
 

 علمیمقاله        http://Rsj.iums.ac.ir      1931 پاییز،  1،شماره  1مجله ره آورد سالمت ،دوره  

 

 3131بررسی دانش و نگرش دانشجویان علوم پزشکی درباره ماده مخدر شیشه در سال 

 

 a_sadim@yahoo.com .کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایالم، ایالم، ایران مینا اسدی: 

تحقیقات بیماری های غیر  پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران و مرکزدانشکده ، گروه پزشکی اجتماعی: مصطفی قربانیدکتر  

  mqorbqni1379@yahoo.com.واگیر، پژوهشکده علوم جمعیتی غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

 babakrm@gmail.com  علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.مربی، دانشکده بابک رستگاری مهر:  

  ی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.بهداشت، دانشگاه علوم پزشک دانشجوی دکترای تخصصی آموزشآرش سلحشوری: 

A.salahshori@yahaoo.com 

  n_falahati@yahoo.com. کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایالم، ایالم، ایراننگار فالحتی: 

  ahpoor123@yahoo.com. نمربی، گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، ایالم، ایرا عبدالحسین پورنجف:

  zar.shafieyan@yahoo.com. کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایالم، ایالم، ایراندکتر زهرا شفیعیان:  

 (. مسئول مولف)*  استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، ایالم، ایران: *دکتر مرتضی منصوریان 

Mansourian55@gmail.com 

 

 

 چکیده 

 در جامعه ی امروزی است اجتماعییکی از مشکالت بزرگ مخدر صنعتی از جمله ماده مخدر شیشه سوء مصرف مواد  زمینه و هدف:

 انجام شد.3131ماده مخدر شیشه در سال  هدف بررسی دانش و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایالم درباره این مطالعه با

مرد( از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایالم در سال  02زن، 302) نفر 022این مطالعه به صورت مقطعی بر روی  روش کار:

راجعه به . با مبود ساخته محقق پرسشنامه، که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری اطالعات، 3131

   پس از جمع آوری اطالعات و دسته بندی آنها،  .پرسشنامه توزیع و توسط آنان تکمیل گردید ،خوابگاه دانشجویان و محیط دانشگاه

 شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  SPSSداده ها وارد نرم افزار آماری 

درصد آگاهی خوب  5/03درصد آگاهی متوسط و  02ضعیف،  درصد آگاهی 5/30افراد شرکت کننده در این مطالعه  یافته ها:

درصد نگرش خوب داشتند. بر اساس یافته های مطالعه میانگین  5/51درصد نگرش متوسط و  5/0درصد نگرش ضعیف،  10همچنین 

. همچنین میانگین (23/10 ±00/7و پسران:  15/03 ±01/0: )دختران نمره آگاهی در دانشجویان پسر بیش تر از دانشجویان دختر بود

از  )یک نفر( درصد5/2(. 70/00 ±37/7 :و پسران 25/00 ±05/30: )دختران نمره نگرش در دو گروه دختر و پسر تقریبا برابر بود

 شرکت کنندکان دو بار مصرف شیشه را تجربه کرده بود. 

نابراین به نظر می رسد اجرای برنامه های با توجه به نتایج پژوهش، آگاهی شرکت کنندگان در مطالعه ضعیف است ب نتیجه گیری:

 آموزشی برای افزایش آگاهی و نگرش همه جوانان و نوجوانان درباره مواد مخدر از جمله شیشه و عوارض آن ضروری باشد.

 آگاهی، نگرش، دانشجویان، شیشه :واژه ها کلید
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 مقدمه  

 در بشری معضالت ترین جدی از مواد یکی سوءمصرف

  انسانی پدیده های پیچیده ترین از یکی و سالهای اخیر

 اجتماعی شغلی، مشکالت مکرر بروز به منجر که باشد می

 و بوده توجه مورد همیشه (. اعتیاد3) میگردد قانونی و

 آن حل برای گوناگونی به روش های ،مختلف جوامع

 حبس، معتادان، کشتار شیوه هایی مانند .کوشیده اند

 درمانهای انواع مخدر، دتجارت موا و کشت از جلوگیری

 این از برخی و کنفرانسها سمینارها برگزاری و پزشکی

 مصنوعی مواد دیگر، پدیدآمدن سوی (. از0) هستند روشها

 افزوده مواد با مداخله مشکالت بر پرخطر و آزمایشگاهی و

ین یا شیشه    متامفتام پرخطر مواد این یکی از است.

 روبه جدیدی مشکل باحوزه مواد مخدر  امروزه (.1است )

 سنتی مواد از مخدر مواد مصرف الگوی تغیر ن،آ و است رو

 های چالش خود نوع در پدیده این و صنعتی است مواد به

 مواد بر خالف صنعتی مواد که چرا. طلبد می را جدیدی

 و شوند نمی کشور وارد مشخصی جغرافیایی مرز از سنتی

 و ساخت های محل به خانگی ناامن و ککوچ البراتورهای

 یا مفتامینامت سوءمصرف. اند گشته تبدیل مواد این تولید

 ما کشور در است صنعتی صد در صد ماده یک که شیشه

 سال در آن مصرف و شده آغاز که است دهه حدود یک

 کنندگان میان سوءمصرف در ای فزاینده رشد اخیر های

 مصرف و کاهش حال در ماده، این قیمت است. داشته مواد

 ت.اس محرك ماده نوعی شیشه (.4) است به افزایش رو آن

عصبی  سیستم فعالیت که دهستن موادی ها محرك

 قلب ضربان رفتن باال موجب و دهند می افزایش را مرکزی

ان       آس را نتیجه هشیاری در .شوند می خون فشار و

 را بودن انرژی پر و نفس به اعتماد از احساسی و می سازند

(. 4) برند می باال را رفتار و کردن فکر عتو سر دهند می

میلیون نفر  352-052بر پایه ی برآوردهای جهانی، حدود 

دست کم یک بار مواد غیر قانونی را  ،0220 سال در

 جرم و مخدر مواد دفتر گزارش به (. بنا0) مصرف کرده اند

مصرف  تعداد میالدی 0224 سال در ملل سازمان

 نفر میلیون 305 رقمی حدود مخدر مواد انواع کنندگان

   شامل را جمعیت جهان درصد 1 که است شده برآورد

 و نوع آمفتامینها از محرك مواد بین، این در و می شود

 در کننده مصرف نفر میلیون 12 مجموع با ها مفتامینامت

 3122 حداقل حاضر حال دارد. در قرار مصرف دوم ردیف

 ترکیبات نهاآ بین که از دارد وجود محرك ماده نوع

 در را بیشترین مصرف کوکا، های فراورده و آمفتامینی

اکستازی و  ترکیب به میتوان بین این در .دارد جهان

 مصرف نیز میزان ایران در(. 3) کرد اشارهمتامفتامین 

 درصد 30 ،شهر ساله ی 05 تا 35 جوانان بین در اکستازی

 فسوءمصردرصد  5 حدود تهران در دیگری مطالعات در و

 1/4 گیالن، و بیرجند شهر دانشجویان میان در مواد این

 این (. معضالت اجتماعی3) است شده گزارش درصد

 این و چشمگیر بوده توسعه، حال در کشورهای در مسئله

 معرض در جوان، جمعیتی بافت بودن دارا دلیل به کشورها

 سایر اقشار مانند نیز دانشجویان .ددارن قرار بیشتری خطر

 در مواد مصرف اثرات .نیستند امان در معضل این زا جوان

(. 3) است شده گزارش کشنده گاهی و عمیق دانشجویان

 رشد بودن جمعیت ایران، جوان کارشناسان، اعتقاد به

 مخدر مواد مصرف و سهولت بودن دسترس در شهرنشینی،

 کشور در مواد این مصرف شیوع عوامل مهم از صنعتی

 همه و صنعتی سنتی از اعم خدرم مواد خطر چه اگر است.

 شرایط دلیل به کشور ما اما کند، می تهدید را کشورها

       کشور افغانستان مرزی با هم و جغرافیایی خاص

 مشکالت با جهان در مخدر مواد تولید کننده ترین بزرگ

 ساختار به توجه با ایران کشور در ت.اس مواجه بیشتری

شیوع  برای الزم های زمینه بودن فراهم و جمعیت فعلی

 در معرض نفر میلیون 44 حدود جوانان، بین در اعتیاد

 روانی دانشجویان به بهداشت و سالمتی. (5) هستند خطر

 های نگرانی و ها مشغولی دل از یکی جامعه نخبگان عنوان

 تعداد حال، این با ؛تاس گیرندگان و تصمیم ریزان برنامه

 این درت. اندك اس حیطه این در گرفته انجام های پژوهش

 را مواد مصرف طورمستقیم به که هایی پژوهش تعداد بین،
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د     محدو نیز باشد، کرده بررسی میان دانشجویان در

 شناسی سبب در اجتماعی و فردی متعدد عوامل. (0)است 

 به یکدیگر با تعامل در که مؤثرند اعتیاد و سوء مصرف

 مان(. در7) شوند می منجر اعتیاد و شروع مصرف

 .است فرسا طاقت و دشوار پرهزینه، نیز سوءمصرف مواد

 در تواند مواد می مصرف سوء از پیشگیری بنابراین،

 اجتماع به سنگین های هزینه تحمیل از جلوگیری

 اعتیاد، از پیشگیری مهم های از شیوه یکی. کند جلوگیری

مضرات  و خطرات از مردم مختلف اقشار کردن آگاه

 ت.اس زندگی های مهارت آموزش ایهار و مواد سوءمصرف

 سالمت بر مواد نامطلوب مصرف تأثیر از فرد هر اگر

 مطلع اش خانواده و خود اجتماعی و روانی روحی، جسمی،

 (.0) زند می دست کار این به کمتر کند، باور را آن و باشد

و  شده افراد در مثبت نگرش باعث آگاهی، اصالح یا افزایش

 ءارتقا به که است عملکردی و فتارر به تبدیل قابل نگرش

داشتن اطالعات (. 0) کند می کمک جامعه و فرد سالمت

پایه در زمینه مصرف این ماده خطرناك برای برنامه ریزی 

برنامه های پیشگیری و آموزشی آینده ضروری به نظر می 

هدف بررسی میزان آگاهی و مطالعه با این بنابراین . رسد

نشگاه علوم پزشکی ایالم نسبت نگرش دانشجویان دا نحوه

  انجام شد.شیشه به مصرف 

 راکروش 

که در  بودتحلیلی  _توصیفی  پژوهش حاضر مطالعه ای

. انجام شددر دانشگاه علوم پزشکی ایالم  3131سال 

با توجه به حجم جامعه مورد نظر  نمونه الزم برای پژوهش

به دست آمد، نفر  022های آماری،  استفاده از فرمولو 

هر  از سپس به روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ها

شدند. جمع آوری اطالعات از طریق دانشکده انتخاب 

پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار و پایایی آن زیر 

نظر متخصصین تایید شد. با مراجعه به خوابگاه ها و 

محیط دانشگاه پرسشنامه بین دانشجویان توزیع و توسط 

اطالعات  :بخشید. پرسشنامه شامل سه آنها تکمیل گرد

گاهی آسواالت بخش ، پرسش 31شامل  دموگرافیک

سوال که سواالتی در زمینه اثرات کوتاه مدت و  37شامل 

بلند مدت ماده مخدر شیشه، اثرات شیشه بر حس های 

بویایی و شنوایی، اثرات روانی مصرف شیشه و ... بود. 

های صحیح نمره  جهت نمره دهی به این سواالت به پاسخ

و به پاسخ های غلط نمره  0، پاسخ های نمی دانم نمره 1

تعلق گرفت. بر این اساس بیشترین نمره بالقوه کسب  3

می باشد.  37و کمترین نمره  53شده در بخش آگاهی 

   در ینگرشبخش سوم این پرسشنامه شامل سواالت 

سوال با مقیاس لیکرد و  35شامل شیشه زمینه ی مصرف 

رت طیف کامال موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و بصو

تعلق  5تا  3که به این سواالت نمره  د،کامال مخالفم بو

 32حداکثر نمره نگرش در مورد ماده مخدر شیشه . گرفت

پس از جمع آوری پرسشنامه ها و بود.  30و حداقل آن 

و به کمک آمار توصیفی  SPSSورود دادها به نرم افزار 

 داده هاو تست های من ویتنی و کروسکال والیس تحلیلی 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا میزان آگاهی و نگرش 

 مورد ارزیابی قرار گیرد.  شرکت کنندگان در این مطالعه

 یافته ها

 42درصد زن و  02شرکت کنندگان در این مطالعه 

درصد از افراد تحت بررسی در رده  5/35درصد مرد بودند. 

سال بودند و میانگین سنی شرکت کننده  05 -33سنی 

نتایج این مطالعه بود.  00/00 ± 13/1گان در این مطالعه 

دو بار سابقه  از دانشجویاندرصد )یک نفر(  5/2نشان داد 

 02درصد آگاهی ضعیف،  5/30. داشتمصرف شیشه 

خوب داشتند. درصد آگاهی  5/03درصد آگاهی متوسط و 

درصد نگرش  5/0یف، درصد نگرش ضع 10 همچنین

میانگین کلی درصد نگرش خوب داشتند.  5/51متوسط و 

میانگین نمره ی  بود. 43/12 ± 40/0نمره ی آگاهی 

  و 15/03 ± 01/0آگاهی در زنان و مردان به ترتیب 

بود. میانگین کلی نمره ی نگرش  23/10 ± 00/7

میانگین نمره ی نگرش در زنان و  بود. 15/00 03/33±

 بود. 00 /70 ±37/7و  25/00 ±05/30ترتیب  مردان به
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در این مطالعه یک سوال در زمینه منبع کسب  

 50 اطالعات در زمینه ماده مخدر شیشه وجود داشت که

درصد 5/4درصد از افراد مورد مطالعه رادیو و تلویزیون، 

درصد پوسترهای بهداشتی،  5/1درصداستاد،  32روزنامه، 

        درصد دوستان، 5/33اص، درصد آموزش در دوره ای خ 3

درصد سایر منابع را اولین منبع  3درصد اینترنت،  5/4

کسب اطالعات خود در رابطه با متامفتامین )شیشه( اعالم 

 کردند.

جنس، رشته تحصیلی، درآمد خانواده،  پژوهشدر این 

سب سطوح شغل پدر، سابقه مصرف متامفتامین بر ح

آزمون اما  .اشتآگاهی تفاوت معنی داری وجود ند

ت مادر بین میزان تحصالکروسکال والیس نشان داد 

( و میزان آگاهی 0)جدول  پدر تحصیالت ( و3)جدول 

شرکت کنندگان در باره ماده مخدر شیشه ارتباط معنی 

 دار آماری وجود داشت. 

جنسیت، رشته تحصیلی، درآمد خانواده،  پژوهشدر این 

در، شغل مادر و تحصیالت مادر، تحصیالت پدر، شغل پ

مقطع تحصیلی بر حسب سطوح مختلف نگرش تفاوت 

 . معنی داری را نشان نداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشجویان مورد مطالعه  ارتباط سطوح آگاهی بر حسب تحصیالت مادر -3جدول 

 آگاهی

 تحصیالت مادر

  جمع خوب متوسط ضعیف

 

 

p-value= 

0.017 

 

df= 6 

 درصد فراوانی درصد نیفراوا درصد فراوانی درصد فراوانی

 5/03 53 0/17 30 1/01 00 5/42 35 بی سواد

 10 70 1/30 7 7/43 52 5/42 35 ابتدایی و راهنمایی

 00 44 0/05 33 1/01 00 5/31 5 متوسطه

 5/30 05 3/02 3 7/33 34 4/5 0 دانشگاهی

 322 022 322 41 322 302 322 17 جمع
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 وح آگاهی بر حسب تحصیالت پدر دانشجویان مورد مطالعهارتباط  سط -2جدول 

 آگاهی

 

 تحصیالت پدر

  جمع خوب متوسط ضعیف

 

 

 

 

p-value= 

0.043  

 

df= 6  

فراوان درصد فراوانی درصد فراوانی

 ی

فراوان درصد

 ی

 درصد

 5/30 17 1/30 7 5/37 03 1/04 3 بی سواد

ابتدایی و 

 راهنمایی

37 3/45 42 1/11 0 0/30 05 5/10 

 5/04 43 3/14 35 7/03 00 0/03 0 متوسطه

 5/04 43 0/12 31 5/07 11 3/0 1 دانشگاهی

 322 022 322 41 322 302 322 17 جمع
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 بحث 

اعتیاد یک مشکل اجتماعی و پدیده مخرب است که 

همانند سایر انحرافات اجتماعی پر ارزش ترین سرمایه 

         نی نوجوانان و جوانان را به نابودی های کشور یع

(. متاسفانه عالوه بر مصرف مواد مخدر 3) می کشاند

سنتی و طبیعی، در سالهای اخیر بالیی بس عظیم تر و 

خانمان سوز تر بر جوامع نازل شده و آن هم استفاده از 

طیف جدید و گسترده دیگری از مواد اعتیاد آور است که 

به صورت مصنوعی در آزمایشگاه تهیه و تولید می شود و 

 (.32) گردان نامیده می شوند تحت عنوان مواد روان

افزایش یا اصالح آگاهی، باعث نگرش مثبت در افراد شده 

و نگرش قابل تبدیل به رفتار و عملکردیست که به ارتقای 

(. یافته های این 0سالمت فرد و جامعه کمک می کند )

مورد نفر جامعه ی آماری  022تحقیق نشان داد که از 

یشه مصرف کرده بود و )یک نفر( از آنان ش 5/2مطالعه 

این در حالی است که در مطالعه ی دیگری که در دانشگاه 

درصد از دانشجویان  30های شهر همدان انجام شده است 

مصرف اکستازی را در درصد  5/0مصرف متآمفتامین و 

(. بر اساس آمارهای 3) طول عمر خود تجربه کرده اند

ی در انستیتو ملی سوءمصرف مواد، کاهش مصرف اکستاز

 0220   در سال  %7به  0223در سال  %3دانشجویان از 

رسیده است که بیشترین دلیل  0221در سال  %4و 

(. در 33) کاهش، به افزایش آگاهی افراد نسبت می دهند

در کشور تایوان انجام  0220مطالعه ی دیگر که در سال 

شد شیوع مصرف اکستازی در بین دانشجویان یک درصد 

(. از یافته های دیگر این پژوهش 30) گزارش شده است

سنجش میزان آگاهی دانشجویان نسبت به ماده مخدر 

از  %5/30متامفتامین می باشد. که بر این اساس 

      آگاهی متوسط و %02دانشجویان آگاهی ضعیف، 

آگاهی خوب داشتند. این در حالی است که در  % 5/03

یزان آگاهی تحقیقی مشابه که دانشگاه لندن انجام شد، م

دانشجویان از اثرات قرص های اکستازی در سطح باالیی 

درصد اکستازی را به عنوان یک داروی مضر  02بود و 

در دانشگاه همچنین در تحقیقی که  (.31) معرفی کردند

دانشجویان  درصد از 1/07علوم پزشکی گرگان انجام شد 

درصد 7/30درصد آگاهی متوسط و  1/50آگاهی کم، 

که در ی ایافته های مطالعه . (34) داشتند ادآگاهی زی

انجام شد نشان  دانشگاه های تهران و علوم پزشکی ایران

میانگین نمرات آگاهی در دانشجویان دانشگاه علوم داد 

میانگین نمرات آگاهی دانشجویان  و 04/0پزشکی ایران 

نتایج پژوهش حاضر نشان . (35) بود 40/7دانشگاه تهران 

 % 5/51نگرش متوسط ،  % 5/0ضعیف، نگرش  %10 داد

نگرش خوب داشتند. در حالی که در تحقیقی که در 

دانشکده های بهداشت و معماری دانشگاه شهید بهشتی 

پژوهش (. در 3) نگرش خوب داشتند % 1/07انجام شد، 

جنس، رشته تحصیلی، درآمد خانواده، شغل پدر،  حاضر

تفاوت  سابقه مصرف متامفتامین بر حسب سطوح آگاهی

که در  یتحقیق .(p>0.05) معنی داری را نشان نداد

علوم پزشکی و پیام نور گناباد انجام شد  ،دانشگاه های آزاد

 بین میانگین نمره آگاهی و متغیرهای جنس، محل زندگی

     دانشگاه محل تحصیل ارتباط معنی داری وجود و 

دانشکده های که در همچنین در تحقیقی  .(32) نداشت

رابطه انجام شد شت و معماری دانشگاه شهید بهشتی بهدا

معنا داری بین آگاهی با رشته تحصیلی، جنسیت و محل 

نتایج پژوهش (. 3) اقامت و وضعیت تاهل وجود نداشت

نشان داد بین میزان تحصیالت مادر، میزان حاضر 

تحصالت پدر، شغل مادر و مقطع تحصیلی بر حسب 

اری وجود داشت. این سطوح مختلف آگاهی تفاوت معنی د

در حالی است که در تحقیق مشابه دیگر که در بیرجند 

انجام شد بین مصرف قرص های اکستازی با محل زندگی، 

      جنس و سطوح آگاهی ارتباط معنی داری وجود

نیز شیوع انجام شد گناباد  ی که در(. در تحقیق30) داشت

سوءمصرف مواد روانگردان با سطح نگرش، جنس، محل 

سکونت، میزان درآمد، شغل پدر و سوء مصرف مواد رابطه 

نشان نتایج پژوهش حاضر (. 32) معنی داری وجود داشت

داد جنسیت، رشته تحصیلی، درآمد خانواده، تحصیالت 
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مادر، تحصیالت پدر، شغل پدر، شغل مادر و مقطع 

تحصیلی بر حسب سطوح مختلف نگرش تفاوت معنی 

ر دانشکده های بهداشت و داری ندارد. در تحقیقی که د

معماری دانشگاه شهید بهشتی انجام شد رابطه معنی 

داری بین نگرش با رشته تحصیلی جنسیت و محل اقامت 

مشاهده شد. همچنین بین نگرش و وضیت تاهل رابطه 

 (. با توجه به نتایج پژوهش3) معنی داری وجود داشت

، آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به مصرف شیشه حاضر

در سطح مناسبی قرار ندارد. از آنجا که دانشجویان در 

برابر مواد مخدر از اقشار آسیب پذیر جامعه می باشند باید 

میزان آگاهی و نگرش آنان نسبت به انواع مواد مخدر از 

       بنابراین به نظر .باشد ییجمله شیشه در سطح باال

و  می رسد اجرای برنامه های آموزشی برای افزایش آگاهی

نگرش همه جوانان و نوجوانان درباره مواد مخدر از جمله 

  متامفتامین و عوارض آن ضروری باشد.

 تقدیر و تشکر  

این مقاله حاصل پژوهش مصوب کمیته تحقیقات 

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایالم است. نویسندگان 

بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از شرکت 

 العه اعالم می دارند.کنندگان در این مط
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Abstract 

Background: Crystal meth addiction is one of the important social problems in modern 

society. The aim of this study was survey of knowledge and attitude of Ilam University of 

medical sciences students about Crystal meth in 2014 

Methods: this cross sectional study cared out through 200 Ilam University of Medical 

Sciences students (120 females and 80 males) in 2014. The data were collected by 

questionnaire that contains demographic, knowledge and attitude question about crystal meth 

abusing. After collecting and classified of the data, the data were analyzed by SPSS software.  

Results: The mean of age of subjects was 22.62 that in the present study, 18.5 % of them 

had weak knowledge, 60 % had moderate knowledge and 21.5% had strong knowledge about 

crystal meth and also 38 % had weak attitude, 8.5 percent had middle attitude and 53.5 % had 

strong attitude. According to the results, the knowledge score in male students was higher 

than females (males: 32.01, females: 29.35). Also the mean of score of attitude in both groups 

of males and females was almost the same, (Males: 66.78, females: 66.05). 0.5% (one 

present) of participants had experience two times of consuming crystal meth. 

Conclusion: According to the results, the knowledge of participant was weak. So it seems 

that doing educational programs is necessary to increasing knowledge and improving the 

attitude of young people about crystal meth. 

 

Keywords: knowledge, attitude, students, crystal meth 
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