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 44، شمارهدوازدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  *****، عليرضا حيدرنيا****زاده ، ابراهيم حاجي***طارميان فرهاد، **علي منتظري، *محمود طاووسي
  

 هدف اين مطالعه بررسي عوامـل مـؤثر بـر قـصد سـوء مـصرف مـواد مخـدر در                      :مقدمه
  .ريزي شده است نوجوانان در چارچوب نظرية رفتار برنامه

هاي نظرية ياد شده همراه بـا سـئواالتي در            حاوي سازه اي     با استفاده از پرسش نامه     :روش
 سـالة مقطـع     19 تـا    15 نوجوان پـسر     433اي، اطالعات الزم از       خصوص متغيرهاي زمينه  
هاي متناسـب آمـاري       آوري گرديده و سپس با استفاده از آزمون         دبيرستان شهر تهران جمع   

 رفتاري به منظور كشف عوامل   اي با متغير وابستة قصد      ارتباط بين متغيرهاي اصلي و زمينه     
  .مرتبط با سوء مصرف مواد مخدر بررسي شد

قـصد  )  شـده  به جز كنتـرل رفتـاري درك      (ريزي    هاي نظرية رفتار برنامه      سايرسازه :ها  يافته
هـاي نظريـه      كنند؛ ضمن اين كه در بررسي پيش بيني كننده، سازه           رفتاري را پيش بيني مي    

بـه جـز كنتـرل      (هـا     ير اخير نيز همراه با سـاير سـازه        همراه با متغير مصرف دخانيات، متغ     
در بررسي ارتباط بـين قـصد رفتـاري و          . پيش بين قصد رفتاري بودند    ) رفتاري درك شده  

اي نشان داده شد كه متغيرهاي وجود مصرف كنندة دخانيات و مواد مخدر               متغيرهاي زمينه 
 با قصد سـوء مـصرف مـواد         در ميان اعضاي خانواده و دوستان، سواد مادر، پاية تحصيلي،         

  . مخدر رابطة معنادار دارند
ريزي شده در خصوص پيش بينـي          نتايج اين مطالعه نشان داد كه نظرية رفتار برنامه         :بحث

هاي آن متغيرهاي ديگـري چـون    مخدر تأثير گذار بوده و عالوه بر سازه سوء مصرف مواد  
نند بر قصد سـوء مـصرف مـواد         توا  اي مي   مصرف دخانيات و نيز برخي از متغيرهاي زمينه       

  . مخدر در ميان نوجوانان اثر گذار باشند
  .ريزي شده سوء مصرف مواد مخدر، نوجوانان، نظرية رفتار برنامه: ها كليد واژه

  01/12/90: تاريخ پذيرش      11/10/89 :تاريخ دريافت
                                                           

  مركز تحقيقات سنجش سالمتدكتر آموزش بهداشت، * 
  جش سالمتدكتر سالمت همگاني، مركز تحقيقات سن** 

  ، دانشگاه زنجان شناس باليني روان** *
  دكتر آمار زيستي، دانشگاه تربيت مدرس*** *
  < hidarnia@modares.ac.ir > دانشگاه تربيت مدرس آموزش بهداشت،**** *
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  مقدمه
منوعيـت مـصرف    از اولـين احكـام م     . اي ديرينه دارد    مصرف مواد مخدر در كشور ما سابقه      

شود كه عوارض آن صدها سال اسـت          گردد، روشن مي     سال پيش باز مي    400ترياك كه به    
در طول قرن اخير ورود هروئين و مواد        . كه توجه سياستمدارن را به خود جلب كرده است        

هاي متعددي    تر شده، و به موازات آن سياست        ديگر وضعيت مصرف مواد در كشور پيچيده      
بـديهي اسـت كـه در چنـين     . و كاهش عوارض آن اتخاذ گرديده است   براي كنترل مصرف    

تواند نقش اساسي در بهبود سياسـت         شرايطي، توليد اطالعات و دانش داخلي مورد نياز مي        
ايـران كـشوري    ). 1384رحيمـي مـوقر،     (ريزي و انجام مداخالت ايفا نمايد         گذاري، برنامه 

 در طول سه دهة اخيركشورمان شاهد       .وسيع و داراي سابقة غني فرهنگي و اجتماعي است        
به اين معني كه در حال گذر از جامعـة در حـال             . تغييرات بسيار عميق اجتماعي بوده است     

اين فرآيند گذر در تعامل بـا خـصوصيات   .  توسعه و سنتي به سمت جامعة صنعتي بوده ايم       
جهي شـده   منحصر به فرد فرهنگي و اجتماعي ايران، منجر به مشكالت اجتماعي قابـل تـو              

با در نظر گرفتن سابقة چند صـد  . آن است هاي بارز است، كه اعتياد به مواد مخدر از نمونه
رحيمـي  (پذيري جامعه پـي بـرد    توان به شدت آسيب     سالة مصرف مواد افيوني در ايران مي      

 .)1381موقر، 

 سوء مصرف مواد يكي از معضالت بهداشتي، درماني و اجتماعي جهان امروز اسـت و     
ايـران نيـز بـه    . توان ادعا كرد كه تمامي جوامع كم و بيش با آن درگيري دارند        جرأت مي به  

ترين توليد كنندة ترياك جهان است و به ديگر داليـل        دليل همسايگي با افغانستان كه بزرگ     
حـال آن   . رود  مصرف مواد در جهان به شمار مـي         تاريخي و اجتماعي، يكي از قربانيان سوء      

ذشته قربانيان زيادي براي مبارزه با اين مـشكل بـزرگ داده و بخـش               كه طي بيست سال گ    
هـاي ملـي را صـرف پيـشگيري و غلبـه بـر ايـن معـضل نمـوده اسـت                        عظيمي از سرمايه  

در اين ميان موضوع سوءمصرف مواد نيز به عنوان يك مشكل اساسي            ). 1381جوانبخت،  (
ژوهـشي را بـه خـود جلـب         در سطح ملي و بين المللي توجه بسياري از مراكز علمـي و پ             
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مصرف مواد با   هاي منفي اقتصادي اين مشكل، معموالً سوء صرف نظر از پيامد. نموده است
هـاي آموزشـي، ناتمـام گذاشـتن          هاي نامطلوب ديگر نظير كاهش فرصت       بسياري از پديده  

همچنـين سـوء مـصرف مـواد در         . ثباتي شغلي رابطـه دارد      هاي مرسوم آموزشي و بي      دوره
هاي زودرس و نيز داشتن فرزند را در سنين پـايين افـزايش داده و        احتمال ازدواج  نوجواني

براسـاس  ). 1383بهرامي احسان، (احتمال وقوع رفتارهاي مجرمانه را ارتقاء خواهد بخشيد        
، دامنة اعتيـاد در كـشور       1386ارزيابي سريع وضعيت اعتياد در كشور در سال       نتايج آخرين   

 هـزار و ميـانگين      200 هزار نفر، با ميانگين يـك ميليـون و           700  هزار تا يك ميليون و     800
 سال رسيده است و معتادان ايراني ساالنه معادل سه ميليارد دالر يعنـي              5/32سني اعتياد به    

رفيعـي،  (كننـد    درصد از درآمد نفتي كشور در شرايط عادي را صرف مـواد مخـدر مـي          15
ي همچـون سـن، جنـسيت، تحـصيالت،         دهد كه عوامل متعـدد       مطالعات نشان مي   .)1386

حضور فرد مصرف كننده يا معتاد در خانواده درفرآيند سوء مصرف و اعتياد به مواد مخـدر        
هـاي شخـصيتي بـه عنـوان عوامـل            ؛ كه در اين ميان ويژگي     )1383بهرامي احسان،   (مؤثرند
كـه  . كنند اي را در شروع مصرف مواد مخدر ايفاء مي          كننده نقش برجسته    ساز و تعديل    زمينه

هـاي    توان عوامل و زمينه     به طور كلي مي   . تفاوت سني، جنسي، و فرهنگي در آن تأثير دارد        
اجتماعي و فرهنگي گرايش به مواد را به عنوان يك معضل اجتماعي بـه طـور مـستقيم بـا                    

ها و مفاسـد اجتمـاعي كـه از           افزايش آسيب . هاي اجتماعي ارتباط داد     ساير مسائل و پديده   
ساز استعداد براي گـرايش بـه ايـن معـضل را فـراهم                عتياد است، نيز خود زمينه    پيامدهاي ا 

توان به حيطة فرهنگي  هاي اجتماعي و فرهنگي گرايش به مواد مي از عوامل و زمينه. كند  مي
بهرامي احـسان،  (شامل در دسترس بودن مواد و شايعات پزشكي و فقر آگاهي          [ـ اجتماعي   

روابط زناشـويي والـدين، وجـود يـك معتـاد در خـانواده              ، حيطة خانوادگي شامل     )]1383
، متغيرهـاي كنترلـي   )1381كاليـد،  ( ، روابـط والـدين و نوجوانـان   )1383بهرامي احسان، (

، حيطة همساالن و دوستان، حيطة شخصيتي كودك و نوجوان شامل           )1381كاليد،   (والدين
 اشـاره   )1381كاليـد،    (متعارف بودن كنترل هيجاني، عملكرد هيجاني، وابستگي اجتمـاعي        
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مـصرف و وابـستگي بـه آن، رابطـه            ازآن جا كه بين زمان شروع مصرف مواد و سوء           . نمود
دستي برآغـاز مـصرف مـواد مخـدر، الكـل،             وجود دارد، مداخالت زود هنگام، جهت پيش      

هـا نوجوانـان    بوده والزم است بسياري از اين برنامه دخانيات و ديگر موارد مشابه ضروري
اهنمايي و ابتداي دبيرستان را به علت اين كه اكثر افراد براي اولين بار در اين سـنين             دورة ر 

  .)Jennifer , 2003(كنند، مورد هدف و توجه قرار دهند  مصرف مواد را تجربه مي
دهـد مـصرف مـواد در ميـان           در حال حاضر اطالعاتي در دست اسـت كـه نـشان مـي             

مصرف مواد مخـدر در بـسياري از          سوء. ه است نوجوانان و جوانان افزايش چشمگيري يافت     
هاي كاهش مصرف مواد      ترين راه   شود، بنابراين يكي از مهم      افراد از سنين دبيرستان آغاز مي     

از نظر اكثر افـرادي     ). 1384،  رحيمي موقر (مخدر در بزرگسالي كنترل آن در نوجواني است       
كند ايـن اسـت كـه         را تهديد مي  ترين خطري كه اين گروه        كنند، مهم   كه با نوجوانان كار مي    

هـاي نامناسـب از جملـه         ها به عنوان واكنشي در قبال قـرار گـرفتن مكـرر در موقعيـت                آن
احساس ناامني، فشار، آشفتگي رواني، احساس حقارت، طرد شدگي و بيگـانگي، تعـارض              

شـمار بـسياري از نوجوانـان       . برنـد   با والدين با مشكالت روزمره به مواد مخـدر پنـاه مـي            
توانند صرفاً به طور تفريحي و يا براي كسب تجربـه، مـواد             كنند كه مي    پذير گمان مي    يبآس

يابند كه مصرف اين مواد به صـورت تكيـه گـاه              مخدر را مصرف كنند، اما به زودي در مي        
دوران . )1384،  رحيمـي مـوقر   (تواننـد آن را كنـار بگذارنـد           آيد و نمـي     ها در مي    رواني آن 

قدم گذاردن به اين دوره معموالً بـا        . اهميت در فرآيند رشد آدمي است     نوجواني از ادوار پر   
شود و شكوفايي غريزة جنسي، تثبيت و تحكـيم عاليـق و منـافع شخـصي و                 بلوغ آغاز مي  

تغييـر و تحـول     . هاي مهم ايـن دوره اسـت        اجتماعي و ميل به آزادگي و استقالل از ويژگي        
از يـك   . سازد  هاي جديدي را مطرح مي      هجسمي، رواني و شخصيتي در اين دوران، خواست       

هاي نوجواني، همچنين پذيرفته شدن و  ها به تبعيت از ارزش  سو فشار غرايز و نيازها و ميل      
ريزي زندگي مستقل     هاي همسال، فشارهاي گروهي، ميل به ابراز وجود، پي          جذب در گروه  

هـا،    توجه به خواسـته   وغيره، و از طرف ديگر فقدان امكانات، روابط نامناسب عاطفي، عدم            
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تجربگي و عدم شـناخت كـافي، او را در يـك بحـران                ها و نظرات نوجوان و نيز بي        ارزش
كفـايتي بـه بـار        ثمري، پوچي و بي     دهد و عوارضي چون بي      كافي و آشفتگي رواني قرار مي     

ــي ــراهم     . آورد م ــاد در آن ف ــه اعتي ــاعي از جمل ــات اجتم ــه انحراف ــرايش ب ــه گ در نتيج
  . )1378ن، طارميا(شود مي

مـصرف مـواد    كارآمدترين روش بـراي پيـشگيري از        » پيشگيري اوليه «رسد     به نظر مي  
هـدف  و ، (Gossop , 1990)بروز و افزايش شيوع اعتياد در جامعه باشـد همچنين  مخدر و

ي پيشگيري از مصرف مواد مخدر، اطمينان از عدم مواجهه جمعيت بـا مـواد مخـدر و                  ينها
در اين مطالعه كـه بخـشي از يـك    . استت انجام رفتارهاي پرخطر در موقعي عدم اتخاذ آن 
تر است، محققان به دنبال اين امر هستند كه عوامل مرتبط با سوء مصرف مواد                 تحقيق وسيع 

هـاي    مخدر در نوجوانان را شناسايي نمايند؛ و براي حصول اين امر محققان بررسي پيش بـين               
و ) يش بين رفتار سوء مصرف مـواد مخـدر اسـت          ترين عوامل پ    كه خود از مهم   (قصد رفتاري   

 .اند اي را متغير فوق، مورد توجه قرار داده نيز بررسي رابطه برخي از متغيرهاي زمينه

  
  ها  روش

موسوي، % (7/5 با توجه به گزارش مصرف مواد مخدر نوجوانان در مطالعات گوناگون 
تفاده از ميـانگين سـه ميـزان    ، با اسـ )poorasl, 2007(% 2، و )1381جزايري، % (5، )1379
  . محاسبه شد386تعداد نمونه % 2و با در نظر گرفتن خطاي %) 2/4( فوق

 /Z p( p)
n

d

 


2
1 2

2
1  

در ضمن با توجه به رويكرد محققان براي انجام تحليل عاملي و نياز به تعداد سه تا ده                  
 450ن تحليـل، بـيش از    جهت انجام اي)Munro, 2005(نفر به ازاي هر سئوال پرسش نامه 

 433هاي مخدوش تعداد      نامه  نوجوان در مطالعه شركت داده شدند كه پس از حذف پرسش          
نمونه در مطالعه باقي ماندند كه پس از تأييد روايي صوري و محتوايي و نيز بررسي پايايي                 
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لعه نامه، ضمن انجام تحليل عاملي و تأييد روايي سازه، كلية اطالعات مربوط به مطا               پرسش
  . آوري شد نيز از اين تعداد نمونه جمع

بـا  ( سـاله  19 تـا  15 جامعة نمونه در اين مطالعة مقطعي، نوجوانان دانـش آمـوز پـسر              
 14 و   5 دبيرستان دومنطقة    6، از   ) سال 721/0سال و انحراف معيار سني      8/16ميانگين سني   

  . آموزش و پرورش تهران بودند، كه به صورت تصادفي انتخاب شدند
ريـزي   هاي نظرية رفتـار برنامـه      اي حاوي سازه    اطالعات اين مطالعه توسط پرسش نامه      
به همراه سئواالتي در رابطه با متغيرهاي ديگر (Theory of Planned Behavior-TPB)شده 

سـئواالت مربـوط بـه      . آوري گرديـد    از جمله عوامل دموگرافيـك، از جامعـة نمونـه جمـع           
 استفاده از دو راهنماي طراحي پرسش نامه بر اسـاس ايـن             هاي اصلي نظرية مذكور با      سازه

  Ajzen , 2002). وFrancis , 2004(نظريه طراحي و تدوين شد 
 شيوة كيفي به محتوايي روايي و صوري روايي بررسيهاي  روش از بررسي روايي اي  بر

 حاسـبة م و متخصـصان  نظـر  گيري از بهره با كمي شيوة به و متخصصان پانل از گيري بهره با

بـراي تعـداد ده    62/0 با حد نصاب (Content Validity Ratio-CVR)محتوا  روائي نسبت
، و نيـز روايـي سـازه    )Randall , (2005نفر اعضاي پانل متخصصان طبـق جـدول الوشـه       

  . با استفاده از نرم افزار ليزرل بهره گرفته شد) تحليل عاملي تأييدي(
 نظر در با كرونباخ آلفاي ضريب( دروني ستگيهمب روش سنجش از پايايي بررسي  براي

  .  و روش بازآزمايي استفاده شد7/0 از تر بيش يا مساوي نصاب گرفتن حد
 پس از بررسي روايي و پايايي، تحليل عاملي تأييدي براي بررسـي روايـي وابـسته بـه                 

هـاي متعـددي بـراي بررسـي          براي خصوص تحليل عاملي شـاخص     . سازة ابزار انجام شد   
ها   هاي استانداردي تعيين شده است؛ كه از ميان آن          ش وجود دارد كه براي هريك ميزان      براز
 Root Mean Square Error of)) تـوان بـه جـذر بـرآورد مربعـات خطـاي بـرآورد        مـي 

Approximation- RMSEA نسبت مجـذور كاي به درجة 05/0تر از   مطلوب كممقدار با ،
هاي ديگر از جمله شاخص        است و شاخص   3تر از      كم  قابل قبول  مقادير با   )df /2x(آزادي  
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 Nor med Fit)، شاخص برازش غير هنجار (Normed Fit Index-NFI)برازش هنجار شده 

Index Non-NNFI) شاخص برازش تطبيقـي ،  (Comparative Fit Index-CFI)  شـاخص ،
 اشـاره  9/0ر از  قابل قبـول بـاالت  مقادير، با (Goodness of Fit Index-GFI)نيكويي برازش 

   )Hooman & Munro , 2005(نمود 
آوري شده از همان جمعيـت         پس از اثبات روا و پايا بودن ابزار مطالعه، اطالعات جمع          

مواد مخدر شناخته شده از (مرحلة تحليل عاملي در خصوص قصد سوءمصرف مواد مخدر 
شروبات الكلي و   قبيل ترياك، هرويين، شيشه، كراك حشيش و قرص اكس و غيره به جز م             

 بـه صـورت توصـيفي و        13 نـسخة    Spssو عوامل مرتبط با استفاده از نرم افزار         ) دخانيات
  .تحليلي مورد بررسي قرار گرفت

  
  ها يافته

در ايـن   . متخصص به صـورت كمـي محاسـبه گرديـد          10نسبت شاخص روايي با نظرات      
 مقـدار ها از     سازه براي هريك از     )CVR( محاسبه شده نسبت شاخص روايي       مقداربررسي  

 بـود كـه نـشان از روايـي     83/0هـا   مطلوب باالتر بوده وميانگين اين نسبت براي كل سـازه       
  ). 1جدول(محتوايي ابزار داشت

 مقدارزش هاي برا  در بررسي روايي سازه با تحليل عاملي تأييدي در خصوص شاخص
  .قابل قبولي حاصل شد

)93/0 =GFI , 97/0 = CFI ,97/0 , NNFI= 96/0, NFI = 064/0, RMSEA= 001/0 , P> 77/2 df = 2
x.(  

) ريزي شده هاي نظريه رفتار برنامه شامل سازه(ها نشان دادكه ابزار اين مطالعه   اين يافته
  ). 1شكل(از روايي كافي برخوردار است 

 10 ةآزمون و بازآزمون بـه فاصـل      (هاي بازآزمايي      سپس پايايي ابزار با استفاده از روش      
 ي ضـريب آلفـا    ةمحاسـب (و سـنجش ميـزان همبـستگي درونـي متغيرهـا            ) ز يكديگر روز ا 

هـا در      سازه ةارتباط كلي . ييد قرار گرفت  أ بررسي شده و مورد ت     ةنام پايايي پرسش ) كرونباخ
  .)1جدول( بود /.7ها باالتر از  يك از آن بازآزمايي معنادار و همبستگي داخلي هر
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هـاي   هاي ليكرتي، براي سـنجش سـازه   ل با گزينه  سئوا 26نامة اين مطالعه شامل       پرسش
ريزي شده به همراه سئواالت خاص سنجش عملكرد در خصوص نحـوة سـوء                رفتار برنامه 

شـايان ذكـر    . مصرف مواد مخدر به همراه ساير سئواالت در خصوص ديگـر متغيرهـا بـود              
باور و (لاست كه هر يك از سئواالت مربوط به نگرش و هنجارهاي انتزاعي شامل دو سئوا         

ها با ضرب هر بـاور در وزن آن يـك سـئوال               بود، كه در نهايت براي تمام تحليل      ) وزن آن 
، )1شكل (لذا در الگوي تحليل عاملي . ها به كار گرفته شدند واحد براي هر كدام در تحليل 

ما هفت سئوال براي نگرش و چهار سئوال براي هنجارهاي انتزاعي به همراه دو سـئوال در     
  . ترل رفتاري درك شده و دو سئوال براي سنجش قصد رفتاري داريمخصوص كن

 نتايج آزمون الگوي رگرسـيون خطـي نـشان داد كـه از ميـان سـازهاي نظريـه رفتـار                     
پـيش بـين معنـادار      ) ß=267/0( هنجارهاي انتزاعي    و) ß=276/0(ريزي شده نگرش      برنامه

ه در ايـن امـر نــاموفق   بـراي قـصد رفتـاري هــستند، امـا سـازة كنتـرل رفتــاري درك شـد       
  ).2جدول (است

هاي فوق الـذكر همـراه بـا متغيرمـصرف دخانيـات،        در بررسي پيش بيني كنندگي سازه     
همراه بـا متغيـر يـاد       ) ß=238/0(، هنجارهاي انتزاعي    )ß=208/0(نشان داده شد كه نگرش      

 قصد رفتاري را به خوبي پيش بيني نمـوده، وكنتـرل رفتـاري درك شـده               ) ß=227/0(شده  
  ).2جدول (پيش بين معنادار براي قصد رفتاري نبود

تي تست براي بررسي رابطـة      آزمون   و   )آناليز واريانس ( تحليل پراكنش  همچنين نتايج   
اي با قصد رفتاري نشان داد كه متغيرهاي سواد مادر، پاية تحصيلي و وجود                هاي زمينه   متغير

 دوستان رابطـة معنـادار بـا قـصد          مصرف كنندة مواد و دخانيات در ميان اعضاي خانواده و         
 ).3جدول (رفتاري دارند 

 ساير متغيرها شامل سواد پدر، شغل پدر و مادر، تعدا اعـضاي خـانواده و سـن رابطـة                   
معناداري با قصد رفتاري ندارند، اگرچه اين ارتباط در خصوص سـه متغيـر اول يـاد شـده                   

  ).3جدول (مرزي است 
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 6، نتـايج نـشان داد كـه         )سـيگار و قليـان    ( در خصوص نحوه وميزان مصرف دخانيات     
درصد از نوجوانان مورد مطالعه به صورت مـستمر بـه اسـتعمال سـيگار و قليـان مبـادرت               

درصد و سـابقه صـرفاً يـك يـا دوبـار      6/18ورزند، و اين ميزان براي مصرف گاه به گاه     مي
ر در هـاي فـوق الـذك    لذا ميزان سابقة مصرف بـه شـكل  .  گزارش شده است 74/19مصرف  
  ).4جدول ( است34/44مجموع 

  
  گيري بحث و نتيجه

توانند در معرض  در اين مطالعه نشان داده شد كه نوجوانان با توجه به شرايط سني خود مي  
ـ  باالدر مطالعات ديگر نيز اشاره شده كه . خطر مصرف مواد مخدر باشند  ةبودن نسبي تجرب

است، دهنده  ف مواد مخدر هشدارمصرف مواد مخدر و سيگار و نيز سن پايين شروع مصر
 سـازد   هـاي پيـشگيري را نمايـان مـي          تر به سنين نوجواني در برنامه      و ضرورت توجه بيش   

  )1383مجاهد، (
هاي نگرش و هنجارهاي انتزاعـي در ايـن مطالعـه در               پيش بيني قصد رفتاري توسط سازه     

  .استبسياري از مطالعات ديگر به ويژه نظرية عمل منطقي نشان داده شده 
هـا، قـصدهاي رفتـاري و         بررسي ارتباط بين نگرش   «در مطالعة متاآناليز تحت عنوان      

، نشان داده شد كه ارتباطي قوي بين نگـرش و رفتـار برقـرار اسـت و قـصد عامـل                      »رفتار
 در مطالعـة كـاربردي   .(Schaalma , 1993)آيـد   ها و رفتار به شمار مي ميانجي ميان نگرش
كه نسخة اولية نظريـة رفتـار   - (Theory of Reasoned Action -TRA)نظرية عمل منطقي 

 در تصميم اسـتفاده از  -ريزي شده بوده و تنها سازة كنترل رفتاري درك شده را ندارد           برنامه
هـاي    هـاي بيمـاري      مراجعه كننـده بـه كلينيـك       دگر جنسگرايي كاندوم كه بر مردان و زنان       

ن يك پيش بيني كننده مؤثر براي قـصد         جنسي ساري، هنجارهاي انتزاعي و نگرش به عنوا       
زنان و مردان به شمار آمدند، و در مورد شريك جنسي نيز نگرش براي مردان و هنجارهاي 

 .(Armitage ,2001,471-499)انتزاعي براي زنان پيش بيني كننده قصد بود 
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در يك بررسي طولي پنج ساله عوامل پيش بيني كنندة مصرف الكـل، سـيگار و علـف                  
آموزان مشخص شد كه مؤلفة نگرش به مواد شـامل چهـار متغيـر، بـاور                   در دانش  )گراس(

دربارة پيامدهاي مصرف مواد، باورهاي هنجاري، عدم تناسب مصرف مواد با سبك زندگي             
ترين عوامل پـيش بينـي كننـدة مـصرف مـواد              و مقيد بودن به عدم مصرف مواد مخدر مهم        

در مطالعة ديگري براي بررسي ارتبـاط بـين     .)1385پور شهباز،   (شوند    مذكور محسوب مي  
و در معـرض قـرار گـرفتن نوجوانـان          ) هنجارهاي انتزاعي (عقايد بهداشتي، فشار اجتماعي   

) هنجارهاي انتزاعي (نتايج نشان داد كه فشار اجتماعي     ،  دبيرستاني با دود دخانيات در محيط     
تر هم بـراي غيـر    تن بيشباال براي سيگار كشيدن به طور معني داري با در معرض قرار گرف 

 (Li , 2003, 39-53). ها مرتبط بود ها و هم سيگاري سيگاري

ريزي شده در رفتارهاي اخالقي     در مطالعة مقايسة دو نظرية عمل منطقي و رفتار برنامه         
مراقبت از خود همبستگي قوي وجود داشت و نگرش بـه خـوبي           بين نگرش و قصد رفتار    
 تحقيـق در  96 متاآنـاليز  فراتحليـل هم چنـين در  . (Chang , 1998)قصد را پيش بيني نمود

زمينة استفاده از كاندوم، قصد در به خوبي از سوي نگرش و هنجارهاي انتزاعي پيش بينـي               
 .(Albarracin , 2001, 142-161)شد 

نتايج مطالعات فوق و مطالعات متعدد ديگر از جمله اسناد علمي اسـت كـه ضـرورت                 
تـر بـراي تغييـر نگـرش و      لمي و پژوهشي بـر تمركـز هرچـه بـيش       تأكيد منابع و مراجع ع    

 نوجـواني را نـشان   ةهنجارهاي انتزاعي در زمينة قصد سوء مصرف مـواد بـه ويـژه در دور              
  . دهد مي

 با توجه به تأثير گذاري و رابطة معنادار سابقة مصرف سيگار و قليان در قصد مـصرف               
هـا را بـراي       آيد كه اين امر، آن      عه، به نظر مي   مواد مخدر و در نوجوانان وفق نتايج اين مطال        

مـشابه ميـزان گـزارش سـابقة مـصرف          . نمايـد   تر مي   درگيري با مصرف مواد مخدر مستعد     
هاي متفاوت در اين مطالعه، در مطالعات ديگر نيز نشان داده شده اسـت،                دخانيات به شكل  

مقطع راهنمـايي منطقـة     براي مثال در مورد مصرف سيگار اين ميزان در ميان دانش آموزان             
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كـه طبيعتـاً بـراي ميـزان مـصرف در           ،  )1385اكبري،  ( گزارش شده است  % 6/25 تهران   10
مطالعة حاضر كه در ميان دانش آموزان دبيرستاني انجام شده است، انتظار ميزان بـاالتري را          

در ضمن همان طور كه گفته شد مصرف        ). درصد9/31(داريم، كه اين چنين نيز شده است        
 معموالً، پيامد مصرف سيگار است، كـه براسـاس نتـايج حاصـله از مطالعـات متعـدد                   مواد

اي   همچنـين وفـق نتيجـة مطالعـه       . شـود   اين يافته تأييد مي   ) Foorootani &1383مولوي،  (
 35/12ديگر سابقة سيگاري بودن فرد در گذشته يا حال شانس گرايش بـه مـواد مخـدر را               

با وجود نتايج مطالعات فوق و اسناد متعـدد ديگـر،   ). 1389آسايش، (دهد   ميافزايش برابر
  .رسد ارتباط بين سابقه مصرف دخانيات و مواد مخدر به نظر غير قابل انكار مي

اي شـامل    حاضر قصد رفتاري سوء مصرف مواد مخدر بـا متغيرهـاي زمينـه   ة در مطالع 
 ةان رابطـ   خـانواده و دوسـت     يوجود مصرف كننده دخانيات و مـواد مخـدر در بـين اعـضا             

اين عوامل به طور غير مستقيم بر روي قصد و در نهايت بـر رفتـار مـصرف                  . دار دارد   معني
ايـن امـر    . مواد مخدر تأثيرگذار شده و بايستي در مداخلة پيشگيرانه مورد توجه قرار گيرند            

  . تواند تأثير گذار و مهم باشد دهد كه تماس با مصرف كننده تا چه حد مي نشان مي
دهد كه حضور افراد مصرف كنندة دخانيـات          ايج ديگر مطالعات نيز نشان مي      بررسي نت 

 رفــاه - ســتاري -1378 طارميــان، -1383بهرامــي احــسان، (و مــواد مخــدر در خــانواده 
و  )1388 دالور، -1388 آقابخـشي،  leipman,2002 -- 1378غني زاده،  - 1382. اجتماعي

 آقابخـشي،   - 1389 آسـايش،    - 1381،   كاليـد  - 1383بهرامـي احـسان،     (در بين دوستان    
در ايجاد زمينه براي افزايش قصد و رفتار سوء مصرف مواد مخدر در افراد به ويژه                 )1388

االن و دوسـتان بـه مـواد    سهمـ  خطر آلودگي با افزايش آلودگي گـروه . نوجوانان مؤثراست
 مـصرف سـاير     در تحقيقي ديگر ارتباط معني داري بين استعمال سـيگار و          . يابد  افزايش مي 

  .)1382موسوي، (فرزندان به دست آمد  مواد در والدين و
 در تحقيق حاضر بر اساس آزمون تي تست، متغير پاية تحصيلي و بـر اسـاس آزمـون                  

دار داشـته و رابطـة بـين قـصد      آناليز واريانس متغيرسواد مادر با قصد رفتاري رابطـة معنـي        
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اد پدر با توجـه بـه نزديـك شـدن بـه مـرز               رفتاري با متغيرهاي شغل پدر و مادر و نيز سو         
  . معناداري، قابل تأمل است

با افزايش تحـصيالت والـدين، تـصورات غيرواقعـي          يك مطالعه نشان داده شد كه        در  
دانش آموزان در مورد خطرات مواد مخدر كاهش يافته و با افزايش تحصيالت پدر نگرش               

در مطالعـات    ).1388دالور،  . ( اسـت  شدهتر   دانش آموزان نسبت به اثرات مواد مخدر منفي       
ديگر نيز تأثير تحصيالت وعوامل فرهنگي اجتماعي ازجمله شغل، نـشان داده شـده اسـت                

  ).سال سوم. ستاري، رفاه اجتماعي(
ترين محدويت، خودگزارش دهي در خصوص اطالعـات خواسـته             در اين مطالعه مهم   

العات حاصله ممكن اسـت بـا       شده بود كه با توجه به موضوع سوءمصرف مواد مخدر، اط          
كه البته اين مطلب در خصوص كلية مطالعـاتي كـه           . هاي موجود فاصله داشته باشد      واقعيت

  . دهي دارند، صادق است ابزار خودگزارش
  

  نامه پرسش پاياييروايي و نتايج آزمون  .1جدول 

  همبستگي داخلي  سازه
  )ضريب آلفا كرونباخ(

  زماييآباز
  )ضريب همبستگي پيرسون(

روايي  ميانگين نسبت
(CVR)در هر سازه   

  83/0  *782/0  721/0  نگرش نسبت به رفتار
  92/0  *872/0  771/0  هنجارهاي انتزاعي

  85/0  *859/0  833/0  كنترل رفتاري درك شده
  75/0  *860/0  854/0  قصد رفتاري

 (CVR)ميانگين نسبت روايي 
  83/0  -  -  كل ابزار

*P≤0/01 
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  )آزمون الگوي لجستيك خطي(توسط ساير متغيرها  پيش بيني قصد .2جدول 
 ريزي شده هاي نظريه رفتار برنامه پيش بيني قصد توسط ساير سازه -1

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Unstandardized 
Coefficients  مقدارp t 

Beta Std. Error B 

 
 

Model 
001/0  012/8   395/0  167/3  (Constant) 

  هنجارهاي انتزاعي  268/0  052/0  296/0  202/5  001/0
 نگرش  276/0  058/0  264/0  751/4  001/0

كنترل رفتاري درك شده  067/0  062/0  057/0  078/1  282/0
 هاي نظريه و متغير مصرف سيگار و قليان پيش بيني قصد توسط ساير سازه -2

Coefficients  
 p t Standardizedمقدار 

Coefficients  
Unstandardized 

Coefficients  
   Beta Std. Error B 

Model  

001/0 607/4    476/0  193/2 (Constant) 

  هنجارهاي انتزاعي  238/0  057/0  257/0  186/4 001/0
 نگرش  208/0  061/0  202/0  441/3 001/0

كنترل رفتاري درك شده  066/0  064/0  056/0  036/1 301/0
  يگار و قليانمصرف س  227/0  052/0  240/0  395/4 001/0

  
  اي  بررسي ارتباط قصد رفتاري با متغيرهاي زمينه.3جدول 

  آزمون F(  p(قصد رفتاري   
  069/0 196/2 سواد پدر
  023/0 874/2 سواد مادر
  057/0 522/2  شغل پدر
  067/0 408/2  شغل مادر

  507/0 929/0 تعداد اعضاءخانواده
  572/0  729/0  سن

  تحليل پراكنش



 44 شماره ،همدوازد اجتماعي، سال رفاهپژوهشي ـ فصلنامة علمي 
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  آزمون F(  p(قصد رفتاري   
  005/0  125/8  ليپاية تحصي

مصرف مواد مخدر در 
  001/0  753/43  ميان اعضاي خانواده

مصرف دخانيات در ميان 
  001/0  315/10  اعضاي خانواده

مصرف مواد مخدر در 
  001/0  403/54  ميان دوستان

مصرف دخانيات در ميان 
  008/0  052/7  دوستان

  آزمون تي

  

  در نوجوانان جامعة مورد بررسي) و قليانسيگار ( مصرف دخانيات مقدار نحوه و .4جدول 
درصد تصحيح شده فراواني 

  تجمعي
درصد 
 فراواني

  نوع مصرف  نحوة مصرف  فراواني

  مستمر 28 5/6  8/6
  )تفريحي(گاهي اوقات   131  3/30  7/38
  فقط يك يا دوبار  110  4/25 5/65

  عدم مصرف 142  8/32 -
  پاسخ بي 22 1/5  -

 قليان

  رمستم 24  5/5  6/6
  )تفريحي(گاهي اوقات   30  9/6  15

  فقط يك يا دوبار  61  1/14  9/31
  عدم مصرف  246  8/56  -
  پاسخ بي  72  6/16  -

 
  
 

 سيگار

  مستمر  52  6  7/6
  )تفريحي(گاهي اوقات   141  6/18  85/26
  فقط يك يا دوبار  171  74/19  7/48

  عدم مصرف  388  8/44  -

مصرف 
دخانيات 

سيگار و (
 )قليان
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  ريزي شده نامة مبتني بر نظرية رفتار برنامه نمايي از تحليل عاملي تأييدي پرسش .1كل ش
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 .صفري رويا ،  منصوريان مرتضي ،  هادي  ساالري،  قرباني مصطفي ،  آسايش حميد  -
هاي فردي و خانوادگي با گرايش افـراد بـه سـوء مـصرف مـواد                  ارتباط ويژگي 

پـي   (4(12 ;1389زمـستان    گانمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گر     . مخدر
  .94-91)): 36در پي 

 بررسـي عوامـل مـؤثر بـر         .اسكندري محمـد  ،  صديقي بهرنگ ،  آقابخشي حبيب  -
 پـاييز  پـژوهش اجتمـاعي    .گرايش جوانان به سوء مصرف مواد مخدرصـنعتي       

1388; 2)4 :(71-87.  
تدوين و آزمون الگويي به منظور پيـشگيري از رفتـار سـيگار             . اكبري، مريم  -

  .1385دانشگاه تربيت مدرس، . ن در نوجوانان ساكن شهر تهرانكشيد
  .1383 انتشارات سمت، .اعتياد و فرآيند پيشگيري .بهرامي احسان ه -
پــور شــهباز ع و همكــاران، روابــط ســاختاري عوامــل روانــشناختي خطــرزا و  -

، سـال   فصلنامه رفاه اجتمـاعي   . حفاظت كننده مصرف مواد مخدر در نوجوانان      
  .19 پنجم؛ شماره

نگرش دانش آموزان مقطع راهنمائي شهر تهران       . جزايري ع، رفيعي ح، نظري م      -
  . 1381، 7، سال دوم؛ شماره فصلنامه رفاه اجتماعيدر مورد اعتياد، 

ناسـالم در   هـاي     اي و نگرش   هاي مقابله   مقايسه شيوه . جوانبخت م، طوفاني ح    -
  .1؛ شماره 1381اسرار، . معتادان مواد مخدر با گروه شاهد غير معتاد

بررسي ميزان گرايش به اعتياد در سنين باالي ده         . ستاري ب، اعظم ا، محمدي م      -
  .9سال سوم؛ شماره . رفاه اجتماعيفصلنامه .  استان اردبيل1381 سال در سال

هـاي خـانوادگي بـا        رابطه مولفه  . ابراهيم ،زاده علي ،رضايي محمد ،  دالور علي  -
دانشور . زان مقطع متوسطه شهر تهران    نگرش به مواد مخدر در بين دانش آمو       

  .34-21)): 13روان شناسي باليني و شخصيت  (37(16 ;1388آبان  رفتار
بررسي سه دهه مقاالت پژوهشي كشور در زمينـه         . رحيمي موقر آ و همكاران     -

   .4؛ دوره هشتم، شماره 1384حكيم، . اعتياد
 مـصرف مـواد    ساله وضعيت سوء30روند . رحيمي موقر آ، محمد ك، رزاقي ع       -

  .171 - 181 صفحه؛ دوره پنجم، 1381، مجله پژوهشي حكيم. در ايران
. وضعيت مصرف مواد مخدر در دانش آموزان كـشور        . رحيمي موقر آ، سهيمي ا     -
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  . 19، سال پنجم؛ شماره 1384، فصلنامه رفاه اجتماعي
. نتـايج آخـرين ارزيـابي سـريع وضـعيت اعتيـاد در كـشور              گزارش  . رفيعي ح  -

  .1386، دوم بهمن )ايسنا( دانشجويان ايران خبرگزاري
هـا،    مفـاهيم، نظريـه   : سوء مصرف مـواد مخـدر در نوجوانـان        . طارميان، ف  -

  .1378. انتشارات تربيت. پيشگيري، تهران
خالصه مقاالت اولـين كنگـره      . عوامل مرتبط با اعتياد با اپيوييدها     . زاده ا   غني -

، 1378 زاهـدان، اسـفندماه      ،سراسري راهكارهاي بهداشتي مبـازره بـا اعتيـاد        
1386.   

سبب شناسي اعتيـاد و سـوء مـصرف مـواد در            . كاليد ك، ليزا آ، جيمـز اي         -
محسن گلپرور و جواد خلعتبـري، نـشر دواويـن،          : ، ترجمه جوانان و نوجوانان  

1381.   
 شيوع مصرف سيگار و مواد مخدر در دانش         .بخشاني نورمحمد ،  مجاهد عزيزاله  -

 طبيب شـرق   (مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان     .نآموزان دبيرستاني زاهدا  
   .65-59): 1(6 ;1383بهار (

ارتباط استعمال سيگار و ساير مواد مخـدر  . صادقي م, ح روح افزا ,موسوي س -
 مـرداد  پژوهش در علوم پزشكي .آنها در دانش آموزان و دانشجويان با والدين

  .57-57 ، صـفحه8سال سوم شماره 1382و شهريور 
چكيـده  . مواد مخدر ميان دانش آموزان دبيرسـتاني در ايـران    معرف   .غموسوي   -

  . 1379مقاالت سمينار بهداشت رواني كودكان و نوجوانان، زنجان، ايران، 
 مواد مصرف به جوانان گرايش در مؤثر عوامل بررسي. ب زاده رسول، پ مولوي -

  ـ شماره.1383تابستان و اربه، ششم سال.روانى داشتبه اصول فصلنامه .مخدر

  .49-55 صفحه، دوم و بيست و يكم و بيست
 




