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خالصه
مقدمه :شناسایی پیش آیندهای انگیزشی رفتارهای پرخطر نقش مهمی در تددیی ی اراهدم مدداخپی پیردگیرانم دارد .پدویهش
حاضر با هدف پیشبینی خطرپذیری سوءمصرف مواد بر مبنای پیشآیندهای انگیزشی در نوجوانان پسر شهر شیراز انجام شد.
مواد و روشها :پویهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی است .جامعۀ آماری پویهش شدام لییدم داندشآمدوزان متوسدطم شدهر
شیراز در سال  6931بودند لم از بی آنها تعداد  054نفر با استفاده از ریش نمونمگیری در دسترس بدم نندوان نموندم انت دا
شدند .ابزارهای پدویهش نباری بودند از مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی ی مقیاس انگیزههای بریز رفتار پرخطر .دادههای بدم
دست آمده ،با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون ی تحیی رگرسیون چندگانم تحیی شدند.
یافتهها :تمامی پیشآیندهای انگیزشی دارای رابطم معنیداری با سوءمصرف مواد بودند لدم از اید میدان ،رابطدم حسدابگری ی
سوءمصرف مواد منفی بود .نتایج تحیی رگرسیون نران داد بم ترتیب انگیزههدای هیجدانخدواهی ،بدیمسدووییتی ی حسدابگری
بیشتری تأثیر را در پیشبینی مصرف مواد در نوجوانان دارند.
نتیجهگیری :با توجم بم نقش نوام انگیزشی در پیشبینی خطرپذیری مصرف مواد در نوجواندان پیردنهاد مدیشدود لدم اید
نوام در مداخپی پیرگیرانم با هدف افزایش ادراک خطر ی اراهم جایگزی های مناسدب بدرای سوءمصدرف مدواد مدد نادر درار
گیرند.
واژههای کلیدی :سوءمصرف مواد ،پیشآیندهای انگیزشی ،نوجوانان.
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هستند لم در مطایعای م تی بم نقش آنها در لاهش احتمال

مقدمه
نوجوانی از حساس تری ی پیچیده تدری دیره هدای رشددی

بریز رفتارهای پرخطر مانند سوءمصرف مواد اشاره شده اسدت.

است لم با رشد سریع جسمی ی تحوالی ناطفی ی ریانی همراه

ح مسویم ،مدیریت هیجانای ی خودآگاهی هیجدانی از جمیدم

میباشد .در اید دیره آرامدش بیدی فدرد م تد مدی شدود ی

مهاریهای مؤثر در لاهش رفتارهای پرخطر هستند [.]65

تغییرای ریانی ،اجتمانی ،شناختی ی بیویوژیکی ریی می دهدد.

نددپیه بددر ایدد  ،در سددالهددای اخیددر توجددم بسددیاری از

بم نار بسیاری از مت صصان ای تغییرای زمینم را برای برخی

پویهرگران بم انگیزههای ریانرناختی بریز رفتارهدای پرخطدر

رفتارهای پرخطر دیران نوجوانی از جمیم مصدرف مدواد فدراه

جیب شده است [.]0

میلند [ .]6در ایران نیدز جهدتگیدری بدم سدمت رفتارهدای

رفتارهای انسان در حوزههای م تی  ،تحت تأثیر انگیزههدا

پرخطر از جمیم سوءمصدرف مدواد افدزایش داشدتم اسدت [.]2

میباشند .رفتارهای پرخطر نیز یکی از ای حوزهها است لدم از

میانگی س شریع مصرف سیگار در ایران  61/1سال اسدت ی

انگیزههای ریانرناختی ما تأثیر میپذیرندد Reyna .ی Farley

حدید نیمی از معتدادان لردور ،در فاصدیم  61تدا  22سدایگی

[ ]61بم اید نکتدم اشداره لدردهاندد لدم رفتارهدای بدم داهر

مصرف مواد را آغاز لردهاند [.]9

غیرمنطقی ،میتوانند با توجم بم اهداف ی انگیدزههدای شد
تصمی گیرنده ،منطقی باشدند .یدذا ات داه هرگوندم تصدمی از

بسیاری از پویهرگران بر اید بایرندد لدم خطرپدذیری ،از
ییوگیهای طبیعی نوجوانان است [ .]0نوجوانان با افزایش س

سوی نهادهای مسوول میبایست با توجم بم انگیزههدایی باشدد

در چندی فعاییت م اطرهآمیز شرلت مدیلنندد ی تماییردان

لم زیربنای رفتارها هستند .انگیزههای مؤثر بر بدریز رفتارهدای

بی رفتارها افزایش پیدا مدیلندد ،بدم

پرخطر در پویهشهای متعددی مورد بررسی رار گرفتماند لم

گونمای لم سوءمصرف مواد ی گرایش آنها بم سدایر رفتارهدای

از آن جمیم میتوان بم هیجانخواهی ی توجمطیبی اشاره لدرد

پرخطر بم یکی از اصییتری منابع نگرانی یایدی تبددی شدده

[ .]61-68دیدگاه انگیزشی بم سوءمصرف مواد ،مبتنی بر اید

اسددت [ .]5نوجوانددانی لددم خطرپددذیری بدداالیی نسددبت بددم

ایده است لم بی انگیزههای فرد برای دستیابی بم انواع خاصی

سوءمصرف مواد را تجربم میلنند ،پیررفت تحصییی لمتدری

از پیامدهای ارزشمند ی رفتار سوءمصدرف مدواد ارتبدا یجدود

دارند ،بیردتر تدرک تحصدی مدیلنندد  .لمتدر یارد دانردگاه

دارد .یذا میتوان انگیزههای ریانرناختی را بدم نندوان نوامد

میشوند[ ]1در نی حدال ،سوءمصدرف مدواد در نوجواندان بدا

پیشبینی لنندده سوءمصدرف مدواد در نادر گرفدت [ .]63در

افزایش ی وع خودلردی ،مدرو ی میدر زیدهنگدام ،خردونت ی

ادبیای پویهری ای حوزه ،انگیدزههدای متفدایتی بدرای انجدام

درگیری ی همچنی ابدتپ بدم بیمداریهدای یبدی ی مدزم در

رفتارهای پرخطر معرفی شدهاندد [ .]24بدرای م دال  Kloepی

ارتبدا اسدت [ .]1چندی پیامددهایی در سدالهدای اخیدر در

همکاران [ ]0بدم هیجدانخدواهی ،توجدمطیبدی ،یدذیجدویی،

لرورهای در حال توسعم بم ییوه لرور ما افزایش چرمگیری

بیمسووییتی ی حسابگری اشاره لردهاند .هیجانخواهی تماید

داشتماند [.]8

فرد برای تجربم هیجانای شدید ی تازه ،بدین توجم بم خطدرای

برای انجام متوایی ای

ناشی از آنها است .حسابگری بدم معندای تصدمی گیدری فدرد

پویهشهای متعددی بم شیوع شناسی رفتارهدای پرخطدر
پرداختماند لم نتایج آنها نراندهنده شدیوع ابد توجدم اید

برای ارتکا یک رفتار بر اساس موازنم بی پیامدهای م بدت ی

رفتارها در نوجوانان ایرانی است [ .]3-66در پویهشهای انجام

منفی آن است .توجمطیبی با دریافدت توجدم ی تأییدد از سدوی

ریانردناختی ی اجتمدانی در بدریز

دیگران در ارتبا است .یذیجویی نیز بم تمرلز محض بر یذی

رفتارهای پرخطر مورد توجم رار گرفتم است لدم از آن جمیدم

آنی ناشی از رفتار پرخطر اشاره دارد ی در نهایت بیمسدووییتی

میتوان بم نااری یایددی ی یجدود تعدارر در خدانواده [،]62

بم معنای بیتوجهی بم پیامددهای بیندمددی رفتدار اسدت [.]0

اثرای گریه همساالن [ ]69ی هیجان خواهی باال ی نزی نفد

نکتم اب توجم ای است لدم هدر یدک از رفتارهدای پرخطدر،

پایی [ ]60اشاره لرد .مهاریهای زندگی نیز از جمیم ندوامیی

دارای پیش آیندهای انگیزشی متفایتی هستند [ ]26لدم اید

شده ،نقش نوام م تید
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امر ،یزیم انجام پویهش در زمینم هر یک از رفتارهای پرخطر را

سنجش پیش آیندهای انگیزشی رفتارهای پرخطدر ،از مقیداس

نران میدهد .نییرغ ای لم شناخت نوام مؤثر بر رفتارهای

انگیزههدای بدریز رفتدار پرخطدر [ ]0اسدتفاده شدد .اید ابدزار

پرخطر در نوجوانان ،مؤیفمای ضدریری در تددیی برنامدمهدای

خودگزارش دی ،یددک مقیدداس  25سددؤایی اسددت لددم بددا هدددف

پیرگیرانم ی مداخپی درمانی است ،پویهشهای انجام شده در

اندددازهگیدری انگیددزههددای ریانشددناختی افددراد بددرای ارتکددا

زمینم سوءمصرف مواد نتوانستماند اطپنای الزم را در خصوص

رفتارهای پرخطر طراحیشده است .نمرهگذاری ای مقیاس بدا

پیشآیندهای انگیزشی خطرپدذیری سوءمصدرف مدواد فدراه

توجم بم پاسخهای افراد در یدک مقیداس ییکدری (از =4لدامپً

لنند .یذا پویهش حاضر بدا هددف بررسدی نقدش انگیدزههدای

م ایف تا =0لامپً موافق ) صوری میگیرد .ای ابدزار دارای 5

ریانرناختی در پدیشبیندی خطرپدذیری سوءمصدرف مدواد در

خرده مقیاس است لم هر یک دارای  5سؤال است .نمدره لد

نوجوانان انجام شده است.

فرد در هر خرده مقیاس بی  4تا  24اسدت ی نمدره بداالتر بدم
معنای سطوح باالی فرد در انگیزه مورد نار است .پایایی ابعداد
هیجانخدواهی ،حسدابگری ،توجدمطیبدی ،یدذیجدویی ی بدی-

مواد و روشها
طرح پویهش حاضر از نوع توصدیفی مقطعدی بدود .جامعدم

مسووییتی در پویهش حاضر بم ریش آیفای لرینبداخ محاسدبم

آماری پویهش را لییم دانشآمدوزان پسدر متوسدطم دیره دیم

گردیددد لددم بددم ترتیددب  4/85 ،4/80 ،4/18 ،4/80ی  4/11بددم

شهر شیراز ترکی دادند .حدا

دست آمد.

حج نمونم بر اساس فرمدول

نحوه جمعآیری داده هدا بدم اید صدوری بدود لدم پد

لولران  980نفر بم دست آمد .با ای حال بدا در نادر گدرفت

از

احتمال پاسخدهی نامناسب آزمودنیها ،تعداد  054نفر از افراد

هماهنگی با اداره آموزش ی پدریرش شهرسدتان شدیراز ی اخدذ

جامعم بم ریش نمونمگیری در دسترس بم ننوان نمونم انت ا

مجوزهای الزم ،از سوی هسدتم مردایره  0مدرسدم دییتدی در

از حذف پرسرناممهدایی لدم بدم شدک

از مراجعدم

شدند .در نهایت ،پ
نا

رشتمهای ناری بم پویهردگر معرفدی شدد ی پد

حضددوری بددم مدددارس منت ددب ،توضددیحای الزم در خصددوص

تکمی شدده بودندد ،دادههدای  062پرسردنامم تحیید

پددویهش اراهددم گردیددد .سدد

شدند .آزمودنیهای پویهش ابزارهای زیر را تکمی لردند.

پرسرددناممهددا در اختیددار

مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی :در ای پدویهش از

آزمودنیهایی لم مای بم همکاری بودندد درار گرفدت .جهدت

خرده مقیاس مصرف مواد مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایراندی

رنایت مپحاای اخپ ی ،پرسرناممها بدین نام تدیی شددند.

اسددتفاده شددد [ .]22ای د مقیدداس  98گویددم بددرای سددنجش

دادههای بم دست آمده با استفاده از ندرم افدزار  SPSSنسد م

آسیب پذیری در مقابد رفتارهدای پرخطدر از بید خردونت،

 26ی با ریش رگرسیون چندگانم ی ضریب همبستگی پیرسدون
بم ریش گام بم گام مورد تجزیم ی تحیی

مصرف مدواد م ددر ،مصدرف ایکد  ،رابطدم ی رفتدار جنسدی ی
گرایش بم جن

رار گرفت.

م ای دارد .ای خرده مقیاس دارای  5گویم

یافتهها

است ی نمره فرد در هر یک از گویمها از ( 6لامپً م ای ) تا 5
(لامپً موافق) متغیر است .فرد در خردهمقیداس مصدرف مدواد،

میانگی ی انحراف معیار س آزمودنیهای پویهش ±4/18

نمره ای بی  5تا  25بم دست می آیرد ی نمره باالتر بم معنای

 61/61ی دامنم سنی آنها بی  65تا  68سال بدود .جددیل 6

خطرپذیری باالتر است .میزان انتبار اید ابدزار بدا اسدتفاده از

همبستگی بدی خطرپدذیری سوءمصدرف مدواد ی انگیدزههدای

ضریب آیفای لرینباخ برای ای خدرده مقیداس  4/34گدزارش

پنجگانم را در ایب ماتری

همبستگی نران مدیدهدد .چندان

شده است [ .]22پایایی بعد مصرف مدواد در پدویهش حاضدر ی

لم مراهده میشود همبستگی بی تمامی متغیرهای پدویهش

از گردآیری دادهها ،بم ریش آیفای لرینباخ  4/80بم دست

معنیدار میباشد لم از ای میان ،هیجانخدواهی ی حسدابگری

پ

بددم ترتیددب دارای بیرددتری ی لمتددری میددزان همبسددتگی بددا

آمد.

خطرپذیری سوءمصرف مواد هستند.

مقیاس انگیزههای بـروز رفتـار پرخطـر :بدم منادور
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جدول  -۱آمارههای توصیفی و همبستگی بین متغیرهای پژوهش در دانشآموزان متوسطه شهر شیراز در سال ۱931
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برای شناسایی مه تری انگیزههای بریز رفتدار پرخطدر در

پنج انگیزه بریز رفتار پرخطر ،سم انگیزه بم نندوان مهد تدری

پددیشبینددی مصددرف مددواد در نوجوانددان از تحیی د رگرسددیون

پیشبی هدای خطرپدذیری مصدرف مدواد نوجواندان اسدت را
ی خپصدم مددل

چندگانم بم ریش گامبمگام استفاده شدد .نتدایج نردان داد لدم

شدند .جدیل  2شاخ های تحیی یاریدان

انگیزههای بریز رفتار پرخطر ادرند در ایب  9گام خطرپذیری

پیشبینی مصرف مواد نوجوانان را در گام نهایی (سدوم) نردان

مصرف مواد نوجوانان را پیشبینی لنند .بمنباریدیگر ،از بدی

میدهد.

جدول  - 2شاخصهای تحلیل واریانس و خالصه مدل پیشبینی خطرپذیری مصرف مواد در گام نهایی (گام سوم)

گام
سوم

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

7135/7

9

197/1

F

سطح معنیداری

4/15

0/001

متغیرهای پیشبین 5 :انگیزه

ضریب همبستگی چندگانه
()R

ضریب تعیین ()R2
0/741

0/915

خطای
برآورد
5/21

متغیر مالک :مصرف مواد نوجوانان

نتایج جدیل  2نران میدهد لم  9انگیزه اسدت را شدده

ضرایب رگرسیون ،رگرسیون استاندارد شدده ی معندیداری

در گددام نهددایی همبسددتگی چندگانددم  4/985بددا خطرپددذیری

ای ضرایب برای نران دادن نقش پیشبینیلننده سم انگیدزه

ریدب

است را شده در گدام نهدایی در جددیل  9آیرده شدده اسدت.

بم  65درصد از تغییرای خطرپدذیری مصدرف مدواد نوجواندان

همچنی  ،ای جدیل آمارههای ه خطی بدرای بررسدی میدزان

میباشد لدم بدا توجدم بدم معندیداری آمداره  ،Fاید ضدرایب

ه خطی چندگانم بی متغیرهای پیشبدی را بدم نندوان یدک

معنادارند.

مفریضم اساسی رگرسیون چندگانم مورد بررسی رار میدهد.

مصرف مواد نوجوانان دارند ی در مجموع ،ادر بم تبیی

جدول شماره  -9ضرایب رگرسیون پیشآیندهای انگیزشی برای پیشبینی خطرپذیری مصرف مواد نوجوانان در گام سوم
متغییرهای پیشبین

ضرایب رگرسیون
ضریب رگرسیون

خطای

ضریب تأثیر

آمارههای همخطی
t

سطح معنیداری

7/176

0/007

تالرنس

VIF

()β

()B

معیار

ثابت

6/200

0/864

هیجانخواهی

0/471

0/090

**

**

0/379

5/209

0/007

0/379

2/641

بیمسئولیتی

0/232

0/058

0/215

3/984

0/007

0/689

1/451

حسابگری

-0/256

0/097

*-0/196

-2/626

0/009

0/358

2/791
**P<2/227
*P<2/27

متغیر مالک :مصرف مواد نوجوانان
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همان طدور لدم در جددیل  9ابد مرداهده اسدت ،آمداره

درمانی ،چم انگیزههایی را مد نار رار دهی  .گداه رفتارهدا بدم

برای همم متغیرها بزروتدر از  4/6ی  VIFبدرای همدم

خودی خود مرک ساز نیستند ،بیکم انگیزههای زیربنایی آن ها

تایرن

متغیرها لمتر از  64است ،بنابرای  ،بی متغیرهای پدیشبدی

هستند لم میتوانند در آینده مرکپتی را ایجاد لنند [ .]0بدم

ه خطی چندگانم یجود ندارد ی مدیتدوان بدرای بررسدی اید

ای ترتیب ،مداخپی باید بم جای رفتارها ،بر انگیزهها متمرلز

فرضیم از تحیی رگرسیون چندگانم استفاده لرد.

باشند .هر فرد نگاه منحصر بم فردی بم رفتارهدای خدود دارد ی

همچنی  ،نتایج جدیل  9نران میدهد لم در ای تحیید

ادراک ای از خطر تحت تأثیر هنجارهای اجتمانی ،تجربدمهدای

از بی  5انگیزه بدریز رفتارهدای پرخطدر 9 ،انگیدزه بدم نندوان

ش صی ی تفاییهای فدردی اسدت .بندابرای  ،توجدم بدم بافدت

درتمندتری پیشبیندی لننددههدای مصدرف مدواد نوجواندان

اجتمانی ی تفاییهای فردی در مداخپی پیردگیرانم ضدریری

شناساییشدهاند لم با توجم بدمانددازه ضدرایب تدأثیر (بتدا) بدم

است [ .]21از سوی دیگر برخی رفتارها ممکد اسدت شددیداً

ترتیب انگیزههای هیجانخدواهی ،بدیمسدووییتی ی حسدابگری

پرخطر بم نار برسند ،اما انگیزههای زیربنایی آنها مدیتوانندد

بیشتری تأثیر را در پیشبینی مصرف مواد نوجوانان دارند .در

بددرای رشددد مطیددو باشددند .بدرای م ددال از آنجددا لددم انگیددزه

نهایت ،نپمت ضرایب تأثیر نردان مدیدهدد لدم انگیدزههدای

حسابگری میتواند در انجام فعاییتهای یرزشی پرخطدر نقدش

هیجان خواهی ،بیمسووییتی تأثیر م بدت ی انگیدزه حسدابگری

داشتم باشد ،تمرلز مداخپی باید بر ادراک خطر رار گیرد ،نم

تأثیر منفی در پیشبینی مصرف مواد نوجوانان دارد.

بر تغییر انگیزه زیربنایی [ .]0بم نباری دیگر ،با توجم بم رابطم
بی حسابگری ی خطرپدذیری سوءمصدرف مدواد ،مدی تدوان در
مداخپی پیرگیرانم با تمرلز بر آسیبهای سوءمصرف مدواد ی

بحث
هدف پویهش حاضر پیش بینی خطرپذیری مصدرف مدواد

افزایش ادراک خطر ،یزن ای آسدیبهدا را در ههد نوجواندان

نوجوانان پسر بر مبنای پدیشآینددهای انگیزشدی بدود .نتدایج

افزایش داد ی بم ای شک بم یاسطم محاسدبمگدری ،در جهدت

پویهش نران داد بی سوءمصرف مواد ی انگیدزههدای هیجدان

لاهش خطرپذیری مصدرف مدواد ا ددام لدرد .در اید راسدتا،

خواهی ،بیمسووییتی ،حسدابگری ،یدذیجدویی ی توجدمطیبدی

یافتمهای پویهش  Rybی همکاران [ ]28نران مدی دهدد لدم

رابطم معنیداری یجود دارد .ای یافتم بدا نتدایج پدویهشهدای

ادراک پایی خطر ی تکانرگری باال از پدیشبیندی لننددههدای

 Kloepی همکاران [ ]0ی  Guneyی  ]68[ Cokهمسو اسدت.

سوءمصرف مواد هستند .برخی پویهرگران نیدز بدم اید نکتدم

همچنی بم ترتیب انگیزههای هیجانخواهی ،بدیمسدووییتی ی

اشاره لردهاند لم ادراک خطر میتواند در رابطم بدی هیجدان-

حسددابگری بددیشتددری تددأثیر را در پددیشبینددی مصددرف مددواد

خواهی ی رفتارهای پرخطر ،نقش یاسطمای داشتم باشد .بم ای

نوجوانان داشتند.

معنی لم افراد بر اساس ادراک خود از خطدر ی میدزان هیجدان

نقددش هیجددانخددواهی در بددریز سوءمصددرف مددواد ،در

تجربم شده در آن ،در مورد انجام آن رفتار تصدمی مدیگیرندد

پویهش های متعدد بیان شده است [ .]29-20یذا ای نکتم نیز

[ .]23در لنار ای دی انگیزه ،میتوان بم مسووییتپدذیری نیدز

بایددد در مددداخپی پیرددگیرانم مددورد توجددم ددرار گیددرد لددم

اشاره لرد لم سطوح پایی آن با سوءمصدرف مدواد در ارتبدا

هیجانخواهی از ییوگیهای طبیعی نوجوانان است ی می تواندد

است [ .]94بم نباری دیگر ،نوجواندانی لدم مسدووییتپدذیری

زمینمساز گرایش آنها بم سوءمصرف مواد شود [ .]25در حایی

پددایینی دارنددد ،توجددم چندددانی بددم پیامدددهای بیندمدددی

لم رفتارهای پرخطر نموماً در دیره نوجوانی رخ میدهند ی در

رفتارهایران نداشتم ی بم همی دیی  ،در مقاب هیجان ناشدی

بسیاری از افدراد ،اید رفتارهدا بدا افدزایش سد لداهش پیددا

از رفتارهای پرخطر لم بپفاصیم پ

از آنهدا تجربدم مدیشدود

میلنند [.]21

آسددیب پددذیرتر هسدددتند [ .]0افددراد بددیمسدددووییت دارای

آگاهی از دالی افراد بدرای ارتکدا بدم رفتارهدای پرخطدر

ییوگی هایی از بی بیبندیباری ،تجربدمپدذیری بداال ی نادیدده

لمک میلندد متوجدم شدوی لدم در مدداخپی پیردگیرانم ی

گرفت لارهای محویم هسدتند ی ضدایی ی رفتدار دیگدران در
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برخورد با آنها برایران مه نیست ،لم مجموع ای ییوگیهدا

مواد است .بم ای ترتیب میتدوان از طریدق یدافت مسدیرهای

بانث می شود فرد گرایش بیرتری بم سمت رفتارهای پرخطدر

بی خطر جایگزی برای ارضای ای انگیدزههدا ی برطدرف شددن

داشتم باشد [ .]94بر ای اساس ،هیجدانخدواهی نوجواندان در

نیازهای ریانرناختی ،در جهت لاهش خطرپذیری سوءمصدرف

لنار سطوح پایی مسدووییتپدذیری ی ادراک خطدر مدیتواندد

مواد گام برداشت .همچنی توجم بم پدیشآینددهای انگیزشدی

پیشبینی لننده سوءمصرف مدواد باشدد .هرچندد در پدویهش

رفتارهای پرخطر در مداخپی پیرگیرانم ی درمانی ،ضریری بم

حاضر دی متغیر یذیجویی ی توجدمطیبدی نتوانسدتند در مددل

نار میرسد.

نهدایی پدیشبیندی حضددور داشدتم باشدند ،امددا رابطدم آنهدا بددا
خطرپذیری مصرف مواد معنیدار بود .یذیجویی ی توجمطیبی

تعارض منافع

از جمیم ییوگیهایی هستند لم زمینم را برای یرید بیرتر افراد

در ایدد پددویهش هددی گونددم تعددارر منددافعی توسددط

بم ریابط ی محیطهای جدید فراه میلنند لدم اید موضدوع

نویسندگان گزارش نرده است.

میتواند آنها را در معرر رفتارهدای پرخطدر درار دهدد .اید
مسویم از طریق افزایش تأثیر همساالن بر رفتارهدای فدرد نیدز

سهم نویسندگان

اثرگذار است [.]96

سددجاد امینددی مددنش طراحددی مطایعددم ی نگددارش مقایددم ی

پویهش حاضر با محدیدیتهایی همراه بوده است لم از آن

سیدمحمدرضا حسینی گردآیری دادهها ی انجدام تحیید هدای

جمیم میتوان بم خودگزارشی بدودن ابزارهدای پدویهش اشداره

آماری را بر نهده داشتند.

لرد .همچنی  ،نییرغ تدپش صدوری گرفتدم جهدت افدزایش
پرالندگی حج نمونم ی انت ا مناطق متفدایی شدهر شدیراز،

تشکر و قدردانی

نمی توان نمونم گیری پویهش را تصادفی در نار گرفدت ی الزم

مقایددم حاضددر برگرفتددم از پایدداننامددم لارشناسددی ارشددد

است ای مسویم در تعمی یافتمهای پویهش مورد توجدم درار

ریانرناسی نمدومی اسدت لدم در تداریخ  6931/5/23بدا لدد

گیرد .از آنجا لم ای پویهش بر ریی نوجوانان پسر انجامگرفتم

 IR.IAU.SHIRAZ.REC.1398.004در شددورای پویهرددی

است ،پیرنهاد میشود در پویهشهای آینده ،نقش متغیرهدای

دانرگاه آزاد اسپمی یاحدد شدیراز بدم تصدویب رسدیده اسدت.

س ی جنسیت نیز مورد بررسی رار گیدرد .از سدوی دیگدر بدا

پویهرگران بدی یسییم س اسگزاری خدود را از لارلندان اداره

توجم بم پویهش های انجام شده ،هر یک از رفتارهدای پرخطدر

آموزش ی پریرش شهرستان شیراز ی لییم دانش آموزانی لم در

پیش آیندهای انگیزشی متفایتی دارند [ ]26لم توجم بدم اید

ای پویهش مرارلت داشتند انپم میدارند.

تفایی در پویهشهای آینده میتواند اطپنای سودمندی را در
اختیار مت صصان رار دهد.
نتیجه گیـری :در مجمدوع ،یافتدمهدای پدویهش حاضدر
نراندهنده ضریری توجم بم انگیزههای زیربندایی سوءمصدرف

References
Harris KM, Duncan GJ, Boisjoly J. Evaluating the role of “nothing to lose” attitudes on risky behavior in
adolescence. Social forces 2002;80(3):1005-39.
Mohammadkhani S. (dissertation). Familial preventive and risk factors of substance use in adolescents. 1st
conference of substance use prevention. Tehran: University of social welfare and rehabilitation; 2009: 65-6.
][Persian
Madani S, Razaghi O. Study of changes in drug use pattern of addicts in Iran. Proceedings of 1th National
]Conference on Social disorganizations in Iran. 2002 Sep 22-24; Tehran, Iran. 2002: 73-107. [Persian
سالمت جامعه

94

1.
2.

3.

دوره دوازدهم ،شماره  ،4زمستان 7931

سیدمحمدرضا حسینی و همکار

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

خطرپذیری سوءمصرف مواد و پیشآیندهای انگیزشی

Kloep M, Güney N, Cok F, Simsek Ö. Motives for risk-taking in adolescence: A cross-cultural study. Journal
of Adolescence 2009;32(1):135-51.
Rai AA, Stanton B, Wu Y, Li X, Galbraith J, Cottrell L, et al. Relative influences of perceived parental
monitoring and perceived peer involvement on adolescent risk behaviors: An analysis of six cross-sectional
data sets. Journal of Adolescent Health 2003;33(2):108-18.
Hollar D, Moore D. Relationship of substance use by students with disabilities to long-term educational,
employment, and social outcomes. Substance Use & Misuse 2004;39(6):931-62.
Control CfD, Prevention. Tobacco, alcohol, and other drug use among high school students in Bureau of
Indian Affairs-funded schools--United States, 2001. MMWR: Morbidity and mortality weekly report.
2003;52(44):1070-2.
Hajian K, Khirkhah F, Habibi M. Frequency of risky behaviours among students in Babol Universities (2009).
JGUMS 2011;13(2):53-60.
Barikani A. High risk behaviors in adolescent students in Tehran. IJPCP 2008;14(2):192-8. [persian]
Poshtmashhadi M, Ahmadabadi Z, Panaghi L, Zadehmohammadi A, Rafiei H. The role of school in tendency
to cigarette, alcohol and drug abuse in high school students in Tehran. Journal of research in behavioural
sciences 2010; 8 (1): 46-56. [Persian]
Mohammadkhani Sh.Prevalence of cigarette smoking, alcohol drinking and illegal drugs use among Iranian
adolescents. JKUMS 2012;19(1):32-48. [Persian]
Han Y, Grogan-Kaylor A, Bares C, Ma J, Castillo M, Delva J. Relationship between discordance in parental
monitoring and behavioral problems among Chilean adolescents. Children and Youth Services Review
2012;34(4):783-9.
Pfeifer JH, Masten CL, Moore III WE, Oswald TM, Mazziotta JC, Iacoboni M, et al. Entering adolescence:
resistance to peer influence, risky behavior, and neural changes in emotion reactivity. Neuron
2011;69(5):1029-36.
Engels RC, Ter Bogt T. Influences of risk behaviors on the quality of peer relations in adolescence. Journal of
youth and adolescence 2001;30(6):675-95.
Abbasi P, Timareh M, Ziapour A, Dehghan F, Yazdani V. The Effect of Life Skills Training on Reducing the
High-Risk Behaviors among High School Students in Kermanshah, North West of Iran. International Journal
of Pediatrics 2018;6(10):8433-43.
Reyna VF, Farley F. Risk and rationality in adolescent decision making: Implications for theory, practice, and
public policy. Psychological science in the public interest 2006;7(1):1-44.
Frühauf A, Hardy WA, Pfoestl D, Hoellen F-G, Kopp M. A qualitative approach on motives and aspects of
risks in freeriding. Frontiers in psychology 2017;8:1998.
Guney N, Cok F. Adolescent risk-taking: Calculated risks, Turkish experience. Proceedings of 10th conference
of the European Association for Research on Adolescence; 2006 Feb 11-13; Antalya, Turkey. 2006: 27-33.
Patrick ME, Schulenberg JE, O'Malley PM, Johnston LD, Bachman JG. Adolescents' reported reasons for
alcohol and marijuana use as predictors of substance use and problems in adulthood. JSAD. 2011; 72(1), 10616.
Fox CL, Towe SL, Stephens RS, Walker DD, Roffman RA. Motives for cannabis use in high-risk adolescent
users. Psychology of addictive behaviors 2011;25(3):492-500.
Barlow M, Woodman T, Hardy L. Great expectations: Different high-risk activities satisfy different motives.
Journal of personality and social psychology 2013;105(3):458-75.
Zadeh Mohammadi A, Ahmadabadi Z, Heidari M. Construction and assessment of psychometric features of
Iranian adolescents risk-taking scale. Iranian Journal of psychiatry and clinical psychology 2011;17(3):218-25.
[Persian]
Ersche KD, Turton AJ, Pradhan S, Bullmore ET, Robbins TW. Drug addiction endophenotypes: impulsive
versus sensation-seeking personality traits. Biological psychiatry 2010;68(8):770-3.
Dunlop SM, Romer D. Adolescent and young adult crash risk: Sensation seeking, substance use propensity and
substance use behaviors. Journal of Adolescent Health 2010;46(1):90-2.
Salameh P, Salamé J, Waked M, Barbour B, Zeidan N, Baldi I. Risk perception, motives and behaviours in
university students. International Journal of adolescence and youth 2014;19(3):279-92.
Steinberg L. Risk taking in adolescence: what changes, and why? Annals of the New York Academy of
Sciences 2004;1021(1):51-8.
Powell C. The perception of risk and risk taking behavior: Implications for incident prevention strategies.

7931  زمستان،4  شماره،دوره دوازدهم

95

سالمت جامعه

سیدمحمدرضا حسینی و همکار

خطرپذیری سوءمصرف مواد و پیشآیندهای انگیزشی

Wilderness & environmental medicine 2007;18(1):10-5.
28. Ryb GE, Dischinger PC, Kufera JA, Read KM. Risk perception and impulsivity: association with risky
behaviors and substance abuse disorders. Accident Analysis & Prevention 2006;38(3):567-73.
29. Jonah BA, Thiessen R, Au-Yeung E. Sensation seeking, risky driving and behavioral adaptation. Accident
Analysis & Prevention 2001;33(5):679-84.
30. Hillege S, Das J, de Ruiter C. The Youth Psychopathic Traits Inventory: Psychometric properties and its
relation to substance use and interpersonal style in a Dutch sample of non-referred adolescents. Journal of
Adolescence 2010;33(1):83-91.
31. Shomaker DJ. Theories of delinquency: an examination of delinquent behaviour. 6nd ed. New York: Oxford
University press; 2018: 196-7.

7931  زمستان،4  شماره،دوره دوازدهم

91

سالمت جامعه

سیدمحمدرضا حسینی و همکار

خطرپذیری سوءمصرف مواد و پیشآیندهای انگیزشی

Motivational Antecedents of Drug Abuse in Male Adolescents in the
City of Shiraz
Hoseini MR1, Aminimanesh S2
1- MSc, Dept. of Psychology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
2- Assistant Prof, Dept. of Psychology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran. (Corresponding Author)
Email: sajadaminimanesh@gmail.com, Tel: 09166313472

Received: 31 July 2018

Accepted: 11 April 2019

Introduction: This study aims to predict drug abuse in male adolescents based on motivational
antecedents.
Materials and Methods: In This cross-sectional study, 450 adolescents were recruited from high
schools in Shiraz through a convenience sampling method, and two scales of Iranian adolescents’
risk taking and motives for risk taking were completed for them. Data were analyzed using a
Pearson correlation coefficient multiple regression analysis.
Results: All the motives had a significant relationship with drug abuse. Moreover, the results of the
multiple regression analysis showed that sensation seeking, irresponsibility, and calculation, had a
significant role in predicting drug abuse in adolescents, respectively.
Conclusion: Therefore, prevention efforts aimed at reducing drug abuse should take these factors
into account. In fact, the results suggested that earlier prevention efforts should be warranted.
Keywords: Drug Abuse, Motivation, Adolescents
Please cite this article as follows:
Hoseini MR, Aminimanesh S. Motivational Antecedents of Drug Abuse in Male Adolescents in the
City of Shiraz. Community Health journal 2019; 12(4): 29-37.
Funding: Personal funds.
Conflict of interest: None declared.
Ethical approval: The Ethics Committee of Islamic Azad University of Shiraz. Code:
IR.IAU.SHIRAZ.REC.1398.004.

7931  زمستان،4  شماره،دوره دوازدهم

91

سالمت جامعه

