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  خالصه

پدویهش  . آیندهای انگیزشی رفتارهای پرخطر نقش مهمی در تددیی  ی اراهدم مدداخپی پیردگیرانم دارد     شناسایی پیش :مقدمه

 .انجام شد آیندهای انگیزشی در نوجوانان پسر شهر شیرازبر مبنای پیشخطرپذیری سوءمصرف مواد بینی  پیشبا هدف حاضر 

آمدوزان متوسدطم شدهر    جامعۀ آماری پویهش شدام  لییدم داندش   . پویهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی است :ها مواد و روش

دسترس بدم نندوان نموندم انت دا      گیری در  نفر با استفاده از ریش نمونم 054بودند لم از بی  آنها تعداد  6931شیراز در سال 

های بدم  داده. پرخطر رفتار بریز های مقیاس انگیزهی  ایرانی نوجوانان یریخطرپذ مقیاس از ابزارهای پدویهش نباری بودند .شدند

 .ضریب همبستگی پیرسون ی تحیی  رگرسیون چندگانم تحیی  شدندهای آزموندست آمده، با استفاده از 

داری با سوءمصرف مواد بودند لدم از اید  میدان، رابطدم حسدابگری ی      آیندهای انگیزشی دارای رابطم معنیتمامی پیش :ها یافته

مسدووییتی ی حسدابگری    یبد خدواهی،   هدای هیجدان  نتایج تحیی  رگرسیون نران داد بم ترتیب انگیزه. بودسوءمصرف مواد منفی 

  .بینی مصرف مواد در نوجوانان دارندرا در پیش تأثیرتری  بیش

شدود لدم اید     بینی خطرپذیری مصرف مواد در نوجواندان پیردنهاد مدی   با توجم بم نقش نوام  انگیزشی در پیش: گیرینتیجه

های مناسدب بدرای سوءمصدرف مدواد مدد نادر  درار        نوام  در مداخپی پیرگیرانم با هدف افزایش ادراک خطر ی اراهم جایگزی 

 .گیرند

 .نوجوانانآیندهای انگیزشی،  سوءمصرف مواد، پیش :کلیدی یها واژه
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 مقدمه

 رشددی  هدای  دیره تدری   پیچیده ی تری  حساس از نوجوانی

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

 ی دشدو  مدی  م تد   فدرد  بیدی   آرامدش  دیره اید   در. باشدمی

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

را برای برخی ی از مت صصان ای  تغییرای زمینم بم نار بسیار

فدراه   از جمیم مصدرف مدواد   رفتارهای پرخطر دیران نوجوانی 

رفتارهدای  م سدمت  گیدری بد  نیدز جهدت   ایراندر  [.6] لندمی

. [2] مصدرف مدواد افدزایش داشدتم اسدت     پرخطر از جمیم سوء

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

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

 .[9] اندمصرف مواد را آغاز لرده

بسیاری از پویهرگران بر اید  بایرندد لدم خطرپدذیری، از     

فزایش س  نوجوانان با ا .[0] طبیعی نوجوانان استهای ییوگی

لنندد ی تماییردان   آمیز شرلت مدی در چندی  فعاییت م اطره

لندد، بدم   برای انجام متوایی ای   بی  رفتارها افزایش پیدا مدی 

ها بم سدایر رفتارهدای   ای لم سوءمصرف مواد ی گرایش آنگونم

تبددی  شدده    تری  منابع نگرانی یایدی پرخطر بم یکی از اصیی

رپددذیری بدداالیی نسددبت بددم   خطنوجوانددانی لددم  . [5] اسددت

لنند، پیررفت تحصییی لمتدری  تجربم میرا ف مواد سوءمصر

 لمتدر یارد دانردگاه   . لنندد  دارند، بیردتر تدرک تحصدی  مدی    

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

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

هدای  یبدی ی مدزم  در    یم بیمدار درگیری ی همچنی  ابدتپ بد  

هدای اخیدر در   چندی  پیامددهایی در سدال   . [1] ارتبدا  اسدت  

لرورهای در حال توسعم بم ییوه لرور ما افزایش چرمگیری 

 .[8] اندداشتم

رفتارهدای پرخطدر   های متعددی بم شیوع شناسی  پویهش

توجدم اید    دهنده شدیوع  ابد   ها نراناند لم نتایج آن پرداختم

های انجام در پویهش. [3-66] ها در نوجوانان ایرانی استرفتار

ی ی اجتمدانی در بدریز   ردناخت شده، نقش نوام  م تید  ریان 

رفتارهای پرخطر مورد توجم  رار گرفتم است لدم از آن جمیدم   

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

یجان خواهی باال ی نزی نفد   ی ه [69] اثرای گریه همساالن

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

لم در مطایعای م تی  بم نقش آنها در لاهش احتمال هستند 

 .بریز رفتارهای پرخطر مانند سوءمصرف مواد اشاره شده اسدت 

یم، مدیریت هیجانای ی خودآگاهی هیجدانی از جمیدم   وح  مس

 . [65] رفتارهای پرخطر هستند ثر در لاهشؤمهای  مهاری

هددای اخیددر توجددم بسددیاری از  سددال درنددپیه بددر ایدد ،  

بریز رفتارهدای پرخطدر   اختی نریانرهای  انگیزهپویهرگران بم 

 . [0] جیب شده است

هدا  انگیزه تأثیرهای م تی ، تحت در حوزه انسانرفتارهای 

 از ها است لدم ارهای پرخطر نیز یکی از ای  حوزهرفت. باشند می

 Farleyی  Reyna. دند پذیرمی تأثیر مای ریانرناختی هاانگیزه

اندد لدم رفتارهدای بدم  داهر      بم اید  نکتدم اشداره لدرده     [61]

هدای شد     د با توجم بم اهداف ی انگیدزه نتوانغیرمنطقی، می

یدذا ات داه هرگوندم تصدمی  از     . گیرنده، منطقی باشدند تصمی 

هدایی باشدد   بایست با توجم بم انگیزهسوی نهادهای مسوول می

بر بدریز رفتارهدای    مؤثرهای انگیزه. م زیربنای رفتارها هستندل

لم  اندهای متعددی مورد بررسی  رار گرفتمپویهش پرخطر در

 طیبی اشاره لدرد توجم یخواهی توان بم هیجانجمیم می از آن

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

های فرد برای دستیابی بم انواع خاصی ایده است لم بی  انگیزه

از پیامدهای ارزشمند ی رفتار سوءمصدرف مدواد ارتبدا  یجدود     

نندوان نوامد      را بدم  ی ریانرناختیها توان انگیزه یذا می. دارد

در  .[63] لنندده سوءمصدرف مدواد در نادر گرفدت     بینی پیش

هدای متفدایتی بدرای انجدام     ، انگیدزه ادبیای پویهری ای  حوزه

 ی Kloep البدرای م د  . [24] اندد رفتارهای پرخطر معرفی شده

 جدویی،  طیبدی، یدذی  توجدم ، خدواهی هیجدان بدم   [0] همکاران

خواهی تماید   هیجان. اندهاشاره لرد ی حسابگری مسووییتیبی

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

گیدری فدرد   حسابگری بدم معندای تصدمی    . ها است ناشی از آن

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

ییدد از سدوی   طیبی با دریافدت توجدم ی تأ  توجم. منفی آن است

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

مسدووییتی   آنی ناشی از رفتار پرخطر اشاره دارد ی در نهایت بی

. [0] توجهی بم پیامددهای بیندمددی رفتدار اسدت    بم معنای بی

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

لدم اید     [26] آیندهای انگیزشی متفایتی هستنددارای پیش 
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هر یک از رفتارهای پرخطر را امر، یزیم انجام پویهش در زمینم 

بر رفتارهای  مؤثرشناخت نوام   نییرغ  ای  لم .دهدنران می

هدای   ای ضدریری در تددیی  برنامدم   یفمؤپرخطر در نوجوانان، م

های انجام شده در  ، پویهشپیرگیرانم ی مداخپی درمانی است

اند اطپنای الزم را در خصوص  زمینم سوءمصرف مواد نتوانستم

آیندهای انگیزشی خطرپدذیری سوءمصدرف مدواد فدراه       پیش

هدای  یذا پویهش حاضر بدا هددف بررسدی نقدش انگیدزه     . لنند

بیندی خطرپدذیری سوءمصدرف مدواد در     ریانرناختی در پدیش 

  .ده استنوجوانان انجام ش

 

 هامواد و روش

جامعدم  . بدود از نوع توصدیفی مقطعدی   طرح پویهش حاضر 

دیره دیم متوسدطم  پسدر  آمدوزان  آماری پویهش را لییم دانش

حدا   حج  نمونم بر اساس فرمدول  . شهر شیراز ترکی  دادند

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

نفر از افراد  054تعداد ها،  دهی نامناسب آزمودنیاحتمال پاسخ

رس بم ننوان نمونم انت ا  تگیری در دس جامعم بم ریش نمونم

هدایی لدم بدم شدک       پ  از حذف پرسرنامم ،نهایت در. شدند

پرسردنامم تحیید     062هدای   نا   تکمی  شدده بودندد، داده  

 .ابزارهای زیر را تکمی  لردندهای پویهش  آزمودنی. ندشد

در ای  پدویهش از  : ایرانی نوجوانان یریخطرپذ مقیاس

 یراند یا نوجوانان مقیاس خطرپذیری مصرف موادخرده مقیاس 

 سددنجش بددرای گویددم 98 مقیدداس ایدد . [22] شددد اسددتفاده

 خردونت،   بید   از پرخطدر  رفتارهدای  مقابد   در پذیری آسیب

 ی جنسدی ی رفتدار   رابطدم  ایکد ،  مصدرف  م ددر،  مدواد  مصرف

م یوگ 5 دارای مقیاسای  خرده . دارد م ای  جن  بم گرایش

 5 تا( م ای  لامپً) 6 از ها است ی نمره فرد در هر یک از گویم

، مصدرف مدواد   مقیداس خردهدر فرد . است متغیر( موافقلامپً )

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

 از اسدتفاده  بدا  اید  ابدزار   انتبار میزان. خطرپذیری باالتر است

  گدزارش  34/4 مقیداس ای  خدرده    برای لرینباخ آیفای ضریب

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

بم دست  80/4بم ریش آیفای لرینباخ  ها، پ  از گردآیری داده

  .آمد

 منادور   بدم  :پرخطـر  رفتـار  بـروز  های مقیاس انگیزه

آیندهای انگیزشی رفتارهای پرخطدر، از مقیداس    سنجش پیش

اید  ابدزار   . اسدتفاده شدد   [0] هدای بدریز رفتدار پرخطدر     انگیزه

 هدددف بددای اسددت لددم سددؤای 25ی، یددک مقیدداس خودگزارشدد

شددناختی افددراد بددرای ارتکددا   هددای ریان ی انگیددزهریددگ اندددازه

ی ای  مقیاس بدا  گذار نمره. است شده یطراحرفتارهای پرخطر 

لدامپً  =4از )ی افراد در یدک مقیداس ییکدری    ها پاسختوجم بم 

 5ای  ابدزار دارای  . ردیگ یمصوری ( لامپً موافق =0م ایف  تا 

نمدره لد    . ال استؤس 5یک دارای  خرده مقیاس است لم هر

اسدت ی نمدره بداالتر بدم      24تا  4فرد در هر خرده مقیاس بی  

ابعداد   پایایی .معنای سطوح باالی فرد در انگیزه مورد نار است

-جدویی ی بدی  طیبدی، یدذی  خدواهی، حسدابگری، توجدم   هیجان

مسووییتی در پویهش حاضر بم ریش آیفای لرینبداخ محاسدبم   

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

 .دست آمد

هدا بدم اید  صدوری بدود لدم پد  از        آیری دادهنحوه جمع

هماهنگی با اداره آموزش ی پدریرش شهرسدتان شدیراز ی اخدذ     

دییتدی در  مدرسدم   0 از سوی هسدتم مردایره   مجوزهای الزم،

شدد ی پد  از مراجعدم    بم پویهردگر معرفدی   های ناری  رشتم

توضددیحای الزم در خصددوص حضددوری بددم مدددارس منت ددب، 

هددا در اختیددار   سدد   پرسرددنامم . گردیدددپددویهش اراهددم  

جهدت  .  درار گرفدت   یی لم مای  بم همکاری بودندد ها آزمودنی

. تدیی  شددند بدین نام ها  رنایت مپحاای اخپ ی، پرسرنامم

نسد م   SPSSبا استفاده از ندرم افدزار    بم دست آمدههای داده

ی ضریب همبستگی پیرسدون  رگرسیون چندگانم  ی با ریش 26

 .مورد تجزیم ی تحیی   رار گرفتبم ریش گام بم گام 

 

 هایافته

 ±18/4 های پویهشمیانگی  ی انحراف معیار س  آزمودنی

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

هدای  سوءمصدرف مدواد ی انگیدزه   خطرپدذیری  همبستگی بدی   

چندان  . دهدد  یمد ا در  ایب ماتری  همبستگی نران گانم رپنج

متغیرهای پدویهش  همبستگی بی  تمامی  شودمیلم مراهده 

حسدابگری  ی خدواهی  هیجانباشد لم از ای  میان، دار میمعنی

بددم ترتیددب دارای بیرددتری  ی لمتددری  میددزان همبسددتگی بددا 

 . سوءمصرف مواد هستندخطرپذیری 
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 ۱931آموزان متوسطه شهر شیراز در سال دانش در ی توصیفی و همبستگی بین متغیرهای پژوهشها آماره  -۱جدول 
 

 

 لذت جویی توجه طلبی حسابگری خواهی هیجان خطرپذیری مصرف مواد متغیرهای پژوهش

     7 مصرف موادخطرپذیری 

انگیزه
 ها

    7 **0/99 هیجان خواهی

   7 **0/78 ** 0/2 حسابگری

  7 **0/57 **0/56 **0/23 توجه طلبی

 7 **0/56 **0/71 **0/67 **0/24 لذت جویی

 **0/59 **0/45 **0/54 **0/50 **0/92 بی مسئولیتی

**P< 227/2  

 

های بریز رفتدار پرخطدر در   تری  انگیزه مه شناسایی برای 

 رگرسددیون تحییدد از  بینددی مصددرف مددواد در نوجوانددانپددیش

تدایج نردان داد لدم    ن. گام استفاده شدد  بم گام چندگانم بم ریش

خطرپذیری گام  9 ادرند در  ایب  های بریز رفتار پرخطرانگیزه

یگر، از بدی   د نباری بم .بینی لنندرا پیش مصرف مواد نوجوانان

تدری    نندوان مهد    بریز رفتار پرخطر، سم انگیزه بم انگیزهپنج 

مصدرف مدواد نوجواندان اسدت را      خطرپدذیری  هدای  بی پیش

 ی خپصدم مددل   های تحیی  یاریدان  شاخ  2جدیل  .شدند

نردان   (سدوم )نهایی مصرف مواد نوجوانان را در گام بینی پیش

 .دهدمی

 
 (گام سوم)مصرف مواد در گام نهایی  خطرپذیریبینی  پیش و خالصه مدل های تحلیل واریانس شاخص  - 2 جدول

 

 گام
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F دارییسطح معن 

ضریب همبستگی چندگانه 

(R) 
 (R2)ضریب تعیین 

خطای 

 برآورد

 5/21 0/741 0/915 0/001 4/15  197/1 9 7135/7 سوم

 مصرف مواد نوجوانان: متغیر مالک انگیزه 5: بینمتغیرهای پیش

 

شدده   انگیزه اسدت را   9دهد لم نران می 2 نتایج جدیل 

خطرپددذیری بددا  985/4در گددام نهددایی همبسددتگی چندگانددم 

 ریدب   ادر بم تبیی   ،مجموع درمصرف مواد نوجوانان دارند ی 

مصدرف مدواد نوجواندان    خطرپدذیری  درصد از تغییرای  65 بم

، اید  ضدرایب   Fداری آمداره  یلدم بدا توجدم بدم معند      باشدمی

 .معنادارند

داری یی معند  شدده  رگرسیون استانداردضرایب رگرسیون، 

سم انگیدزه  لننده بینیایب برای نران دادن نقش پیشای  ضر

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

ی بدرای بررسدی میدزان    خطه های همچنی ، ای  جدیل آماره

نندوان یدک    بدی  را بدم  ی چندگانم بی  متغیرهای پیشخطه 

 .دهدی  رار میبررس موردمفریضم اساسی رگرسیون چندگانم 

 
 مصرف مواد نوجوانان در گام سوم خطرپذیریبینی برای پیش آیندهای انگیزشی پیشضرایب رگرسیون  -9 جدول شماره

 

 یخطهمهای آماره ضرایب رگرسیون بینهای پیشمتغییر

ضریب رگرسیون 

(B) 

خطای 

 معیار

 تأثیرضریب 

(β) 

t تالرنس دارییسطح معن VIF 

   0/007 7/176  0/864 6/200 ثابت

 2/641 0/379 0/007 5/209 **0/379 0/090 0/471 خواهی هیجان

 1/451 0/689 0/007 3/984 **0/215 0/058 0/232 مسئولیتی یب

 2/791 0/358 0/009 2/626- *0/196- 0/097 0/256- حسابگری

     **P< 227/2  

*P< 27/2  

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

بدرای همدم    VIFی  6/4از  تدر  بزروتایرن  برای همم متغیرها 

بدی   است، بنابرای ، بی  متغیرهای پدیش  64متغیرها لمتر از 

تدوان بدرای بررسدی اید      ی چندگانم یجود ندارد ی مدی خطه 

 .فرضیم از تحیی  رگرسیون چندگانم استفاده لرد

دهد لم در ای  تحیید   نران می 9نتایج جدیل  همچنی ،

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

هدای مصدرف مدواد نوجواندان     بیندی لنندده   درتمندتری  پیش

بدم  ( بتدا ) تدأثیر ضدرایب   انددازه  بدم اند لم با توجم  شده ییشناسا

حسدابگری  مسدووییتی ی   یبد خدواهی،   های هیجانترتیب انگیزه

 در. بینی مصرف مواد نوجوانان دارندرا در پیش تأثیرتری  بیش

هدای  دهدد لدم انگیدزه   نردان مدی   تأثیریت، نپمت ضرایب نها

م بدت ی انگیدزه حسدابگری     تأثیرمسووییتی  یبخواهی،  هیجان

 .بینی مصرف مواد نوجوانان داردمنفی در پیش تأثیر

 

 بحث

مصدرف مدواد   خطرپذیری بینی  پیشپویهش حاضر هدف  

نتدایج   .بدود آینددهای انگیزشدی    بر مبنای پدیش  نوجوانان پسر

هدای هیجدان   بی  سوءمصرف مواد ی انگیدزه پویهش نران داد 

طیبدی  جدویی ی توجدم  ابگری، یدذی مسووییتی، حسد خواهی، بی

هدای  ای  یافتم بدا نتدایج پدویهش   . دارد داری یجودرابطم معنی

Kloep ی  [0] ی همکارانGuney  یCok [68] اسدت  همسو .

ی  مسدووییتی  یبد خواهی،  های هیجانترتیب انگیزهبم  همچنی 

بینددی مصددرف مددواد را در پددیش تددأثیرتددری   حسددابگری بددیش

 .داشتندنوجوانان 

خددواهی در بددریز سوءمصددرف مددواد، در    نقددش هیجددان 

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

مددورد توجددم  ددرار گیددرد لددم  در مددداخپی پیرددگیرانم بایددد 

تواندد   ی می های طبیعی نوجوانان است خواهی از ییوگی هیجان

در حایی . [25] سوءمصرف مواد شودبم ها  ساز گرایش آن زمینم

دهند ی در در دیره نوجوانی رخ می رفتارهای پرخطر نموماًلم 

 تارهدا بدا افدزایش سد  لداهش پیددا       بسیاری از افدراد، اید  رف  

 .[21] لنندمی

رفتارهدای پرخطدر   بدم   آگاهی از دالی  افراد بدرای ارتکدا   

لندد متوجدم شدوی  لدم در مدداخپی پیردگیرانم ی       مک میل

گداه رفتارهدا بدم    .  هایی را مد نار  رار دهیدرمانی، چم انگیزه

ها های زیربنایی آن ساز نیستند، بیکم انگیزه خودی خود مرک 

بدم  . [0] توانند در آینده مرکپتی را ایجاد لنندهستند لم می

ها متمرلز  ای  ترتیب، مداخپی باید بم جای رفتارها، بر انگیزه

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

هدای   هنجارهای اجتمانی، تجربدم  تأثیرادراک ای از خطر تحت 

، توجدم بدم بافدت    بندابرای  . های فدردی اسدت  ش صی ی تفایی

های فردی در مداخپی پیردگیرانم ضدریری   اجتمانی ی تفایی

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

توانندد   ها مدی های زیربنایی آن پرخطر بم نار برسند، اما انگیزه

رای م ددال از آنجددا لددم انگیددزه بدد. بددرای رشددد مطیددو  باشددند

های یرزشی پرخطدر نقدش   در انجام فعاییتتواند حسابگری می

 رار گیرد، نم  ادراک خطرداشتم باشد، تمرلز مداخپی باید بر 

بم نباری دیگر، با توجم بم رابطم  .[0] بر تغییر انگیزه زیربنایی

تدوان در    بی  حسابگری ی خطرپدذیری سوءمصدرف مدواد، مدی    

ی  های سوءمصرف مدواد  مداخپی پیرگیرانم با تمرلز بر آسیب

هدا را در ههد  نوجواندان     افزایش ادراک خطر، یزن ای  آسدیب 

گدری، در جهدت   افزایش داد ی بم ای  شک  بم یاسطم محاسدبم 

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

نران مدی دهدد لدم     [28] ی همکاران Rybهای پویهش یافتم

هدای  لنندده بیندی  ادراک پایی  خطر ی تکانرگری باال از پدیش 

گران نیدز بدم اید  نکتدم     برخی پویهر. سوءمصرف مواد هستند

-تواند در رابطم بدی  هیجدان  اند لم ادراک خطر میاشاره لرده

بم ای  . ای داشتم باشدخواهی ی رفتارهای پرخطر، نقش یاسطم

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

 گیرندد آن رفتار تصدمی  مدی   تجربم شده در آن، در مورد انجام

پدذیری نیدز   توان بم مسووییتدر لنار ای  دی انگیزه، می .[23]

لم سطوح پایی  آن با سوءمصدرف مدواد در ارتبدا      اشاره لرد

پدذیری  نوجواندانی لدم مسدووییت    بم نباری دیگر، .[94] است

پددایینی دارنددد، توجددم چندددانی بددم پیامدددهای بیندمدددی      

بم همی  دیی ، در مقاب  هیجان ناشدی  رفتارهایران نداشتم ی 

شدود  از رفتارهای پرخطر لم بپفاصیم پ  از آنهدا تجربدم مدی   

مسدددووییت دارای  افددراد بددی  . [0] آسددیب پددذیرتر هسدددتند  

پدذیری بداال ی نادیدده    بندیباری، تجربدم  هایی از  بی  بی ییوگی

گرفت  لارهای محویم هسدتند ی  ضدایی ی رفتدار دیگدران در     
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هدا   ها برایران مه  نیست، لم مجموع ای  ییوگی برخورد با آن

شود فرد گرایش بیرتری بم سمت رفتارهای پرخطدر   بانث می

اندان در  خدواهی نوجو بر ای  اساس، هیجدان . [94] داشتم باشد

تواندد  پدذیری ی ادراک خطدر مدی    لنار سطوح پایی  مسدووییت 

هرچندد در پدویهش    .بینی لننده سوءمصرف مدواد باشدد  پیش

طیبدی نتوانسدتند در مددل     جویی ی توجدم  متغیر یذیحاضر دی 

بیندی حضددور داشدتم باشدند، امددا رابطدم آنهدا بددا      نهدایی پدیش  

طیبی جویی ی توجمیذی. دار بودخطرپذیری مصرف مواد معنی

هایی هستند لم زمینم را برای یرید بیرتر افراد از جمیم ییوگی

ضدوع  د لدم اید  مو  نلنهای جدید فراه  میبم ریابط ی محیط

اید   . دهدد فتارهدای پرخطدر  درار    تواند آنها را در معرر رمی

همساالن بر رفتارهدای فدرد نیدز     تأثیریم از طریق افزایش مسو

 . [96] اثرگذار است

هایی همراه بوده است لم از آن پویهش حاضر با محدیدیت

بدودن ابزارهدای پدویهش اشداره     خودگزارشی توان بم جمیم می

نییرغ  تدپش صدوری گرفتدم جهدت افدزایش       ،همچنی . لرد

پرالندگی حج  نمونم ی انت ا  مناطق متفدایی شدهر شدیراز،    

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

های پویهش مورد توجدم  درار    یافتم  است ای  مسویم در تعمی 

گرفتم  ریی نوجوانان پسر انجامبر از آنجا لم ای  پویهش . گیرد

های آینده، نقش متغیرهدای  شود در پویهشاست، پیرنهاد می

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

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

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

دمندی را در تواند اطپنای سوهای آینده میتفایی در پویهش

 .اختیار مت صصان  رار دهد

 

 هدای پدویهش حاضدر    ، یافتدم در مجمدوع  :گیـری  نتیجه

های زیربندایی سوءمصدرف   دهنده ضریری توجم بم انگیزهنران

تدوان از طریدق یدافت  مسدیرهای      بم ای  ترتیب می. مواد است

هدا ی برطدرف شددن    خطر جایگزی  برای ارضای ای  انگیدزه  بی

ریانرناختی، در جهت لاهش خطرپذیری سوءمصدرف  نیازهای 

ینددهای انگیزشدی   آهمچنی  توجم بم پدیش  .مواد گام برداشت

رفتارهای پرخطر در مداخپی پیرگیرانم ی درمانی، ضریری بم 

 .رسدنار می

 

 تعارض منافع

گونددم تعددارر منددافعی توسددط    در ایدد  پددویهش هددی   

 .نویسندگان گزارش نرده است

 

 سهم نویسندگان

سددجاد امینددی مددنش طراحددی مطایعددم ی نگددارش مقایددم ی 

هدای  ها ی انجدام تحیید   سیدمحمدرضا حسینی گردآیری داده

 . آماری را بر نهده داشتند

 

 تشکر و قدردانی

نامددم لارشناسددی ارشددد  مقایددم حاضددر برگرفتددم از پایددان 

  بدا لدد   23/5/6931ومی اسدت لدم در تداریخ    ریانرناسی نمد 

004IR.IAU.SHIRAZ.REC.1398. در شددورای پویهرددی 

. دانرگاه آزاد اسپمی یاحدد شدیراز بدم تصدویب رسدیده اسدت      

یسییم س اسگزاری خدود را از لارلندان اداره   پویهرگران بدی 

آموزش ی پریرش شهرستان شیراز ی لییم دانش آموزانی لم در 

 .دارندای  پویهش مرارلت داشتند انپم می
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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. 
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