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چکيده
زمينه و هدف: مخاطره آمیزترین دوران زندگي از نظر شروع مصرف مواد مخدر دوره ي نوجواني است. هزینه هاي اجتماعي و آسیب هاي ناشي از سوء  مصرف مواد در 
نوجوانان بسیار برجسته و حائز اهمیت است و الزم است برنامه هاي مداخله اي تئوری محور به منظور پیشگیري از این رفتار در نوجوانان انجام گیرد؛ لذا این مطالعه با 

هدف بررسی فاکتورهای پیش بینی کننده سوء مصرف مواد در نوجوانان با بهره گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده انجام گردید. 

مواد و روش ها: این پژوهش مطالعه اي توصیفي-تحلیلي است که در سال 1390 انجام شد. نمونه ها 650 نفر از دانش آموزان چهار دبیرستان پسرانه مناطق مختلف 
شهر همدان بودند که به روش خوشه اي-تصادفي انتخاب و وارد مطالعه شدند. اطالعات با استفاده از پرسشنامه هاي استاندارد منطبق با تئوری رفتار برنامه ریزی شده 
و به روش خوداظهاری جمع آوري شد. داده ها با نرم افزار SPSS16 و با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون، آنالیز رگرسیونی لجستیک و کای دو تجزیه و تحلیل 

گردید.

نتايج: یافته ها نشان داد که 11/1% از دانش آموزان سابقه مصرف سیگار، 3/4% سابقه مصرف مواد مخدر و 12% قصد مصرف مواد مخدر را داشتند. سابقه مصرف 
سیگار، مصرف مواد مخدر توسط والدین، داشتن دوستان مصرف کننده مواد مخدر، مصرف مواد مخدر توسط بهترین دوست، مصرف مواد مخدر توسط برادر یا خواهر 
و مصرف مواد مخدر توسط بستگان از مهم ترین فاکتورهای زمینه های مصرف مواد مخدر بودند )P<0.05(. همچنین آنالیز رگرسیون لجستیک نشان داد که نگرش، 

هنجارهاي انتزاعي و کنترل رفتاری درك شده پیش بیني کننده هاي قوي براي قصد مصرف مواد مخدر در واحدهاي پژوهش مي باشند.

نتيجه گيري: استفاده از تئوري هاي آموزش بهداشت مي تواند در پیش بیني برنامه ریزي جهت تغییر رفتارهاي پرخطر کمک نماید. از تئوري رفتار برنامه ریزي شده 
مي توان به طور مؤثري براي برنامه ریزي و مداخله جهت پیشگیري از سوء مصرف مواد در نوجوانان استفاده نمود. 

کلمات کليدی: نوجوانان، نگرش، قصد، سوء مصرف مواد

مقدمه
اعتیاد یک مشکل اجتماعي و پدیده اي مخرب است که همانند 
یعني  کشور  سرمایه هاي  ارزش ترین  پر  اجتماعي  انحرافات  سایر 
خانمان سوز  بالي  این  مي کشاند.  نابودي  به  را  جوانان  و  نوجوانان 
ساالنه سالمت میلیون ها نفر را تهدید مي کند و ویرانگري هاي ناشي 
از آن زمینه ساز سقوط بسیاري از ارزش ها و معیارهاي اخالقي است 
)1(. مصرف مواد مخدر و داروهای ممنوعه توسط نوجوانان و جوانان 
با کاهش طول عمر، حوادث، حاملگی ناخواسته، خودکشی و خشونت 
مواد  به  روانی  و  اعتیاد جسمی  و  دارد  مستقیم  ارتباط  آن ها  میان 

مخدر یکی از مهم ترین مشکالت بهداشتی جوامع می باشد )2(.
دوران  مخاطره آمیزترین  که  است  آن  بیان گر  تحقیقات  نتایج 
 .)3( است  نوجواني  دوره  مخدر  مواد  مصرف  شروع  نظر  از  زندگي 
شیوع مصرف مواد مخدر یـا حداقل یک بـار سـابقه مصرف مواد در 
نـوجوانـان از 12/4 تا 26/5 درصد گـزارش شده است )4(. در ایـن 

بین عواملي هم چون تالش جهت کسب هویت فردي و اجتماعي، 
لذت جویي، کاهش اعتماد به نفس و کمبود مهارت هاي الزم جهت 
ارتباط با دیگران، نوجوان را مستعد سوء مصرف مواد مخدر می سازد 
و کسب آگاهي موجب تغییر در فرآیند فکري و نهایتاً عملکرد نوجوان 

مي شود )3(.
به نظر مي رسد در کشور ایران سوء مصرف مواد میان جوانان سیر 
پیش رونده اي را طي مي کند، در این بین دالیل متعددی برای این 
افزایش وجود دارد که می توان به سهولت ساخت، دسترسی و استفاده 
از مواد مخدر، نادیده انگاشتن خطرات ناشی از سوء مصرف این مواد، 
به خصوص  آن ها  منفی  پیامدهای  به  نسبت  دولت  و  والدین  ابهام 
اعتیادآور بودن و عدم اهتمام جدی برای طراحی و اجرای برنامه های 
پیشگیری کننده از سوء مصرف مواد اشاره کرد )5(. با این حال شرط 
و شناخت  موجود  از شرایط  آگاهي  برنامه ریزي،  نوع  هر  براي  الزم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نويسنده مسئول: عليرضا حيدرنيا، گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت 
  Email: hidarnia@modares.ac.ir             021-82883817 :مدرس، تهران، ایران. تلفکس

تاریخ پذیرش مقاله: 1391/05/02 تاریخ دریافت مقاله: 1391/02/12
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سعيد بشيريان و همكاران

عوامل مؤثر بر رفتار سوء مصرف مواد می باشد )6(. بدیهي است که 
نیز  بهداشت  آموزش  و  است  مختلف  عوامل  از  بازتابي  انسان  رفتار 
به عنوان محور و مرکز ثقل فعالیت ها و برنامه های بهداشتي به منظور 
اثربخشي برنامه هاي خود نیازمند شناخت رفتار و عوامل مؤثر بر آن 
جهت تغییر یا تعدیل رفتارهاي موجود و نیز جایگزین نمودن رفتار 
جدید است و این مسئله نقش مدل ها و تئوری های مطالعه رفتار در 

آموزش بهداشت را مشخص می نماید )7(.  
در همین راستا، تئوری رفتار برنامه ریزي شده1 در سال 1987 
توسط فیشبن و آجزن )8( مطرح شد. این مدل وقوع یک رفتار ویژه 
را پیش بیني مي کند؛ مشروط بر این که فرد قصد انجام آن را داشته 
باشد. طبق این مدل، قصد انجام یک رفتار توسط سه عامل شامل 
نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاري درك شده، 
پیش بیني مي شود )شکل 1(. نگرش نسبت به رفتار2؛ ارزشیابي مثبت 
یا منفي در مورد انجام یک رفتار مي باشد که از دو زیرسازه باورهاي 
رفتاري و ارزیابي نتایج رفتار که باعث حصول نگرش نسبت به رفتار 
مي شود، تشکیل شده است )8(. هنجارهای ذهنی3؛ به فشار اجتماعی 
درك شده توسط فرد برای انجام یا عدم انجام رفتار هدف اشاره دارد. 
افراد غالباً بر مبنای ادراکشان از آنچه که دیگران فکر مي کنند، عمل 
می کنند و قصد آن ها جهت پذیرش رفتار به صورت بالقوه، متأثر از 
افرادی است که ارتباطات نزدیکی با آن ها دارند )7(. در این تئوري 
هنجار ذهنی فرد، حاصل ضرب باورهای هنجاری در انگیزه پیروي 
برای انجام رفتار هدف با وجود این انتظارات می باشد؛ در این صورت 
اگر فرد معتقد باشد، چه درست و چه غلط، که دوستان صمیمي و 
اعضاي خانواده ، مصرف آزمایشي مواد را تأیید مي کنند، فشار زیادي 

را در استفاده از مواد در خود احساس مي کنند )7(.
کنترل رفتاري درك شده؛ که عبارت است از درجه اي از احساس 
فرد در مورد این که انجام یا عدم انجام یک رفتار تا چه حد تحت 

و  داخلي  عوامل  شامل  کنترل  عوامل  مي باشد.  وي  ارادي  کنترل 
و  بوده  شخص  به  مربوط  داخلي  فاکتورهاي  است.  خارجي  عوامل 
شامل مهارت ها، توانایي ها، اطالعات و احساسات مي باشد و در بررسي 
عوامل خارجي به فاکتورهایي هم چون عوامل محیطي یا شغلي اشاره 
شده است )9(. قصد رفتاری، بیان گر شدت نیت و اراده فردی برای 

انجام رفتار هدف است؛ رفتار نیز همیشه بعد از قصد رفتاری و متصل 
رفتاری  قصد  کنترل  تحت  منحصراً  رفتار،  تئوری  این  است.  آن  به 
برای  تئوری  این  اساس  بر  می باشد )10 و 11(. مطالعات متعددی 

پیش گویی رفتار سوء مصرف مواد به کار رفته است )12-14(.
مدلي  به عنوان  شده  برنامه ریزی  رفتار  تئوری  پترز،  مطالعه  در 
مفید براي پیش بیني رفتار سوء مصرف اکستازي گزارش شده است. 
و  با قصد مصرف  اکستازی  به  نگرش مثبت نسبت  این مطالعه،  در 
مصرف اکستازي ارتباط قوي داشته و هنجارهاي انتزاعی و کنترل 
رفتاری درك شده نیز از پیش بینی کنندگان قصد مصرف و مصرف 
به منظور  که  مطالعه اي  در  هم چنین   .)15( است  بوده  اکستازي 
کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در زمینه قصد و تعداد دفعات 
استفاده از حشیش انجام شد، نتایج نشان داد که هنجارهاي انتزاعی 
و نگرش مثبت نسبت به مصرف حشیش پیش بینی کننده خوبی در 

رابطه با قصد مصرف و رفتار مي باشد )16(.
در همین راستا، در این مطالعه تالش شده است تا با به کارگیری 
پژوهش،  تئوریک  به عنوان چارچوب  برنامه ریزی شده  رفتار  تئوری 
فاکتورهای پیش بینی کننده رفتار سوء مصرف مواد مخدر در میان 
در  مي تواند  پژوهش  این  نتایج  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  نوجوانان 
برنامه ریزي جهت پیش گیري از سوء مصرف مواد در نوجوانان مؤثر 

باشد.

مواد و روش ها
سال  در  که  است  مقطعي  توصیفي-  مطالعه  یک  پژوهش،  این 
1390 در بین 650 نفر از دانش آموزان پسر شهر همدان انجام شده 
است. ابتدا چهار دبیرستان از بین دبیرستان هاي پسرانه شهر همدان 
به صورت تصادفي انتخاب و پس از کسب مجوز از اداره کل آموزش و 
پرورش، با مراجعه به دبیرستان هاي انتخاب شده، دانش آموزاني که 
واجد شرایط ورود به مطالعه بودند، به صورت تصادفی ساده انتخاب 
از  با هدف  رابطه  در  پژوهشی  واحدهای  که  است  ذکر  قابل  شدند. 
انجام طرح، محرمانه بودن و عدم استفاده ابزاري از اطالعات توجیه 

شده و در صورت تمایل و داشتن رضایت وارد مطالعه شدند. 
در این مطالعه اطالعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد )14، 17 
و 18( و به روش خود گزارش دهی جمع آوري شد. ابزار جمع آوري 
اطالعات  شامل  اول  بخش  که  بود  بخش  دو  بر  مشتمل  اطالعات 
از  نیز  با سوء مصرف مواد و بخش دوم  دموگرافیک و عوامل مرتبط 
اطالعات  بود.  شده  تشکیل  شده  برنامه ریزی  رفتار  تئوری  سازه های 
ذیل  موارد  شامل  مواد  سوء مصرف  با  مرتبط  عوامل  و  دموگرافیک 
مي باشد: سن، وضعیت تحصیلی، تحصیالت پدر و مادر، تعداد اعضای 
خانواده، وضعیت زندگی، تجربه کشیدن سیگار، داشتن دوستانی که 
مواد مخدر را تجربه کرده اند، استفاده والدین از مواد مخدر و داشتن 
برادر یا خواهری که از مواد مخدر استفـاده مي کند. ارزشیابی و تـأیید 
از  اعتبار محتوا و ساختار پرسشنامه تئوری رفتار برنامه ریزی شده 
طریق استفاده از نظرات گروه کارشناس در زمینه مطالعه انجام شده و پس 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Theory of Planned Behavior )TPB(
2- Attitude
3- Subjective Norms
4- Perceived Behavioral Control )PBC(
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کاربرد تئوري رفتار برنامه ريزي شده در پيش بيني فاکتورهای مؤثر بر سوء مصرف مواد در نوجوانان

از انجام یک مطالعه پایلوت بر روی 30 نفر از دانش آموزان شهر همدان فرم 
نهایي سواالت در هر سازه تعیین گردید، به طوری که: سازه نگرش مثبت 
نسبت به سوء مصرف مواد مخدر برای باورهایی هم چون افزایش تمرکز، 
اختالل در حواس، فراموشی مشکالت، افت تحصیلی، رفع خستگی و 
ماللت و افزایش اعتماد به نفس با 12 سوال )به صورت لیکرت 5 گزینه ای( 
با مقدار ضریب آلفا 0/81 بود که کسب نمره باالتر نشان دهنده نگرش 
مثبت تر نسبت به مصرف مخدر بود. سازه نرم های انتزاعی ترغیب کننده 
مصرف مواد مخدر در رابطه با تأثیر بهترین دوست، سایر دوستان، خانواده 
و اطرافیانی که مواد مصرف می کنند اندازه گیری شده بود، برای مثال برای 
هر یک از فاکتورهای فوق یک سوال »نظر بهترین دوستم این است که 
من مواد مخدر مصرف کنم« وجود داشت که با مقیاس 5 گزینه ای از یک 
)اصالً( تا پنج )حتماً( اندازه گیری شده بود، هم چنین جهت سنجش انگیزه 
اطاعت از فرد نیز برای هر فاکتور یک سوال »من نظر بهترین دوستم که 
فکر می کند من باید مواد مخدر مصرف کنم را می پذیرم« وجود داشت 
که با مقیاس پنج گزینه ای از یک )خیلی مخالفم( تا پنج )خیلی موافقم( 
اندازه گیری شده بود، در مجموع این بخش با 11 سوال )به صورت پنج 
گزینه ای( با مقدار ضریب آلفا 0/84 بود که کسب نمره باالتر نشان دهنده 
باال بودن فشار همساالن و هنجارهاي ترغیب کننده مصرف مواد مخدر 
بود. سازه کنترل رفتاري درك شده امتناع از سوء مصرف مواد مخدر در 
بخش عقاید کنترلي در رابطه با دسترسی به مواد مخدر، حالت روحی 
روانی خوب، حالت روحی روانی بد، داشتن کارهای مهم در زندگی، وجود 
شرایط حضور در مهمانی های شبانه، تحت تأثیر مصرف مواد غیر مجاز 
بودن، در غالب 6 سوال اندازه گیری شد. برای مثال »هرچند وقت شما، 
در حالت روحی روانی خوبی قرار می گیرید؟« که با مقیاس پنج گزینه ای 
از یک )مکرراً( تا پنج )هرگز( اندازه گیری گردید. همچنین جهت سنجش 
توانمندي درك شده نیز برای هر فاکتور عقاید کنترلي، یک سوال و در 
مجموع شش سوال براي مثال »اگر در حالت روحی روانی خوبی قرار 
بگیرم؛ احتماالً مواد مخدر مصرف خواهم کرد« وجود داشت که با مقیاس 
پنج گزینه ای از یک )به احتمال خیلي زیاد( تا پنج )به احتمال خیلي 
کم( اندازه گیری شد. در مجموع این بخش با 12 سوال )به صورت پنج 
گزینه ای( با مقدار ضریب آلفا 0/70 براي عقاید کنترلي و 0/91 براي 
توانمندي درك شده بود که کسب نمره باالتر نشان دهنده باال بودن 
کنترل رفتاري درك شده در امتناع از مصرف مواد مخدر بود. قصد استفاده 
از مواد مخدر با استفاده از مقیاس شش گزینه اي اندازه گیری شد و رفتار 

)سابقه مصرف مواد( با یک سوال دو گزینه اي )بلي، خیر( ارزیابي شد.  
 SPSS.16 با به کارگیری نرم افزار جهت تجزیه و تحلیل اطالعات 
آنالیز رگرسیون  و  پیرسون  اسکوئر، ضریب همبستگي  آزمون کاي  از 

لجستیک استفاده شد.

نتايج
نتـایج ایـن بـررسـي نشـان داد که میانگین سن دانش آموزان 
1/08 ±15/66 سال بوده و توزیع آن بین 14 تا 17 سال مي باشد، 
بیشترین فراواني مربوط به گروه سني 15 سال )37/1%( بوده است. 
سوم  و  دوم  )اول،  پایه  سه  در  دانش آموزان  تحصیلي،  پایه  نظر  از 
تحصیلي  رشته  نظر  از  داشته اند.  برابري  تقریباً  توزیع  دبیرستان( 
و   )%41/8( فیزیک  ریاضي  رشته  به  مربوط  فراواني  بیشترین 

کم ترین آن مربوط به رشته علوم انساني )7/1%( بوده است. اکثریت 
و   )%93/5( مي کردند  زندگي  مادر(  و  )پدر  والدین  با  دانش آموزان 
بوده  نفره  داراي خانواده چهار  اکثریت  اعضاء خانواده  تعداد  نظر  از 
و   )%47/1( دیپلم  پدر  تحصیالت  فراواني  بیشترین   ،)%57/8(
 .)%52/2( است  بوده  دیپلم  نیز  مادر  تحصیالت  فراواني  بیشترین 

اکثریت دانش آموزان ساکن شهر بوده اند )%96/5(. 
سابقه   )%11/1( نفر   72 که  داد  نشان  مطالعه  این  یافته هاي 
مصرف سیگار را ذکر کرده اند. سابقه مصرف مواد مخدر در بین 22 
نفر  مواد مخدر در 78  و قصد مصرف  دانش آموزان  از   )%3/4( نفر 
)12%( از آن ها از یافته هاي دیگر این مطالعه بود. همچنین سابقه 
رانندگي با سرعت بیش از حد مجاز در بین 221 نفر )34%(، سابقه 
فرار از مدرسه در بین 204 نفر )31/4%( و مشکالت حاد آموزشي و 
مردودي در بین 37 نفر )5/7%( از دیگر یافته هاي مرتبط با رفتارهاي 
پرخطر شرکت کنندگان در مطالعه بوده است. توزیع فراواني عوامل 
شرح  به  پژوهش  مورد  واحدهاي  در  مخدر  مواد  مصرف  با  مرتبط 
ذیل بوده است: مصرف مواد مخدر توسط والدین 47 مورد )%7/2(، 
مصرف مواد مخدر توسط برادر یا خواهر 25 مورد )3/8%(، مصرف 
مخدر  مواد  مصرف   ،)%39/4( مورد   256 اقوام  توسط  مخدر  مواد 
توسط  مخدر  مواد  مصرف   ،)%21/2( مورد   138 دوستان  توسط 

بهترین )نزدیک ترین( دوست 51 مورد )7/8%( )جدول 1(.
استفاده  با  بین متغیرهاي زمینه ای و مصرف مواد مخدر  رابطه 
مي دهد  نشان  نتایج  شد.  بررسي  اسکوئر  کاي  آماري  آزمون  از 
کشیدن  تجربه  همچون  متغیرهایي  و  مخدر  مواد  مصرف  بین  که 

سیگار ) OR=27.238 ، P<0.001(، مصرف مواد مخدر توسط والدین 
مصرف  مخدر  مواد  که  دوستاني  داشتن   ،)OR=8.63 ، P<0.001 (
مي کنند ) OR=11.6 ، P<0.001(، مصرف مواد مخدر توسط بهترین 
دوست ) OR=11.931 ، P<0.001(، مصرف مواد مخدر توسط برادر یا 
خواهر ) OR=15.815 ، P<0.001( و مصرف مواد مخدر توسط بستگان 

) OR=40.311 ، P<0.001( رابطه معني دار آماري وجود دارد )جدول 2(.
رفتار  تئوري  متغیرهاي  وضعیت  آمده  به دست  نتایج  اساس  بر 
برنامه ریزي شده به شرح ذیل است: قصد رفتار )قصد مصرف مواد مخدر( 
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سعيد بشيريان و همكاران

) Max=6 ، SD=0.97 ،Mean=1.3(، نمره نگرش )نگرش مثبت نسبت 
به مواد مخدر( ) Max=66 ، SD=7.63 ،Mean=21.86(، نمره هنجارهاي 

انتزاعي ) Max=55 ، SD=5.72 ،Mean=15.84( نمره کنترل رفتار درك 
شده ) Max=66 ، SD=0.97 ،Mean=50.55(، رفتار )مصرف مواد مخدر( 
)بلي=3/4%، خیر=96/6%( بررسي همبستگي بین سازه هاي تئوري نشان 
مي دهد که رابطه معني دار آماري بین کلیه سازه هاي این مدل وجود دارد 

)جدول 3(.
به منظور تعیین رابطه بین اجزاء مختلف تئوري رفتار برنامه  ریزي 
شده و قصد مصرف مواد مخدر در نوجوانان، از آنالیز رگرسیون لجستیک 
استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان مي دهد که نگرش )نگرش مثبت 
رفتار درك شده  و کنترل  انتزاعي  مواد مخدر(، هنجارهاي  به  نسبت 

پیش بیني کننده هاي قوي تري براي قصد مصرف مواد مخدر در واحدهاي 
پژوهش مي باشند )جدول 4(.

بحث
در این مطالعه 11/2% از دانش آموزان سابقه مصرف سیگار را ذکر 
نموده اند. نتایج حاصل از مطالعه انجام شده بر روی دانش آموزان در شیراز 
نشان مي دهد که 16/9% از دانش آموزان تجربه مصرف سیگار داشته 
و 2/5% از دانش آموزان، به طور منظم سیگار مصرف مي کنند )19(. 
در یک مطالعه ارزیابی وابستگی به مصرف مواد در میان دانش آموزان 
دبیرستان هاي ایران گزارش شده است که 14% از پسران دانش آموز از 
سیگار و 5/7% از مواد دیگر استفاده مي کنند )20(. در مطالعه اي دیگر 
میزان مصرف سیگار در دانش آموزان دبیرستان هاي ایران 4/4 تا 12/8 
در  سیگار  کشیدن  شیوع  همچنین   .)21( است  شده  گزارش  درصد 

دانش آموزان دبیرستان هاي همدان 10/2 گزارش شده است )22(. نتایج 
حاصل از مطالعات انجام شده در رابطه با مصرف سیگار در دانش آموزان 

دبیرستاني با نتایج حاصل از این پژوهش هم خواني دارد.  
آزمون آماري کاي اسکوئر نیز رابطه بین مصرف سیگار و مصرف 
مواد مخدر در نوجوانان را تأیید مي نماید که خطر )OR( آن نیز 27/238 

مي باشد. رابطه بین مصرف سیگار و قصد مصرف مواد مخدر نیز با استفاده 
از آزمون آماري کاي اسکوئر بررسي و رابطه معني دار آماري بین این 
دو متغیر تأیید شده است. همچنین آزمون آماري رابطه معني داري را 
بین خودکنترلي و مصرف سیگار نشان مي دهد؛ لذا با توجه به نتایج این 
پژوهش و پژوهش هاي مشابه، یکي از مهم ترین عوامل خطر در تمایل و 
گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر مصرف سیگار است، به طوري که 
غالب منابع آن را دروازه ورود به مصرف مواد مخدر مي دانند، مصرف سیگار 
در نوجواني با سوء مصرف مواد و اعتیاد در سال هاي بعدي عمر مرتبط 
شناخته شده است )23(؛ لذا برنامه ریزي به منظور پیشگیري از مصرف 
سیگار در نوجوانان مي تواند در پیشگیري از مصرف مواد مخدر توسط 

نوجوانان مؤثر باشد.
بر اساس نتایج این پژوهش 3/4% از نوجوانان شرکت کننده در 
مطالعه، سابقه مصرف مواد مخدر را ذکر کرده اند، این اطالعات با نتایج 
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کاربرد تئوري رفتار برنامه ريزي شده در پيش بيني فاکتورهای مؤثر بر سوء مصرف مواد در نوجوانان

حاصل از مطالعات انجام شده در ایران تا حدود زیادي مطابقت دارد. 
در کرمان، مصرف روزانه حشیش توسط نوجوانان پسر 3/1% گزارش 
میزان  شیراز  دانش آموزان  در  دیگر  مطالعه اي  در   .)24( است  شده 
مصرف تریاك 3/5% گزارش شده است )25( و در مطالعه اي مشابه 
میزان مصرف مواد مخدر در دانش آموزان تبریز 2% گزارش شده است 
)26(. همچنین نتایج این پژوهش قصد مصرف مواد مخدر را در %12 
از نوجوانان نشان مي دهد. افرادي که قصد مصرف مواد مخدر را در 
آینده اي نزدیک دارند در مواجهه با مواد مخدر شانس باالتري را براي 
مصرف مواد مخدر خواهند داشت؛ لذا این گروه به شدت در معرض 

خطر مصرف مواد مخدر مي باشند.
مصرف  سابقه  و  بین سن  که  مي دهد  نشان  پژوهش  این  نتایج 
در  مواد  میزان مصرف  بیشترین  دارد.  رابطه معني داري وجود  مواد 
همچنین   .)%54/4( است  شده  گزارش  ساله   17 دانش آموزان  بین 
رابطه قوي و معني داري بین مصرف مواد مخدر در نوجوانان و مصرف 
مواد توسط گروه همساالن وجود دارد، به طوري که رابطه بین سابقه 
آماري  نظر  از  مواد  کننده  مصرف  دوستان  داشتن  و  مواد  مصرف 
کاماًل معني دار بوده است و بین سابقه مصرف مواد مخدر و مصرف 
نتایج  نیز رابطه قوي آماري وجود دارد.  مواد توسط بهترین دوست 
پژوهش هاي دیگر نیز رابطه بین مصرف مواد مخدر و متغیرهایي نظیر 
سن و مصرف مواد توسط گروه همساالن را تأیید مي کند )27(. نظر به 
تأثیر دوستان در گرایش نوجوانان به مواد مخدر الزم و ضروری است 
که گروه همساالن در برنامه هاي پیشگیري از سوء مصرف مواد به طور 

ویژه مورد توجه قرار گیرند.
رفتار  کنترل  و  انتزاعي  هنجارهاي  نگرش،  حاضر  مطالعه  در 
براي مصرف مواد  از قدرت پیش بیني کنندگي بیشتري  درك شده 
مخدر در واحدهاي پژوهش دارا مي باشند. پژوهش هاي انجام شده بر 
اساس تئوري رفتار برنامه ریزي شده با نتایج حاصل از این پژوهش 
هم خواني دارد. در پژوهشي که به منظور بررسي پیش بیني استفاده 
از کاندوم مصرف کنندگان مواد مخدر به صورت تزریقي انجام شد، 
نگرش، هنجارهاي انتزاعي و کنترل رفتار درك شده قدرت پیش بیني 
کننده باالیي را نشان مي دهد )28(. همچنین در مطالعه اي که در 
رابطه با مصرف اکستازي انجام شد، نتایج نشان مي دهد که نگرش 
نسبت به مواد و کنترل رفتار درك شده پیش بیني کننده هاي قوي 

نسبت  شده  درك  رفتار  کنترل  اما  هستند،  اکستازي  مصرف  رفتار 
مي باشد  اکستازي  براي مصرف  بهتري  کننده  پیش بیني  نگرش،  به 
)29(. در مطالعه اي که به منظور پیش بیني مصرف الکل با استفاده 
از تئوري رفتار برنامه ریزي شده انجام شد، نگرش، کنترل رفتار درك 
مصرف  براي  قوي  کننده هاي  پیش بیني  ذهني  هنجارهاي  و  شده 
و  پژوهش  این  از  نتایج حاصل   .)30( است  بوده  دانش  آموزان  الکل 
برنامه ریزي شده  پژوهش هاي مشابه نشان مي دهد که تئوري رفتار 
پیش بیني کننده خوبي براي رفتارهاي پرخطر مي باشد؛ لذا استفاده از 
این تئوري در برنامه ریزي به منظور پیشگیري از سوء مصرف مواد در 

نوجوان مي تواند به طور مؤثري به کار گرفته شود. 

نتيجه گيری
استفاده از مدل ها و تئوري هاي آموزش بهداشت، مي تواند از طریق 
پیش بیني عوامل مؤثر بر بروز رفتارهاي پرخطر، خصوصاً سوء مصرف مواد 
مخدر، در برنامه ریزي آموزشي و برنامه هاي پیشگیري از سوء مصرف مواد 
مؤثر باشد. نتایج نشان مي دهد که مصرف سیگار، مصرف مواد مخدر توسط 
همساالن و سابقه مصرف مواد توسط اعضاء خانواده از عوامل زمینه ساز 
براي گرایش نوجوان به مصرف مواد مخدر مي باشد، همچنین بررسي 
سازه هاي تئوري رفتار برنامه ریزي شده نشان مي دهد که نگرش نسبت به 
مواد، هنجارهاي انتزاعي و کنترل رفتار درك شده، پیش بیني کننده هاي 
خوبي براي قصد مصرف مواد مخدر در نوجوانان مي باشند؛ لذا ضروري 
است در برنامه هاي پیشگیري از سوء مصرف مواد در نوجوانان به عوامل 

فوق توجه بیشتري شود.  

تشکر و قدردانی 
این پژوهش در قالب پایان نامه دکترای تخصصی و با حمایت مالی 
معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است که بدین وسیله 
نهایت سپاس و قدرداني به عمل مي آید. همچنین از دانش آموزانی که در 

انجام پژوهش یاري رسان گروه تحقیق بودند تشکر مي گردد.
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Abstract
Background & Objective: Adolescence is the most critical period of life as regards commencing drug abuse. The social 
cost and damage caused by drug abuse in adolescence are enormous, necessitating interventional programs to prevent this 
behavior. The theory of planned behavior (TPB) is perhaps the most influential theory for the prediction of social and health 
behaviors such as drug abuse.

Materials & Methods: In this descriptive analytical study, samples were collected from male students in four high schools 
in different regions of Hamedan. The survey was carried out via random cluster sampling of 650 students. Data were col-
lected using the standard self-report questionnaires and were analyzed using SPSS16, chi-squared test, correlation coeffi-
cient, and logistic regression analysis.

Results: Among the adolescents participating in this study, 11.1% had the experience of cigarette smoking, 3.4% had the 
experience of drug abuse, and 12% had the experience of intention to abuse drugs. There was a significant relationship 
between drug abuse and the following variables: smoking experience (p value =0.001, OR=27.238); having drug user 
parents (p value =0.001, OR=8.630); having friends who had experienced drug abuse (p value =0.001, OR=11.060); hav-
ing best friends who had experienced drug abuse (p value = 0.001, OR=11.931); family with drug abuse (p value = 0.001, 
OR=4.311); and having a sibling who abused drugs (p value=0.001, OR=15.815). According to the logistic regression an-
alysis, attitude, subjective norms, and perceived behavior control were the most influential predictors of intention to abuse 
drugs.

Conclusion: The use of TPB is beneficial in the predicting and planning for high-risk behaviors. TPB can be used for plan-
ning and implementing drug abuse prevention programs in adolescents.

Keywords: Adolescent, Attitude, Intention, Substance Abuse 
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