بر قضاوت
حال برخاي از مشاكالت و    همچنايو  هااي ماردم،    ها و ارزش متغيري دارند كه ناشي از تغيير در آرما 

هااي   نراياناه باه ذكار ديادناه    پيدايش مشكالت جديد است. به هميو خااطر، در رويكارد برسااخت   
داختااه شااده اساات. نخ گااا ، دانشااجويا  و عامااه مااردم اياارا  در مااورد مسااا ل اجتماااعي كشااور پر 

( مساا ل اجتمااعي   Kamarbeigi & Rashidi, 2016در پاژوهش كمربيگاي و رشايدي )    ،مثاال  عناوا   به
در سطح اقتصادي، بيكاري، پااييو باود  فرهنا      .دشبندي    اولويتااستا  ايالم از ديدناه متخصص

، كااار و تااالش و كاااهش اخااالق كااار  در سااطح اجتماااعي، كاااهش احساااس مساائوليت اجتماااعي 
نراياي و   هااي نامناساب ت لياذ مايه ي، مادرك     نريزي  در سطح فرهنگي، شايوه  بازي و قانو  پارتي

، اياو پاژوهش بار    درمجماوع اناد.   هاي اول تا سوم هر حاوزه باوده  پاييو بود  ميزا  مطالعه از اولويت
 مرت ب با وضعيت اقتصادي تيكيد داشته است. ا اهميت و اولويت مسا ل اقتصادي و مسا ل شديد

كه هاي موجود، روند مسا ل انتخابي به دليل آ  بنابرايو، با توجه به مقتضيات و محدوديت 
مالحظاه  قابال  2برآيندي از يك رويكرد چندبعدي است، قابل توجيه و دفااع باوده و در شاكل    

 است.
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 دگي دانشجویي. فرایند تعيين اولویت مسائل اجتماعي زن2شكل 

 
از مساا ل اجتمااعي در رويكردهااي    مجموع امتيازهااي متغيرهااي نوناانو  باراي اياو دسات       

هااي ماواد مخادر     مالحظه پاژوهش آورده شده است. با وجود فراواني قابل 1مختلف در جدول 
منظور كاهش ايو دسته از رفتارهااي    در ايو حوزه بههاي محققا  و مسئوال ...، متيس انه تالشو

توجاه   ،يو علال اياو ناكاامي   تار پرخطر دانشجويا ، رمربخشي كاملي نداشته است. يكي از مهام 
نيري به ت صايل  صرف از ديدناه علوم پزشكي به ايو مسا ل اجتماعي بوده كه در قسمت نتيجه

بنابرايو، در ايو پژوهش نيز به ايو مهم و نزينش آ  توجه شاده و   .مورد بحث قرار نرفته است
ا و اقادامات آتاي در   ها  تا راهنمايي براي پاژوهش است در بيو تحقيقات موردبررسي قرار نرفته 

 .شودسطوح خرد و كال  

 فراواني تحقيقات متمركز بر مصرف سيگار، مواد مخدر و مشروبات الكلي در داخل كشور .1جدول 

 فرارواند حداكثر حدار  رويكردها

هجموع اهتيا هاي رويكرد برساختد )ه ائ  همم ا  نار ندوگان، 
 دانشجويان و عاهه هرد (

0 15 12 

هاي هوجود و  اهتيا هاي ه ائ  همم ذكرشده در پيمايشهجموع 
 ها فراتح ي 

0 3 2 

هاي هجموع ه ائ  همم هغاول يا داراي فقر در سنجش در پيمايش
 ه د هوجود

0 19 15 

 29 37 0 پيشين طوقه سههجموع اهتيا هاي هر 

هااي پيشايو در ماورد    مناد پاژوهش  ايو مقاله در نام نخست به ارا ه نتاي  پژوهشاي از مارور نظاام   
باا شناساايي    پاردازد و ساپ   مصرف سيگار، مشروبات الكلي و مواد مخدر در بيو دانشجويا  ماي 

هااي پيشايو، باه دن اال تحليال       ي علمي پاژوهش  هاي مطالعاتي و نستره تيكيدات جغرافيايي، حيطه
 تحقيقات پيشيو است.شناختي در هاي جامعه توجهي به تحليلنظريه بازي پزشكي شد  و نقد بي

ه ائ  اجتماعد 
هغاول يا دچار فقرِ 

 در سنجش

ه ائ  اجتماعد 
 در رويكرد هتعاهد

 ه ائ  اجتماعد داراي ارجحيت در هورد دانشجويان ايراند

ه ائ  اجتماعد در 
 رويكرد عيند

ه ائ  اجتماعد در 
 رويكرد برساختد
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 مبانی نظري

به بررساي  صرفا   مند، روشي كمي ن وده و محق  در آ  الزم به ذكر است كه پژوهش مرور نظام
مرور نظري و آزمو  نظريه صاورت   ،بنابرايو در ايو پژوهش .پردازد هاي انجام شده مي پژوهش

شناساانه   ه مطالعات غيار جامعاه  هاي فعلي در حيط اما به ايو دليل كه ان وهي از پژوهش ،نيرد نمي
هاا   نياري پيراماو  يافتاه    مند تحقيقاات پيشايو و ساپ  باه بحاث و نتيجاه       نظام مرور بهبوده، ابتدا 

توضاايحات فراينااد محدودسااازي  ،پرداختااه خواهااد شااد. در ادامااه ذياال عنااوا  م اااني نظااري  
مت كرا  اصلي ايو حوزه بعدي نمود  تحليل مسا ل اجتماعي در ميا  آراي شناسي و تكجامعه

 به بحث نياشته شده است.
در بحث از پزشكي شد  مسا ل اجتمااعي، بسايار اهميات دارد كاه مشاخ  شاود فرايناد        

شود. از ايو نظرناه، مساا ل اجتمااعي فراينادهايي     تعري ي براي فهم ايو مسا ل از كجا آغاز مي
هاايي كاه    يي باراي فهام موقعيات   هاا  تعااريف و شايوه   آنهاا اسااس   ها بار  هستند كه افراد و نروه

كنند و اياو موضاوع را در معارض توجاه سياساتمدارا ، عماوم        دانند ايجاد مي آفريو ميمشكل
دهند  نيارا  و ديگراني كه بايد با ايو مسا ل برخورد نموده و پاسخ دهند قرار ميمردم، سياست

(Frawley, 2015.) 
جاي جستجوي سااختارها  نيز به يشا ها حل راهشوند،  زماني كه مسا ل اجتماعي پزشكي مي

شوند.  ها و مداخالت سطح خرد ميآوري درما  و بنيادهاي اقتصادي يا اجتماعي، به دن ال فراهم
هااي خاا     ياك امار پزشاكي، موقعيات     عناوا   باه ، با تلقي نمود  يك مسئله اجتمااعي  درواقع

 ,Becker and Nachtigal)شاوند توانناد غيرمعماول اماا قابال درسات شاد  پنداشاته         زندني ماي 

شناختي شد  مسا ل اجتمااعي از  تريو انتقادي كه به پزشكي شد  يا روا . شايد مهم(1992:468
، تمركاز را از امار   آنهاا شود، معطوف به اياو واقعيات اسات كاه ديادناه       سوي منتقدا  وارد مي

ساازي مساا ل اجتمااعي،     ياا اتميازه   1سازد. با فردي شد  امر فردي منحرف مي يسو بهاجتماعي 
 (.Crews et al. 2007شوند ) هاي غيرسياسي و شخصي ت ديل مي به واقعيت آنها

هرچند پزشكي شد  در برخي موارد منجر به آرار مث ت بوده است، اما آرار من ي آ  بسيار 
كناد   را به موضوعاتي فني و شخصاي ت اديل ماي    آنهاپزشكي شد  مسا ل اجتماعي،  .مهم است

تواناد اساتقالل    كند. ايو موضوع مي را تحمل نمي آنهاكه هرنونه بحث ديگري راجع به چرايي 
 (.Conard, 2007اخالقي را از بيو برده و عقالنيت انساني را به چالش بكشد )

باه   آنهاا هااي اجتمااعي و تقليال     هرحال، جادا كارد  فارد و مساا ل زنادني او از زميناه      به
                                                                                                                                               
1. Individualization 
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اي واقعاي بار مساا ل اجتمااعي      سايطره  ،سمي، امري است كه در واقعيتساختارهاي رواني يا ج
و پزشاكي شاد ، اياو     1شاناختي شاد   شناختي شد ، زيستبرجاي نياشته است. در ميا  روا 

پزشكي شد  است كه در ميا  مت كرا  علوم اجتماعي بيشتر مورداست اده و شرح و بحاث واقاع   
 (.Frawley, 2015  Conrad, 2013د به شده است )براي توضيحات بيشتر رجوع كني

اكتشاف و  يسو بهسازانه  ، ع ارتي است كه دقيقا  اشاره به تمايل پزشكي2شناختي شد روا 
بيشاتر و بيشاتري    بخاش  يجهنتاي كه در نونهبه  فهم مقوالت رواني و توسعه مقوالت پيشيو دارد
روي، هار چقادر   قرار نيرناد. ازاياو   3هاي رواني از فرد و زندني اجتماعي تحت سيطره برچسب

هاي رواني قرار نيرد، مسا ل اجتمااعي   كه فرد و زندني اجتماعي او بيشتر تحت احاطه برچسب
نوناه كاه فروياد    شاود. هماا    شناختي و عاط ي فهمياده ماي  نيز در قالب سطوح روا او زندني 

ا، اناادك بااود  اسااترس، خشاام، تروماا»شااناختي همچااو  نويااد، واانااا  تخصصااي روا  مااي
دارناد كاه باراي فهام تماامي       4«پزشاكي  هاي ش ه برچسب»اي اشاره به  طور فرايندهبه «ن  عزت

(. بخاش ديگاري از اياو    Frawley, 2015شاوند )  تجربياات و مساا ل انسااني باه كاار نرفتاه ماي       
 د.كرتوا  در م احث پزشكي شده مسا ل اجتماعي دن ال  تمايالت محدودسازانه را مي

كه محور بسيار مهمي در بحاث و تيمال نهاايي     5،بحث از پزشكي شد  مسا ل اجتماعيدر 
 بايد به توضيح بيشتري پرداخت. هاي منت  از ايو پژوهش است، بر يافته

اي از  آ ، مجموعاه  واساطه  باه پزشكي شد  باه فراينادي ارجااع دارد كاه     شناسي در جامعه
 (.Gabe, 2013شاوند )  پزشاكي توصايف ماي   هاي اجتماعي و فردي در قالب اصاطالحات   پديده

نيز اياو موضاوع در    1970نردد و در دهه ريشه ايو اصطالح به اواسب سده بيستم ميالدي بازمي
حيطه انحرافات موضوعيت بيشتري يافت و مورد بحث واقع شد. مسا ل بسياري در اياو راساتا و   

مساا لي همچاو      اناد  ده تعرياف شاده  شا  هايي پزشكي مثابه پديدهدر ايو فرايند بلند تاريخي، به
(. نساترش  Frawley, 2015) ...زايما ، الكليسم، ناكامي تحصيلي، ديوانگي، اعتياد، خودكشي و 

سيطره علوم پزشكي بر زندني فردي و اجتماعي تا اواسب سده بيستم ميالدي تقري ا  بادو  ماانع   
(، اماا  Frawley, 2015نقال از    باه  Cockerham and Ritchley, 1997يا چالشي جدي پيش رفت )

بناابرايو، حاداقل از اوايال     .ميالدي مطرح شد 1950اوليو انتقادات به ايو موضوع از اوايل دهه 

                                                                                                                                               
1. Biomedicalization 

2. Psychologization 
3. Psychiatric labels 
4. Quasi-medical labels 
5. Medicalization of Social Problems 
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سده بيستم تاكنو  است كه بسياري از ابعاد زندني كه نتيجه اعماال باد ماردم )انحاراف ارادي(     
 (.Ibidد )ششد، ت ديل به بيماري و ماحصل فرد بيمار )انحراف غيرارادي(  پنداشته مي

را  آنهاا بسا بتوا  ها بوده است كه چه اي از پديده تمركز پزشكي شد  مشتمل بر انواع نسترده
( بازتعريف پزشكي يا تحت سيطره درآورد  ابعاد متاداولي از  1د: )كربندي در دو دسته كلي ط قه

( پزشكي كرد  انحرافاات ياا فراينادي كاه طاي      2و ) انند حاملگي، تولد و مرگزندني روزمره م
هاي به لحاظ اخالقي محكوم يا غيرهنجاري تحت سايطره و قادرت    آ ، رفتارها، باورها و خصيصه

در بحاث از مساا ل اجتمااعي، اياو      (.Mcgann and Conrad, 2011نيرناد )  حوزه پزشكي قرار ماي 
 يرفتاه و پيهااي مسالب    كند تا مقوالت پزشكي را ت اديل باه شايوه    است اده ميهايي  ديدناه از شيوه

، ايو موضاوع اشااره باه فرايناد تعرياف      درواقعشده در امر مواجهه با مسا ل در جامعه مدر  سازد. 
، پزشكي شاد   درواقع(. Frawley, 2015) مسا ل پزشكي شده دارد مثابه به «1زاهاي مشكل وضعيت»

را خطرنااك، نادرسات ياا منحارف و      آنهاها و باورهايي بود كه جامعه  رفتارها، بد به دن ال كنترل 
 .(Ibid) نمود نونه قلمداد مي مسئله

 پيشينه تجربی

هاي پيشيو در مورد رفتارهاي پرخطر مصارف   در ايو قسمت به اهميت بررسي و تحليل پژوهش
منظور محدود اختصار و با نزينش بهسيگار، مواد و مشروبات الكلي اشاره شده است. در ابتدا به

هاي ملي در دسترس اشاره خواهد شد و سپ  در بخاش   كرد  حجم مقاله، به آمارهاي پيمايش
از مجموع اسناد در دساترس، باه تحليال روناد و وضاعيت       مرور شدهاساس اطالعات  بر ،ها يافته

 ايو مسا ل اجتماعي در ميا  جامعه دانشجويي كشور خواهيم پرداخت.
تريو مساا ل از دياد عماوم ماردم را     محمدي در طرح شناسايي مسا ل اجتماعي ايرا ، مهم

دانااد.  مسااا ل اقتصااادي، فقاار و بيكاااري، اعتياااد، طااالق، فساااد و فحشااا و مسااا ل جوانااا  مااي  
(Mohammadi, 2006) عاالوه، در ماورد ديادناه نخ گاا  در اياو حاوزه نياز، اعتيااد يكاي از           هب

 بوده است.تريو مسا ل مهم
، ماردم ايارا  باه ترتياب جارا م ماواد مخادر، بحارا  اعتمااد          ها خراطهمچنيو در پژوهش 

نريزي، فاصله ط قاتي و باال رفتو سو ازدوا  و مهاجرت مغزها را جاز  مساا ل   اجتماعي، قانو 
 .(Kharatha, 2013) دانند مهم كشور مي

در  (2015) ( و2003) كه در دو ماو   «ها و رفتار دانشجويا  نگرش»در مورد پيمايش ملي 
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هاي دولتي ايرا  انجام شده است، در ارزياابي از شايوع انحرافاات ماواد مخادر،       سراسر دانشگاه
 ازنظار سيگار و مشروبات الكلاي، باه ترتياب مصارف سايگار، مشاروبات الكلاي و ماواد مخادر          

مو  اياو پيماايش باا    پاسخگويا  داراي شيوع بوده است. الزم به ذكر است مصرف مواد در دو 
سؤال در مورد مصرف ترياك و حشيش بوده است. در ايو طارح ملاي، مصارف قلياا  و اناواع      

سنجيده نشده است. مقايسه ارزياابي از شايوع رفتارهااي     يخوب بهمخدرهاي صنعتي و غيرصنعتي 
، عموما  حاكي از بادتر شاد  وضاعيت    2015تا  2003هاي  انحرافي در بيو دانشجويا  مابيو سال

 90باا شايوع    2015درصادي )در ساال    10ايو رفتارهاست  در مورد مصرف سايگار باا افازايش    
درصدي(، در مورد مصرف مواد مخدر با افازايش نسا ي و در ميازا  شايوع مصارف مشاروبات       

 رو هستيم. هالكلي با افزايش شديدي روب
كاه توساب   ( 2015) «دانشجويا  زندني سيماي طرح ملي سنجش»همچنيو بر اساس نتاي  

فنااوري منتشرشاده،    و تحقيقاات  علاوم،  وزارت دانشاجويا   امور سازما  سالمت و مشاوره دفتر
شناختي در سنجش متغيرها لحاظ شده و سا ك زنادني را باه اماوري     هاي روا  بيشتر حساسيت

رواباب جنساي و ماواد مخادر      مانند تغييه و استراحت تقليل داده است. رفتارهاي پرخطار مانناد  
اند. در بحث از رفتارهاي پرخطر )تجرباه مصارف سايگار، قلياا ، ماواد       نس تا  كامل سنجش شده

كناد، اماا    درصاد فزوناي نماي    10ها( هرچند وضعيت آماري عموما  از نردا مخدر، الكل، روا 
ماوارد حسااس، خاود     نزارشعدم اعتمادي و هاي توبم با بيصِرف هميو آمار همراه با نرايش

 داللت بر وجود ايو رفتارها در بخشي از جامعه دانشجويي كشور دارد.
ساند علماي در حاوزه مساا ل اجتمااعي دانشاجويا  در        16با فراتحليال   فردوسي و آقاپور

ايرا ، اهم مسا ل اجتماعي دانشجويا  را ع ارت از مساا ل مرباوط باه اوقاات فراغات و اتاالف       
، وضعيت نگرشي و رفتارهاي مربوط به سيگار و قلياا ، ماواد مخادر و    آنهاوقت، شادي و نشاط 
 .(Ferdowsi & Aghapour, 2012) دانند مي مشروبات الكلي و ...

دهند پ  از سيگار و قليا ، بيشتريو مااده مصارفي در بايو     ها نشا  مي مطالعات و فراتحليل
تواناد مشاوق    دانشاجو، خاود ماي   دانشجويا  الكل و سپ  مواد مخدر است. ازآنجاكه جمعيت 

و عوامال ماؤرر بار آ ،     آنهاا كاهش ايو رفتارها باشد، تعييو ميزا  شايوع اياو رفتارهاا در مياا      
( در آنهاا بسياري از ايو مطالعات )و ال ته ناه اكثار    ،عالوه هب د.شوكننده تلقي تواند امري تعييو مي

دناه دانشجويا  در يك دانشگاه ياا  هاي محدود دانشجويي در كشور )در قالب بررسي دي نمونه
 روي بر و پزشكي علوم هاي دانشگاه توسب آنها اند و اكثر هاي يك شهر( انجام شده در دانشگاه
هااي   همايو موضاوع اهميات پاژوهش     .اناد  شده اجرا كشور سراسر در ها دانشگاه ايو دانشجويا 



 105     آن شدن پزشكي بر تأملي و دانشجویان پرخطر رفتارهاي

 سازد. دوچندا  ميشناختي و پزشكي( را آتي با رويكردي اجتماعي )و نه روا 
( باه ت عيات از نظرياه    2008ايو موضوع هما  چيزي است كه قاضي ط اط ايي و همكارا  )

باازي  »نامناد. نظرياه دانيلايو الساكي باا عناوا         ماي  «بازي پزشكي شد »، آ  را 1دانيليو السكي
ت. ، براي درك و ترسيم ماهيت برساختگرايانه مسا ل اجتماعي تدويو شده اسا «مسا ل اجتماعي

نگراناي از   به باور السكي، هادف از باازي مساا ل اجتمااعي، متقاعادكرد  افاراد باه داشاتو دل        
تالش براي متقاعد كرد   درواقعشرايطي خا  و انجام كارهايي براي حل آ  است. ايو بازي، 

 .دهي به تجربيات خاود و ديگارا  اسات    معنيجهت هاي خا  بنديافراد براي است اده از مقوله
ساازي امار    استعاره بازي پزشاكي شاد ، باه دن اال متقاعادكرد  جامعاه در راساتاي پزشاكي        اما 

كند تا ياك رفتاار، مسائله، تجرباه، مساا ل       ديگر، ايو بازي تالش مي ع ارتغيرپزشكي است. به
 را ماهيتي پزشكي بخشد.... اجتماعي و 

 شناسی روش

دانشجويي، از مارور سيساتماتيك ياا     تريو مسا ل اجتماعي زندنيدر بحث از نحوه بررسي مهم
 بر اسااس اي است كه يافته مند، جستجوي ساخت ، مرور نظامدرواقعاست اده شده است.  2مند نظام

هاي صاورت نرفتاه    مند، پژوهش شود. مرور نظام اي انجام ميشدهقوانيو و ضوابب از پيش تعييو
 ,Sajjadi et al)نايارد  اختياار ماي  صورت م يد و مختصار در  در مورد يك موضوع خا  را به

2013; Vameghi et al, 2010)ايو . از مند در اياو پاژوهش،    شده براي مرور نظامرو، اسناد بررسي
شامل تمامي اساناد دولتاي و غيردولتاي در دساترس، مقااالت و ديگار اساناد موجاود باوده كاه           

( آورده شاده و امكاا    2017ت صيل در كتااب صاديقيا  بيادنلي و لشاگري )    به آنهامشخصات 
در ايو  .در بخش منابع اشاره خواهند شد آنهادر ايو مقاله نيست. منتها به تعدادي از  آنهاآورد  

هااا و اطالعااات موجااود و مقاااالت، بااه   هاااي داده راسااتا، پژوهشااگر عااالوه باار بررسااي پايگاااه 
وزارت ورزش و  هاي مجل ، مركز تحقيقات كااربردي  هاي دولتي شامل مركز پژوهشسازما 

جوانا ، بهزيستي، ايسپا، وزارت كار و رفاه اجتماعي، پژوهشگاه فرهن  و هنر، پژوهشگاه علوم 
انساني و پژوهشگاه مطالعات فرهنگاي و اجتمااعي وزارت علاوم، تحقيقاات و فنااوري مراجعاه       

 ده است.كر
بوده است. الزم به ذكر است كاه جامعاه    1395تا سال  1370ي زماني مطالعات از سال  بازه

                                                                                                                                               
1. Loseke, Donileen 
2. Systematic Review 
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است كاه در مطالعاات كماي در ماورد اياو دساته مساا ل         يدسترس قابلآماري شامل كليه اسناد 
اناد.   اجتماعي زندني دانشجويي )مصرف سيگار، مشروبات الكلي و مواد مخادر( وجاود داشاته   

هااي پايگااه    شاده در مركاز داده  هااي مساا ل ن تاه    جوي كليادوااه نحوه دسترسي از طري  جست
(، Irandoc(، پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ايارا  ) SIDاطالعات علمي جهاد دانشگاهي )
اسات. در    ( بودهelmnetو پايگاه جستجوي علم نت ) (Magiranبانك اطالعات نشريات كشور )

اي نازينش و   آمده كاه بار اسااس فيلترهااي چندناناه     تدسهاي اوليه، مقاالت بسياري به بررسي
( كماي باود  روش   2و  ( داشتو نموناه دانشاجويي  1 :بودند ازع ارت ايو فيلترها  .پااليش شدند

 مطالعه.
به اينكاه تعاداد    با توجههاي موجود،  همچنيو الزم به ذكر است كه در بحث اعت ار پژوهش

تعداد، سال و استا  مت ااوت باوده و    بر اساسخطر هاي هريك از متغيرهاي رفتارهاي پر پژوهش
تاوا  انتظاار داشات كاه      اند، نماي  ميانگيو در جداول نزارش شده صورت بهاعداد نزارش شده 

هااي موجاود و در    شناساي اياو مقالاه، پاژوهش     معت ر باشند  چراكه با توجه به روش كامال نتاي  
جااي تيمال بيشاتري در     يعتا ط اند كه  قرار نرفتههاي پژوهش مورد است اده  داده عنوا  بهدسترس 

 تحقيقات آتي خواهند داشت.

 ها یافته

 پاژوهش ماورد   49مالحظه اسات، اطالعاات مرباوط باه     در ذيل قابل 2نونه كه در جدول هما 
بررسي در مورد مصرف سايگار، مشاروبات الكلاي و ماواد مخادر در نموناه دانشاجويي كشاور         

شاده در  مطالعه انجاام  49به لحاظ نستره مكاني، از ميا   .شده استنديبصورت خالصه ط قهبه
ماورد( باه بررساي     4) آنهامورد( به بررسي نمونه استاني و بخش اندكي از  45) آنهاايرا ، عمده 

 اند. نمونه دانشجويي در سطح ملي پرداخته
آنكاه بخاش   اناد  حاال   هاي سراسري كل كشور بوده ي ملي مربوط به دانشگاه  مطالعه چهار

هاي علوم پزشكي انجام شده و عمدتا  رويكرد توصاي ي   اي از مطالعات استاني، در دانشگاه عمده
اناد. اياو    هاي اجتماعي مصرف سيگار، مشروبات الكلي و مواد مخادر داشاته   و پزشكي به پديده

قسمت بحاث  در نظر نرفت كه در  «پزشكي شد  امر اجتماعي»توا  تحت عنوا   موضوع را مي
هااي   مطالعه مربوط به رشته 24طور م صل موردبحث قرار نرفته است. مشخصا ، نيري بهو نتيجه

مااورد( از مجمااوع  39هاااي پزشااكي انجااام شااده و حاادود چهااارپنجم ) پزشااكي و در دانشااكده
اساتا  كشاور انجاام     22مطالعات موجود در سطح توصي ي قرار دارند. مطالعات اساتاني نياز در   
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اسالمي بوده و مابقي مطالعاات مرباوط باه     اند. تنها يكي از مطالعات مربوط به دانشگاه آزاد شده
 اند. هاي سراسري و علوم پزشكي بوده دانشگاه

مطالعه ت ييني در ميا  مطالعاات موجاود، نظرياات نوناانوني از      10از سوي ديگر، از ميا  
و بار عوامال مساتقلي     است اده ...رشي و زني، پيوند اجتماعي هيق يل نظريه عمومي جرم، برچسب

هاي انحرافي اشااره شاده اسات. در اياو مياا ، عماده        همچو  دينداري، نروه هماال  و فرصت
هااي   توجه معطوف به نظريه پيوند اجتماعي هيرشي، نظريه عمومي جرم، پيوند افتراقاي، فرصات  

 انحرافي و نظريه فشار آننيو بوده است.
بوده است. همچنيو، از مياا    1378-1394هاي  يو مطالعات مابيو سالعالوه، بازه زماني ا هب
 1و   دساترس ن اوده  مورد داراي حجم نموناه مشاخ  و قابال    9مطالعه موجود در ايو مورد،  49

 63930صورت فراتحليل بوده است  مجموع حجام نموناه اياو مطالعاات نياز      نيز به آنهامورد از 
 دانشجو بوده است.

 مخدر مشخصات كلي مطالعات مربوط به مصرف سيگار، مشروبات الكلي و مواد .2جدول 

 فراواني طبقات فرعي طبقه اصلي فراواني طبقات فرعي طبقه اصلي
تعداد كل 
 مطالعات

گ تره هكاند  49
 هاپژوهش

گ تره ع مد  45 استاند
 هاپژوهش

 39 توصياد
 10 توييند 4 ه د

گ تره  هاند 
 هاپژوهش

 با ه  هاند
1394-
1378 

هاي  حيطه
 ع مد

هجموع حجم  13 شناختدجاهعه
نمونه تما  
 هطاكعا 

 8 شناختدروان 34301
 24 ع و  پزشكد

گ تره انواع 
 اسناد

 33 هقاكه

گ تره جاهعه 
آهاري 
 هاپژوهش

هشاي   (، دانششگاه 4هاي دوكتد ك  كشور ) دانشجويان دانشگاه
(، هنشر تمشران   5هاي ع و  پزشكد تمران ) دانشگاه(، 7تمران )

(، 1هششاي بوشششمر )  (، دانشششگاه1هششاي رشششت )  (، دانشششگاه1)
(، شششميد بششاهنر 1(، آ اد بنششدرعوا  )2(، اروهيششه )3ها نشدران ) 
(، زرسشتان  1(، كرهانششاه ) 1(، همشدان ) 2(، گي ن )2كرهان )

  پزششكد  (، ع و1آباد )(، خر 1(، هحقق اردبي د )1(، اهوا  )1)
(، ع ششو  پزشششكد 1(، ع ششو  پزشششكد رف ششنجان ) 1هشششمد )
(، ع شو  پزششكد يشزد    1(، ع و  پزشكد همشدان ) 1كردستان )

(، ع شو   1(، ع و  پزشكد گ  تان )1(، ع و  پزشكد شيرا  )1)
(، ع شو  پزششكد   1(، ع و  پزشكد كرهشان ) 2پزشكد گي ن )

 (1(، ع و  پزشكد  اهدان )1باب  )

 9 طرح پژوهشد

 2 ناهه ارشدپايان

ناهه پايان
 دكتري

4 

، فراواني آماري مصرف سيگار، مشروبات الكلاي و ماواد مخادر باه     5تا  3و اشكال  3در جدول 
چنايو   آنهاا هاايي كاه در   و استا   شده بودههايي كه داراي فراواني نزارشت كيك در بيو استا 

هااي ال ارز،   اناد. اساتا   شاده (، ارا ه999نزارش نشده )كد  آنهاهاي  شده اما دادهتحقيقاتي انجام
ايالم، چهارمحال و بختياري، خراسا  شمالي و جنوبي، سمنا ، قزويو، قم، ياسو  و مركزي در 
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اي كاه باه بررساي ميازا  فراواناي اياو دساته از رفتارهااي          كدام از ايو سه انحراف، مطالعاه هيچ
هاا چناديو تحقيا     . الزم به ذكر است كه در برخاي اساتا   پرخطر بپردازد، صورت نگرفته است

 شده است.محاس ه و در جدول نزارشآنها  مرت ب صورت نرفته بود كه درنهايت ميانگيو

 هاي داراي فراوانيماتریس فراواني متغيرهاي به تفكيك استان .3جدول 

 اكك د هشروبا  هصرف هواد هصرف سيگار هصرف هتغير

 999 كد % هيانگين 999 كد % هيانگين 999 كد % هيانگين استان

 1   6  18.9 شررد آذربايجان

  10.25  6.7 1  غربد آذربايجان
  13  14  11 اردبي 
 1   6  18.9 اصامان

  12.9  2  25 بوشمر
  19  6.33  24 تمران
  9  4.9  15 رضوي خراسان

  28.3  13.8  30.4 خو ستان
 1   5.8  33  نجان

 1  1  1  سمنان

  20  10  42.5 ب وچ تان و سي تان
  13.5  11.25  19.33 فار 
  17.1  3 1  كردستان

  16.75  13  16.8 كرهان

 1   33 1  كرهانشاه

 1  1   18 گ  تان

  15.25  7  27 گي ن
  9  8.3  25 كرستان

  13.25  8  28 ها ندران
  9  4  15 هرهزگان
  26.85  10.8  34 همدان
  2.8  1  14.4 يزد

هااي  اي كه در ادامه آورده شده، به ت كيك هر اساتا  و باا رنا     سه نقشه در  3 هاي جدول داده
ميزا  فراواني هر استا  در ايو رفتارها آورده است. بحث از مصرف سايگار در مياا      دهنده نشا 

 5/42دهاد كاه اساتا  سيساتا  و بلوچساتا  باا مياانگيو         نشاا  ماي   3دانشجويا  كشور در شكل 
همچنيو،  .درصدي، بيشتريو ميزا  مصرف سيگار را در بيو تحقيقات استاني موجود داشته است

% در رت ه بعدي مصرف سايگار  34تا  30هاي زنجا ، همدا  و خوزستا  نيز با ميانگيو بيو استا 
هاي نيال ، مازندرا ، تهرا ، لرستا  و بوشهر نيز باا  در ميا  دانشجويا  قرار دارند. سپ ، استا 
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هااي آذربايجاا  شارقي، اردبيال، نلساتا ،      نهايتاا ، اساتا    .درصدي قرار دارند 28تا  24ميانگيو 
 10خراسا  رضوي، اص ها ، يزد، فارس، كرما  و هرمزنا  نيز در مرحله بعدي با ميانگيو بايو  

پژوهش مرت ب با  ،هادر ساير استا  ،شود نونه كه مالحظه مي اند. هما درصدي قرارنرفته 20تا 
هااي  است. در بحث از مصرف سيگار در ميا  دانشجويا ، اساتا    نمونه استاني در دسترس ن وده

اي حاادتر   هاي مداخلاه  كانو  عنوا  بهتوانند  سيستا  و بلوچستا ، خوزستا ، همدا  و زنجا  مي
اند كه با هاشاور   ها نيز داراي تحقيقات مرت ب در ايو زمينه ن ودهستا در نظر نرفته شوند. مابقي ا

 اند. زمينه س يد مشخ  شدهخاكستري و پ 

 . نقشه جغرافيایي ميزان مصرف سيگار در ميان دانشجویان كشور بر اساس مطالعات استاني3 شكل

 
يعناي   ،بااالتريو ميازا   ، اساتا  كرمانشااه باا    4در مورد مصرف مواد مخدر نيز بار اسااس شاكل    

سپ ، كرما ، فارس، خوزستا ، همدا  و اردبيل باا مياانگيو    .درصدي مواجه است 33ميانگيو 
هااي  اناد  درنهايات، اساتا     % مصارف ماواد مخادر در مياا  دانشاجويا  مواجاه      14تا  10حدود 

تا ، يازد،  آذربايجا  غربي، آذربايجا  شرقي، كردستا ، زنجا ، نيال ، مازندرا ، تهارا ، لرسا  
 10تااا  1اصا ها ، خراساا  رضاوي، بوشااهر، هرمزناا  و سيساتا  و بلوچساتا  نيااز باا مياانگيو         

زميناه سا يد   هاي ديگار كاه باا هاشاور خاكساتري پا       اند. همچنيو، استا  درصدي مواجه بوده
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، مقايساه وضاعيت   تيمال  قابال اند. از نكاات   داراي تحقيقات استاني مرت ب ن وده ،اندشدهمشخ 
 عناوا   باه  ،در اساتا  سيساتا  و بلوچساتا     هاي مختلف از نظر شيوع موادمخدر است  مثال  استا 

ترانزياات مااواد مخاادر، آمااار مصاارف مااواد مخاادر در ميااا  هاااي  هاسااتاني ماارزي و يكااي از را
شناساي مقالاه    باه روش  باا توجاه   ؟!%30اما در استا  همدا  و اردبيل  ،% است10دانشجويا  زير 

 ا هاي در دسترس بررسي و ميانگيو آنها نزارش شده اسات كاه ط يعتا    هاي پژوهش كنوني، داده
كناد. باه همايو خااطر      به تعداد مطالعات، سال و استا ، ميزا  ميانگيو متغيرهاا تغييار ماي    با توجه

 .دارد ها هاي بيشتري در استا  نياز به پژوهش ا و قطع است ناپيير هايي اجتناب چنيو يافته

 جغرافيایي ميزان مصرف مواد مخدر در ميان دانشجویان كشور بر اساس مطالعات استاني. نقشه 4شكل 

 
هااي خوزساتا  و همادا  باا     ، اساتا  5توجه به شاكل   در بحث از مصرف مشروبات الكلي نيز با

هاااي كردسااتا ، % در رت ااه نخساات ايااو رفتااار پرخطاار قاارار دارنااد  اسااتا  30ميااانگيو حاادود 
دبيل، نيال ، مازندرا ، تهرا ، بوشهر، فارس، كرما  و سيستا  و بلوچساتا   آذربايجا  غربي، ار

هااي لرساتا ، يازد، خراساا      نهايت، اساتا  در% قرار دارند  20در رت ه بعدي با ميانگيو كمتر از 
 اند.% در رت ه آخر قرارنرفته10و زير  يرقم تكهاي  رضوي و هرمزنا  با ميانگيو
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 ميزان مصرف مشروبات الكلي در ميان دانشجویان كشور بر اساس مطالعات استاني . نقشه جغرافيایي5شكل 

 
بازشناساي و مارور   »در كتااب    پاژوهش  49نونه كاه اشااره شاد، اطالعاات ت صايلي اياو       هما 
حاال،  دسترساي اسات. بااايو   قابل «تريو مسا ل اجتماعي زندني دانشجويي در ايرا مند مهم نظام
، فراواني هر يك از ايو انحرافاات تجمياع و در قالاب    شود  مالحظه مي 6شكل  نونه كه درهما 

اناد. در طاي اياو     ارا اه شاده   1394تاا   1387هااي   صورت روند تغييرات مابيو سالايو نمودار به
ساپ    ،اي افازايش يافتاه   ها، روند مصرف سيگار، مواد مخدر و مشروبات الكلي در مرحلاه  سال

كنناده ترتياب و اولويات    تيييدهاا همچناا     فازايش يافتاه اسات. پاژوهش    رابت شده و در اداماه ا 
رساد متناساب باا     اناد كاه باه نظار ماي      مصرف سيگار، مشروبات الكلي و سپ  مواد مخدر باوده 

در جامعه بوده است  بديو معناي كاه الگوهااي    آنها  پييري و شيوع است اده ازوضعيت دسترسي
بنادي  پييري ايو مواد در ياك طياف قابال دساته     دسترسياال  و نيز سهاي همفرهنگي در نروه

باوده و از ساوي   تار   پايير يعني به ترتيب سيگار، مشروبات الكلاي و ماواد مخادر دساترس     .است
رود ناروه همااال  مصارف     ، انتظاار ماي  درواقاع ديگر، مورد تشوي  بيشتر نروه هماال  هستند. 

   نمايد.سيگار را بيش از مصرف مشروبات و مواد مخدر تشوي
% در سال 25به  1379% در سال 20ميزا  مصرف سيگار در تحقيقات مقطعي دانشجويي از 

و نهايتاا  باه بااالي     1391% در ساال  15و با كاهش به حدود  1388% در سال 30و سپ  به  1385
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، رونااد مصاارف ساايگار در تحقيقااات   درمجمااوعافاازايش داشااته اساات.   1393% در سااال 30
ساال نيشاته ساير صاعودي داشاته اسات. در وهلاه دوم،         16طول حادود  دانشجويي مقطعي در 

و نهايتاا  باه حادود     1387% در ساال  15به حدود  1381% در سال 25مصرف مشروبات الكلي از 
افازايش يافتاه اسات. در ماورد مشاروبات الكلاي نياز، تحقيقاات مقطعاي باا            1393% در سال 20

راف را در جمعيت دانشاجويي ايارا  نشاا     روند صعودي ايو انح درمجموعآمارهاي نونانو  
كه فراواني كمتري نس ت باه دو انحاراف پيشايو دارد، از     ،دهد. در مورد مصرف مواد مخدر مي

و نهايتاا  باا همايو     1389% در ساال  10و حادود   1384% در ساال  15% به حدود 25با  1378سال 
رف مشاروبات الكلااي  تااوا  در ماورد مصاا  كااهش داشااته اسات. تنهااا ماي    1393ميازا  تاا سااال   

مالحظه نمود كه ط عا  بر اساس ميانگيو، روند اياو   را ها هاي مقطعي در آمارهاي پژوهش كاهش
 انحراف نيز با شيب ماليمي افزايش يافته و رابت شده است.

 1378-1394هاي  . ميزان مصرف سيگار، مواد و مشروبات الكلي در ميان دانشجویان مابين سال6شكل 

 
هاا در ماورد اياو     هاي مطالعات دانشجويي در طول ايو سال كه يافته شود مالحظه ميدرمجموع، 
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 الكلاي  سايگار و مشاروبات   ،(Sargolzaei, 2003; Hossein Bar, 2006) ماواد  مصارف  تحقيقاات 
(Shams Alizadeh, 2008; Shojaa, 2010) تحقيقاات   برخاي  در اماا  ،اسات  بيشاتر  پااييو  سنيو در

 .(Zarrabi, 2009) برعك  بوده است ديگر، رابطه

دانشجويي داخل ايارا ، ارتكااب اياو     در مورد تيرير جنسيت بر ايو انحرافات در تحقيقات
 انحرافاااات عموماااا  در مياااا  دانشاااجويا  پسااار بيشاااتر از دانشاااجويا  دختااار باااوده اسااات    

 (Afshani et al, 2016; Shams Alizadeh et al, 2008; Aliverdinia, 2013)تحقيقاات  برخاي  . در 
 & Maghsoudi, 2005; Jafari) اسات  داشاته  اجتماعي وجاود _با پايگاه اقتصادي معناداري رابطه

Aminzadeh, 2011). 
 اناااد كااارده نااازارش را بااااالتري مصااارف مجااارد، دانشاااجويا  برخاااي تحقيقاااات در

 (Hossein Bar, 2006; Dehghani et al, 2010)، متايهليو  مياا   در ماواد  مصرف تحقيقات برخي 
 برخاي  در. (Ashrafi Hafez et al, 2000; zarrabi et al, 2009) اسات  باوده  مجاردا   از بيشاتر 

 ,Jafari & Aminzadeh, 2011; Shojaa) اسات  بيشتر مصرف باالتر، تحصيلي مقاطع در تحقيقات

2010). 

 برخاي  در مورد رابطه محال اقامات )زنادني در خوابگااه، خاناه مجاردي و خاانواده(، در       
 اسات  باوده  خوابگااهي  دانشجويا  از بيشتر غيرخوابگاهي دانشجويا  ميا  در مصرف تحقيقات

(Taramian et al, 2008; Hossein Bar, 2006)، مصارف  ميازا   ،تحقيقاات  از ديگار  برخي در اما 
 ;Heydari, 2009) است بوده بيشتر خوابگاهي و استيجاري منازل ساكو دانشجويا  ميا  در مواد

Atadokht et al, 2015). 

 گيرينتيجه

اجتماعي مهم در رويكردهاي عيناي و ذهناي پرداختاه    اي بر مسا ل  طور خودآناهانهيو پژوهش بها
خوبي سانجيده  هاي كال  و ملي به كه در طرح ،با مسا ل اجتماعيآنها  و درنهايت با تركيب برآيند

مند رفتارهااي پرخطار مصارف سايگار، مشاروبات       اند، توانسته است به انتخاب و بررسي نظام نشده
تريو مسا ل اجتماعي در جامعه دانشجويي ايارا  بپاردازد.   يكي از مهم عنوا  بهالكلي و مواد مخدر 

ازايو تا حادي بررساي شاده    مسا ل نونانوني در زندني عامه مردم و نيز زندني دانشجويي، پيش
اناد.   موارد اندك انجام شده بر يهتكبعدي بوده و با ها تك اند، اما مشخ  است كه ايو بررسي بوده

مسا ل مهم ار ات نموده و سپ  به بررساي   عنوا  بهن ته را  پرخطر پيشايو پژوهش ابتدا رفتارهاي 
 ها در نمونه دانشجويي ايرا  پرداخته است. وضعيت آ 
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درصاد مرباوط باه     7/5در تحقيقات بررسي شده، كمتريو ميازا  مصارف سايگار برابار باا      
م پزشكي زاهادا   دانشجويا  دانشگاه بم كرما  و بيشتريو آ  مربوط به دانشجويا  دانشگاه علو

درصاد در مياا     5/42درصد است  بيشتريو ميزا  مصرف مشروبات الكلي برابر با  5/42برابر با 
دانشجويا  دانشگاه علوم پزشكي تهرا  و كمتريو آ  مربوط به دانشجويا  دانشگاه اروميه برابر 

انشگاه علوم درصد است. همچنيو، كمتريو مصرف موادمخدر نيز مربوط به دانشجويا  د 5/2با 
درصد و بيشتريو آ  مربوط به دانشجويا  دانشگاه علوم پزشكي رفسنجا   1پزشكي يزد برابر با 

درصد بوده است. بيش از نيمي از تحقيقات مربوط به ايو رفتارهاي پرخطار، برابار باا     36برابر با 
اي هاا مااورد را پااژوهش 13انااد   هاااي حااوزه علااوم پزشااكي تشااكيل داده  مااورد را پااژوهش 24

 اند. شناختي تشكيل دادههاي روا  مورد را پژوهش 8شناختي و جامعه
د، همواره تمركز حيطه مطالعاتي تحقيقات در مورد بخش مهماي  شنونه كه مالحظه هما 

شناختي و علوم پزشكي باوده كاه بخاش مهماي از     نونه مسا ل اجتماعي، بر مطالعات روا ازايو
 عناوا   باه كاه اياو دسات از رفتارهااي پرخطار      اناد. درحاالي   دادههاي موجود را تشكيل  پژوهش

وتحليال قارار   تري مورد تجزيهطور عمي شناختي بهتوا  از ديدناه جامعه مسا لي اجتماعي را مي
ي كاستي در ايو زميناه اسات. توضايحاتي كاه در     دهندهداد كه متيس انه آمارهاي ذكرشده نشا 

بعدي نمود  تحليل مسا ل اجتماعي شناسي و تكد محدودسازي جامعهادامه خواهند آمد، فراين
 نيارند. را با دقت بيشتري در ميا  آراي مت كرا  اصلي ايو حوزه به بحث مي

دهاد در بررساي اياو     اند، نشا  مي هاي علمي كه ايو دست از مسا ل را بررسي كرده حيطه
شناختي شد  بخش د، پزشكي شد  و روا مسا ل اجتماعي در ميا  دانشجويا  و در عموم موار

تيمال باراي   دهند. ايو موضوع وضاعيتي قابال   ها را در مطالعات موجود تشكيل مي مهمي از ت ييو
نري كه به دن اال برقاراري صالح و ماياكره ماابيو جامعاه        علوم مصالحه عنوا  بهعلوم اجتماعي 

 مدني و نهادهاي اجتماعي هستند خواهد بود.
ياك اساتعاره    عناوا   باه الزم است اشااره شاود، اساتعاره پزشاكي شاد  مساا ل اجتمااعي        

نايارد.   آميز به واقعيتي اشاره دارد كه نتاي  ايو پاژوهش تاا حاد زياادي بار آ  صاحه ماي        طعو
هاي جمعاي   پزشكي شد  مسا ل اجتماعي به تع يري هما  رجوع از جمع به فرد و تقليل واقعيت

، جدال بر نام نهاد  بر ايو واقعيت نيست، هار آ  تالشاي كاه    درواقعست. هاي فردي ا به واقعيت
شناسي محكاوم باوده   از نظر بزرنا  جامعه ،به تقليل واقعيت اجتماعي به يك امر فردي بيانجامد

هااا را  خااواه ايااو تااالش  و ايااو موضااوعي اساات كااه مااورد انتقاااد صااريح ايااو پااژوهش اساات 
را پزشكي شد  بناميم يا هر چيز ديگاري. مساا ل اجتمااعي    ها آن شناختي شد  بناميم، خواهروا 
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بعادي  اند و اياو ناوع تحقيقاات تاك     شناختي و پزشكي تقليل يافتهشده به تحقيقات روا  بررسي
دسات   نياري علمي و چندبعدي را براي ايو مسا ل باه توانند دورنماي مك ي براي سياست نمي
 دهند.

شناختي يا پزشكي نيست  بلكاه  توجه صِرف تحقيقات روا الزم به ذكر است انتقاد محق  م
جسامي آ  اسات. شايوع اياو دسات از      صارفا    رواناي ياا  صارفا    متوجه تقليل يك پديده به بعاد 

اي علاوم اجتمااعي    تحقيقات در مورد مسا ل بررسي شده در ايو پژوهش، در كنار نقش حاشايه 
شناختي وجود ندارد و يا جامعه شناسا  نس ت ههاي علمي جامع دهد كه يا اق الي به يافته نشا  مي

نرايانه در برخورد با  اند. انتقاد پژوهشگر به هر نوع فرايند سيستماتيك تقليلتوجهبه ايو مهم كم
 مسا ل اجتماعي چندبعدي است.

شناساي در بررساي و ارا اه    بنابرايو، انتقاد جدي در ماورد واقعيات باه حاشايه رفاتو جامعاه      
مارگ جامعاه  »راهكار براي بسياري از مسا ل اجتماعي اسات. نويساندنا  خواهاا  صاح ت از     

اي آ  در اياو   اماا از نقاش حاشايه    ،نيساتند  «ن اود  فضاايي باراي علاوم اجتمااعي     »و يا  «شناسي
 اند. زدهتحقيقات شگ ت
ه در حاوزه آماوزش عاالي    شاناختي محرمانا  هااي جامعاه   بخش مهماي از پاژوهش  همچنيو 

بساا انديشايد  باه    هاا تايرير من اي نهااده اسات  چاه       اند و ايو موضوع بر تحليل دسترس ن ودهقابل
هاا و نهادهااي تحقيقااتي باه اياو اساناد و        تدبيري در راستاي دسترسي پژوهشگرا  و پژوهشاگاه 

هااي  در اساتا  آنهاا   هااي زمااني و مكااني و تحليال چنادمتغيره      در ساري  هاا  آ  تحليل و تجميع
هاا را ميسار    تر و جلاونيري از اتاالف هزيناه   مراتب دقي هاي بهنيارينونانو ، امكا  سياست

تواناد نقاش    بعدي، ميچنيو مطالعات تكشناختي و به نقد كشيد  ايوهاي جامعه نمايد. پژوهش
جويانااه مسااا ل  حال مصااالحه »پررنا  علااوم اجتماااعي و ديگاار علاوم انساااني را در كمااك بااه   

 باعث شود. «ها به ود و ترميم ميانجيگري ميا  جامعه مدني و دولت»و تالش براي  «اجتماعي
الايكر، حاا ز اهميات    شناختي در مورد مسا ل فوق عوامل جمعيت ،نونه كه اشاره شدهما 

اي دارا  هاا و رويكردهااي مداخلاه   ناياري سياسات   اي در زميناه كنناده بسيار بوده و نقش تعيايو 
تار روا   ميازا  اياو رفتارهاا در دانشاجويا  سانيو پااييو       ،هستند. در جمعيت دانشجويي كشاور 

تار را  هاي سني پااييو  دانشجويا  نروهبايد اي  بيشتري دارد. ليا رويكردهاي پيشگيرانه و مداخله
 تري تلقي نمايند.مراتب جديجمعيت هدف به عنوا  به

وضاوح  العات در مورد تيرير جنسيت بر رفتارهاي پرخطر نيز بهاز طرفي ديگر، در عموم مط
نونه رفتارهااي  كه پسرا  بسيار بيشتر از دخترا  دانشجو در معرض ارتكاب ايوشود  ميمالحظه 



 هشتم و شماره بيست ♦سال هفتم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     116

دهنده ضرورت توجه بيشتر باه دانشاجويا  پسار در مقايساه باا دانشاجويا        پرخطر هستند و نشا 
 دختر است.
 و مت ااوت  اجتمااعي  و فرهنگي انتظارات جن ، دو بيو تربيتي و يزيست هايت اوت وجود

 از بيشاتر  پسارا   در را پرخطار  رفتارهااي  باه  نارايش  امكاا   احتمااال   پسارا   بيشتر عمل آزادي
 فرهنگاي  هااي  ارزش و انتظارات از ناشي تواند مي همچنيو موضوع ايو. دهد مي افزايش دخترا 

 بيشاتر  جنساي  آزادي و پسارا   باراي  لزوماا   ناه  و دخترا  براي دامنيپاك و ع ت لزوم مورد در
 هااي زميناه  وجاود  به توا مي موضوع ايو داليل از ،عالوه ه(. بAdibnia et al. 2016باشد ) پسرا 
 رواباب  و هاا  نظاارت  باود   محدود بيشتر، عمل آزادي پرخطر، رفتارهاي به نرايش براي مساعد

 ايو ديگر داليل از. كرد اشاره پسرها در يكنواختي به باالتر حساسيت همراه به تر وسيع اجتماعي
 باه  نسا ت  پسارا   و ماردا   عمل و نرايش جامعه، كهكرد  اشاره واقعيت ايو به توا مي موضوع
 (.Shokri et al. 2015) كندمي طرد كمتري محدوديت با را پرخطر رفتارهاي

 و تحصايالت ) ماالي  و انسااني  هااي  سارمايه  كاه  دشا  مالحظه تحقيقات برخي در همچنيو،
 موضاوع  اياو  و ندارناد  پرخطر رفتارهاي با معكوسي صريح پيوند لزوما ( والدينش و فرد درآمد
 منجار  پرخطار  رفتارهااي  كااهش  باه  حتما  بيشتر درآمدِ و تحصيالت كه دارد مهم ايو بر داللت
 و عاالي  آماوزش  مؤسساات  و هاا  دانشگاه روزافزو  توسعه ماجراي در موضوع ايو. شد نخواهد
 سارمايه  صِارف  ،درواقاع . است بسيار اهميت حا ز ها دانشگاه التحصيال فارغ ازحدبيش خروجي
 اجتمااعي  سرمايه ابعاد ديگر با ارت اط بدو  آيد، مي دست به دانشگاه در كه تحصيالتي و انساني

 كااهش  باراي  ايكنناده تعيايو  عامال  تواناد نماي  آياد، ماي  دسات  به خانواده در و مدرسه در كه
 ماورد  در تنهاييبه را ها دانشگاه انر است غيرعلمي و غيرمنطقي ،درواقع. باشد پرخطر رفتارهاي

 باه  چراكاه  دانسات،  مقصار  پرخطار  رفتارهاي به آوري روي كاهش در آل ايده تيريرنياري عدم
 اجتمااعي  سارمايه  باا  والديو تحصيالت شامل خانواده انساني و مالي سرمايه انر كلمو نيز، تع ير
 .(According to Boustani, 2012 ;2000) ماند نخواهد جاي بر چنداني تيرير ن اشد، همراه

 هنجارهاااي و هااا ارزش و اخالقيااات بااا را فاارد كااه پيوناادهايي ديگاار و دينااداري موضااوع
 مطالعاات  از بساياري  در .اسات  باوده  هاا  پاژوهش  توجه مورد همواره نيز دهد مي پيوند اجتماعي
 ارتكااب  و تمايال  كاهش با همسو دينداري ميزا  افزايش كه دش مالحظه پژوهش ايو در ت ييني

 رفتارهااي  از ميزاناي  ايجامعاه  هر در ط يعتا ،. است بوده دانشجويا  ميا  در پرخطر رفتارهاي به
 فردي مسا ل باعث تواند ميآنها  افزايش و دارد وجود( ... و الكل سيگار، مواد، مصرف) پرخطر

 دهاد  مي تشكيل را انساني فرهن  از بزرني بخش ديو كه نيست شكي. باشد جدي اجتماعي و
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 مناساك  باه  هاا  آ  فراواناي  و خود پيروا  ميا  مشترك هاي ارزش و باورها ايجاد با تواند مي كه
 دوام و اساتحكام  موجاب  طريا ،   اياو  از و نماوده  جماع  يكاديگر  دور را آناا   مشترك ميه ي

 تاايرير تحاات اجتماااعي هاااي فعالياات و زناادني(. Bahar & Rahmani, 2012) اجتمااعي نااردد 
 باه  نسا ت آنهاا   نياري  جهات  و كانش  الگوهاي و است اجتماعي كنشگرا  اعتقادات و ها ارزش
 لازوم  پاژوش  اياو  هااي  يافتاه  ليا، (.Talebi & Hajilu, 2013دهد ) مي قرار تيرير تحت را ديگرا 
 دهاد  ماي  نشاا   را باشاند  داشته تمركز مورد ايو بر كه مداخالتي هاي برنامه و اخالقيات به توجه
 جمعيت اقشار ديگر و دانشجويا  ميا  در پرخطر رفتارهاي به آوري روي كاهش به تواند مي كه
 .شود منجر ايرا  در

 موردبررساي،  مسائله  هر به بسته نونانو ، هاياستا  بيو جغرافيايي هايت اوت از بحث در
 مساا ل  تماامي  ماورد  در راآنهاا   لزوما  توا نمي كه آيدمي دست به مهمي هايبينش و هات اوت
 ماورد  در شاود ماي  توصايه  لايا . پرداخت تمام و تام يهاپيشنهاد ارا ه به و داد قرار يكديگر كنار

 مساا ل  از كادام  هار  باه  رباب، ذي نهادهااي  پيشاگيرانه  مداخالت براي مناسب مكاني هايكانو 
 توجاه  ماورد  مسئله هر مورد در را نونانو  هاي سال و ها استا  و نمايد توجه جدانانه صورت به

هاي خراسا  جنوبي، كرمانشاه، كرماا ، خوزساتا ،   استا  ،نونه كه مالحظه شدهما  .دهد قرار
ري باراي  هاا در اولويات بااالت   تهرا ، نلستا ، مازندرا ، سمنا  و همدا  نس ت باه ديگار اساتا    

هاايي كاه چنايو تحقيقااتي      هاي مداخالنه و پيشگيرانه قارار دارناد. از ساوي ديگار، اساتا       برنامه
 اند نيز بايد مورد پژوهش و بررسي قرار نيرند. نداشته
 برحساب  موجود هايداده كه نمود اضافه را تيكر ايو بايد شده اشاره آمارهاي از بحث در
 اشااره  ماورد  پاژوهش  اياو  در شاا   ميانگيو و اندشده محاس ه و آمدهدستبه پيشيو هاي پژوهش

است و  مهم بسيار هاداده دقت افزايش در هاداده كميت كه است حالي در ايو است  نرفته قرار
هاا   هاي زماني ممكو است برحسب كميت و كي يت داده ها يا سري ها در آمار استا  بعضا  ت اوت

 مت اوت باشند.

 پيشنهادها

هااي هادف را عمادتا      كاه كاانو    شاود هاا باه مسائوال  اجراياي پيشانهاد ماي       توجه اياو يافتاه   با
تار، دانشاجويا  مجارد و     وياژه پااييو  هااي ساني نوناانو  باه     دانشجويا  پسر، دانشجويا  نروه

 ها در نظر بگيرند. دانشجويا  ساكو منازل مجردي و نيز ساكو خوابگاه
 دهناده نشاا   ،پسارا   و ماردا   مياا   در شاده  بررساي  اجتمااعي  مسا ل و انحرافات افزايش



 هشتم و شماره بيست ♦سال هفتم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     118

 ياك  اياو  الجارم اسات.   ديگار  ساوي  ازآنهاا   پاييري آسيب و سوييك از جنسيتي هايت اوت
 ماردا   مياا   در پيشاگيري  هايبرنامه به را اولويت بايد نياريسياست نوع هر كه است واقعيت
 هااي كاانو   ماديريت  معناي  باه  بلكاه  نيسات،  زناا   و دختارا   انگاشتو ناديده معني به ايو. دهد

 .است فوري اقدام نيازمند و تراهميت حا ز ايمداخله
 ،هااي مكااني مناساب باراي ماداخالت پيشاگيرانه       شود در مورد كانو  همچنيو، توصيه مي

 هاي مرت ب با هريك در بخش پيشيو رجوع شود. ربب، به هركدام از مسا ل و نقشهنهادهاي ذي
 وضااعيت بااه پيشااگيرانه توجااه باادو  دانشااجويا  وضااعيت و عااالي آمااوزش بااه توجااه

 نشاا   موجاود  هااي  بررساي  تماام . اسات  نابجاا  اماري  اساس از وپرورشآموزش و آموزا  دانش
 اجتمااعي،  نهااد  ياك  كاه  زمااني  و شاود  ماي  شاروع  آماوزي  دانش دورا  از مسا ل ايو دهد مي

 باه  توجه صِرف دهد، نمي انجام خوبي به را كنشگرا  پييري جامعه زمينه در خودش كاركردهاي
 شااودمااي پيشاانهاد لاايا. اساات بينانااهغيرواقااع امااري اجتماااعي نهادهاااي ديگاار در مسااا ل وجااود

 بيشاتر  مراتاب  باه  دارد، وجود اجتماعي مسا ل زمينه در عالي آموزش به نس ت كه هاييحساسيت
 چراكاه  باشد، داشته وجود پرورش و آموزش و خانواده همچو  اجتماعي نهادهاي ساير مورد در

 دانشاگاه  نهااد  كاركردهااي  به اود  در مهماي  تايرير  قطعا  اي، پايه نهادهاي ايو عملكردهاي به ود
صارفا    شاود،  ماي  صح ت دانشجويا  اجتماعي مسا ل مورد در كه زماني بنابرايو،. داشت خواهد
 شاده  آغااز  تدريجي فرايند در مسا ل ايو بلكه دانست، مقصر را دانشگاهيا  و دانشگاه توا  نمي
 .است علمي پيشگيرانه رويكردهاي طري  ازآنها  با مواجهه راه بهتريو و يافته تداوم و

همچنيو امياد اسات كاه ناردش آزاد اطالعاات، حاداقل ماابيو نهادهااي تحقيقااتي مهام           
ازجمله با پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علاوم، تحقيقاات و فنااوري تايميو و     

ت ااع آ ، باار كي ياات  هااا و بااه ، چراكااه ايااو موضااوع قطعااا  باار كي ياات پااژوهش  شااودتضااميو 
عالي تيرير مث ت بر جاي خواهاد نهااد. امياد اسات مسائوال        ها در حيطه آموزشنياريسياست

 االجرا ايو مهم را برآورده نمايند.اي مشترك و الزم ربب با تدويو و تصويب اساسنامهذي
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