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زمينه و هدف :مخاطرهآمیزترین دوران زندگي از نظر شروع مصرف مواد مخدر دورهي نوجواني است .هزينههاي اجتماعي و آسيبهاي ناشي از سوء مصرف مواد در
نوجوانان بسيار برجسته و حائز اهميت است و الزم است برنامههاي مداخلهاي تئوری محور به منظور پيشگيري از اين رفتار در نوجوانان انجام گيرد؛ لذا این مطالعه با
هدف بررسی فاکتورهای پیشبینی کننده سوء مصرف مواد در نوجوانان با بهرهگیری از تئوری رفتار برنامهریزی شده انجام گردید.

مواد و روشها :اين پژوهش مطالعهاي توصيفي-تحليلي است كه در سال  1390انجام شد .نمونهها  650نفر از دانش آموزان چهار دبيرستان پسرانه مناطق مختلف
شهر همدان بودند که به روش خوشهاي-تصادفي انتخاب و وارد مطالعه شدند .اطالعات با استفاده از پرسشنامههاي استاندارد منطبق با تئوری رفتار برنامهریزی شده
و به روش خوداظهاری جمع آوري شد .دادهها با نرم افزار  SPSS16و با استفاده از آزمونهای همبستگی پیرسون ،آنالیز رگرسیونی لجستیک و کای دو تجزیه و تحلیل
گرديد.

نتيجهگيري :استفاده از تئوريهاي آموزش بهداشت ميتواند در پيشبيني برنامهريزي جهت تغيير رفتارهاي پرخطر كمك نمايد .از تئوري رفتار برنامهريزي شده
ميتوان به طور مؤثري براي برنامهريزي و مداخله جهت پيشگيري از سوء مصرف مواد در نوجوانان استفاده نمود.
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اعتياد يك مشكل اجتماعي و پديدهاي مخرب است كه همانند
ساير انحرافات اجتماعي پر ارزشترين سرمايههاي كشور يعني
نوجوانان و جوانان را به نابودي ميكشاند .اين بالي خانمان سوز
ساالنه سالمت ميليونها نفر را تهديد ميكند و ويرانگريهاي ناشي
از آن زمينهساز سقوط بسياري از ارزشها و معيارهاي اخالقي است
( .)1مصرف مواد مخدر و داروهای ممنوعه توسط نوجوانان و جوانان
با کاهش طول عمر ،حوادث ،حاملگی ناخواسته ،خودکشی و خشونت
میان آنها ارتباط مستقیم دارد و اعتیاد جسمی و روانی به مواد
مخدر یکی از مهمترین مشکالت بهداشتی جوامع میباشد (.)2
نتايج تحقيقات بيانگر آن است كه مخاطرهآمیزترین دوران
زندگي از نظر شروع مصرف مواد مخدر دوره نوجواني است (.)3
شيوع مصرف مواد مخدر يـا حداقل يك بـار سـابقه مصرف مواد در
نـوجوانـان از  12/4تا  26/5درصد گـزارش شده است ( .)4در ايـن

بين عواملي هم چون تالش جهت كسب هويت فردي و اجتماعي،
لذت جويي ،كاهش اعتماد به نفس و كمبود مهارتهاي الزم جهت
ارتباط با ديگران ،نوجوان را مستعد سوء مصرف مواد مخدر میسازد
و كسب آگاهي موجب تغيير در فرآيند فكري و نهايتاً عملكرد نوجوان
ميشود (.)3
به نظر ميرسد در كشور ايران سوء مصرف مواد ميان جوانان سير
پيش روندهاي را طي ميكند ،در این بین دالیل متعددی برای این
افزایش وجود دارد که میتوان به سهولت ساخت ،دسترسی و استفاده
از مواد مخدر ،نادیده انگاشتن خطرات ناشی از سوء مصرف این مواد،
ابهام والدین و دولت نسبت به پیامدهای منفی آنها به خصوص
اعتیادآور بودن و عدم اهتمام جدی برای طراحی و اجرای برنامههای
پیشگیری کننده از سوء مصرف مواد اشاره كرد ( .)5با اين حال شرط
الزم براي هر نوع برنامهريزي ،آگاهي از شرايط موجود و شناخت
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نتايج :یافتهها نشان داد که  %11/1از دانش آموزان سابقه مصرف سيگار %3/4 ،سابقه مصرف مواد مخدر و  %12قصد مصرف مواد مخدر را داشتند .سابقه مصرف
سيگار ،مصرف مواد مخدر توسط والدين ،داشتن دوستان مصرف كننده مواد مخدر ،مصرف مواد مخدر توسط بهترين دوست ،مصرف مواد مخدر توسط برادر يا خواهر
و مصرف مواد مخدر توسط بستگان از مهمترین فاکتورهای زمینههای مصرف مواد مخدر بودند ( .)P<0.05همچنین آناليز رگرسيون لجستيك نشان داد كه نگرش،
هنجارهاي انتزاعي و كنترل رفتاری درك شده پيشبيني كنندههاي قوي براي قصد مصرف مواد مخدر در واحدهاي پژوهش ميباشند.
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مواد و روشها

اين پژوهش ،يك مطالعه توصيفي -مقطعي است كه در سال
 1390در بين  650نفر از دانش آموزان پسر شهر همدان انجام شده
است .ابتدا چهار دبيرستان از بين دبيرستانهاي پسرانه شهر همدان
به صورت تصادفي انتخاب و پس از كسب مجوز از اداره كل آموزش و
پرورش ،با مراجعه به دبيرستانهاي انتخاب شده ،دانش آموزاني كه
واجد شرايط ورود به مطالعه بودند ،به صورت تصادفی ساده انتخاب
شدند .قابل ذکر است که واحدهای پژوهشی در رابطه با هدف از
انجام طرح ،محرمانه بودن و عدم استفاده ابزاري از اطالعات توجيه
شده و در صورت تمايل و داشتن رضايت وارد مطالعه شدند.
در اين مطالعه اطالعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد (17 ،14
و  )18و به روش خود گزارشدهی جمع آوري شد .ابزار جمع آوري
اطالعات مشتمل بر دو بخش بود که بخش اول شامل اطالعات
دموگرافيك و عوامل مرتبط با سوء مصرف مواد و بخش دوم نیز از
سازههای تئوری رفتار برنامهریزی شده تشکیل شده بود .اطالعات
دموگرافيك و عوامل مرتبط با سوء مصرف مواد شامل موارد ذيل
ميباشد :سن ،وضعیت تحصیلی ،تحصيالت پدر و مادر ،تعداد اعضای
خانواده ،وضعیت زندگی ،تجربه كشيدن سیگار ،داشتن دوستانی که
مواد مخدر را تجربه کردهاند ،استفاده والدين از مواد مخدر و داشتن
برادر یا خواهری که از مواد مخدر استفـاده ميكند .ارزشیابی و تـأیید
اعتبار محتوا و ساختار پرسشنامه تئوری رفتار برنامه ریزی شده از
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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کنترل ارادي وي ميباشد .عوامل کنترل شامل عوامل داخلي و
عوامل خارجي است .فاکتورهاي داخلي مربوط به شخص بوده و
شامل مهارتها ،تواناييها ،اطالعات و احساسات ميباشد و در بررسي
عوامل خارجي به فاكتورهايي هم چون عوامل محيطي يا شغلي اشاره
شده است ( .)9قصد رفتاری ،بیانگر شدت نیت و اراده فردی برای

انجام رفتار هدف است؛ رفتار نیز همیشه بعد از قصد رفتاری و متصل
به آن است .اين تئوری رفتار ،منحصرا ً تحت کنترل قصد رفتاری
میباشد ( 10و  .)11مطالعات متعددی بر اساس این تئوری برای
پیشگویی رفتار سوء مصرف مواد به کار رفته است (.)12-14
در مطالعه پترز ،تئوری رفتار برنامهریزی شده به عنوان مدلي
مفيد براي پيشبيني رفتار سوء مصرف اكستازي گزارش شده است.
در این مطالعه ،نگرش مثبت نسبت به اکستازی با قصد مصرف و
مصرف اكستازي ارتباط قوي داشته و هنجارهاي انتزاعی و کنترل
رفتاری درک شده نيز از پیشبینی کنندگان قصد مصرف و مصرف
اكستازي بوده است ( .)15هم چنین در مطالعهاي كه به منظور
کاربرد تئوری رفتار برنامهریزی شده در زمينه قصد و تعداد دفعات
استفاده از حشيش انجام شد ،نتايج نشان داد که هنجارهاي انتزاعی
و نگرش مثبت نسبت به مصرف حشيش پیشبینی كننده خوبی در
رابطه با قصد مصرف و رفتار ميباشد (.)16
در همین راستا ،در این مطالعه تالش شده است تا با به کارگیری
تئوری رفتار برنامهریزی شده به عنوان چارچوب تئوریک پژوهش،
فاکتورهای پیشبینی کننده رفتار سوء مصرف مواد مخدر در میان
نوجوانان مورد بررسی قرار گیرد .نتايج اين پژوهش ميتواند در
برنامهريزي جهت پيشگيري از سوء مصرف مواد در نوجوانان مؤثر
باشد.
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عوامل مؤثر بر رفتار سوء مصرف مواد میباشد ( .)6بديهي است كه
رفتار انسان بازتابي از عوامل مختلف است و آموزش بهداشت نیز
به عنوان محور و مرکز ثقل فعاليتها و برنامههای بهداشتي به منظور
اثربخشي برنامههاي خود نيازمند شناخت رفتار و عوامل مؤثر بر آن
جهت تغيير يا تعديل رفتارهاي موجود و نيز جايگزين نمودن رفتار
جديد است و این مسئله نقش مدلها و تئوریهای مطالعه رفتار در
آموزش بهداشت را مشخص مینماید (.)7
1
در همین راستا ،تئوری رفتار برنامهريزي شده در سال 1987
توسط فیشبن و آجزن ( )8مطرح شد .اين مدل وقوع يك رفتار ویژه
را پيشبيني ميكند؛ مشروط بر اين كه فرد قصد انجام آن را داشته
باشد .طبق اين مدل ،قصد انجام يك رفتار توسط سه عامل شامل
نگرش نسبت به رفتار ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاري درک شده،
پيشبيني ميشود (شکل  .)1نگرش نسبت به رفتار2؛ ارزشيابي مثبت
يا منفي در مورد انجام يك رفتار ميباشد كه از دو زيرسازه باورهاي
رفتاري و ارزيابي نتايج رفتار كه باعث حصول نگرش نسبت به رفتار
ميشود ،تشكيل شده است ( .)8هنجارهای ذهنی3؛ به فشار اجتماعی
درک شده توسط فرد برای انجام یا عدم انجام رفتار هدف اشاره دارد.
افراد غالباً بر مبنای ادراکشان از آنچه که دیگران فکر ميكنند ،عمل
میکنند و قصد آنها جهت پذیرش رفتار به صورت بالقوه ،متأثر از
افرادی است که ارتباطات نزدیکی با آنها دارند ( .)7در اين تئوري
هنجار ذهنی فرد ،حاصل ضرب باورهای هنجاری در انگیزه پيروي
برای انجام رفتار هدف با وجود این انتظارات میباشد؛ در اين صورت
اگر فرد معتقد باشد ،چه درست و چه غلط ،كه دوستان صميمي و
اعضاي خانواده ،مصرف آزمايشي مواد را تأييد ميكنند ،فشار زيادي
را در استفاده از مواد در خود احساس ميكنند (.)7
کنترل رفتاري درک شده؛ كه عبارت است از درجهاي از احساس
فرد در مورد اين که انجام يا عدم انجام يک رفتار تا چه حد تحت
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نتايج

نتـايج ايـن بـررسـي نشـان داد كه ميانگين سن دانش آموزان
 15/66± 1/08سال بوده و توزيع آن بين  14تا  17سال ميباشد،
بيشترين فراواني مربوط به گروه سني  15سال ( )%37/1بوده است.
از نظر پايه تحصيلي ،دانش آموزان در سه پايه (اول ،دوم و سوم
دبيرستان) توزيع تقریباً برابري داشتهاند .از نظر رشته تحصيلي
بيشترين فراواني مربوط به رشته رياضي فيزيك ( )%41/8و

سيگار ( ،)OR=27.238 ،P<0.001مصرف مواد مخدر توسط والدين
( ،)OR=8.63 ،P<0.001داشتن دوستاني كه مواد مخدر مصرف
مي كنند ( ،)OR=11.6 ،P<0.001مصرف مواد مخدر توسط بهترين
دوست ( ،)OR=11.931 ،P<0.001مصرف مواد مخدر توسط برادر يا
خواهر ( )OR=15.815 ،P<0.001و مصرف مواد مخدر توسط بستگان
( )OR=40.311 ،P<0.001رابطه معني دار آماري وجود دارد (جدول .)2
بر اساس نتايج به دست آمده وضعيت متغيرهاي تئوري رفتار
برنامهريزي شده به شرح ذيل است :قصد رفتار (قصد مصرف مواد مخدر)
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از انجام یک مطالعه پایلوت بر روی  30نفر از دانش آموزان شهر همدان فرم
نهايي سواالت در هر سازه تعيين 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  12سوال (به صورت لیکرت  5گزینهای)
با مقدار ضريب آلفا  0/81بود كه كسب نمره باالتر نشان دهنده نگرش
مثبتتر نسبت به مصرف مخدر بود .سازه نرمهای انتزاعی ترغيب كننده
مصرف مواد مخدر در رابطه با تأثیر بهترین دوست ،سایر دوستان ،خانواده
و اطرافیانی که مواد مصرف می کنند اندازهگیری 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  5گزینهای از یک
(اص ً
ال) تا پنج (حتماً) اندازهگیری شده بود ،هم چنین جهت سنجش انگیزه
اطاعت از فرد نیز برای هر فاکتور یک سوال «من نظر بهترین دوستم که
فکر میکند من باید مواد مخدر مصرف کنم را میپذیرم» وجود داشت
که با مقیاس پنج گزینهای از یک (خیلی مخالفم) تا پنج (خیلی موافقم)
اندازهگیری شده بود ،در مجموع این بخش با  11سوال (به صورت پنج
گزینهای) با مقدار ضريب آلفا  0/84بود كه كسب نمره باالتر نشان دهنده
باال بودن فشار همساالن و هنجارهاي ترغيب كننده مصرف مواد مخدر
بود .سازه كنترل رفتاري درك شده امتناع از سوء مصرف مواد مخدر در
بخش عقايد كنترلي در رابطه با دسترسی به مواد مخدر ،حالت روحی
روانی خوب ،حالت روحی روانی بد ،داشتن کارهای مهم در زندگی ،وجود
شرایط حضور در مهمانیهای شبانه ،تحت تأثیر مصرف مواد غیر مجاز
بودن ،در غالب  6سوال اندازهگیری شد .برای مثال «هرچند وقت شما،
در حالت روحی روانی خوبی قرار میگیرید؟» که با مقیاس پنج گزینهای
از یک (مکرراً) تا پنج (هرگز) اندازهگیری گرديد .همچنین جهت سنجش
توانمندي درك شده نیز برای هر فاکتور عقايد كنترلي ،یک سوال و در
مجموع شش سوال براي مثال «اگر در حالت روحی روانی خوبی قرار
بگیرم؛ احتماالً مواد مخدر مصرف خواهم كرد» وجود داشت که با مقیاس
پنج گزینهای از یک (به احتمال خيلي زياد) تا پنج (به احتمال خيلي
كم) اندازهگیری شد .در مجموع این بخش با  12سوال (به صورت پنج
گزینهای) با مقدار ضريب آلفا  0/70براي عقايد كنترلي و  0/91براي
توانمندي درك شده بود كه كسب نمره باالتر نشان دهنده باال بودن
كنترل رفتاري درك شده در امتناع از مصرف مواد مخدر بود .قصد استفاده
از مواد مخدر با استفاده از مقیاس شش گزينهاي اندازهگیری شد و رفتار
(سابقه مصرف مواد) با يك سوال دو گزينهاي (بلي ،خير) ارزيابي شد.
جهت تجزيه و تحليل اطالعات با به کارگیری نرم افزار SPSS.16
از آزمون كاي اسكوئر ،ضريب همبستگي پيرسون و آناليز رگرسيون
لجستيك استفاده شد.

كمترين آن مربوط به رشته علوم انساني ( )%7/1بوده است .اكثريت
دانش آموزان با والدين (پدر و مادر) زندگي ميكردند ( )%93/5و
از نظر تعداد اعضاء خانواده اكثريت داراي خانواده چهار نفره بوده
( ،)%57/8بيشترين فراواني تحصيالت پدر ديپلم ( )%47/1و
بيشترين فراواني تحصيالت مادر نيز ديپلم بوده است (.)%52/2
اكثريت دانش آموزان ساكن شهر بودهاند (.)%96/5
يافتههاي اين مطالعه نشان داد كه  72نفر ( )%11/1سابقه
مصرف سيگار را ذكر كردهاند .سابقه مصرف مواد مخدر در بين 22
نفر ( )%3/4از دانش آموزان و قصد مصرف مواد مخدر در  78نفر
( )%12از آنها از يافتههاي ديگر اين مطالعه بود .همچنين سابقه
رانندگي با سرعت بيش از حد مجاز در بين  221نفر ( ،)%34سابقه
فرار از مدرسه در بين  204نفر ( )%31/4و مشكالت حاد آموزشي و
مردودي در بين  37نفر ( )%5/7از ديگر يافتههاي مرتبط با رفتارهاي
پرخطر شركت كنندگان در مطالعه بوده است .توزيع فراواني عوامل
مرتبط با مصرف مواد مخدر در واحدهاي مورد پژوهش به شرح
ذيل بوده است :مصرف مواد مخدر توسط والدين  47مورد (،)%7/2
مصرف مواد مخدر توسط برادر يا خواهر  25مورد ( ،)%3/8مصرف
مواد مخدر توسط اقوام  256مورد ( ،)%39/4مصرف مواد مخدر
توسط دوستان  138مورد ( ،)%21/2مصرف مواد مخدر توسط
بهترين (نزديكترين) دوست  51مورد (( )%7/8جدول .)1
رابطه بين متغيرهاي زمینهای و مصرف مواد مخدر با استفاده
از آزمون آماري كاي اسكوئر بررسي شد .نتايج نشان ميدهد
كه بين مصرف مواد مخدر و متغيرهايي همچون تجربه كشيدن
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( ،)Max=6 ،SD=0.97 ،Mean=1.3نمره نگرش (نگرش مثبت نسبت
به مواد مخدر) ( ،)Max=66 ،SD=7.63 ،Mean=21.86نمره هنجارهاي

پيشبيني كنندههاي قويتري براي قصد مصرف مواد مخدر در واحدهاي
پژوهش ميباشند (جدول .)4
در اين مطالعه  %11/2از دانش آموزان سابقه مصرف سيگار را ذكر
نمودهاند .نتایج حاصل از مطالعه انجام شده بر روی دانش آموزان در شيراز
نشان ميدهد که  %16/9از دانش آموزان تجربه مصرف سيگار داشته
و  %2/5از دانش آموزان ،به طور منظم سیگار مصرف ميكنند (.)19
در یک مطالعه ارزیابی وابستگی به مصرف مواد در میان دانش آموزان
دبیرستانهاي ايران گزارش شده است كه  %14از پسران دانش آموز از
سيگار و  %5/7از مواد دیگر استفاده ميكنند ( .)20در مطالعهاي ديگر
ميزان مصرف سيگار در دانش آموزان دبیرستانهاي ايران  4/4تا 12/8
درصد گزارش شده است ( .)21همچنين شيوع كشيدن سيگار در
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بحث

ميباشد .رابطه بين مصرف سيگار و قصد مصرف مواد مخدر نيز با استفاده
از آزمون آماري كاي اسكوئر بررسي و رابطه معنيدار آماري بين اين
دو متغير تأييد شده است .همچنين آزمون آماري رابطه معنيداري را
بين خودكنترلي و مصرف سيگار نشان ميدهد؛ لذا با توجه به نتايج اين
پژوهش و پژوهشهاي مشابه ،يكي از مهمترين عوامل خطر در تمايل و
گرايش نوجوانان به مصرف مواد مخدر مصرف سيگار است ،به طوري كه
غالب منابع آن را دروازه ورود به مصرف مواد مخدر ميدانند ،مصرف سيگار
در نوجواني با سوء مصرف مواد و اعتياد در سالهاي بعدي عمر مرتبط
شناخته شده است ()23؛ لذا برنامهريزي به منظور پيشگيري از مصرف
سيگار در نوجوانان ميتواند در پيشگيري از مصرف مواد مخدر توسط
نوجوانان مؤثر باشد.
بر اساس نتايج این پژوهش  %3/4از نوجوانان شركت كننده در
مطالعه ،سابقه مصرف مواد مخدر را ذكر كردهاند ،اين اطالعات با نتايج
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انتزاعي ( )Max=55 ،SD=5.72 ،Mean=15.84نمره كنترل رفتار درك
شده ( ،)Max=66 ،SD=0.97 ،Mean=50.55رفتار (مصرف مواد مخدر)
(بلي= ،%3/4خير= )%96/6بررسي همبستگي بين سازههاي تئوري نشان
ميدهد كه رابطه معني دار آماري بين كليه سازههاي اين مدل وجود دارد
دانش آموزان دبيرستانهاي همدان  10/2گزارش شده است ( .)22نتايج
(جدول .)3
به منظور تعيين رابطه بين اجزاء مختلف تئوري رفتار برنامهريزي حاصل از مطالعات انجام شده در رابطه با مصرف سيگار در دانش آموزان
شده و قصد مصرف مواد مخدر در نوجوانان ،از آناليز رگرسيون لجستيك دبيرستاني با نتايج حاصل از اين پژوهش همخواني دارد.
آزمون آماري كاي اسكوئر نيز رابطه بين مصرف سيگار و مصرف
استفاده شد .نتايج به دست آمده نشان ميدهد كه نگرش (نگرش مثبت
نسبت به مواد مخدر) ،هنجارهاي انتزاعي و كنترل رفتار درك شده مواد مخدر در نوجوانان را تأييد مينمايد كه خطر ( )ORآن نيز 27/238
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کاربرد تئوري رفتار برنامهريزي شده در پیشبيني فاکتورهای مؤثر بر سوء مصرف مواد در نوجوانان
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استفاده از مدلها و تئوريهاي آموزش بهداشت ،ميتواند از طريق
پيشبيني عوامل مؤثر بر بروز رفتارهاي پرخطر ،خصوصاً سوء مصرف مواد
مخدر ،در برنامهريزي آموزشي و برنامههاي پيشگيري از سوء مصرف مواد
مؤثر باشد .نتايج نشان ميدهد كه مصرف سيگار ،مصرف مواد مخدر توسط
همساالن و سابقه مصرف مواد توسط اعضاء خانواده از عوامل زمينهساز
براي گرايش نوجوان به مصرف مواد مخدر ميباشد ،همچنين بررسي
سازههاي تئوري رفتار برنامهريزي شده نشان ميدهد كه نگرش نسبت به
مواد ،هنجارهاي انتزاعي و كنترل رفتار درك شده ،پيشبيني كنندههاي
خوبي براي قصد مصرف مواد مخدر در نوجوانان ميباشند؛ لذا ضروري
است در برنامههاي پيشگيري از سوء مصرف مواد در نوجوانان به عوامل
فوق توجه بيشتري شود.

تشکر و قدردانی

این پژوهش در قالب پایان نامه دکترای تخصصی و با حمایت مالی
معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است كه بدين وسيله
نهايت سپاس و قدرداني به عمل ميآيد .همچنين از دانش آموزانی كه در
انجام پژوهش ياريرسان گروه تحقيق بودند تشكر ميگردد.
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حاصل از مطالعات انجام شده در ايران تا حدود زيادي مطابقت دارد.
در کرمان ،مصرف روزانه حشيش توسط نوجوانان پسر  %3/1گزارش
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از نوجوانان نشان ميدهد .افرادي كه قصد مصرف مواد مخدر را در
آيندهاي نزديك دارند در مواجهه با مواد مخدر شانس باالتري را براي
مصرف مواد مخدر خواهند داشت؛ لذا اين گروه به شدت در معرض
خطر مصرف مواد مخدر ميباشند.
نتايج اين پژوهش نشان ميدهد كه بين سن و سابقه مصرف
مواد رابطه معني داري وجود دارد .بيشترين ميزان مصرف مواد در
بين دانش آموزان  17ساله گزارش شده است ( .)%54/4همچنين
رابطه قوي و معني داري بين مصرف مواد مخدر در نوجوانان و مصرف
مواد توسط گروه همساالن وجود دارد ،به طوري كه رابطه بين سابقه
مصرف مواد و داشتن دوستان مصرف كننده مواد از نظر آماري
کام ً
ال معني دار بوده است و بين سابقه مصرف مواد مخدر و مصرف
مواد توسط بهترين دوست نيز رابطه قوي آماري وجود دارد .نتايج
پژوهشهاي ديگر نيز رابطه بين مصرف مواد مخدر و متغيرهايي نظير
سن و مصرف مواد توسط گروه همساالن را تأييد ميكند ( .)27نظر به
تأثیر دوستان در گرايش نوجوانان به مواد مخدر الزم و ضروری است
كه گروه همساالن در برنامههاي پيشگيري از سوء مصرف مواد به طور
ويژه مورد توجه قرار گيرند.
در مطالعه حاضر نگرش ،هنجارهاي انتزاعي و كنترل رفتار
درك شده از قدرت پيشبيني كنندگي بيشتري براي مصرف مواد
مخدر در واحدهاي پژوهش دارا ميباشند .پژوهشهاي انجام شده بر
اساس تئوري رفتار برنامهريزي شده با نتايج حاصل از اين پژوهش
همخواني دارد .در پژوهشي كه به منظور بررسي پيشبيني استفاده
از كاندوم مصرف كنندگان مواد مخدر به صورت تزريقي انجام شد،
نگرش ،هنجارهاي انتزاعي و كنترل رفتار درك شده قدرت پيشبيني
كننده بااليي را نشان ميدهد ( .)28همچنين در مطالعهاي كه در
رابطه با مصرف اكستازي انجام شد ،نتايج نشان ميدهد كه نگرش
نسبت به مواد و كنترل رفتار درك شده پيشبيني كنندههاي قوي

رفتار مصرف اكستازي هستند ،اما كنترل رفتار درك شده نسبت
به نگرش ،پيشبيني كننده بهتري براي مصرف اكستازي ميباشد
( .)29در مطالعهاي كه به منظور پيشبيني مصرف الكل با استفاده
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پژوهشهاي مشابه نشان ميدهد كه تئوري رفتار برنامهريزي شده
پيشبيني كننده خوبي براي رفتارهاي پرخطر ميباشد؛ لذا استفاده از
اين تئوري در برنامهريزي به منظور پيشگيري از سوء مصرف مواد در
نوجوان ميتواند به طور مؤثري به كار گرفته شود.
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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.

[ DOR: 20.1001.1.22285105.2012.2.3.6.4 ]
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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 collected using the standard self-report questionnaires and were analyzed using SPSS16, chi-squared test, correlation coefficient, 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); having 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 analysis, 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 planning and implementing drug abuse prevention programs in adolescents.
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