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Background: Substance abuse among students can lead to several
complications and damages in individual and society. The present
study was conducted with the aim of determining predictors of behavioral intention substance abuse among students with application
of prototype/willingness model.
Materials and Methods: This cross-sectional study was performed
among 120 students of Yazd University of Medical Sciences. Participants were chosen by simple random sampling method and with
probability proportional to size. Data were collected through a researcher- made questionnaire in self-report. Data were analyzed by
using of Pearson correlation and linear regression tests in SPSS 18.
Results: The prevalence of drug abuse experience among students
was 6.7 percent. The structure of attitudes, subjective norms and risk
images predicted respectively 47 percent of behavioral intention variance and 11 percent of behavioral willingness variance.
Conclusions: According to the prediction ability of subjective norms
and risk images which predicted behavioral intention for drug abuse,
it is suggested to enhance the negative attitudes toward drug abuse
and reduce the persuasive abuse subjective norms in the design of
substance abuse prevention programs for youth.
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 1کارشناس ارشد آموزش بهداشت ،دانشکده
بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.
 1دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء
سالمت ،مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف
مواد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه،
ایران.
 9کارشناس ارشد آموزش بهداشت ،دانشکده
بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی جیرفت ،کرمان ،ایران.
 4استاد آموزش بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ،یزد،
ایران.
 5کارشناس ارشد آموزش بهداشت ،مرکز تحقیقات
عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج ،یاسوج،
ایران.
 1دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء
سالمت ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر
سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،اهواز ،ایران.

تاريخ اصالح 11 :شهریور 1931

تاريخ پذيرش 12 :شهریور 1931

مقدمه :سوء م ص رف مواد در بی ن دان ش جویا ن می توان د زمینه ساز عوار ض و زیا ن هگگای
متعدد برای فرد و جامعه شود .مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل پیشبینیکننده قگصد رفتگاری سگوء
مصرف مواد در بین دانشجویان با بهرهگیری از مدل تصورات -تمایالت انجام شد.
مواد و روشها :ای ن پ ژوه ش مقط عی در میا ن  112نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد
انجام گرفت .آزمودنیها به روش نمونهگیری تصادفی ساده و با احتمال متناسب با حجم انتخاب شدند.
اطالعات به وسیله پرسشنامه محقق ساخته ،به صورت خودگزارش دهی جمع آوری گردید .داده هگا بگا
استفاده از نرم افزار آماری  SPSSبا بهرهگیری از آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسگیون خطگی
تجزیه و تحلیل گردید.
يافته ها :شیوع تجربه سوء مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان  1/6درصد بود .سازه های نگرش،
هنجارهای ذهنی و تصورات خطر به ترتیب  46درصد از واریانس قصد رفتار و  11درصد از واریانس
تمایالت رفتاری را پیش بینی کردند.
نتیجه گیری :با توجه به پی شگویی کنن دگی سازه های هن جارهای ذهن ی و ت صورا ت خط ر
از قصد رفتار مصرف مواد مخدر ،پیشنهاد میشود در طراحی برنامههای پیشگیرانه از سوء مصرف مگواد
در بین جوانان بر تقویت نگرشهای منفی سوء مصرف مواد و کاهش هنجارهای ذهنی ترغیب کننگده
مصرف تاکید گردد.
کلید واژهها :سوء م ص رف مواد ،دان ش جویا ن ،م دل ت صورا ت -تمایالت.
*نويسنده مسئول:
استاد آموزش بهداشت ،دانشگگگاه عگلگوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیگد
صدوقی یزد
تلفن)+31( 319239419:
پست الکترونیك:
mehdimirzaiea@yahoo.com

مقدمه
دانشجویان به عنوان قشر مستعد و برگزیده جامعه و سگازنگدگگان
فردای هر کشور می باشند که به دلیل واقع شدن در دوره جوانی در
یك دوره بحرانی برای اتخاذ رفتارهای بهداشتی قرار دارند [ .]1-9
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اعتیاد و سوء مصرف مواد پدیدهای فراگیر ،همگگانگی ،جگهگانگی و
پیچیدهای است که هزینه بسیار سنگینی را بگر فگرد ،خگانگواده و
دولتها تحمیل میکند [  .] 4اعتیاد و سوء مصرف مواد از موانع قابل
مالحظه توسعه جوامع و یکی از معضالت جدی انسان متمگدن ،در
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آغاز هزاره سوم و آفتی جدی ،ویران کننده ،مسگری و مگوذی در
سطح بین المللی است [  .]5امروزه سوء مصرف مواد بر تمام شئگون
زندگی بشر اثر گذاشته و وضعیت ناخوشایندی را ترسیم نموده است
[  .]1بنا به گزارش دفتر مواد مخدر و جرم سازمان مگلگل در سگال
 1211میالدی تعداد مصرفکنندگان انواع مواد مخدر ،رقمی حگدود
 192میلیون نفر برآورد شده است که  5درصد جمعیت جگهگان را
شامل میشود [ .]6در ایران سوء مصرف مواد در حال گسترش است
و به طبقه سنی و اجتماعی خاصی محدود نمیشود [ .]1در سگال
 1916حدود  1/5تا  9/9میلیون نفر مصرف کننده مگواد در کشگور
وجود داشته است [ ]3و مطالعات نشان میدهند اکثر نوجگوانگان در
سن  11یا  19سالگی مصرف مواد را شروع میکنند .پگژوهشگگگران
معتقدند نوجوانان از مصرف موادی قانونی چون سیگار شروع کرده و
سپس به سمت مواد غیر قانونی نظیر مصرف الکل ،مواد استنشاقگی
و ماری جوانا روی میآورند [ .]12سیر صعودی مصرف مواد مگخگدر
در کشورهای صنعتی و به خصوص آمریکا تا حدودی کاهش یافتگه
است و حتی در حال حاضر سیر نزولی در میان جوانان آنان دارد [
 .] 11معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی کشور گزارش کرده اسگت
که  14/4درصد در سنین  15تا  13سالگی و در کل  51/9درصد در
سن زیر  14سالگی مصرف مواد مخدر را شروع کردهاند [ .]11توجه
به موارد ذکر شده نیاز به برنامه ریزیهای صحیح و انجام مداخالت
علمی را برای پیشگیری از سوء مصرف داروهای ممنوعه ،ضگروری
می سازد و از آنجاییکه هرگونه مداخالت درمانی و بازتوانی معتادان
با شکست مواجه شده است و استراتژی کاهش تقاضا بگه عگنگوان
مؤثرترین روش شناخته شده است ،به نظر میرسد پیشگگگیگری از
مواجهه جوانان با داروهای ممنوعه (پیشگیری اولیه) ،کارآمگدتگریگن
روش برای پیشگیری از بروز و افزایش شیوع اعتیاد در جامعه باشد [
 .]19در این خصوص برنامههای پیشگیری بایسگتگی بگه سگمگت
گروههای اختصاصی به عنوان مثال جوانان و نوجوانان متمرکز شوند
[  .] 14با توجه به حقایق مطرح شده در مطالب فوق ،میتوان بگرای
تبیین و توضیح پیشگیری از اعتیاد ،از الگوها و نظریههایی استفگاده
نمود که راهنماهایی برای فعالیت های آموزش بهداشت و ارتگقگای
سالمت هستند  ،ومیتوانند به پرسشهای برنامه ریزان در مگورد
این که؛ چرا افراد رفتار مطلوب مورد نظر را ندارند؟ چگگونگه بگایگد
رفتارها را تغییر داد؟ و چه عواملی را باید در ارزشیابی برنامه هگا در
نظر گرفت؟ پاسخ دهند [  . ]15لذا در این مطالعه از مدل تصگورات-
تمایالت 1که در ادامه توضیح داده میشود استفاده گردید .علی رغم
تاکید زیاد تئوریهایی چون عمل منطقی و رفتار برنامه ریزی شگده
نسبت به نقش تصمیم گیری منطقی ،برای پیش بینی رفگتگارهگای
فرد ،بسیاری از محققین انتقاداتی را در رابطه با این رویکرد در برابر

رفتارهای پرخطر مانند سوء مصرف مواد پیشنهاد کردهاند که تصمیگم
گیری در این زمینهها احتماال خود به خود و بدون قصد قبلی انگجگام
میشود [ .]11در خصوص رفتارهای پرخطگر در مگیگان جگوانگان،
مدل های رفتاری دو فرضیه مهم را برای اخذ تصمیم مطرح میکنند؛
فرضیه اول این است که فرآیند اخذ تصمیم برای انجام یك رفگتگار
دارای یك روند تحلیلی بوده و فرد با بررسی تمام جوانب امر اقدام به
انجام کاری میکند ( همانند تئوری عمل منطقی و تگئگوری رفگتگار
برنامه ریزی شده) اما فرضیه دوم آن است که فرآیند اخذ تصگمگیگم
بیشتر حالت ذهنی داشته و از تصورات و تمایالت ذهنی فرد در یگك
موقعیت خاص نشأت میگیرد که مشابه به یك عگکگس الگعگمگل
اجتماعی می باشد ،این فرض بیشتر به دنبال توصیف رفتارهای بدون
قصد قبلی جوانان و نوجوانان و به ویژه تصمیمات بدون برنامهای که
در شروع ،ادامه و توقف رفتارهای پرخطر تاثیر دارنگد مگی بگاشگد.
فرضیات ذکر شده پایه گذار مدلی توسط گیبونز 1و همکارانش بگنگام
مدل تصورات  /تمایالت شد که در بعضی از سازهها مانند نگرش و
هنجارهای اجتماعی با تئوری عمل منطقی و تئوری برنامگه ریگزی
شده  ،مشترک بوده و فرایند مشابهی را پیشنهاد میکند ،اما دارای دو
سازه جدید بنام باورها و تصورات خطر 9و تمایل رفگتگاری 4نگیگز
میباشد.
در مدل پیش الگو /تمایل یا مدل تصورات  /تگمگایگالت؛ نگگگرش،
هنجارهای اجتماعی و باور اولیه به عنوان عواملی کگه دارای اثگر
مستقیم بر روی رفتار از طریق تاثیر گذاری بگر تگمگایگل رفگتگاری
میباشند ،تعریف شده است .براساس این مدل ،از آنجا که نگگگرش
افراد به سوی یك رفتار بسیار مثبت میشود و آنها اینگطگور درک
میکنند که عوامل معناداری از آنها میخواهند که آن رفتار را انجگام
دهند ،بنابراین تمایالتشان برای انجام آن رفتار بیشتر میشود .اگرچه
تمایالت رفتاری به قصد رفتاری ربط داده شده است اما این عگامگل
نیز براساس مدل تمایالت به عنوان یك ویژگی ذاتی و از طگریگق
واکنش های آن ،از رفتار هدف دار متمایز گردیدهاند .عالوه بگر ایگن
مدل اینطور استدالل میشود که مردم دارای یك دستگه بگاورهگای
اولیه عمومی هستند که در رفتارهای پگرخگطگر نگقگش دارنگد و
نگرشهای آن ها برای انجام رفتار به طور مستقیم به این بگاورهگای
اولیه مربوط است.
5
بر اساس این مدل ،تصاویر ذهنی اجتماعی در صورت وجود تمایل و
مساعد بودن شرایط فرد را به سمت انجام رفتارهای پر خطر سگوق
خواهند داد .این مدل از نگرش  ،1هنجارهای ذهنی ،6تمایل رفتگاری،
تصورات و قصد رفتار 1تشکیل شده است .در این خصوص ارتگبگاط
بین تصورات و تمایالت در ارتباط با سیگار کشیدن و مصرف الگکگل
توسط گیبون و همکارانش ثابت شده است [  .]16با توجه به اهمیگت
2:

Prototype/Willingness Model (PWM), Gibbons, 3: Prototype, 4:Behavioral Willingness, 5:Social images or Prototype, 6:Attitude,
8:

Behavioral Intention

1:

Subjective Norms,

7:
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شناخت عوامل تعیین کننده و پیش بینی کننده رفتار سگوء مصگرف
مواد در اتخاذ و اجرای برنامههای پیشگیرانه ،مطالعه حاضر با هگدف
تعیین فاکتورهای پیش بینی کننده قصد رفتاری سوء مصرف مگواد
در بین دانشجویان با بهره گیری از مدل تصورات -تمایالت صورت
گرفت.
مواد و روشها
1
پژوهش حاضر یك مطالعه توصیفی مقطعی بود ،که در بگهگار
سال  1931در میان  112نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد انجام گگرفگت .حگجگم
نمونه با توجه به نتیجه مطالعه پایلوت ،با اطمینگان  %35و دقگت
 116 ،2/25نفر محاسبه شد ،که جهت اطمینان بیشتر تعداد  112نفر
وارد مطالعه شدند .نحوه انجام مطالعه بدین شرح بگود کگه ابگتگدا
دانشکده های مختلف به عنوان خوشه در نظر گرفتگه شگده و بگا
استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با احتمال متناسب بگا
حجم  1در هر یك از خوشه ها ،شرکت کنندگان را انتخاب کگرده و
پرسشنامه های طراحی شده در این خصوص در اختیار آنان قرار داده
شد و اطالعات مورد نیاز از آنان جمع آوری گردید .قابل ذکر اسگت
که آزمودنیهای پژوهش در زمینه چگونگی انجام مطالعه و محرمانه
بودن اطالعات و همچنین هدف از انجام این مطالعه توجیه شده و
تمامی آنان با رضایت آگاهانه وارد مطالعه شدند.
ابزار گردآوری اطالعات :شامل دو ب خ ش بود و اطالعا ت
به صورت خودگزارش دهی از دانشجویان جمع آوری شد.
بخش اول :اطالعات زمینهای :این قسمت  15سوال در خصگوص
اطالعات فردی دانشجویان شامل :سن (بر حسب سگال) ،جگنگس
(مذکر ،مونث) ،دانشکده (بهداشت ،پیراپزشکی ،پزشکی و داروسازی،
دندانپزشکی ،پرستاری و مامایی) ،مقطع تحصیلگی (کگارشگنگاسگی،
کارشناسی ارشد ،دکتری) ،وضعیت تاهل (مجرد ،متاهل) ،سکونت در
خوابگاه (بلی ،خیر) ،طالق والدین (بلی ،خیر) ،پیشنهاد مصرف مگواد
از سوی دوستان (بلی ،خیر) ،اصرار به مصرف مواد (بگلگی ،خگیگر)،
سابقه رفتار پرخطر جنسی (بلی ،خیر) ،سابقه مصرف مواد (بلی ،خیر)
 ،سابقه مصرف سیگار (بلی ،خیر) ،مصرف مشروبات الکلگی (بگلگی،
خیر) ،مصرف سیگار در بین دوستان (بلی ،خیر) و مصرف مگواد در
بین دوستان (بلی ،خیر) بود.
بخش دوم :سواالت مربوط به مدل تصورات تمایالت :تیم تحقیق با
بهره گیری از مطالعات انجام گرفته با این مدل در زمگیگنگه سگوء
مصرف مواد [ ]11-12پرسشگنگامگه هگای فگوق را بگه سگبگك
پرسشنامه های لیکرت و با مقیاس پاسخ دهی  5رتبه ای طگراحگی
نمودند .پس از انجام اصالحات اولیه در رابطه با گویایی سؤاالت از
نظر عدم ابهام ،طوالنی بودن و انجام اصالحات جگزیگی ،جگهگت
Cross sectional, 2:Proportional to Size
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بررسی مجدد روایی صوری از چندین کارشناس و متگخگصگر در
زمینه سوء مصرف مواد و آموزش بهداشت نظر خواهی شد ،پس از
اخذ نظرات و بررسی اعتبار محتوایی پرسشنامه ،اصالحات مگورد
نظراعمال گردید .همچنین برای سنجش پایایی پرسشنامهها یگك
مطالعه مقدماتی بر روی  92نفر از دانشجویان انجام شد و با آزمون
آلفا کرونباخ پایایی پرسشنامهها به شرح زیگر مگورد تگأیگیگد قگرار
گرفت.
نگرش نسبت به مصرف مواد شامل ده گویه ،ب رای مثال
»مصرف مواد مخدر به من کمك خواهدکرد تا در انجام کارهگایگم
تمرکز داشته باشم» .کسب نمره باالتر نشان دهنده نگرش بیشتگر
فرد در سوء مصرف مواد بود .ضریب آلفا کرونباخ این پرسشگنگامگه
2/19محاسبه شد.
هنجارهای انتزاعی ترغیب کننده مصرف مواد شگگامگگل
چهار گویه ،برای مثال »اگر من از مواد مخدر استفاده کنم ،بهترین
دوستم آن را تایید خواهد کرد» .کسب نمره باالتر نشگان دهگنگده
نرمهای انتزاعی ترغیب کننده بیشتر در سوء مصگرف مگواد بگود.
ضریب آلفا کرونباخ 2/65محاسبه شد.
تصورات خطر در خصوص فرد مصرف کننده مواد شامل
هفت گویه بود که در آن تصور دانشجویان را در رابگطگه بگا فگرد
مصرف کننده مواد مخدر مورد بررسی قرار میداد و عواملی مانگنگد
جذاب بودن ،محبوبیت ،بی تجربگی ،اعتماد به نفس ،نچسب بودن،
بی احساس و خودخواه بودن را ارزیابی میکرد .ضریب آلفا کرونباخ
 2/12محاسبه شد.
تمايالت رفتاری در خصوص مصرف مواد شامگگل سگگه
گویه بود و در آن عکس العمل فرد در شرایطی که مصگرف مگواد
مخدر به او پیشنهاد شود ،به عنوان مثال »ترک کردن مگحگل»را
مورد ارزیابی قرار میداد .ضریب آلفا کرونباخ 2/11محاسبه شد.
قصد رفتاری مصرف مواد نی ز شامل چ هار گگگویگگه بگگود.
برای مثال »اگر به مواد مخدر دسترسی داشته باشم؛ احتماال ازآنها
مصرف خواهم کرد »  .کسب نمره باالتر نشان دهنده قصد رفتگاری
بیشتر در مصرف مواد بود .ضریب آلفا کرونباخ  2/13محاسبه شد.
در نهایت اطالعات جمع آوری شده وارد نرم افزار آمگاری SPSS
نسخه  11شد و با بهره گیری از آزمونهای همبستگی پیرسگون و
رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتايج
دامنه سنی شرکت کنندگان  11تگا  95و مگیگانگگگیگن آن
19/43±9/16سال بود 11 .نفر ( 69/9درصد) مونث و  91نگفگر (
 6/11درصد) مذکر بودند 1 .نفر ( 5درصد) متاهل و  114نفگر (35
درصد) مجرد بودند .اکثریت دانشجویان ( 11نفر 69/9 ،درصگد) در
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بله

سوال

تعداد
11
6
9
1
12
6
16
3

پیشنهاد مصرف مواد از سوی دوستان
اصرار به مصرف مواد
سابقه رفتار پرخطر جنسی (بدون کاندوم ،شرکای جنسی متعدد)
سابقه مصرف مواد
مصرف سیگار
مصرف مشروبات الکلی
مصرف سیگار در بین دوستان
مصرف مواد در بین دوستان

خیر
درصد
12
5/1
1/5
1/6
1/9
5/1
14/1
6/5

تعداد
121
119
116
111
112
119
129
111

درصد
32
34/1
36/5
39/9
31/6
34/1
15/1
31/5

جدول  :1توزیع فراوانی نسبی و مطلق رفتارهای پرخطر در بین دانشجویان
خوابگاه دانشجویی ساکن بودند .همچنین  4نفگر ( 9/9درصگد) از
دانشجویان گزارش کردند که والدین آنان از هم جدا شدهاند.
همانگونه که نتایج نشان میدهند  1/6درصد از شرکت کنگنگدگگان
سابقه مصرف مواد 14/1 ،درصد مصرف سیگار در بین دوستان12 ،
درصد پیشنهاد مصرف مواد از سوی دوستان و  1/9درصد مصگرف
سیگار را گزارش کردند ،نتایج مربوط به رفتارهای پرخطر و مصگرف
مواد در جدول شماره یك آورده شده است (جدول .)1
در جدول شماره ( ) 1میانگین ،انحراف معیار و همبگسگتگگگی بگیگن
سازه های مورد بررسی در خصوص مصرف مواد نشگان داده شگده
است.
در نهایت با بهره گیری از آنالیز رگرسیون خطی مشخگر گگردیگد
سازههای نگرش ،هنجارهای ذهنی و تصورات خطر در مجموع 46
درصد از واریانس قصد رفتار مصرف مواد و  11درصد از واریگانگس
تمایالت رفتاری مصرف مواد را پیش بینی کردند ،که نتایج آن در
جداول شماره ( )9و ( )4آورده شده است.
بحث و نتیجه گیری
نتایج نشان دهنده شیوع  1/6درصدی تجربه مصرف مواد در بگیگن
دانشجویان بود .میزان مصرف مواد در بین دانشجویان در کشور در
مطالعات متعدد از  1/1تا  11درصد گزارش شده است .بگه عگنگوان
میانگین  ±انحراف معیار

نگرش

14/1±1/15

نرمهای انتزاعی

11/1±1/51

نگرش

مثال موسوی میزان مصرف مواد مخدر در دانشجویان پسر دانشکده
پزشکی را  11/1درصد بیان کرده است []11؛ این درحالیگسگت کگه
دهقانی در مطالعه خود میزان شیوع مصرف تریاک را  1/1درصگد،
قرصهای روانگردان را  1/1درصد ،حشیش را  1/1درصد و هرویین
را  2/1درصد عنوان کرده است [ .]11یکی از دالیل این اختالفات را
میتوان به تفاوت در جمعیتهای مورد بررسی (در برخی مطالعات به
یك جنسیت پرداخته شده است) نسبت داد.
شیوع مصرف سیگار در مطالعه حاضر 1/9درصد گزارش شد .در ایگن
راستا سیام میزان مصرف سیگگار در مگیگان دانشگجگویگان پسگر
دانشگاههای رشت را  14درصد عنوان کرده است [ .]19در مطالگعگه
دیگر توسط مرتضوی مقدم ،میزان شگیگوع مصگرف سگیگگگار در
دانشجویان دانشگاههای بیرجند  5/19درصد گزارش شد [ .]14بگا
توجه به اینکه مصرف سیگار اولین علت مرگ و میر قابل پیشگیگری
در دنیا میباشد و همچنین پیش بینی می شود که تگا سگال 1292
میالدی 62 ،درصد مرگهای سالیانه ناشی از استعمال سگیگگگار در
سطح جهان در کشورهای در حال توسعه رخ دهد [ ]15؛ بگایگد بگه
برنامههای پیشگیری و کاهش مصرف این ماده اعتیادآور به ویژه در
میان جوانان توجه ویژه شود.

نرمهای انتزاعی

تصورات خطر

تمايالت

1
**

1

2/114

تصورات خطر

14/5±5/29

2/233

2/219

تمایالت

4/3±1/21

2/241

2/25

قصد رفتار

12/3±9/59

**

2/191

**

2/141

1
**

2/942

2/269

1
2/251

جدول  :2میانگین ،انحراف معیار و همبستگی بین سازههای مدل تصورات و تمایالت ** ،معناداری در سطح 2/21

115

پیشبینی سوء مصرف مواد در دانشجویان

مجله طب انتظامی

تابستان  - 1931شماره  - 1مسلسل  -1صفحات 111-111
متغیرهای مستقل

بتای استاندارد

معناداری

R2

شده
مرحله اول
نگرش

2/429

‹2/221

هنجارهای ذهنی

2/955

‹2/221

تصورات خطر

2/123

2/211

2/41

مرحله دوم
نگرش

2/911

‹2/221

هنجارهای ذهنی

2/961

‹2/221

2/46

جدول  :3آنالیز رگرسیون خطی تاثیر نگرش ،نرمهای انتزاعی و
تصورات خطر بر قصد رفتار سوء مصرف مواد.
یکی دیگر یافتههای مطالعه حاضر شیوع  5/1درصگدی مصگرف
مشروبات الکلی در بین دانشجویان بود .در این خصوص دهگقگانگی
شیوع مصرف مشروبات الکلی در بین دانشجویگان را  1/1درصگد
عنوان کرده است [  . ]11همچنین این میزان در مطالعات سگیگام و
مرتضوی مقدم به ترتیب  5/12و  6/5درصد گزارش شده اسگت [
19و .]14البته مقایسه مصرف مشروبات الکلی در بین دانشگجگویگان
ایرانی در مقایسه با مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور بسگیگار
پایین تر میباشد [ .]11-13به طور مثال یراماننی 1در سال  1212در
مطالعه خود در بین دانشجویان هندی آسیایی دانشگاه مید وسگتگرن
نشان داد که  11درصد از دانشجویان در  92روز گذشته مشگروبگات
الکلی مصرف کرده بودند [ ]11؛ پاوس 1و همکاران نیز در بگررسگی
متغیرهای مستقل

بتای استاندارد شده

خود در سال  1211نشان دادند  51درصد از دانشجویان اسپانیایی و
 44درصد از دانشجویان آمریکای آفریقای تبار ،مصرف مشگروبگات
الکلی داشتند [  . ]13البته باید به این نکته توجه داشت کگه حگرام
بودن مصرف مشروبات الکلی در دین مقدس اسالم میتوانگد بگار
ارزشی ایجاد کند که این امر خود میتواندیا منجر به پیشگیگری از
مصرف مشروبات الکلی شده و یا آنکه زمینه ساز پنهان کاری و
عدم ارایه اطالعات واقعی شود.
در خصوص رفتارهای پرخطر در بین جوانان ،مدلهای رفتگاری 1
فرضیه مهم را برای اخذ تصمیم مطرح میکنند؛ فرضیه اول ایگن
است که فرآیند اخذ تصمیم برای انجام یك رفتار دارای یك رونگد
منطقی 9بوده و فرد با بررسی تمام جوانب امر ،اقدام به انجام کاری
میکند (همانند آنچه که در تئوری عمل منطقی و تئگوری رفگتگار
برنامه ریزی شده بیان شد) اما فرضیه دوم آن است که فرآیند اخگذ
تصمیم بیشتر حالت ذهنی داشته و از تصورات و تمایالت ذهنی فرد
در یك موقعیت خاص نشات میگیرد که مشابه به یگك عگکگس
العمل اجتماعی 4میباشد .این فرض بیشتر به دنگبگال تگوصگیگف
رفتارهای بدون قصد قبلی جوانان و نوجوانان و به ویژه تصمیمگات
بدون برنامهای میباشد که در شروع ،ادامه و تگوقگف رفگتگارهگای
پرخطر تاثیر دارند [  .]92در این خصوص پومری 5در مطالعگه خگود
نشان داده است که ارتباط بین تمایل و مصرف مواد تا سن  16یگا
 11سالگی قویتر از ارتباط بین قصد و مصرف میباشگد ولگی در
سنین باالتر اینگونه نیست [  .]91همانگونه که از نتایج مگطگالگعگه
حاضر پیداست سازههای نگرش ،هنجارهای ذهنی و تصورات خطر
به ترتیب  46درصد از واریانس قصد رفتار و  11درصد از واریانگس
تمایالت رفتاری را پیش بینی کردهاند ،که میتواند گویای این نکته
باشد که مصرف مواد در بین جوانان ایرانی کمتر توسط تگمگایگالت
R2

معناداری

مرحله اول
نگرش

61//0

610/0

هنجارهای ذهنی

616/0

61010

تصورات خطر

610/1

‹2/221

61/1

مرحله دوم
نگرش

616//

61000

تصورات خطر

610//

‹2/221

61/1

مرحله سوم
تصورات خطر

610/6

61//

‹2/221

جدول  :4آنالیز رگرسیون خطی تاثیر نگرش ،نرمهای انتزاعی و تصورات خطر بر تمایالت رفتاری مصرف مواد.
Yeramaneni, 2: Paves, 3: Reasoned Path, 4: Social Reaction Path, 5: Pomery
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 هنجارهای ذهنگی و،رفتاری پیش بینی میشود و سازههای نگرش
تصورات خطر واریانس باالتری از قصد رفتاری را نسبت به تمایالت
.رفتاری پیش بینی نمودهاند
دانشجویان سازندگان فردای کشور خویش میباشند که درگیر شگدن
آنان در رفتارهای پرخطر همچون سوء مصرف مواد می تواند زمیگنگه
ساز عوارض متعددی برای آنان شده و در نهایت منجر به آسیبهای
 لذا باید در زمینه پیشگیری و کاهش رفتارهای،متعدد اجتماعی گردد
 با توجه به یافتههای مطالعه.پرخطر در این گروه توجه بیشتری شود
حاضر به نظر میرسد در طراحی برنامههای پیشگگگیگرانگه از سگوء
مصرف مواد در بین جوانان باید بر تقویت نگرشهای منفی نسبت به
سوء مصرف مواد و کاهش هنجارهای ذهنی ترغیب کننده مصگرف
 تا بتوان شاهد نتایج سودمندی در زمینه پیشگگگیگری از،تاکید گردد
سوء مصرف مواد در بین دانشجویان و به تبع افزایش بهره وری آنان
.بود
تقدير و تشکر
 مصگوب1551 مطالعه حاضر بخشی از یك طرح تحقیقاتی به شماره
شورای پژوهشی دانشکده بهداشت و با حمایگت مگالگی مگعگاونگت
تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بگهگداشگتگی
 که بدین وسیله نهایگت سگپگاس و،درمانی شهید صدوقی یزد بود
قدردانی از آنان و همچنین کلیه دانشجویان شرکت کننده در مطالعه
.به عمل میآید
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