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  دبيرستاني  نوجوانان در مواد و الكل سيگار، مصرف سوء به گرايش در مدرسه نقش
  تهران شهر

 
  5، حسن رفيعي4، علي زاده محمدي3، ليلي پناغي2آبادي ، زهره احمد1مرجان پشت مشهدي

  
  چكيده

در صورت شناخت ابعاد . دگذرانن مدرسه به عنوان محلي است كه نوجوانان مدت زيادي از روز خود را در آن مي :زمينه و هدف
بر اين اساس . هاي اجتماعي استفاده كرد ريزي در زمينه پيشگيري از آسيب توان از مدرسه براي برنامه آموزان مي تأثيرگذار آن بر دانش

  .اين مطالعه عوامل مرتبط با مدرسه را كه در گرايش به سيگار، الكل و مواد نقش دارد، مورد بررسي قرار داده است
هاي تحصيلي در  ها و پايه آموز دختر و پسر از تمام رشته دانشنفر  3530، )ـ تحليلي توصيفي(در يك مطالعه مقطعي  :ها و روش مواد
  يا SCQ(نامه ارتباط با مدرسه  اي انتخاب شدند و پرسش گيري تصادفي چند مرحله دبيرستان با روش نمونه 168

School Connection Questionnaire ( خطرپذيري نوجوانان ايراني و مقياس)IARS يا Iranian Adolescents Risktaking Survey (
بعد ارتباط با مدرسه شامل تعلق، تعهد، التزام به مدرسه و ارتباط با همساالن  4ارتباط گرايش به سيگار، الكل و مواد با . را تكميل كردند

  .فتبا استفاده از تحليل رگرسيون چندگانه مورد بررسي قرار گر
جنس، درآمد خانواده، زنده بودن پدر، ازدواج . التزام و تعهد به قوانين مدرسه سهم بيشتري از تعلق و ارتباط با همساالن داشت :ها يافته

  .بين گرايش به سوء مصرف بود مجدد والدين و زندگي با هر دو والد در كنار داشتن واحد افتاده در ترم قبل، از ديگر متغيرهاي پيش
ارتباط با همساالن در . آموزان نداشت هاي خطرپذيري دانش هاي مختلف آن، تأثير يكساني بر گرايش مدرسه و جنبه :گيري نتيجه

  .مدرسه بر خالف دو بعد ديگر التزام و تعهد، تأثيري مثبت بر گرايش به سوء مصرف داشت
  .، همساالنلتزام، تعهدنوجوان، مدرسه، گرايش به سيگار، الكل و مواد، تعلق، ا :هاي كليدي واژه

  

  تحقيقي :نوع مقاله
  1/10/88 :پذيرش مقاله  20/4/88 :مقاله دريافت

 

  مقدمه
دهد نوجوانان ايراني در معرض خطر سوء  تحقيقات نشان مي

تا  11در نوجوانان سنين  سيگار شيوع. مصرف مواد قرار دارند

 براي نسبت اين كهاست  ارزيابي شده درصد 3/14 سال، 18
دست ه ب درصد 1/10دختران  براي و درصد 5/18 پسران

 مشخص شد يتبريز انآموز دانش مطالعه با). 1( آمده است
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 و همكاران مرجان پشت مشهدي  

 47  1389/  1شماره /  8دوره / تحقيقات علوم رفتاري  

 تجربه را مخدر مواد درصد 2 و الكل ها آن از درصد 7/12كه 
در بين  سيگار تجربه اولين سن ميانگين. )2( اند نموده
و ميانگين سن شروع ) 1( لسا 2/13 آموزان ايراني دانش

 .بوده است )3( سال 6/16سيگاري،  افراد بين درسيگار، 
 17فاصله  در نيز )درصد 7/45( كشور معتادان نسبت باالترين

   .)4(اند  كرده آغاز را مواد مصرف ،سال 33تا 
سوء مصرف در  ناپذير جبران هاي خسارت و صدمات

 تغيير اقدامات مالي و زماني هاي هزينه باالبودن و نوجوانان
 و) 5( بهترين را پيشگيري اجتماعي، و فردي سطح در رفتار

 رفتارهاي كاهش براي رويكرد) 6( ترين صرفه مقرون به
كه گرايش به سوء  عواملي شناسايي .كند معرفي مي پرخطر
 قبيل از ،دهد مي قرار تأثير تحت را در نوجوانان مصرف
 آن از پيشگيري امر در بنيادين كارهاي راه از يكي ،مدرسه

   .ستا
يكي از فاكتورهاي مهم در ايجاد يا پيشگيري از  مدرسه

مدرسه اولين نهاد ). 7( مصرف مواد و بزهكاري است سوء
ها، كيفيت  فرصت ،)8(بوده بر زندگي نوجوانان  مؤثراجتماعي 

ي تأثيرمدرسه . كند زندگي و رفتارهاي نوجوانان را تعيين مي
قعيتي گذارد و مو فرد و عميق بر زندگي نوجوان ميه ب منحصر

. )9( كلي نوجواني از اجتماع دارد مركزي در تعريف احساس
 داشته خود همدرس به پيوستگي احساس نوجوان كه زماني
 اجتماعي و فردي رفتارهاي در كه دارد احتمال كمتر باشد،

 اجتماعي رفتارهاي كه دارد احتمال بيشترو  شود درگير مخرب
 سوء در درگيري از امتناع يا مدرسه در موفقيت مانند همنوا

  .)10 ،11(دهد  انجام را مواد مصرف
 پيامدهاي از شماري به مدرسه، با پيوند و تعلق احساس

 هاي مهارت خودپنداره، قبيل از شناختي روان و آموزشي مثبت
 است مربوط تحصيلي پيشرفت و موفقيت انگيزش، اجتماعي،

و  )14( آموز دانش ايه انگيزش ،)13( تحصيلي موفقيت). 12(
تواند به عنوان  نيز مي )15( موفقيتدوره تحصيلي با  اتمام

  .پيامد مثبت احساس تعلق و پيوند با مدرسه محسوب شود
 مدرسه، به تعلق كمبود و بيگانگياز سوي ديگر 

 بيني پيش موارد از بسياري در را آموزان دانش مشكالت

 در عضويت مدرسه، به تعلقمطالعات متعددي . )16( كند مي
 كاري خالف با رابطه دررا  مدرسه از رضايت و حمايت ه،مدرس

 مدرسه قوانين از سرپيچي و تقلب مانند مدرسه در رفتار سوء و
 سوء جمله از پرخطر رفتارهاي ،)17( تحصيل ترك ،)16(

 جنسي رفتار و) 19( ، خشونت و كج رفتاري)18( مواد مصرف
  .اند بررسي كرده )16(

 و اجتماعي و رواني رشد جريان در مدرسه نقش اهميت
 دقيق بررسي ،عميق مطالعه ضرورت نوجوانان، زندگي كيفيت

طور كه ذكر  همان .نمايد مي ضروري را مدرسه جانبه همه و
خصوص در كشورهاي به شد در تحقيقات انجام شده 

 برابر سوء عنوان فاكتوري محافظتي در پيشرفته، مدرسه به
نوجوانان در نظر  مصرف مواد و رفتارهاي پرخطر در بين

جا كه برخي شواهد پراكنده در كشور از  از آن. شود گرفته مي
كند و با  آموزان حكايت مي هاي خطر در بين دانش وجود زمينه
كه رابطه بين مدرسه  ،كه در ايران تحقيقي جامع توجه به اين

و خطرپذيري نوجوانان در برابر سوء مصرف را نشان دهد، 
ست تا روشن سازد آيا ا مقاله برآناين  ،انجام نشده است

ي يكسان بر گرايش نوجوانان تأثيرتمامي ابعاد پيوند با مدرسه 
  گذارد؟ گردان مي به سيگار، الكل و مواد مخدر و روان

  
  ها مواد و روش

 جامعه. بود ـ تحليلي مقطعي و از نوع توصيفي حاضر پژوهش
 هاي انهنرست و متوسطه مقطع آموزان دانش كليهآن را  آماري
و اي  چند مرحله، گيري نمونه روش. داد مي تشكيل تهران شهر

ابتدا شهر تهران به . بود )Multistage sampling(تصادفي 
غرب  و قسمت جغرافيايي شمال، جنوب، شرق چهار

بندي شد تا اين اطمينان وجود داشته باشد كه تمام  تقسيم
يري گ هاي شهر با بافت فرهنگي خاص خود در نمونه قسمت

. گيري كاهش يابد شوند تا سوگيري نمونه شركت داده مي
 گيري تصادفي سپس از هر قسمت جغرافيايي، با روش نمونه

 8يعني در مجموع  ،ساده، دو منطقه آموزشي انتخاب گرديد
در تمام  .منطقه آموزشي در سطح شهر تهران انتخاب شد

مناطق انتخاب شده مدارس متوسطه عمومي، هنرستان و 
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  ...و الكل سيگار، مصرف سوء به گرايش در مدرسه نقش 
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از . شدند در مطالعه وارددانشگاهي دخترانه و پسرانه   پيش
 مدرسه پسرانه، 256مدرسه دخترانه و  216منطقه يك تعداد 

مدرسه پسرانه، از  209مدرسه دخترانه و  188از منطقه سه 
مدرسه پسرانه، از  268مدرسه دخترانه و  168منطقه چهار 
، از مدرسه پسرانه 237مدرسه دخترانه و  201منطقه پنج 

مدرسه پسرانه، از  99مدرسه دخترانه و  30منطقه يازده 
مدرسه پسرانه، از  149مدرسه دخترانه و  106منطقه دوازده 
مدرسه پسرانه و از  84مدرسه دخترانه و  102منطقه پانزده 

 مدرسه پسرانه در 72مدرسه دخترانه و  60منطقه هجده 
هر منطقه بر حسب تعداد مدارس . شدند انتخابگيري  نمونه

اعم از دبيرستان، هنرستان، كار و دانش و دولتي يا غير 
و در گرديد هاي انتخابي تسهيم به نسبت  انتفاعي، حجم نمونه

از اولياي مدرسه خواسته  پايه و رشته به توجه با هر مدرسه
آموز را انتخاب  دانش 20 ،شد تا بر اساس جدول اعداد تصادفي 

 به توجه در نهايت با. ار دهنددر اختيار پرسشگران قر ،كرده
آموز  دانش 3530، مدرسه 168تحقيق در  هاي محدوديت

نفر از  1872. نام را تكميل كردند هاي بي نامه پرسش
 نفر پسر1657و ) درصد 53( آموزان مورد مطالعه دختر دانش

 به مطالعه اشتغال به ورود هاي مالك از. بودند) درصد 9/46(
 1385-86سال  در تهران شهر رد متوسطه مقطع در تحصيل

مطالعه از  اين. بود تحقيق در شركت براي رضايت داشتن و
  .به طول انجاميد 1386تا انتهاي خرداد  1385ماه  انتهاي دي

   :هاي مورد استفاده عبارت بود از نامه پرسش
  

  ايراني نوجوانان مقياس خطرپذيري
 )Iranian Adolescent Risk Behavior Scale( )IARS:( 

 خطرپذيري نامه استفاده از پرسش با براي ساخت اين ابزار
 رفتار كنترل سيستم نامه پرسش و) ARQ( )20( نوجوانان
 فرهنگي شرايط نظرگرفتن در با و )YRBSS( جوانان پرخطر

 خطرپذيري مقياس ايران، جامعه اجتماعي هاي محدوديت و
 گويه 38از  مقياس اين. شد ساخته )IARS( ايراني نوجوانان
 خطرپذيري مؤلفه 7همزمان  صورت به كه است شده تشكيل

 كشيدن، سيگار خشونت، خطرناك، رانندگي شامل كه ،را

 و جنسي رفتار و رابطه الكل، مصرف مخدر، مواد مصرف
در تحليل . كند ارزيابي مي است،مخالف  جنس با دوستي

 KMO ،آزمون هاي اصلي مؤلفهاكتشافي و با استفاده از روش 
آماري  نظر از بارتلت كرويت آزمون و بود 952/0با  بربرا

P، 703  =df، 21/26191 =2=  001/0( دار شد معني
X .(نتايج 

 چند مقياس يك IARS كه نشان داد اصلي هاي مؤلفه تحليل
 مواد مصرف مقياس خرده نام با يكم عامل كه است بعدي
 ينا واريانس تبيين در را )درصد 9/13(سهم  باالترين مخدر
 كلي مقياس براي كرونباخ آلفاي ميزان .دارد عهده بر مقياس

 و90/0مخدر  مواد مصرف ،93/0كشيدن  سيگار ،94/0
هاي گرايش  دامنه خرده مقياس). 21(بود  90/0 الكل مصرف

و  28، صفر تا 24به سيگار، مواد و الكل به ترتيب بين صفر تا 
  .بود 24صفر تا 

  
  مدرسه با ارتباط نامه پرسش

 (School Connection Questiannair) (SCQ):   
گويه را براي سنجش  21 ،)22(و همكاران  مشهدي  شتپ

 3(، تعهد به قوانين )گويه 7(، التزام )گويه 8(احساس تعلق 
. كار گرفتنده ب) گويه 3(و ارتباط با همساالن در مدرسه ) گويه

، آموزان مدرسه و دانش ياحساس نزديكي اوليا"در بعد تعلق 
راحتي در بيان مشكالت به كادر مدرسه، عادالنه دانستن 
برخوردهاي انضباطي، احساس غرور در مدرسه و عالقمندي 

اهميت دادن "، در بعد التزام به مدرسه "به معلمان و مدرسه
 مؤثربه تكاليف، مفيد و كمك كننده دانستن تكاليف مدرسه، 

ه براي بهاي مدرسه در آينده شغلي و تالش  دانستن آموزش
پرهيز از "، در بعد تعهد به قوانين "نمرات باالتر دست آوردن

و در بعد ارتباط  "تقلب، غيبت غير موجه و در رفتن از مدرسه
داشتن دوست در مدرسه، ارتباط با دوستان در "با همساالن 

 "ها در زمان مشكل بيرون از مدرسه و كمك گرفتن از آن
 روش دو از ،SCQ باراعت محاسبه براي. گنجانده شده است

 اعتبار بهبود براي. استشده  استفاده سازه و صوري اعتبار
 و آموزش ليمسا متخصصان و شناسان روان از سه نفر صوري
 پيشنهادي اصالحات و نمودند بررسي را نامه پرسش پرورش
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 و همكاران مرجان پشت مشهدي  

 49  1389/  1شماره /  8دوره / تحقيقات علوم رفتاري  

 توان محتوايي، و صوري لحاظ گرديد كه از اعمال ها آن
SCQ كردند ارزيابي مناسب همدرس با ارتباط سنجش براي را .

هاي  مؤلفهبا كمك تحليل اكتشافي و با استفاده از روش 
 آزمون و آمد دسته ب 885/0 با برابرKMO اصلي، آزمون 

 ،P=  001/0( شد دار يمعن آماري نظر از نيز بارتلت كرويت
210  =df، 882/2564 =2

X(. شده محاسبه آلفاي ضريب 
 از )81/0(التزام  و) 82/0(تعلق  بعد. بود SCQ ،83/0 براي
به  پايايي تعهد به قوانين، بعد .بود برخوردار مناسبي پايايي
 براي كرونباخ آلفاي ضريب اما ،)58/0( شتدا خوبي نسبت
). 5/0( بود متوسط به نزديك همساالن در مدرسه با روابط بعد

دامنه ابعاد التزام، تعلق، تعهد به قوانين و ارتباط با همساالن 
و  12، صفر تا 26، صفر تا 28سه به ترتيب بين صفر تا مدر در

  .دبو 12صفر تا 
  
  ها يافته

هاي جمعيت شناختي نمونه تحقيق در  توزيع فراواني ويژگي
  .قابل مشاهده است 1جدول 

التزام به  )انحراف معيار ±(در تحقيق حاضر، ميانگين 
± ( 22/14، تعلق به مدرسه )24/5± ( 91/17مدرسه 

و ارتباط با  )12/3± ( 45/8هد به قوانين ، تع)85/5
. دست آمده استه ب )33/2± ( 09/7همساالن در مدرسه 

 65/3همچنين ميانگين گرايش به سيگار در بين نوجوانان 
±  56/4و به الكل  18/4±  44/2، به مواد ±16/5 

  . محاسبه شد 87/5
  

 متغيرهاي تحقيق .1جدول 

 درصدفراواني  درصد فراواني 
   زندگي با چه كساني؟   نسيتج

 5/8 3200 با هر دو والد 53 1872 دختر
 5/91 298 ساير 47 1657 پسر
 درصدفراواني تعداد فرزندان خانوادهانحراف معيارميانگين سن

15 496 7/13 2-1 1392 40 
16 869 3/25 4-3 1539 2/44 
 8/15 552 و بيشتر5 6/29 1015 17
 درصدفراواني وضعيت پدر 5/21 737 18
 96 3369 درقيد حيات 9/9 339 20-19

 4 140 فوت كرده درصد فراواني تحصيالت پدر
 درصدفراواني وضعيت مادر 42 1467 زير ديپلم

 3/98 3454 درقيد حيات 6/36 1278 ديپلم
 7/1 58 فوت كرده 4/21 751 دانشگاهي

 درصدفراواني مجدد پدرازدواج درصدفراواني تحصيالت مادر
  4/3 148 داشته 47 1644 زير ديپلم

 7/95 3330 نداشته 41 1431 ديپلم
 درصدفراواني ازدواج مجدد مادر 12 416 دانشگاهي

 3/2 79 داشته درصد فراواني درآمد خانواده
 7/97 3400 نداشته 6/33 1130 هزار تومان 300زير 
 درصدفراواني واحد افتاده در ترم قبل 2/43 1452 هزار تومان700تا  300

 3/77 2728 نداشته 2/23 781 هزار تومان700بيش از 
 7/22 802 داشته     
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 رگرسيون گرايش به سيگار كشيدن به متغيرهاي تحقيق .2جدول 

  B  S.E  β  t  Sig. 

 001/0  807/5    41/1  22/8  )ثابت(

 001/0  - 112/12  -23/0  03/0  -37/0   تعهد به قوانين مدرسه

 001/0  - 139/12  -23/0  02/0  -22/0  التزام به مدرسه

 001/0  522/4  08/0  20/0  92/0  هزار تومان 700درآمد خانواده بيش از 

 001/0  -204/4  -07/0  17/0  -74/0  )پسر(جنسيت 

 001/0  851/3  07/0  04/0  14/0   ارتباط با همساالن در مدرسه

 031/0  -157/2  -04/0  44/0  -96/0  زنده بودن پدر

 04/0  055/2  04/0  21/0  43/0  داشتن واحد افتاده در ترم قبل

 04/0  043/2  04/0  07/0  14/0  سن
***311/81 F =                421/0R =                  178/= 0 2R             175/0  =2ΔR 

 
 صورت در كه اند كرده بيان آموزان دانش ددرص 6از  بيش
 اند گفته درصد 5/7. دكنن مي قبول ،ها آن به سيگار تعارف
 سيگار درصد 7از  بيش. است بخش آرامش كشيدن سيگار

 سيگار ها آن دهم يك از بيش و داشته دوست را كشيدن
 اند كرده انعنو درصد 6/13. اند ندانسته عيب را كشيدن
 .كشند مي سيگار كه دارند دوستاني

 را مخدر مواد مصرف آموزان دانش از درصد 4 به نزديك
 4. دان ندانسته اعتيادآور راآن  تفريحي مصرف و ندانسته عيب
. روند مي شود، مصرف مواد ها آن در كه هايي مهماني به درصد
. كنند مي مصرف مواد كه دارند دوستاني درصد 6از  بيش

 به مواد تعارف صورت در كه اند كرده عنوان درصد 3از  كمتر
 هاي قرص ها ن آ درصد 10از  بيش و كنند مي قبول ها، آن

 بدون را ها آن درصد، 3به  نزديك و بخش شادي را اكس
 .دانند مي زيان

 صورت در اند كرده عنوان آموزان دانش درصد 15از  بيش
 درصد 1/13. كنند مي امتحان را آن مهماني، در الكل تعارف
 دوستاني داراي درصد 4/10. اند ندانسته تيادآوراع را الكل

 را الكل درصد 10به  نزديك. كنند مي مصرف الكل كه هستند
. دانند مي بهتر حس داشتن و ها سختي فراموشي موجب
  .شناسند مي را الكل هاي مارك انواع نيز درصد 14به  نزديك

  
  يرهاي تحقيقگردان به متغ رگرسيون گرايش به مواد مخدر و روان .3جدول 

 

 B S.E β t Sig 

 001/0 191/18  38/0 96/6 )ثابت(

 001/0  -976/9 -20/0 02/0 -24/0  تعهد به قوانين مدرسه

 001/0 -479/8 -16/0 01/0 -12/0 التزام به مدرسه

 001/0 400/3 06/0 17/0 58/0  داشتن واحد افتاده در ترم قبل

 003/0  946/2 05/0 37/0 10/1 ازدواج مجدد پدر

 001/0 055/4 07/0 14/0 58/0 )پسر(جنسيت 

 008/0 -641/2 -05/0 27/0 -71/0  زندگي با هردو والد

  

www.mui.ac.ir

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

02
9.

13
89

.8
.1

.5
.5

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

bs
.m

ui
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                             5 / 11

http://www.mui.ac.ir
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352029.1389.8.1.5.5
http://rbs.mui.ac.ir/article-1-167-fa.html


 و همكاران مرجان پشت مشهدي  

 51  1389/  1شماره /  8دوره / تحقيقات علوم رفتاري  

 رگرسيون گرايش به الكل به متغيرهاي تحقيق .4ل جدو

  B  S.E  β  t  Sig 
 001/0  494/18    61/0  42/11  )ثابت(

 001/0  - 988/12  -24/0  34/0  -44/0   تعهد به قوانين مدرسه
 001/0  - 767/11  -21/0  02/0  -24/0  التزام به مدرسه

 001/0  501/5  09/0  04/0  22/0  دوستي با همساالن در مدرسه
 001/0  547/5  09/0  22/0  26/1  هزار تومان 700درآمد خانواده بيش از 
 001/0   -479/3  -06/0  36/0  -28/1   زندگي با هر دو والد

 002/0  158/3  05/0  23/0  74/0  فتاده در ترم قبلداشتن واحد ا
 002/0  129/3  05/0  68/0  14/2  ازدواج مجدد مادر

 003/0  998/2  05/0  19/0  59/0  )پسر(جنسيت
***717/103 F =                465/0R =                  216/= 0 2R             214/0  =2ΔR  

 

گرايش سيگار كشيدن، مواد  يراتبيني تغي براي پيش
گردان و الكل در بين نوجوانان، متغيرهاي جمعيت  روان ،مخدر

، سن، زنده بودن پدر و مادر، )پسر(شناختي از قبيل جنسيت 
ازدواج مجدد پدر و مادر، زندگي با هر دو والد، درآمد خانواده 

، تحصيالت پدر و مادر )هزار تومان 700باالتر از (
داشتن واحد افتاده در ترم قبل به همراه  ،)دانشگاهي(

متغيرهاي مدرسه يعني تعهد به قوانين مدرسه، التزام به 
مدرسه، تعلق به مدرسه و ارتباط با همساالن در مدرسه به 

 گانه وارد شد و با روش گام به گام خطي چند رگرسيون
)Stepwise( به  4و  3، 2جداول . مورد تحليل قرار گرفت

تحليل رگرسيون مربوط به گرايش به سيگار، ترتيب نتايج 
  .دنده گرايش به مواد و گرايش به الكل را نشان مي

  
  گيري بحث و نتيجه

آن بود كه همان گونه كه پيشتر ذكر شد هدف مطالعه حاضر 
ي يكسان بر تأثيربا مدرسه  ارتباطتمامي ابعاد بررسي كند آيا 

گردان  و روانگرايش نوجوانان به سيگار، الكل و مواد مخدر 
 مختلف ابعاد كه شد مشخص تحقيق اين دريا خير؟  گذارد مي

 خطرپذيري هاي گرايش بر يكساني تأثير مدرسه، با ارتباط
 كي چيه در مدرسه به تعلق ريمتغ سهم. ندارند آموزان دانش

 مدرسه به التزام و نيقوان به تعهد. نشد دار يمعن معادالت، از
 مواد گار،يس مصرف سوء انسيارو نييتع در را سهم نيشتريب
 ينيب شيپ در مدرسه در همساالن با ارتباط. اند داشته الكل و

   .است داشته دار يمعن و مثبت يسهم الكل، و گاريس
McNeely بستگي به مدرسه گوناگون ابعاد كند مي تأكيد 

)School connectedness( شروع بر را متفاوتي تأثيرات 
 و توجه و گذارند مي جاي بر زانآمو دانش پرخطر رفتارهاي
 و ها ريزي برنامه براي را بستگي به مدرسه مختلف ابعاد بررسي
 .)23(كند  مي قلمداد مهم نوجوان سالمت هاي گذاري سياست

احساس تعهد و التزام به مدرسه بر كاهش گرايش به 
كه  Hirschiاين يافته با نظريه . بود مؤثرسيگار، الكل و مواد 

 مثل مثبت اجتماعي زمينه يك با ارتباط از فرد ساحسا چه هر
 سوي از نيز مناسب اجتماعي رفتار احتمال باشد، بيشتر مدرسه

 نوجوان كه زماني. ، منطبق است)24( يابد مي افزايش او
 احتمال كمتر باشد، داشته خود مدرسه به پيوستگي احساس

 شود درگير مخرب اجتماعي و فردي رفتارهاي در كه دارد
 رفتارهاي كه دارد احتمال بيشتر و) 12-10، 16، 25(

 درگيري از امتناع يا مدرسه در موفقيت مانند همنوا اجتماعي
و  Voisinدر تحقيق . دهد انجام را مواد مصرف سوء در

ساله و رابطه  18تا  14آموز  دانش نفر 550 بر روي همكاران
مصرف (معلم و رفتارهاي پرخطر  هب بستگيدرك نوجوان از 

مشخص شد ) الكل، مواد مخدر، سيگار و خطرپذيري جنسي
معلم دو برابر بيش  هضعيف ب بستگيآموزان داراي  كه دانش

قوي، احتمال داشت كه مصرف  بستگياز افراد داراي 
 جوانا و آمفتامين و خطرپذيري جنسي را گزارش كنند ماري

در مطالعه خود بيان كرد كه التزام ) 1387(زاده محمدي  .)18(
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 1389/  1شماره /  8دوره / تحقيقات علوم رفتاري   52

گذاري و  توجه، عاليق، سرمايهكه همان  ،مدرسه به
 ،است آموزان در امر تحصيل و يادگيري هاي دانش تالش

در برابر  بيني خطرپذيري نوجوانان باالترين سهم را در پيش
 ).21(رد دا سوء مصرف

عالوه مشخص شد احساس تعلق بر گرايش به سيگار، ه ب
 دار نشد  معنيه مدرسه تعهد يا التزام ب تأثير تحت ،الكل و مواد

 ،طور مثبته و نيز احساس ارتباط با همساالن در مدرسه ب
اگرچه . كردبيني  گرايش نوجوانان به سوء مصرف را پيش

McNeely مدرسه به بستگي ابعاد متفاوت اتتأثير بررسي در 
 كشيدن، سيگار( پرخطر رفتارهاي از دسته شروع شش بر

 رابطه و خودكشي نت،خشو الكل، مصرف جوانا، ماري مصرف
 را خود معلم رفتار كه آموزاني دانشدريافت كه ) جنسي
 ها بچه به معلم كه كردند مي فكر و پنداشتند مي عادالنه
 اين كه داشت احتمال كمتر) معلم حمايت( دهد مي اهميت
 كه آموزاني  دانش داد نشان مقابل در اما ،كنند شروع را رفتارها

 مدرسه به رفتن از و هستند رسهمد از بخشي كردند مي فكر
 داشتند مدرسه در ها بچه به نزديكي احساس يا بردند مي لذت

 نبودند امان در پرخطر رفتارهاي شروع از) اجتماعي تعلق(
)23( .McNeely يتأثير مدرسه به تعلق كه را يافته اين 

 سنجش نوع به ندارد، پرخطر رفتارهاي شروع بر پيشگيرانه
 با ارتباط ها آن زعم به كه دانست مربوط مدرسه به تعلق متغير

 ستتوان  نمي رسمي غير يبستگ عنوان به مدرسه در همساالن
 تحقيقات اگرچه. باشد مؤثر پرخطر رفتارهاي در كاهش
 يكي مدرسه در همساالن با ارتباط كه كنند مي بيان متعددي

ه ب ،)8، 14 ،23 ،26-28( است مدرسه با ارتباط و تعلق ابعاد از
 متمايز همساالن با رابطه جنس و نوع سو يك از رسد مي نظر
 مدرسه تكاليف و قواعد محيط، ساختار، با آموز دانش رابطه از

 جهت در تواند مي همساالن با رابطه ديگر سوي از و باشد
 پيوستگي و دريگ قرار مدرسه به پيوستگي مخالف
 ساختار و مدرسه با ارتباط از همساالن گروه به آموزان دانش
كه ارتباط با همساالني كه  خصوص اينه ب بكاهد آن

ها نيست،  تر مورد قبول آن هاي مدرسه يا جامعه بزرگ ارزش
آموز به انجام رفتارهاي پرخطر  توانند در تشويق دانش مي

در اين مطالعه نيز مشخص شد كه بين . نقش داشته باشند
تگي منفي ارتباط با همساالن و تعهد به قوانين مدرسه همبس

)185/0- = r (وجود دارد .  
McNeely مدرسه به بستگي كه اي  درجه كند  مي عنوان 

 نوع به ،شود  مي پرخطر رفتارهاي از نوجوان حفاظت باعث
بستگي . )23( است مرتبط مدرسه و آموزان دانش ارتباط
 رفتارهاي با فرد ارتباطات به )Conventional( رسمي

 تنظيم را ديگران اجتماعي هايرفتار كه كساني و اجتماعي
 افرادي با ارتباط را رسمي غير بستگي و گردد مي بر كنند، مي
 بر در شوند، مي درگير ناهمنوا و اجتماعي ضد رفتارهاي در كه
 باعث مدرسه به آموزان دانش رسميبستگي ). 27( گيرد مي

 غيربستگي  كه حالي در شود مي پرخطر رفتارهاي از حفاظت
). 26( انجامد مي پرخطر رفتارهاي شروع و يتتقو به رسمي

 به معلمان كه چرا ؛است ارتباطي رسمي معلمان بهبستگي 
مجازات  مدرسه سوي از ها آن انجام عدم كه رفتارهايي تقويت

 است رسمي غير همساالن با ارتباط اما پردازند مي دارد، بر در
 و ها فعاليت هنجارها، خود، افراد كه شود ايجاد مي زماني و

 ).26( كنند تعيين را روابطشان ساختارهاي
دار جنسيت در  هاي تحقيق، سهم معني يكي ديگر از يافته

اين يافته در تحقيقات متعددي تأييد . تعيين هر سه گرايش بود
و همكار در مطالعه خود  Fothergillandاز جمله . شده است

ابر بر 3دريافتند پسران نوجوان نسبت به دختران، نزديك به 
و شراب و  برابر مصرف باالي آبجو 2جوانا،  مصرف باالي ماري

  ها گرايش بيشتر در پسران را به آن .مصرف باالي الكل دارند
همچنين نتايج ). 29(اند  دليل نظارت والديني كمتر دانسته

و همكاران در السالوادور نشان داد مصرف  Springerمطالعه 
دختراني كه . ر دختران بودبراب 2مواد غير قانوني در پسران 

برابر بيشتر از  6تا  2كردند  حمايت والديني كمتري دريافت مي
دختراني كه از حمايت بيشتري برخوردار بودند، رفتارهاي 

شامل درگيري فيزيكي، مورد تهديد واقع شدن، مصرف (پرخطر 
اي الكل و  مواد غير قانوني، رابطه جنسي، مصرف دوره

همكار نيز در مطالعه و  DeMicheli. )30(داشتند ) خودكشي
بيش آموزان پسر  دانشنشان دادند آموزان برزيلي  دانش بر روي
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. ندداشتي را زاتاكس و مصرف الكل، هروئين، كوكائيناز دختر 
مطالعات ). 31( تر بود تر و فراوان مصرف آنان سنگينعالوه،  به 

 انجام شده در ايران نيز نشان داد كه بين دختر و پسر
داري وجود دارد و پسران بيش از دختران  هاي معني تفاوت

 ). 21، 32- 34(شوند  درگير رفتارهاي پرخطر مي
دست آمده در تحقيق حاضر، نقش زنده ه از ديگر نتايج ب

ها در  بودن پدر، ازدواج مجدد والدين و زندگي با هر دوي آن
كه   ممكن است چناننبودن پدر، . بيني سوء مصرف بود پيش
، )29(همكار به آن اشاره شد و Fothergilland  مطالعه در

تواند  از آن جا كه مرگ پدر مي. به نظارت والديني مربوط باشد
خأل نظارتي و عاطفي را در خانواده ايجاد كند و در مواردي 
نيز مادر را براي تأمين مخارج خانواده مجبور به اشتغال كند، 

ر گرايش به سيگار، از اين احتمال وجود دارد كه نبود پدر ب
 .طريق كاهش نظارت و صميميت تأثير گذارد

ها ازدواج  گرايش به مواد و الكل در كساني كه والدين آن
 ازدواج مجدد والدين عالوه بر اين. باالتر بود ،مجدد داشتند

طور مستقيم تحت ه تواند رابطه والدين را با فرزندان ب كه مي
شود نظارت كمتري بر قرار دهد، ممكن است موجب  تأثير

  .فرزندان اعمال شود
هزار تومان در ماه،  700 متغير درآمد خانواده بيش از

به نظر  .كرد بيني مي گرايش بيشتر به سيگار و الكل را پيش
گيري  آسان رسد توان مالي بيشتر با واسطه مي

)Permissiveness ( و تحمل)Tolerance ( باالتر خانواده
آموزان مورد  كل در گرايش دانشبراي مصرف سيگار و ال

و همكاران در  Springerمطالعه  با اين يافته. مطالعه مؤثر باشد
اي الكل در بين  السالوادور كه نشان داد مصرف دوره

، )30(تر است  تر شايع آموزان با وضعيت اقتصادي پايين دانش
دليل تفاوت فرهنگي  اين تفاوت ممكن است به . همسو نيست

در السالوادور در  حتي با قيمت پايين، بودن الكل،و در دسترس 
مقايسه با ايران، كه خريد و فروش مشروبات الكلي در آن غير 

نيز نشان دادند  همكارانو  Stafstrim. قانوني است، باشد
 آموزان سوئدي قدرت خريد باال، مصرف الكل را در دانش

ن كردند و همكاران بيا Totنتايج مطالعه . )35(داد  افزايش مي

ـ اجتماعي باالي خانواده، احتمال مصرف   پايگاه اقتصادي كه
نتايج ). 36( دهد الكل و كشيدن سيگار را در جوانان افزايش مي

تحقيق زاده محمدي نشان داد سطح اقتصادي باالتر با افزايش 
 . )21(خطرپذيري در مقابل الكل مرتبط است 

 ماننداست رو بوده  ههايي روب اين پژوهش با محدوديت
كه براي بررسي پيامدهاي گرايش به سوء مصرف در  اين

نوجوانان، استفاده از روش پژوهش مقطعي كافي نيست و به 
از . است طولي نيازبررسي آن در يك فرايند زماني و مطالعات 

هاي  توان به محدوديت هاي ديگر اين تحقيق مي حدوديتم
ره كرد كه در ها در مدارس اشا نامه مربوط به اجراي پرسش

گيري كامالً  امكان نمونه ،داليل اجراييه برخي مدارس ب
  .داد كاهش ميتصادفي را 

توان  مين به دست آمده، يب تعييادر مجموع از ضر
مدرسه سهم زيادي در در نمونه مورد مطالعه استنباط كرد 

آموزان به سوء  پيشگيري از رفتارهاي پرخطر و گرايش دانش
در برخي ابعاد همچون  ،ا مواد نداشتهمصرف سيگار، الكل ي

رسد  به نظر مي. انجامد ارتباط با همساالن به تقويت آن مي
مصرف به  خصوص سوءبه گرايش به رفتارهاي پرخطر 

هاي  عوامل و متغيرهاي ديگري همچون خانواده، گروه
هاي شخصيتي، متغيرهاي بوم  ها، ويژگي همساالن، رسانه

زندگي و فراغت نيز مربوط  سبك ،شناختي، طبقه اجتماعي
ها در جهت شناخت بيشتر ابعاد موضوع  است كه بررسي آن

مدارس  رسد اين به نظر ميعالوه بر . شود پيشنهاد مي
كه اجتماعي كردن نوجوان  ،توانند كاركرد اصلي خود را نمي

پسند به   ها و هنجارهاي اجتماعي و جامعه يعني انتقال ارزش
هايي  جام دهند و الزم است برنامهنوجوان است، به خوبي ان
  .ريزي شود جهت اصالح اين امر طرح

  
  سپاسگزاري

نگارندگان از كليه همكاراني كه ما را در اجراي اين پژوهش 
به ويژه از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم  ،ياري دادند

مين أكه هزينه اجراي مطالعه را ت ،بهزيستي و توانبخشي
  .كمال تشكر را دارند ،كردند
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The role of school in tendency to cigarette, alcohol and drug abuse in 
high school students in Tehran 

 
Poshtmashhadi M1, Ahmadabadi Z2, Panaghi L3, Zadehmohammadi A4, Rafiei H5 

Abstract 
Aim and Background: School is where adolescents spend a great part of the day in it. If the influencing 
aspects of it are known, school could be used as a context for preventive programs. Factors related to 
tendency toward cigarette, alcohol and drug use investigated in this study. 
Method and Materials: In a descriptive crosssectional study 3530 students of both sexes from all the 
grades of 168 highschools applying multiple sampling methods included. All students completed sSchool 
Connection Questionnaire (SCQ) and Iranian Adolescents Risktaking Survey (IARS). The relation 
between tendency towards cigarrette, alcohol, drug use and 4 aspects of school connestion including 
belonging, commitment, engagement and relationship with peers investigated applying linear regression 
analysis. 
Findings: Engagement and commitment were more important in predicting risktaking than belonging and 
relationship with peers. Gender, family income, having alive father, having remarried parent, living with 
both parents and having failed to pass the last term successfully were predictive variables for tendency to 
abuse drugs mentioned here. 
Conclusions: School and its aspects had different effects on tendency to abuse drugs mentioned here. 
Relationship with peers in school had a positive effect on this tendency while commitment and 
engagement affected it reversly.   
Keywords: adolescent, school, tendency to cigarrette, alcohol adnd drug use, belonging, engagement, 
commitment, peer. 
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