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  در نوجوانان يمشروبات الکل مواد و مصرف يهاکنندهينيبشيپ
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 چكيده
مواجه بهداشتي است که اکثر کشورهاي جهان از جمله ايران به نوعي با آن  مشکالتترين مشروبات الکلي يکي از مهممواد و مصرف زمينه و هدف: 

 مواد و مصرف کنندهبينيپيش عوامل تعيينهدف اين مطالعه با لذا  ،باشند. اطالعات اندکی در مورد اين موضوع مهم در کشور موجود استمي
 . انجام گرديده استمشروبات الکلي در نوجوانان 

نجف آباد (اصفهان)  آموز مقطع متوسطه شهرستاننفر از پسران دانش ۲۰۱اي گيري خوشهبا استفاده از روش نمونهدر اين مطالعه توصيفي  ها:روش
 ضريب با استفاده ازها تجزيه و تحليل داده .مورد ارزيابي قرار گرفتند مصرف الکل رخ خطر مصرف مواد و رفتارنيمهاي نامهپرسشانتخاب و توسط 

  .شد انجام همتغير چند همبستگي پيرسون و رگرسيون
تمايل به مصرف  ، همچنينگانه نيمرخ خطر مصرف مواد ۱۲هاي مولفه نشان داد که بين مصرف مشروبات الکلي در طول عمر باها يافته :نتايج

 وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون چند يهمبستگي معنادارتعهد به مدرسه  احساس بانظارت خانواده و نيز  مشروبات الکلي با نگرش به مصرف مواد
مصرف مشروبات الکلي در طول عمر را با تبيين  مولفه نيزو  احساس تعهد به مدرسه و نگرش والدين به مصرف مواد نگرش به مصرف مواد، همتغير

 الکلي مشروباتتمايل به مصرف  والدين به مصرف موادنگرش  و تکانشگري، . همچنين نگرش به مصرف موادمي نمايدبيني از واريانس پيش ٦٤/٠
  اند.بيني نمودهاز واريانس آن پيش ۱۲/۰را با تبيين 

، ي، خانوادگيفرد متعدد در سطوحنوجوانان  در مشروبات الکليمواد و مصرف به  که علل گرايشتوان گفت توجه به نتايج پژوهش مي با گيري:نتيجه
 .دقرار گيربرنامه ريزان و متوليان امور  گيري، کنترل و ترک مدنظربايد مداخالت پيشبراي مقابله با اين مشکل د که ندار قرار يو اجتماع يامدرسه
 ، نوجوانانکنندهبينيپيشعوامل مشروبات الکلي، كليدي:  کلمات
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  مقدمه
، يرات شناختيياست که با تغ يآدم ياز زندگ يادوره ينوجوان

 يپرخطر يرفتارها از يكيو همراه است  يشناخت و روان يستيز
 به را روان بهداشت انيمتول شدت توجه به ين دوره سنيکه در ا

مصرف ژه يبه وش به مصرف مواد و ياست گرا كرده جلب خود
ش از يرسد نوجوانان و جوانان ب يم است. به نظر يمشروبات الکل
ش به مصرف يدر معرض خطر گرا يگريد يهر گروه سن
 يحاک موجود شواهد گر،يد طرف از .)۱( باشند يمشروبات الکل

 يحيتفر يتنوع روش ها نوجوانان نيب که در است آن از

در ). ۲( است مخدر ر مواديسا از شتريب يالکل مشروبات مصرف
ش يگرا شيافزا از يحاك رياخ يهايبررس جينتا ن راستايهم

). در دهه گذشته مصرف ۴، ۳( باشديم الكل مصرف به نوجوانان
به خود  را  ۴در جهان رتبه  يعلت اول ناتوان ۱۰ انيم الکل در

مصرف  . بعالوه مشخص شده است کهاستاختصاص داده 
 يعصب يهاژه دستگاهيو  هبدن ب يهابر همه اندام اثر سوءالکل 
 داشته بدن  يهار دستگاهي، گوارش، قلب و عروق و سايمرکز

-و اختالل يجسم يهايماريب از  يتواند تظاهرات گوناگونيو م
شده  يزيربرنامه رفتار يتئور براساس. د آورديرا پد يروان يها
 نگرش عامل سه مصرف مواد توسط رفتار ١آجزن و شبنيف

 و درباره مصرف مواد يذهن يهنجارها مصرف مواد، به نسبت
   ).٥( است ينيبشيپقابل شده  ادراک يرفتار کنترل

به  ؛وند دارنديگر پيکديبا   يرفتار مشکالت ٢دگاه جسرياز د
 يهاتوسط رگه يبه مشکالت رفتار يابتال که يطور

و  يريپذجامعه يهاالگو ط،يه از محل، ادراکات حاصيتيشخص
نه را ين مشکالت زميا و ن استييک قابل تبيعوامل دموگراف

 به اعتقاد .)۶( کنند يش به مصرف مواد فراهم ميگرا يبرا
 نوجوانان را فراهم آورد تا ييتواند ابزارهاياجتماع م ٣بندورا
مثبت و  يامدهايپ  و را مشاهده کرده موادمصرف   رفتار
   .)۷( رندياد بگيق ين طرين رفتارها را از ايا  يمنف

جه ينت ش به مصرف مواديگرا ٤نيبوتو يقيبر اساس مدل تلف
). ۸است ( يو فرد يطياز عوامل مح يا مجموعه يايتعامل پو

 علت نيترمهمز ين ٥ترنر و كامپر ياجتماع يشناسبوم يالگو

از  يکه ناش مدرسه با مرتبط يهااسترس مواد را مصرف سوء

                                                             
1- Ajzen & Fishbein  
2 -Jessor 
3- Bandura  
4- Botvin  
5- Kumpfer & Turner  

ه ينظر. )۹(داند يم، است يليتحص يخودكارآمدضعف 
دارد يان ميب و همکاران ٦يبرز يآممخاطره عوامل يچندگانگ

همانند از عوامل خطرساز  يقيجه تلفيکه مصرف مواد، در نت
نوع  ، عزت نفس واسترس ،مصرف مواد شروع مذهب، سن

 از عوامل يمتنوع انواع .)١٠( دهدين رخ ميوالد نيب روابط

 يبرخ، يو خانوادگ يفرد يهايژگيو ها،تيموقعر ينظ خطرساز
 نوجوانان را در مواد مصرف رفتار دنتوانيما دادهيرو و رهايمتغ

هم کننده حفاظت عوامل مقابل درد؛ نش دهيو افزا ينيبشيپ
 راآن  وقوع احتمالا يو  يخنث را خطرساز عوامل اثرتوانند يم

ش گفت يت موارد پيبا توجه به اهم .)۱۱( دهند كاهش
-مورد سوء در ينظر چارچوب كي يدر پژوهش يمحمدخان

 موجود، يهاهياز نظر يقيتلف کرديک رويمواد بر اساس  مصرف

 يروانشناخت/يعوامل فرد شامل مولفه ۱۲و  ياساس طهيسه ح
 ،يمهارت اجتماعزان يم، يديناام ،نگرش به مصرف مواد رينظ
به اضطراب، عوامل  تيو حساس يتکانشگر ،يخواهجانيه

ن به مواد و يوالد ، نگرشيتعارضات خانوادگ (شامل يخانوادگ
ط يمح ينظمي(ب يا/مدرسهياجتماع خانواده) و عوامل نظارت
 يجتماعا/يروان يتعهد به مدرسه و فضا ، احساسياجتماع

 تعامل هم ها باطهيمدل ح نيا دراست.  ارائه نموده مدرسه) را

ش فرد يعدم گرا ايش يها سبب گرايژگين ويدارند و مجموعه ا
-دگاهيد شد انيبكه  گونه مانه شود.يمخدر م به مصرف مواد

مواد  مصرف اندكرده تالش يختلفم يو تجرب ينظر يها
را از منظر خود  در نوجوانان يژه مصرف مشروبات الکليو هب

 نييتب به قادر ييها به تنهاآن از كدام چيه يول ند،ينما نييتب
 پژوهش لذا .اندبودن آن نبوده يل چند بعديه بدلديپد نيکامل ا
با و  )۱۲( يمحمدخان يقيو تلف يبيترک بر اساس مدل حاضر
مشروبات  مواد و مصرف يهاکنندهينيبشيپن عوامل ييعتهدف 

  .انجام شده است در نوجوانان  يالکل
  ها روش

ارتباط در آن که است  يهمبستگ يفيتوصاز نوع  پژوهش حاضر
مصرف با مرخ خطر مصرف مواد ين گانه ۱۲ يهامولفهن يب

ن يا يآمار جامعه. ه استقرار گرفت يمورد بررس يمشروبات الکل
سوم  اول، دوم و يهاهيپاآموزان پسر دانشه يکل شاملپژوهش 

 يليآباد در سال تحصمتوسطه شهرستان نجف يليمقطع تحص
 يريگنمونه از روش هانمونه انتخاب يبودند. برا ۱۳۹۲ -۹۳

 ب که ابتدا بهين ترتياستفاده شد. بد ياچندمرحله يا هخوش
                                                             
6- Bry  

2صفحه   
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شهرستان نجف  و پرورش ن مدارس آموزشياز ب يتصادف وهيش
 ن مدارسي. سپس از بديگرد پسرانه انتخابرستان يدب ۷آباد 

در و  ك كالس)ي يليتحص يهي(از هر پا كالس ۲۱ فوق تعداد
انتخاب  ينفر به صورت تصادف ۱۰از هر کالس  زيمرحله بعد ن

نفر  ۲۰۱ مطالعه با ناقص يهانامه پرسشحذف پس از  دند.يگرد
براي ابتدا بدين صورت که  .انجام شد يينها يهاعنوان نمونه به

و تمايل  آموزاني که به صورت تصادفي انتخاب شده بودنددانش
داده شد و  پژوهش توضيح هدف به شرکت در مطالعه را داشتند،

هاي نيمرخ خطر مصرف مواد نامه که پرسش ها خواسته شداز آن
پژوهش  يابزارها .نمايند با دقت تکميل را مصرف الکل و رفتار

   :بودند لين مطالعه شامل موارد ذيدر ا
توسعه داده  خطر مصرف موادعوامل نظر شده ديمرخ تجدين -۱

   ).۱۳( يمحمدخان شده توسط
ـ  طـه يح ۴ است کـه در  هيگو ۸۶ يدارا نامه ن پرسشيا ، يرد(ف

توسعه داده اس يخرده مق ۱۲و  )يو اجتماع يا ، مدرسهيخانوادگ
 نامـه بـر اسـاس روش    پرسـش  كـل  يدرون ي. همسانشده است

  نامه پرسش يافتراق ييبدست آمده است. روا ۹۲/۰ نباخاكر يآلفا
 کننـده رمصـرف يکننده و غمصرف آموزانسه دانشيق مقاياز طر
و  يدييتأ ياملع ليتحل سازه با استفاده از روش ييروا زين و مواد

  ).۱۴(تاييد گرديد  ياکتشاف
   بر اساسنامه  ن پرسشيا: مصرف الکل نامه رفتار پرسش -۲

 ۲۰۰۸ در سال کا،يآمر يها يماريب مرکز کنترل  نامه پرسش
با شده  يآورجمع يهاداده). ۱۵( است شده ميتنظ و يطراح

ون چندگانه به يرگرس رسون ويپ يب همبستگياز ضراستفاده 
 ل قراريه و تحليمورد تجز SPSS با نرم افزار گام به گام وهيش

 گرفت.

  جينتا
در طول عمر و  يمشروبات الکلن مصرف يبافته ها، يبر طبق 

مرخ خطر ين گانه ۱۲ يهامولفه، ن بارياول يبرا مصرف آنز ين
ماه گذشته  ۱۲ يطدر  يمصرف مشروبات الکل ،مصرف مواد
  .)۱جدول ( مشاهده شد يرابطه معنادار

  
  )n =۲۰۱( ينيم رخ خطر مصرف مواد و مصرف مشروبات الکل يهامولفه ي: ضرايب همبستگ۱جدول 

  مواد مصرفخطر  رخخرده ابعاد نيم  بعد
به  نگرش  متغيرها  

مصرف 
  مواد

مهارت   نااميدي
اجتماع

  ي

 هيجان
  خواهي

حساسيت   تکانشگري
به 

  اضطراب

تعارضات 
  خانوادگي

نگرش 
والدين 
  به مواد

نظارت 
  خانواده

نظمي بي
محيط 
  اجتماعي

 احساس
به  تعهد

  مدرسه

فضاي رواني 
  اجتماعي مدرسه

ات
روب

مش
ف 

صر
م

 
لي

الک
  

در طول 
  عمر

78/0  
***  

42/0  
***  

19/0 -  
**  

30/0  
***  

29/0  
***  

29/0  
***  

29/0  
***  

56/0  
***  

32/0 -  
***  

30/0  
*** 

58/0 -
***  

17/0 -  
**  

ن ياول يبرا
  بار

81/0  
***  

50/0  
***  

19/0 -  
**  

28/0  
***  

30/0  
***  

30/0  
***  

29/0  
***  

57/0  
***  

35/0 -  
***  

30/0  
***  

61/0-  
***  

17/0 -  
** 

ماه  ١در 
  گذشته

52/0  
***  

28/0  
***  

01/0 -  09/0  12/0  16/0  
*  

21/0  
**  

45/0  
***  

25/0 -  
***  

27/0  
***  

41/0 -  
***  

06/0-  
  

ماه  ١٢در 
  گذشته

61/0  
***  

23/0  
***  

13/0 -  
  

28/0  
***  

22/0  
***  

25/0  
***  

27/0  
***  

47/0  
***  

31/0 -  
***  

27/0  
***  

46/0-  
***  

20/0 -  
*** 

ل به يتما
  مصرف 

26/0  
***  

10  03/0 -  07/0  09/  03/0  07/  05/  14/0 -  
*  

07/0  19/0 -  
** 

12/0 -  

*= P< >P =** 05/0؛   01/0؛  ***= P< 001/0  

رخ خطر مصرف مواد در مصرف مينقش ن يجهت بررس
 وهيبه ش هريمتغ ون چنديل رگرسياز روش تحل يمشروبات الکل

ن منظور، در تمام معادالت ابتدا ياستفاده شد. بد گام به گام
نرمال بودن  از جهتدل رگرسيون استفاده از م يهافرض شيپ

  .قرار گرفت مد نظرع يتوز
 احساس دهد که نگرش به مصرف مواد،ينشان م ۲ج جدول ينتا

 ۶۴/۰ن يين به مصرف مواد با تبيتعهد به مدرسه و نگرش والد
-شيرا پ يرانيدر نوجوانان ا يانس مصرف مشروبات الکليوار زا

 ،يديناام به مصرف مواد، ن نگرشي. همچننمايديم ينيب
مدرسه و  ياجتماع يروان ياحساس تعهد به مدرسه، فضا

 يدن مشروبات الکلياز نوش ۷۲/۰ن يت به اضطراب با تببيحساس
نگرش به مصرف  بعالوه .نمايديم ينيبشيبار پ نياول يبرا

 مواد، احساس تعهد به مدرسه و ن به مصرفيمواد، نگرش والد
ماه گذشته را با  ۱مشروبات الکلي در مصرف  يخواهجانيه

انس آن و نگرش به مصرف مواد و نگرش ياز وار ۳۳/۰ن يتبب
 ماه ۱۲در  يمصرف مشروبات الکل مصرف مواد، ن بهيوالد

  ۳ه صفح



 شهرام محمدخاني و حسن رضايي           پيش بيني کننده هاي مصرف مواد و ...                                                                                           
 

  
  )n=۲۰۱( ليواد بر مصرف مشروبات الکر مصرف مهاي آماري رگرسيون گام به گام نيمرخ خطمشخصه: ٣ل جدو

  R2  Df  F  B  Beta  T  بينمتغير پيش  گام  متغير مالک

ات
روب

مش
ف 

صر
م

 
در 

ي 
لکل

ا عمر
ل 

طو
 

  *** 62/17 78/0  04/0  ***47/310 )1 /199( 61/0  نگرش به مصرف مواد اول
  نگرش به مصرف مواد دوم

  احساس تعهد به مدرسه
   03/0  67/0 53/12 *** 
63/0  )198  ،2(  41/168***  01/0 -  18/0 -  30/3 - **  

 نگرش به مصرف مواد  سوم
 احساس تعهد به مدرسه
نگرش والدین به مصرف 

 مواد

     03/0  60/0 71/9 ***  
      01/0 -  17/0 -  24/3 - **  
64/0  )197  ،3(  70/117***  02/0  14/0  57/2 ** 

ات
روب

مش
ف 

صر
م

 
لکل

ا
ياول يبرا ي

 بار
ن

  

  ***82/19  81/0  0//26  ***98/392  )1،  199(  66/0  نگرش به مصرف مواد  اول
  نگرش به مصرف مواد  دوم

  ناامیدي
      23/0  73/0  36/17***  
70/0  )198  ،2(  69/235***  16/0  22/0  20/5***  

 نگرش به مصرف مواد  سوم
احساس تعهد به  ناامیدي

  مدرسه

      21/0  66/0  65/13***  
      14/0  19/0  39/4***  
71/0  )197  ،3(  56/165***  07/0 -  14/0 -  86/2- **  

  نگرش به مصرف مواد  چهارم
  ناامیدي

  احساس تعهد به مدرسه
فضاي روانی اجتماعی 

  مدرسه

      20/0  65/0  57/13***  
      15/0  20/0  65/4***  
      09/0 -  18/0 -  50/3 - ***  
72/0  )196  ،4(  97/127***  04/0 -  09/0 -  24/2 - *  

  موادنگرش به مصرف   پنجم
  ناامیدي

  احساس تعهد به مدرسه
فضاي روانی اجتماعی 

  مدرسه
  حساسیت به اضطراب

      20/0  64/0  47/13***  
      14/0  19/0  52/4***  
      08/0 -  17/0 -  25/3 - ***  
      05/0 -  10/0 -  39/2 - **  
72/0  )195  ،5(  80/104***  06/0  08/0  02/2*  

رف
مص

 
ات

روب
مش

 
در 

ي 
لکل

ا
١ 

اه 
م

شته
گذ

  

  ***56/8  52/0  03/0  ***31/73  )1،  199( 27/0  نگرش به مصرف مواد اول
  نگرش به مصرف مواد دوم

  نگرش والدین به مصرف مواد
      02/0  39/0  23/5***  
30/0  )198  ،2(  24/42***  03/0  22/0  90/2**  

  نگرش به مصرف مواد  سوم
  نگرش والدین به مصرف مواد

  احساس تعهد به مدرسه

        02/0  30/  
      03/0  21/0  84/2**  
      01/0 -  14/0 -  97/1 - **  

 نگرش به مصرف مواد  چهارم
 نگرش والدین به مصرف مواد

 احساس تعهد به مدرسه
  خواهیهیجان

31/0  )197  ،3(  87/29***  00/0  36/0  10/4**  
      01/0  20/0  72/2**  
      00/0 -  16/0-  21/2 - **  
33/0  )196  ،4(  05/24*** 00/0  14/0  20/2*  

رف
مص

 
ات

روب
مش

 
در 

ي 
لکل

ا
١٢ 

 ماه
شته

گذ
  

  ***98/10  61/0  06/0  ***47/120  )1،  199(  38/0  نگرش به مصرف مواد  اول
 نگرش به مصرف مواد  دوم

  
 نگرش والدین به مصرف مواد

      05/0  52/0  46/7***  
39/0  )198  ،2(  43/64***  04/0  16/0  37/2***  

 به
يل

تما
 

رف
مص

 
ات

روب
مش

 
لي

الک
  

  ***82/3  26/0  03/0  ***56/14  )1،  199( 07/0  نگرش به مصرف مواد  اول
  نگرش به مصرف مواد  دوم

  تکانشگري
      04/0  31/0  46/4***  
10/0  )198  ،2(  95/10***  04/0  18/0  63/2**  

  نگرش به مصرف مواد  سوم
  تکانشگري

  نگرش والدین به مصرف مواد

      05/0  42/0  87/4***  
      05/0  19/0  79/2**  
12/0  )196  ،4(  92/8*** 05/0  18/0  11/2*  

*= P< >P =** 05/0؛   01/0؛  ***= P< 001/0  

 ۴صفحه
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اند و در نموده ينيبشيانس آن پياز وار ۳۹/۰ن يگذشته را با تبب
ن به يو نگرش والد يتکانشگر مصرف مواد، ت نگرش بهينها

 ۱۲/۰ن ييرا با تب يالکل مشروبات فل به مصريمواد تمامصرف 
  قرار داده است. ينيبشيپمورد انس آن ياز وار
   بحث

مصرف مواد، مصرف مشروبات  ج مولفه نگرش بهينتابر اساس 
 ۱۲ک ماه گذشته، در طول ين بار، در طول ياول يرا برا يالکل
مصرف مشروبات ل به يتما نيذشته، در طول عمر و همچنگ ماه
هم ن يشيپهاي پژوهش درد. ينمايم ينيبشيرا پ يالکل

، مصرف مواد دارند به نگرش مثبت كه يافرادمشخص گرديد 
 ن راستا،ي). در هم۱۷، ۱۶( پردازند يم ش مواديآزما به شتريب
 نوجوانان ديعقا و باورها بر نقش ياطفع/شناختي يهاهيظرن

 شروع يبرا يعواملعنوان  به مواد، مصرف عوارض درباره

نشان  مطالعه حاضر جي؛ نتانماينديمواد تاکيد من بار ياول مصرف
 يمهم عواملنده يو آ يبه خود، زندگ نسبت يديناام که دهديم

ن بار و همسو با ياول يبرا يل به مصرف مشروبات الکليدر تما
 ٧هاينارنجکه  ي، به طور)۱۹ ،۱۸( باشديم يقبل يهاافتهي

عوامل  عنوان به ندهيد به آيام و يمندهدف از )۱۳۸۱(
 بروک همچنين ).۱۸( ندکد مياي مواد مصرف برابر در يمحافظت

 خطرزا و يمحافظت نه عوامليزم در يپژوهش يط ٨همکاران و

 يريگکه جهت افتنديدر نوجوانان در مصرف الکل يبرا
 توانديم و داشتهبر مصرف الکل  يمحافظت يريتاث شرفت،يپ

   ).۱۹( دينما ليتعد را ر همساالن بر مصرف مواديتاث
ج نشان داد مولفه ينتامطالعه حاضر يهاعالوه بر اين يافته

ک ماه گذشته را ي در ي، مصرف مشروبات الکليخواهجانيه
-يم نيشيپ يهاافتهي با ج همسوين نتاي. انمايد يم ينيبشيپ

  ).۲۱، ۲۰( باشد
خواهي پژوهشي نشان دادند هيجانو همکاران در  ٩لگرند

باشد و هرچه سطح يم به مواد يوابستگ کننده مهمينيب شپي
به مصرف و  يشتريش بيباالتر باشد گرا در افراد يخواهجانيه

ن راستا يهم در. )۲۰( در آنها وجود داردمصرف مواد  سوء
- جانيدر افراد ه يساز رفتارستم فعاليمعتقد است س ١٠فاولس
و  گرديده ها نسبت به مواد مخدرآن يپذيرآسيبموجب خواه 

 يکل طوربه ).۲۱( دهديافزايش مبه مصرف مواد آنها را  ليتما
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 افراد هيجان خواه نظير يشرايط خاص توان گفت با توجه بهيم
 در يکنواختيت نسبت به يو حساس ييجو، مخاطرهيطلبتنوع
 يانرژ هيجان و تخليط مناسب جهت تجربه هيشرا که يصورت

 يسمت مصرف مشروبات الکل ش بهيگرا ،فراهم نباشد ن افراديا
، يج نشان داد مولفه تکانشگرينتا ابد.ييم شيافزا هاآن در
 دينمايم ينيبشيرا پ يمصرف مصرف مشروبات الکل ل بهيتما
 وردجو. )۲۳، ۲۲( باشدين ميشيپ يهاافتهيبا  همسو که

ارتباط  يافتند که تکانشگريدر يو همکاران در پژوهش ١١ايگارس
ز در يهمکاران ن و ١٢يل ).۲۳( مصرف مواد داردبا سوء يروشن

در  يکنندگان مواد نمرات باالترکه مصرف بردند يپ يپژوهش
مانند  يبازدارل در کنتر يتر فيو عملکرد ضع داشته يتکانشگر

  . )۲۲(دارند توقف زمان واکنش 
تواند ياضطراب، مت به ينشان داد مولفه حساسمطالعه حاضر 

-شيآموزان پن بار را در دانشياول يبرا يمصرف مشروبات الکل
، ۲۴( باشديمن يشيپ يهاافتهيج همسو با ينتا نيد. اينماينيب

کنندگان مواد نسبت به معتقد است که مصرف ١٣نهايس ).۲۵
اضطراب،  نظير يروانشناخت شتر دچار مشکالتيب يافراد عاد

 ١٤مقدمانين راستا قوسي). در هم۲۴شوند (يم يدياسترس و ناام
 كاهش يبرا اضطراب ان بهيمبتال ينشان داد برخ يدر پژوهش
 مصرف و اضطراب آورند و نقش يم رو الكل مصرف به اضطراب

 آموزان ازواقع، دانش در .)۲۵طرفه و متقابل است ( دو الكل
 يجانات منفيل هيتعد يبرا يابزار به عنوان يمشروبات الکل

هنگام مواجهه با  همانند اضطراب استفاده کرده و در خود
  پردازند.يآن م به مصرف يجانات منفيه استرس و

ن به مصرف مواد، يمولفه نگرش والد مطالعه يهاهمچنين يافته
ک ماه گذشته، يدر طول عمر، در طول  يمصرف مشروبات الکل

را در  يالکلل به مصرف مشروبات يگذشته و تما ماه ۱۲در طول 
 يبرا خانواده نظر نيد. بنابراينمايم ينيبشيآموزان پدانش
 ييت باالياز اهم يمشروبات الکل مصرف در موردآموزان دانش

ر شگرف خانواده در يدهنده تاثن موضوع نشانيبرخوردار است و ا
 به طور معمولباشد. ينوجوانان م مواد در ا عدم مصرفيمصرف 

 ياز الگوهارا  مصرف موادسوء بارهود درخ ينوجوانان باورها
 نماينديمکسب مواد کننده مصرف نيخصوصاً والدخانواده  نقش

مولفه احساس تعهد به مدرسه، مصرف  نتايج نشان داد .)۲۶(
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ک ماه گذشته و در ين بار، در طول ياول يبرا يمشروبات الکل
 منطبقج ين نتاي. انمايد يم ينيبشيآموزان پدانش طول عمر را

ن نهاد ي). مدرسه اول۲۸ ،۲۷باشد (يم ساير محققان يهاافتهيبا 
ت يفيها، کنوجوانان بوده و فرصت يموثر در زندگ ياجتماع

منحصر به  يريکند و تاثين ميينوجوان را تع يو رفتارها يزندگ
ن رو مدرسه ياز همگذارد. ينوجوانان م يزندگ ق بريفرد و عم

مصرف مواد از سوء يريگ شيا پيجاد ياز عوامل مهم در ا يکي
به مدرسه خود  يوستگياحساس پ نوجوانان که ياست و زمان

همانند  يير رفتارهايداشته باشند، کمتر احتمال دارد که درگ
 که مشخص شده استگر، يد يسو). از ۲۷( دمصرف مواد شو

نامناسب در مدرسه  يعدم تعلق به مدرسه با ارتکاب رفتارها
پرخطر  يمدرسه و رفتارها نياز قوان يچيسرپ همانند تقلب و

التزام به  يو در موارد) ۲۸( مرتبط بودهمصرف مواد همانند سوء
نوجوانان در  يريخطرپذ ينيبشين سهم را در پيباالتر مدرسه

  . )۲۹( داشته است مواد مصرفبرابر سوء
مدرسه، مصرف  ياجتماع/يروان يج نشان داد مولفه فضاينتا

 ينيبشيآموزان پن بار را در دانشياول يبرا يمشروبات الکل
 يفضا كه يکند مدارسيد ميتاکنيز  ١٥ينلمک د.ينما يم

 نيب نيز يتر مانهيصم ارتباط ، دارند يتر مثبت ياجتماع/يروان
  نيا دييتأ در ).۳۰( دارد وجود كاركنان مدرسه آموزان ودانش
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 معتقدند ياجتماع يشناسبوم يالگو ارائه با ١٦ترنر و كامفر افتهي
 يروان يهافشار نوجوانان در مصرف مواد    ،سو علت نيترمهم كه

 پر را مدرسه طيمح كه ينوجوانان و است مدرسه با مرتبط

 يهاتياز فعال ند،ينمايم ادراكرقابل تحمل يو غ استرس

 يراه منزله به را منحرف همساالن و زان شدهيگر يامدرسه
 .)۹( كننديم انتخاب يروان از فشار ييرها يبرا

ن مصرف مشروبات ينشان داد که ب يهمبستگج ينتاهمچنين 
 مرخيگانه ن ۱۲ يهان بار با مولفهياول يبرا ي در طول عمرالکل

ماه  ۱۲در  يمصرف مشروبات الکل نيخطر مصرف مواد و ب
رابطه  يمهارت اجتماع يها به استثناگذشته با همه مولفه

-ين ميشيپ يهاافتهيهمسو با  جين نتايا. داردي وجود معنادار
معتقدند  نو همکارا يموسان راستا يدر هم ).۱۶ و ۱۰، ۸( باشد
ان و نوجوان توسط مواد بر مصرف آلوده ياجتماع يهاطيمح

  . )۱۶( گذاردير ميتأث جوانان
  گيري  نتيجه

به  که علل گرايشتوان گفت توجه به نتايج پژوهش مي با
 متعدد در سطوحنوجوانان  در مشروبات الکليمواد و مصرف 

براي د که ندار قرار يو اجتماع يا، مدرسهي، خانوادگيفرد
گيري، کنترل و ترک  بايد مداخالت پيشمقابله با اين مشکل 

  .دقرار گيربرنامه ريزان و متوليان امور  مدنظر
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Abstract 

Background and aims: Alcohol and drug consumption are among the most important health 
challenges throughout the world including Iran. Due to limited information about this topic, 
the aim of this study is to determine the predictors of drugs and drinking alcohol among 
students. 
Methods: In this descriptive study, 201 male students of high school in Najaf Abad city 
(Isfahan) were selected through multistage cluster random sampling method. Data were 
collected through two questionnaires of Risk and Protective Factors Inventory (RAPI) and 
Youth Risk Behavior questionnaire (YRBQ) and analyzed by Pearson correlation coefficient 
and multiple regression analyses.  
Results: The results show that there is a significant correlation between drinking alcohols 
during lifetime and all 12 components of Risk and Protective Factors Inventory (RAPI) 
questionnaire. In addition, the relationship between tendency to drink alcohol with attitudes 
toward drug use, commitment to school and family monitoring was significant as well. 
Also the multiple regression analysis showed that alcohol consumption component is 
predictable by attitudes toward drug abuse, commitment to school and parental attitudes to 
drug abuse with 64% of variances. Also attitudes toward drug abuse, impulsivity and 
parental attitudes to drug abuse have predicted the tendency to drink alcohol with 12% of 
variances. 
Conclusion: Considering the results, alcohol consumption in adolescents occurs in various 
individual, family, school and social levels. Therefore, preventive interventions should be 
considered in order to control and quitting drinking alcohol.  
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