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هدف از انجام این پژوهش، بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش جوانان شهر اهواز به 
ها نفر برآورد شد و برای انتخاب آن 333 ،اساس فرمول کوکرانباشد. حجم نمونه برمصرف الکل می

ه شنامپرسها از آوری دادهای استفاده گردید. به منظور جمعای چندمرحلهگیری خوشهاز روش نمونه
 بین متغیرهای هگیری شد. جهت بررسی رابطبهره SPSS23ها از نرم افزار و برای تجزیه و تحلیل داده

یرگذاری ثبستگی پیرسون و برای بررسی سهم تأمستقل و متغیر گرایش به مصرف الکل، از ضریب هم
هر متغیر بر متغیر گرایش به مصرف الکل از تحلیل رگرسیون استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون 

(، r=364/2های غربی )که میان متغیرهای میزان استفاده از رسانه دادهمبستگی پیرسون نشان 
گرایش به مصرف ( با متغیر r=113/2( و انزوای اجتماعی )r=311/2همنشینی با دوستان و همساالن )

است انگر آن بیمستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون  هرابط ،الکل
( تأثیر معکوس و معناداری بر متغیر گرایش به مصرف الکل دارد، اما r=-421/2که متغیر دینداری )

ن یل رگرسیون نیز نشامعناداری وجود ندارد. نتایج تحل ةمیان سن و گرایش به مصرف الکل رابط
 ( دارای بیشترین تأثیر و متغیر انزوای اجتماعیBeta=-324/2که متغیر دینداری ) دهدمی

(133/2=Betaدارای کم )باشند.ترین تأثیر بر متغیر گرایش به مصرف الکل می 
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 مقدمه 
قابل بررسی و مطالعه در علوم  هایترین حیطههای اجتماعی یکی از مهمبررسی و تحلیل آسیب

شناسی است. اندیشمندان و پژوهشگران در حوزة انحرافات اجتماعی حدود اجتماعی و جامعه
های  جمعی اقدام و کوشش پردازی برای حل مشکالت و گرفتاریدویست سال است که به نظریه

اند، چرا بخشی از جامعه ها همیشه درپی جواب به این پرسش بودهآن ةدان گونه که همب ؛اندکرده
این  شوند و بردچار کژروی و بزه می ،یابند و به بیان دیگرهای جمعی استقرار میدر دسترس زیان

اد رهای مبادرت ورزیدن به بزه در بین قشر جوان که بیشتر از دیگر افاصل به تشریح دالیل و انگیزه
ز ااند. اگرچه جمعیت جوان اند، مشغول شدهها استقرار یافتهها و سختیدر دسترس اقسام دشواری

ود، شتواند به عنوان یک امکان برای رسیدن به اهداف و آماج  قانونی و مجاز ارزیابی یک طرف می
ه ی جوانان توجهاتواند به یک ترس و انزار تبدیل شود و در صورتی که به نیازاز طرف دیگر می

توانند به عنوان عامل جلوگیری کننده و غیر مجاز و به عنوان معظلی ژرف مبدل شود نشود می
که قشر جوانان بخش عظیم و فعالی از جمعیت کشور  از آنجایی(. 126: 1331)نورایی و صیدی، 

چشم پوشی های بزرگ و کوچک مدنی و همگانی ها در طرحتوان از آننمی ودهند را تشکیل می
ها آن ها و نیازهایها و مسائل این قشر کاوش شود و بیشتر به خواستهضروری است گرفتاری ،کرد

دست یافت )گیدنز، ها هایی مناسب در مورد آنحلنهایت بتوان به راهراهمیت و توجه نمود تا د
 انی در پذیرشترین و فعال ترین قشر با خصوصیات همگکه جوانان به عنوان مهم(، چرا46: 1317

ا ههای نامعقول عاطفی، کمبود داشتههمال از یک طرف و از طرفی رابطه هاییافتن و ربایش در قشر
بستی نماید که در نتیجة چنین ها را دچار بحران و بنها، ممکن است که آنمباالتی به نیاز آنو بی

ر گرایش به انحراف اجتماعی د ةرو شده و زمینکفایتی رو بهثمری و بیاقدامی با عوارضی چون بی
 (.311: 1333آنان فراهم گردد )عدل و همکاران، 

تواند منجر ها در هر دو جنس است که این امر مینوجوانی و جوانی توأم با افزایش محرک هدور
به گرایش بیشتر به ارتکاب رفتارهای پر خطر )مصرف مشروبات الکلی، افت تحصیلی و...( گردد 

د. ــه باشـتـرد داشـی فـغلـلی و شـیـصـتح هدت بر آیندـی مــوالنـر طـتأثی تـکن اسـکه مم
Kim & et al ,2013: 165)) .هایها در دوران معاصر مبتال به معظالت و کشمکشانسان آنچنان که 
های ناهماهنگ دیگری ها، در داماند و در تالش برای برطرف کردن آنفردی و جمعی زیادی شده

های گذشته مصرف مشروبات الکلی به عنوان یک ناهماهنگی و رفتار است. در سالگرفتار شده 
ین های فراوانی را در ادر بین جوانان داشته و دلواپسی ویژهبهمتأسفانه گسترش زیادی  سالم،رغی

به وجود آورده است. وضعیت موجود مصرف مشروبات الکلی در ایران هر چند نسبت به  زمینه
تری دارد، اما با این حال مصرف آن به منوع کردن استفاده از آن اوضاع مناسبکشورهای دیگر م
های اخیر در بین جوانان، به دلیل قیمت مناسب و راحت در دسترس بودن آن رو خصوص در سال

های دوستانه به وفور ها و برخی جمعبه افزایش بوده است. همچنان که در مجالس عروسی، جشن
سمی، های جکه بالتبع با انواع آسیب ود و مصرف آن تبدیل به امری عادی شدهشاین مورد یافت می

 (.1314بوده است )نیک خواه و همکاران، همراه عاطفی و ... برای فرد 

ها و های اخیر، یکی از ناهنجاریو رواج گستردة آن طی سال 1مصرف مشروبات الکلی
بحث دسترسی آسان و ساده، تضعیف باورهای های اجتماعی است که عوامل بسیاری از جمله آسیب

توانند در گرایش شهروندان به آن مؤثر باشند. همچنین کشورهایی که از ساختار ... می دینی و
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های بیشتر از سایر کشورها در معرض رفتارهای انحرافی، بحران ،جمعیتی جوان برخوردار هستند
ار دارند و معموالً گرایش به مصرف مشروبات های اجتماعی قرو آسیب تنوع و رشد جرایماجتماعی، 

دهد مصرف الکل در میان های جهانی نیز نشان میست. پژوهشها به میزان زیادی باالی در آنالکل
حمیل ها انسان و تترین رفتارها، ساالنه موجب از بین رفتن میلیونجوانان به عنوان یکی از پرخطر
شود. بدیهی است در این کشورها برخورد با این پدیده یبشری م ةمیلیاردها دالر خسارت بر جامع

 (.32: 1311ای برخوردار است )احمدی و همکاران، از حساسیت ویژه
ود. شالکل از جمله مواردی است که گرایش به مصرف آن به وفور یافت می ،در اکثر کشورها   

ضرر و  ،روکنند و از اینمی تعداد زیادی از مصرف کنندگان الکل به میزان نرمال از آن استفاده
 ضررهای ،کنندشود، اما تعداد افرادی که به مقدار زیاد استفاده میها میهای کمتری متوجه آنزیان
زاست همچنین مشروبات نوعی مادة رخوت(. 143: 1312)صدیق سروستانی،  دارد برای آن ها یزیاد

ربی بر روح و روان و جسم فرد بر جای تواند آثار مخروی در مصرف مشروبات الکلی میو زیاده
ش موقت و بی ،باعث نوعی رهایی، آسایش دروغینهای مغز، فعالیت هدر حیطبگذارد. آثار بد الکل 
های حرکتی، ادراکی و انگیزشی فرد را تحت تاثیر شود و همچنین سایر فعالیتاز حد برای فرد می

: 1314گویی در فرد شود )ترقی جاه، و گزافهتواند باعث نوعی پرخاشگری دهد و خود میقرار می
(. نیروهای جوان تحصیل کرده در هر کشور، سرمایه های اصلی و آینده سازان قطعی آن کشور 123

ظ سالمت حف ،بنابراین .گرددآنان میسر می  وسیلةپایدار، به  همحسوب می شوند و رسیدن به توسع
مصرف جسمی، روانی، اخالقی و اجتماعی آنان، از وظایف و اهداف نهادهای اصلی جامعه است. 

در گرایش جوانان مؤثری مشروبات الکلی یکی از ناهنجاری های اجتماعی است که عوامل بسیاری 
ا کرد. ب که از جمله آن می توان به دسترسی آسان و ساده، تضعیف باورهای دینی و... اشاره دارد

ها و انحرافات اجتماعی در بین افراد ما یکی از انواع آسیب ةتوجه به مبانی دینی و فرهنگی جامع
تری  به آن دچار و از همه بدتر جامعه، استفاده از مشروبات الکلی است که روز به روز تعداد زیاد

 آسیب اجتماعی خطرناککه نسل جوان که ذخیره آینده کشور هستند، بیش از همه در معرض این این
اند. طبق آموزه های دینی حتّی درصد کمی از الکل نیز مجاز شمرده نشده است. پس قرار گرفته

 اما متأسفانه، در، آور استدر جامعه مورد مطالعه مسأله  آن استفادهبدون توجه به میزان مصرف آن، 
 یآن و تبدیل به یک معضل اجتماعاخیر نوشیدن مشروبات الکلی و رواج آن باعث اعتیاد به  هایقرن

، های متفاوت زیستی، روحیانگیز پیامدهای ناگواری داشته و جنبهغم شده است و به عنوان تراژدی
 تحت تاثیر قرار داده است.  های زیادی راو زندگی انسان اقتصاد و روابط اجتماعی

وده، وجه جامعه شناسان بگرچه بررسی علل گرایش به مصرف مشروبات الکلی از دیر باز مورد ت
های ایرانی به ندرت صورت گرفته است و از طرفی به ابعاد اما این موضوع در ایران و روی نمونه

کمتر توجه شده است و طبق اطالعات بدست آمده در کالن شهر اهواز تاکنون مورد  ،لهسأاجتماعی م
یی در جامعه ما در سطح باال بررسی قرار نگرفته است و باتوجه به اینکه مصرف مشروبات الکلی

در پی  های سنی جوانان قرار دارند، لذا پژوهش حاضررواج دارد و بیشتر مصرف کنندگان در رده
 :است پاسخ به سؤال ذیل

 چیست؟شناختی مؤثر بر مصرف مشروبات الکلی در بین جوانان علل جامعه 
ه ک استهای درهم تنیده سلسلههای جوانان در بعضی از مواقع مانند مسائل، مشکالت و آسیب

دن این . انباشته شباشد تواند عاملی برای تاثیرگذاری و همچنین تاثیرپذیری از دیگریهرکدام می
کند و اگر به آن توجهی نشود، سبب بسیاری از مشکالت خطری است که جوانان را تهدید می

ها و مشکالت  اجتماعی رویگردد. لذا بررسی گسترده و ریشه کجانحرافات فردی و اجتماعی می
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ترین تهدیدها برای ای بهرمند است. سازمان بهداشت جهانی، الکل را یکی از مهماز توجه شایسته
دهد ساالنه یک و نیم میلیون فرد سالمت جهانی معرفی کرده است. مطالعات دانشمندان نشان می

تشر شوند. طبق آمار منمبتال میهای بیمارستانی الکلی در جهان و به خصوص در آمریکا به عفونت
میلیون  3/76شده از سازمان جهانی بهداشت افزون بر دو میلیارد نفر در سراسر جهان به طور متوسط 

است و همگان معتقدند که  نوع بیماری ثابت شده 62اند. ارتباط الکل با لیتر الکل مصرف کرده
ع کلی جلوگیری از دسترس و منع توزیمؤثرترین روش در کاهش و پیشگیری از مصرف مشروبات ال

ترین های اخیر یکی از جدیمشروبات الکلی در سال (.Zastrow, 2007:204)  & Kirstآن است
تحلیل ورد مهای جامعه انسانی را ها و بنیانترین پدیده انسانی است که پایهمعضالت بشری و پیچیده

ر در معرض خطر نوشیدن مشروبات الکلی قرار آن دسته از جوانانی بیشت ،. در این بیندهدقرار می
و  های روانیهای بد ناشی از تنشموقعیت ،ار و بحرانی تغییر هویتهای ناگودارند که با وضعیت

 .. مؤید این مطلب. رانی سیری ناپذیر دست به گریبانندمسائل اجتماعی و ماجراجویی و خوشگذ
درصد جرائم در  66بوده که بالغ بر  1314و  1313 هایهای وقوع یافته سالآمار مرتبط با دستگیری

مجرمین و دستگیر شدگان، سنی کمتر  %72این حوزه )مشروبات الکلی( اتفاق افتاده که از این میزان، 
گردند )بسیج و همکاران، بندی میابر هرم سنی در گروه جوانان دستهبر ، کهاندسال داشته 42از 

زنگ خطری را برای  ،یت با مصرف مشروبات الکلی دست سازنیز مسموم به تازگی(. 162: 1311
نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی جان  124، 17ندرکاران به صدا درآورد و در اسفند ماه سال ادست
 .(1317اند )ایسنا،های شدید کلیوی و نابینا شدهاند و تعداد زیادی هم دچار نارساییباخته

معضل مشروبات الکلی و راهکارهای مقابله با آن باید یادآور شد که افزایش  موردهمچنین در 
خصوص در بین ه های جامعه بروزافزون این آسیب اجتماعی )مصرف مشروبات الکلی( در بخش

حلی برای آن و تعداد زیادی از جوانان لزوم پرداختن به این امر و پیدا کردن منشا آن و یافتن راه
ین ا افزایشکند. های فرهنگی را دوچندان میها و ارزششایستگی هاسب در حیطبرگزیدن راهی من

بسیار جای بحث دارد و مستلزم بکارگیری قوای  اسالمی جوامعدر  هاها و نابهنجاریناهماهنگی
لکلی توزیع مشروبات ا ،فسق و فجور ،بندیای که وجود پایگاه  شرطدر جامعه اندیشه و تفکر است.

افراد موظف به  ةیختگی مطلوب نیست و خالف روال معمول و عرف و شرع است، همو افسار گس
اما شوربختانه استفاده از مشروبات الکلی آن  و اسالمی هستند، های اخالقیارزشرعایت قوانین و 

 های مختلف کشور و بین افراد جوان شایع شده است.  هم به مقدار زیاد در بخش
 مشروبات مصرف علل و وضعیت بررسی»پژوهشی با عنوان  در (1313)همکاران  و نیاصابری

 و نگرگذشته صورت به «رفسنجان( در الکل مصرف مسمومیت گیریهمه موردی: الکلی )مطالعه
 مصاحبه و الکل مصرف گیرشناختیهمه میدانی مطالعه شامل که کیفی و کمی مرحله دو در تلفیقی
 تمام که ندابه این نتیجه رسیده و پرداختند آن پیامدهای و الکلیسم پدیده بررسی به. بود کیفی

 ،مسمومین از درصد 12 عالوه به. داشتند الکل مصرف سابقه درصد 12 و بودند مرد کنندگانمصرف
 بعضی در هک کردند بیان نیز کیفی و از نظر قلمداد سرگرمی نداشتن و بیکاری را الکل مصرف علت
 مجازی هایشبکه و بوده تغییر حال در گراییمادی سمت به هاارزش و باورها جامعه، هایگروه زیر

 مورد جامعه در الکل مصرف سو. است شده اجتماعی هایضعف بیشتر تشدید موجب هاماهواره و
 و یاجتماع اقتصادی، هایگیپیچید باعث که ه،شد شناخته اجتماعی آسیب یک عنوان به مطالعه

 تاقداما راستا این در. دارد جامعه برای سنگینی سالمتی و امنیتی عوارض و استشده  فرهنگی
 .شود تأکید پیشگیرانه اجتماعی اقدامات بر باید و نبوده مؤثر فردی و درمانی
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 هب گرایش بر مؤثر اجتماعی عوامل بررسی» عنوان پژوهشی با در (1314) همکاران و خواهنیک
 مطالعه مورد هنمون، «(بندرعباس ساکن ساله 31-13 مطالعه: مردان )مورد الکلی مشروبات مصرف

 کردند و به انتخاب ایمرحله چند ایخوشه گیرینمونه از استفاده با شهر این جوانان از نفر 422
 کردهایکار خانوادگی، روابط همساالن گروه با ارتباط متغیرهای ترتیب به که رسیدند نتایج این

 الکلی روباتمش مصرف در را تأثیر بیشترین الکلی مشروبات بودن دسترس در و نظارتی و کنترلی
 به جوانان ایشگر که بوده این تحقیق این ةنتیج و بود ایرسانه هایشبکه ،تأثیربی متغیر تنها و دارد

 .است بوده متوسط حد در مشروبات مصرف
بررسی نقش خانواده در تجربه مصرف مشروبات الکلی »با عنوان  در پژوهشی( 1314ترقی جاه )

ای و حجم ی چند مرحلهابا استفاده از روش نمونه گیری خوشه ،«های دولتیدانشجویان دانشگاه
مصرف  ةمیان جنسیت، سن، پیشین این نتایج رسیدند کهاستفاده از فرمول کوکران به  و با 3321نمونه 

ایت عاطفی خانواده و نگرش والدین نسبت به مصرف مواد با داشتن مشروبات الکلی، میان حم
میان بومی و  در حالی که ،رابطه معنی داری وجود دارد ،مصرف مشروبات الکلی دانشجو ةتجرب
 .معنی داری وجود نداردبطة بومی بودن دانشجو راغیر

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش جوانان »( پژوهشی با عنوان 1311جعفریان و همکاران )
گرش بیانگر آن است که ن پژوهشاند. نتایج انجام داده« شهرستان شهرکرد به مصرف مشروبات الکلی

 یهابه مشروبات الکلی، انزوای اجتماعی، باورها و اعتقادات مذهبی، الگوپذیری از خرده فرهنگ
وامل عترتیب ذکر شده است به ترتیب از جمله  رسی به امکانات فرهنگی و رفاهی بهمنحرف و دست

ثر در گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی بوده و کنترل اجتماعی در بروز این امر تاثیری مؤ
 نداشته است.

 هب تمایل بر فرهنگی اجتماعی عوامل تأثیر» عنوان با پژوهشیدر ( 1311) همکاران و احمدی 
 وانانج شامل آماری جامعه پیمایش ةشیو به، که «کردستان جوانان میان در الکلی مشروبات مصرف

 به و شده برآورد نفر 342 کوکران فرمول براساس نمونه حجم و سنندج و بانه شهر ساله 13-21
 بین معنادار ارتباط وجود دریافتند ،اندشده انتخاب ایمرحله ندچ ایخوشه گیرینمونه شیوه

 هسابق و یدین پایبندی مشروبات، بودن دسترس در آینده، به امید فردی، آنومیک وضعیت متغیرهای
 به دامی متغیرهای همچنین. است «الکلی مشروبات مصرف به گرایش» متغیر و خانوادگی مصرف
 ،(یخانوادگ و فردی) مذهبی و دینی پایبندی افتراقی، پیوندهای خانواده، نظارت و کنترل آینده،
 .ندکن می تبیین را هدفة جامع در الکلی مشروبات مصرف به گرایش واریانس از درصد 63 حدود

مطالعه طولی تغییرات مصرف و نگرش نسبت به » هدربار پژوهشی( 1317اکبری و سراج زاده )
ک طرح یای از دانشجویان بر اساس مواد و تغییرات مصرف مشروبات الکلی و سیگار در بین نمونه

های حاصل از نمونه مورد مطالعه حاکی از آن است که حدود اند. یافتهانجام داده ،«پانل گذشته نگر
 ،انداشتهتغییر نگرش مثبت د ،همین نسبت تغییر نگرش منفی و تقریباً ،یک سوم افراد مورد مطالعه

ها ن تفاوتا متفاوت است. ایهتغییر رفتار نسبت به سیگار، مواد و مشروبات الکلی، نسبت مورداما در 
، دهد. در ارتباط با سیگار و موادبر حسب جنس و رشته تحصیلی نیز تفاوت فاحشی را نشان می

مصرف  ی قبالًیعن ؛انداند و نسبت کسانی که تغییر مثبت داشتهحدود دو سوم تغییری را گزارش نکرده
ز کسانی مصرف قبلیشان افزایش یافته، بیشتر ااند و یا به مصرف کنندگان پیوسته اما بعداً ،کردندنمی

اند. مصرف را کنار گذاشته اما مصرفشان کمتر شده است یا کالً ،کردندمصرف می است که قبالً
درصد تغییرات مثبت رفتاری نسبت به مشروبات الکلی در حد قابل توجهی باالست و بیش از سیگار 

 .باشدو مواد می
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 کننده پیشگیری کارآمد مداخالت و هابرنامه» عنوان با در پژوهشی( 1317) همکاران و مارین   
 در کارآمد هایبرنامه کهرسیدند  نتایجبه این  ،«جامعه در الکلی مشروبات مصرف کنندهکنترل و

 کلی ةحیط 6 در توانمی را الکلی مشروبات مصرف از ناشی آسیب کاهش و پیشگیری ةزمین
 سالمت، و بهداشت بخش هایبرنامه رسانی، اطالع و آموزش: از نداعبارت که کرد بندیتقسیم
 اب مرتبط هایسیاست مستی، حین رانندگی هایسیاست و قوانین اجتماع، سطح در هایبرنامه

 .آسیب کاهش با مرتبط هایبرنامه و دسترسی
 مواد مصرف و بودن مست حالت در رانندگی» ةدربار پژوهشی( 2211و همکاران ) 1السی

 در که شده انجام آمریکا در مواد و الکل شیوع علت و میزان ةدربار بحث اند. یکانجام داده ،«مخدر
 اهآن بین از که شده گزارش بودند مست که حالتی در رانندگان از نفر 322 دستگیری هابررسی آن

 1/12 هک استدهندة آن  نشان نتایجی و گرفته اند قرار بررسی مورد تست از استفاده با نفر 242
 درصد 3 هاآن بین از که کردندمی مصرف الکل ،بودند تعطیل که هاییشب در هاراننده از درصد

 .گرفتندمی قرار پزشک مراقبت تحت باید
با  ،«مصرف الکل و مواد مخدر در دانشجویان»با عنوان  پژوهشی در (2212بیکر و همکاران )

هدف بررسی تفاوت مصرف الکل میان دانشجویان دارای سابقه اختالل رفتاری و فاقد سابقه اختالل 
گیری از با بهره ،از دانشجویان مذکور در دانشگاه دو گروه پژوهشرفتاری انجام داده اند. در این 

دهد  ان میآزمون سنجش مصرف الکل و مصاحبه های متعدد مورد پرسش قرار گرفته اند. نتایج نش
که بین دو گروه به لحاظ مصرف الکل تفاوت معناداری وجود داشته و متغیرهایی مانند جنسیت، 

 همچنین و داشتهسن، وضعیت طبقاتی و قومیت دارای تاثیر معناداری بر مصرف الکل دانشجویان 
 طرخ تواند فرد دارای اختالل رفتاری را با احتمالکه مشکالت شخصی متفاوت می بیان کردند

  (.2212بیشتری روبرو سازد)بیکر و همکاران، 
روند شیوع الکل، سن شروع و ارتباط با »پژوهشی با عنوان در ( 2212) 3و موروجله 2رامسومار

رسیدند  نتایج به این ،«آسیب ناشی از الکل در میان جوانان آفریقای جنوبی و پیامدهای این سیاست
 13نوجوانان قبل از شروع سن  ه،بود 2223تا  1113های مصرف الکل بین سالکه از آنجایی که 

مردان  ه است کهها مشخص شدند و همچنین طی این سالاهشروع به مصرف الکل کرد ،سالگی
 27مردان از الکل از  هکنند و به مرور زمان درصد استفادنسبت به زنان الکل بیشتری مصرف می

همچنین مصرف بیش  رصد افزایش پیدا کرده است.د 27به درصد  13درصد و زنان از  36درصد به 
 است.خشونت، خود کشی، و مرگ ناخواسته داشته گیری در افزایش چشماز حد الکل باعث 

الگوی مصرف مواد مخدر و تداوم ثبت نام »با عنوان  پژوهشی( نیز در 2213اریا و همکاران )
ه رف موادمخدر در بین یک گروه همبستبه بررسی الگوهای مص ،«در دانشگاه: نتایج یک مطالعه طولی

از جوانانی که برای اولین سال در دانشگاه ثبت نام کرده و همچنین برای اولین بار در یک مطالعه 
ند. این مطالعه به ارزیابی ارتباط بین الگوهای مصرف مواد و تداوم اهطولی شرکت داشتند، پرداخت

حفظ ویژگی های جمعیت شناختی ثابت، میانگین ثبت نام در مقاطع و ترم های تحصیلی باالتر، 
برادری، ویژگی های شخصیتی/خلق و خو، وابستگی به نیکوتین  نمره دبیرستان، ارتباطات خواهر/

                                                           

1. Lacey  

2. Ramsoomar 

3. Morojele 
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نشان می دهد که هم استفاده از ماری جوانا  پژوهشو اختالل مصرف الکل پرداخته است. نتایج این 
 ط با احتمال کاهش تداوم ثبت نام در دانشگاه هستند.و هم مصرف سایر موادمخدر غیرقانونی در ارتبا

 هایمصرف الکل در بین جوانان: نقش شبکه»با عنوان  در پژوهشی( 2211و همکاران ) 1وانگ 
 176مدرسه کوچک و  12نفر از جوانان  1234  ،«ی چند مدرسهعوامل خانواده در مطالعه دوستی و

اند. نتایج حاکی از قدرت و تأثیر همساالن برای کردهانتخاب را نفر از جوانان یک مدرسه بزرگ 
لی های تأثیر اصمدل ،زمانانتخاب کراوات دوستی و رفتار آشامیدن در بزرگساالن است. به طور هم

محیط آشامیدنی در منزل والدین، میزان مصرف الکل در بزرگساالن  دهد که نظارت والدین ونشان می
است، این که محیط نوشیدن خانه والدین در نمونه بزرگ  رار دادهرا در نمونه کوچک تحت تأثیر ق

  است. مدرسه، از نوشیدن جوانان تاثیر پذیرفته
رابطه رفتار اضطراب اجتماعی با مشکالت »با عنوان  در پژوهشی( 2211و همکاران ) 2گئورک   

ن انجام شده در ای هایپژوهشبه علت کافی نبودن  ،«مصرف الکل در بین دانشجویان استرالیایی
خیلی  ست،همراه اکه با مصرف الکل و اعتیاد )الکل(  یهایهای مربوط به بازیارتباط بین یافته ،زمینه

در دانشگاه استرالیا بررسی سال  13-21دانشجوی  224 پژوهشدر این نشده است، خوب تفهیم 
 اجتماعی که با اضطرابل که شامل عوام هاییالؤکنندگان به صورت آنالین به ساند. شرکتشده

ها برای این عمل بود پاسخ های اعتیاد آور به الکل( و انگیزههای دجی )یا همان بازیعواقب بازی
 اضطراباما عوامل  ،های دجی دیگر این عمل ادامه نداشتاند هر چند بعد از کنترل انگیزهداده

ند که کای این پژوهش مشخص میههای دجی داشته است. یافتهاجتماعی تأثیر مستقیم بر بازی
های مخصوص برای اما اهمیت انگیزه ،اجتماعی بیشتر عواقب بازی است اضطرابتجربه کردن 

  .قابل مالحظه است ،گیردها قرار میبازی دجی وقتی مورد بررسی این ارتباط
توان می پژوهش هاانجام شده این است که با استفاده از این  هایپژوهشهای یکی از مزیت

زمینه را برای بررسی و تحقیقات پژوهشگران و  کهاطالعات مفید و سودمند زیادی به دست آورد 
دهند و کمک روی محقق قرار میهای جدیدی را پیشها و فرضکنند، ایدهمحققان بعدی فراهم می
آن ین یشپ پژوهش های های اما نقص کنند،مدل بهتر تحقیق به محقق می شایانی در جهت ترسیم

جوانان به مصرف مشروبات الکلی  است که در کشور ما مطالعات کمی بر روی علل جامعه شناختی
های انجام شده در قالب موادمخدر و بیشتر بر روی دانشجویان صورت گرفته است و بیشتر پژوهش

 بسیار محدودی در سطح جامعه صورت گرفته است. پژوهش هایو  شدهدر دانشگاه انجام 
 

 ی نظری پژوهشمبان
اط جمعی ارتب هثیر رسانهایی است که تأترین نظریهبتداییاین نظریه جزو اگلوله جادویی  هنظری

ررسی کند و رفتارش را بها و درکی فرد از دنیا و پیرامون خود پیدا میمثل تلویزیون را بر نوع نگرش
 ،جهانی اول به وجود آمده بودشود. این مورد از جنگ کند و به آن اسامی دیگری هم اطالق میمی

در زمانی که بسیاری از افراد نگران بودند که هیتلر به وسیله همان وسایل ارتباط جمعی در آمریکا 
ثیر گذاشته بود و مردمان دوم هم توسط رادیو بر مخاطبانش تأبه قدرت رسد و در جنگ جهانی 

سانه و ثر از قدرتی که رلوله جادویی متأ، نظریه گبنابراین .کردآلمان را برای جنگ کردن تشویق می
 (.311: 1331مک کوایل،  ؛337: 1334د )سورین و تانکارد، تبلیغ در جنگ جهانی دوم پیدا کرد بو

                                                           

1  . Wang 

2. Amanda M.Georg  
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 آنومی مرتن هنظری
نابسامانی، به مفهومی که مرتن آن را مطرح کرده است، ناظر به ناسازگاری بین اهداف فرهنگی و 

 هشده و مقبول برای دستیابی به آن اهداف است. این نظریه بیشتر به موقعیت طبق نهوسایل نهادی
پایین جامعه در ساخت طبقاتی جامعه توجه دارد. به نظر مرتون، جامعه، همه افراد از جمله اعضای 

در حالی  بند،دست یاپایین را ترغیب و تشویق می کند تا به سوی اهداف طبقه متوسط به باال  هطبق
سازد. بنابراین، افراد اجتماعی، این امر را دشوار و حتی غیرممکن میـ  های اقتصادیحدودیتکه م
احتمال  کنند،بینند و در نتیجه احساس ناراحتی و محرومیت میپایین که راه خود را مسدود می هطبق

عین حال های نابهنجار و انحرافی متوسل شوند. در دارد برای رسیدن به اهداف مورد نظر به روش
کند که به خاطر پیچیدگی ساخت اجتماعی، افراد نسبت به وضعیت نابسامان مرتون استدالل می

گیری افراد نسبت به اهداف فرهنگی و وسایل مقبول اساس جهتاکنش یکسانی ندارند. او برو
ز: ند ااداند که عبارتها، پنج روش را برای سازگاری با ساخت نابسامان ممکن میرسیدن به آن

های ها، به استثنای همنوایی صورتگیری و قیام. همه این گزینهگرایی، کنارههمنوایی، بدعت، مناسک
 (.116: 1132شناسانه سازگاری با ساخت نابسامان است )مرتون،آسیب

 ههای پنجگانه سازگاری دارای الگویی طبقاتی هستند. برای مثال، افـراد طبقـاز نظر مرتون، مقوله
افراد   ی کهدر حال .بیشتر همنوا هستند ،باال که به آسانی به وسایل مشروع دسترسی دارندمتوسط و 

 ؛گزینندبر می بدعت را ةکنند، به احتمال زیاد گزینهای بلوکه شده برخورد میپایین که به فرصت هطبق
-17: 1173آورند )تایلور و همکاران، های نابهنجار برای رسیدن به اهداف رو مییعنـی به روش

ت گیری اسکناره ه(. مصرف مواد مخدر از جمله رفتارهای انحرافی است که بیشتر مصداق گزین13
یعنـی، برخی از افرادی که در دسترسی به اهداف مشروع جامعه خـود را نـاتوان احـساس  بدعت؛تا 

 تا به وسیله آنشوند ممکن است این گزینه را اتخاذ کنند های بزرگ میکننـد و دچـار ناکامیمـی
 (.66: 1332از احساس ناکامی فرار کنند )ابادینسکی،

 
 یادگیری یـا تفـاوت ارتبـاطی هظرین

آموزند. ادوین ساترلند اظهار داشته ن آن را میـه، جـرم رفتـاری اسـت کـه مجـرمادر ایـن نظری 
شود. اولیه آموخته میهای کـه در اغلـب مـوارد، انحـراف بـه وسـیله دیگـران و از طریـق گروه

راف ییدکننـده رفتار انحرافی باعث انحهـای تأتعاریف اجتماعی و یا پیامفزونی برخورد و ارتباط با 
اساس این (. بر 33-77 : 1173؛ ساترلند و کرسی، 112-112: 1333شود )رابینگتن و وینبرگ، می

الگوهای رفتاری تأییدکننده مصرف  نظریه، افرادی که در ارتباطات خانوادگی و یا دوستانه خود با
زند آمومواد مخدر و مشروبات الکلی بیشتر سر و کار دارند به احتمال زیاد چنین الگوهایی را می

 (.71-72: 1332)ابادینسکی، 
 

 کنترل اجتماعی هیرشی هنظری 
ل رهای کنترل است که هم کنترل بیرونی و هم کنتکنترل اجتماعی هیرشی از جمله نظریه هنظری

(. هیرشی با الهام از دورکیم، معتقد 42: 1112درونی را مورد توجه قرار می دهد )دیویس و ستاز، 
هار هیرشی چ هاست که رفتار انحرافی نتیجه ضعف پیوندهای فرد با جامعه عادی اسـت. در نظری

  :عنصر برای پیوند فرد با جامعه یا دیگران عادی دیده شده است
 ها و توقعاتشان؛ دلبستگی: میزان توجه و حساسیت فرد نسبت به دیگران و دیدگاه
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 های اجتماعی با رفتار همنوا و نابهنجار افراد؛ ها و مجازاتسرسپردگی: میزان همراهی پاداش
 کند؛ های عادی اجتماعی صرف میدرگیر بودن: میزان وقتی که فرد در فعالیت

اخالقـی هنجارهـای اجتمـاعی بـرای فـرد، یـا میـزان درونـی کـردن  باور داشتن: میزان اعتبار 
 هنجارهای اجتماعی.

ه های عـادی جامعـارتباط بین فرد و جامعه است. تا زمانی که فردی به گروه ههر عنصر یک حلق
ارتبـاطی ضـعیف  هولی اگر یک یا چند حلقـ کند،ز هنجارهای اجتماعی پیروی میارتباط دارد، ا

-326: 1333؛ وایت و هینز، 72: 1332یابد )ابادینسکی، د، احتمال منحرف شدن افزایش میشـ
327.) 

رفتاری توجه دارند و در این راه کلوارد و اوهلین به دسترسی عوامل اجتماعی مساعد برای کج
 زنند.کار دست میهای بزهبه مشخصات خرده فرهنگ گروه

کارانه را برای افراد های بزهآموختن و عمل کردن نقشهایی برای کار فرصتخرده فرهنگ بزه
رفتاری را فرا روی افراد آمیز کجتر این که فرهنگ، الگوهای موفقیتکند. از آن مهمفراهم می

ن گونه و بدی ند تا این الگوها را به کار برندکهای مناسبی را برای آنان فراهم میگذارند و فرصتمی
تواند ها میی امری عملی و همراه با پاداش است. انواع متفاوت فرصتکاردهد که بزهنشان می

ز کنند که سه نوع اهای فرهنگی متفاوتی را به وجود آورد. کلوارد و اوهلین بیان میانطباق همجموع
شود ها برجسته هستند: الف( خرده فرهنگ جنایتکار: که در اجتماعات و محالتی دیده میاین انطباق
ران در آن زندگی کرده، سازمان منظمی برپا نموده و محله را زیر نفوذ سیاسی، اقتصادی که جنایتکا

و اجتماعی خویش درآورده باشند؛ ب(خرده فرهنگ ستیزه جو: که این نوع خرده فرهنگ به زد و 
نشینی(: این خرده فرهنگ از گیر )عقبخورد و جنگ و گریز اشاره دارد؛ ج(خرده فرهنگ گوشه

شود خورند، تشکیل میهای مشروع و غیرمشروع شکست میدر استفاده از فرصتافرادی که 
شرط عضویت در این خرده فرهنگ عالقه به مصرف  (.26: 1333 ، به نقل از رشادت،1114)هاگان،

دی هستند که خرده افرا شوند معموالًمواد اعتیادآور است. کسانی که جذب این خرده فرهنگ می
اند. استفاده از مشروبات الکلی و در مواردی فروش، جزیی از کار را نپذیرفته هاآن های دیگرفرهنگ

 (.27: 1333 ، به نقل از رشادت،1331 این گروه است )ممتاز،
دورکیم معتقد است مشارکت در امور گروه و یا جامعه می تواند منجر به افزایش احساس تعلق 

ماس های مکرر و گسترده با یکدیگر داشته باشند دل زیرا زمانی که افراد ت ،به گروه و یا جامعه شود
مشغولی ها و منافع مشترک و پیوندهای عاطفی آن ها را به یکدیگر نزدیک می کند و احساس تعلق 

 آن ها از خودشان برای گروه و یا جامعه مایه بگذارند )ریتزر، ،ناشی از این پیوندها باعث می شود
2211 :11.) 

گلوله جادویی برای ارتباط متغیر رسانه با گرایش جوانان به مصرف  هز نظریرسانه: در این تحقیق ا
 الکل استفاده شده است. 

دینداری: داشتن ارتباط اجتماعی بیشتر با فرهنگ عادی و غیرکجرو و همین طور پیوندهای اجتماعی 
ن همچنی (.ه ساترلند و هیرشیشود )نظریتر با افراد عادی باعث کاهش کجروی در افراد میمحکم

 ها عدم تعادل بین اهداف وشده رسیدن به آن نهپایبندی بیشتر به اهداف فرهنگی و وسایل نهادی
 آنومی مرتون(. هشود )نظریها باعث کاهش احتمال کجروی میدهد و اینوسایل را کاهش می

یوند آنان و پ گروه همساالن: کسانی که در محیط پیرامون با رفتارهای کجروانه بیشتری سروکار دارند
 ساترلند(. هبا افراد کجرو بیشتر است، احتمال کجروی بیشتری دارند )نظری

 کلوارد و اوهلین و دورکیم بهره گرفته شده است. هانزوای اجتماعی: برای تبیین این متغیر از نظری
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 های پژوهشفرضیه
  رابطه وجود بین میزان استفاده از ماهواره و گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی

 دارد.
 وجود دارد.رابطه داری و گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی بین میزان دین 
 روبات الکلی رابطه شها به ماالن و دوستان و گرایش آنسبین همنشینی جوانان با هم

 وجود دارد.
  گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی رابطه وجود دارد. و انزوای اجتماعیبین 
  سن و گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی رابطه وجود دارد.یر متغبین 

 
 مدل مفهومی تحقیق

 

 

 

 

 
 
 

  مدل مفهومی تحقیق .8شکل 
 

 شناسی پژوهش روش
 یفیتوص پژوهش هایباشد. در توصیفی و از نوع همبستگی می مطالعه حاضر یک پژوهش   

 مطلب چگونه ای یش ر،یمتغ ده،یبداند پد خواهدیمحقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و م
دار منظم و نظام فیو به توص کندیم یوضع موجود را بررس قیتحق نیا گر،یعبارت د است. به

 رهایتغم نیدر صورت لزوم ارتباط ب وو صفات آن را مطالعه  هایژگیو و پردازدیآن م یفعل توضعی
( یشیآزما ری)غ یفیتوص پژوهش های ةمجموع ریکه خود ز 1یهمبستگ قیتحق .دنماییم یرا بررس

این  آماری ةجامع ،بنابراینرا نشان دهد.  رهایمتغ انیکه رابطه م شودیهدف انجام م نیاست با ا
سرشماری عمومی  نتایجاساس اند که برتشکیل داده شهر اهوازسال  31ـ  22کلیه جوانان  ،را پژوهش

حجم  باشد.نفر می هزار 113176شهر اهواز  جمعیت جوانانتعداد  1311نفوس و مسکن در سال 
ونه گیری و برای انتخاب آن ها از روش نمه نفر برآورد شد 333اساس فرمول کوکران نمونه بر

 .ه استخوشه ای چندمرحله ای استفاده شد
به منظور سنجش اعتبار پرسشنامه، ابتدا پرسشنامه در اختیار چند تن از اساتید  پژوهشدر این    

پیشنهادات گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز قرار گرفته است که ایشان پس از 

                                                           

1. Correlation 

 دینداری

 های غربیمیزان استفاده از رسانه

 همنشینی با دوستان و همساالن

 سن

 انزوای اجتماعی
گرایش به مصرف  عوامل اجتماعی

 الکل
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 گیری میزان پایایی پرسشنامه، از آلفای کرونباخاندازه منظوره بیید نمودند. اصالحی، پرسشنامه را تأ
های یقابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگ گردید. عنوان مالکی برای تعیین میزان پایایی استفاده هب

گیری در شرایط این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه اگیری است. مفهوم یاد شده بفنی ابزار اندازه
کنید مقدار مشاهده می ،1طور که در جدول دهد. هماندست میتا چه اندازه نتایج یکسانی بهیکسان 

دهد که این پرسشنامه از است و نشان می 7/2بیشتر از  پژوهشمتغیرهای  ةهمآلفای کرونباخ برای 
 برخوردار است. مناسبیاعتبار 

 

 پژوهشمتغیرهای  تعاریف مفهومی و عملیاتی
 گرایش به مصرف مشروبات الکلیتعریف مفهومی و عملیاتی 

اضر ح پژوهشتوان متغیر وابسته گرایش به مصرف مشروبات الکلی را می: تعریف مفهومی
در ابتدا باید به تعریف این متغیر پرداخت؛ گرایش به معنی میل و رغبت آدمی به  ،رودانست. از این

ش به معنی یک نظام از تمایالت، عقاید و اعتقادات یک گرای همچنین،(. 1373چیزی است )دهخدا، 
یرات ثپی تأ ... در طول زمان در باشد. این نظام از تمایالت وهای محیط خود میفرد نسبت به پدیده

گیرد و کم و بیش دارای دوام و قوام تربیت و تجربیات به معنی وسیع آن شکل می محیطی مثالً
ای که حاوی الکل باشد و مشروبات الکلی، عبارت است از هر ماده(. 1: 1374پور، باشد )رفیعمی

 (.1312های الکلی )دائمی، برای لذت بردن استفاده شود، مانند شراب، آبجو، ویسکی، وودکا و آبمیوه
میزان گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی و تعداد دفعات  ،در واقع: تعریف عملیاتی

ه شود. برای سنجش این متغیر چند گوی)پنج قسمتی( سنجیده میمصرف آن در قالب طیف لیکرت 
رای ب. شود تا نظرات خود را بیان کنددر پرسشنامه گنجانده خواهد شد و از پاسخگو خواسته می

( که در بسیاری از 1173)پری،  2به مصرف الکل پری 1سازی این مفهوم، مقیاس نگرشعملیاتی
نجش این برای س ،بنابراین. شودمی بهره گرفته ،گیردمورد استفاده قرار می هبه عنوان پای پژوهش ها

در  ،رو(. از این1311 )علیوردی نیا، است متغیر از سه بعد رفتاری، شناختی و عاطفی استفاده شده
صر عنصر دوم نگرش، عن بعد شناختی ناظر بر ادراک فرد از مشروبات الکلی بوده است. پژوهشاین 

سومین عنصر نگرش، عنصر رفتاری آن  (.71: 1311عاطفی آن است. )علیوردی نیا،  احساسی و
ای خاص، عنصر رفتاری نگرش محسوب است. تمایل به عمل و آمادگی برای پاسخگویی به شیوه

 هشپژوشود. لذا برای سنجش این سه بعد )شناختی، عاطفی و رفتاری( از الگوی پری که در می
 در فرم مقیاس لیکرت گویه 27که شامل  کار گرفته شده، استفاده شده است. ( به1311نیا )علیوردی

 .باشدمی
 
 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر میزان استفاده از ماهواره 

نند اتوکه مید شومیق طالاهایی اربزاترین تعریف به تمامی دهسارسانه در : تعریف مفهومی
بدین و برسانند ه گیرندم به یک پیاه هندم دیک پیارا از و آن هند ر دعبود خورا از درون هایی مپیا

. (127: 1333 گیری رفتاری دیگر شوند )بهمن،گیری یک رفتار یا مانع از شکلترتیب سبب شکل
ل مجاو هند دندگی خویش معنا میزبه آن با دم مرری از که بسیاهای گروهی ابزاری هستند رسانه

ری، بیماگ، رم، هنری نظیر معناد ندگی خوزصلی و اساسی ا تجمع به قصد شناختن مسائلن مکاو ا
 (.31: 1331 )هوور و الندبای، یابندمیرا  ... ونج دی، رشا، یباییز

                                                           

1  . Attitude 

2  . Perry 
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تاری مخ ه)ماهواره( از مقیاس محقق ساخت های جمعیبرای سنجش متغیر رسانه: تعریف عملیاتی
ه صورت مدرج تنظیم شده است شود. این شاخص در طیف لیکرت ب( استفاده می1313و پورزارع )

 وافقم،م موافقم، کامالً»که هر گویه دارای پاسخ  است شدهگویه جهت سنجش این متغیر استفاده  6 و
 .است «مخالفم کامالً مخالفم، نظری ندارم،

 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر دینداری
قبول خویش، این  موردداری یا تدین عبارت است از التزام فرد به دین دین: تعریف مفهومی

ایمانی  های از اعتقادات، احساسات و اعمال فردی و جمعی که حول خداوند و رابطالتزام در مجموعه
دار کسی است که با آگاهی به اصول و شعائر یک مذهب در . دینگیردشکل میزند با او دور می

پیروی بر زندگی اجتماعی و غیردینی که این  نحوی به ؛کندنظر و عمل، پیروی آن دین را اتخاذ می
هایی که در رغم تفاوت(، همه ادیان دنیا به1161) 2و استارک 1گذارد. به نظر گالکاو تأثیر می

 ،پناه و همکارانشود )یزدانداری در آنجا متجلی میهای مشترکی دارند که دینجزئیات دارند، عرصه
1 :1312). 

گویه در  12مدرج تنظیم شده است.  صورتبهیکرت : این شاخص در طیف لتعریف عملیاتی
سه بعد اعتقادی، مناسکی و پیامدی جهت سنجش این متغیر استفاده شده است که هر گویه دارای 

است که پاسخگو یکی از موارد را « مخالفم کامالًموافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم،  کامالً»پاسخ 
رای شود. بی افراد تعیین میدارنیدمیزان  تیدرنهاکند و یو برحسب نظر خود انتخاب م دلخواهبه

( استفاده شده 1312سراج زاده و همکاران ) هساخت های محققسازی این مفهوم از گویهعملیاتی
 است.

 
 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر انزوای اجتماعی

ای از افراد به در واقع حالتی است که در آن فرد یا مجموعه 3انزوای اجتماعی: تعریف مفهومی
اعی های متفاوت فردی و اجتمدرکی که از شرایط محیط پیرامون خود دارند تحت تاثیر انگیزه ةواسط

)محسنی  دهندبه صورت یک گروه در خود به حیات ادامه می کرده، عارتباط خود با پیرامون را قط
 (.1334 تبریزی،

 ه وبنی فاطم هر انزوای اجتماعی از  مقیاس محقق ساختبرای سنجش متغی عملیاتی:تعریف 
. این شاخص در طیف لیکرت به صورت مدرج تنظیم شده است استشده  ( استفاده1312) رسولی

 م،موافق موافقم، کامالً»که هر گویه دارای پاسخ  شدهگویه جهت سنجش این متغیر استفاده  1 و
 .است «مخالفم کامالً م،مخالف نظری ندارم،

 
 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر همنشنینی با دوستان و همساالن

معتقد است یکی از  4اریکسو باشد.منظور گروه هم سن و سال افراد می: تعریف مفهومی
ن به عنواخود در نوجوانان و جوانان افزایش معاشرت با هم سن و ساالن  ویژهبههای کلیدی ویژگی

 االن،دوستی بین گروه همس هبا توجه به اینکه رابط فرایند به دست آوردن استقالل است.بخشی از 
اهی گ ،های دوستی استورود به گروه ،های این دورهگرایش به برابر طلبی دارد و یکی از ویژگی

                                                           

1  . Golak 

2  . Stark 

3. Social isolation 

4. Ericsson 
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انواده ها از خها موجب فاصله گرفتن افراد از زندگی خانوادگی و حتی گاهی گسیختگی آناین گروه
 .(14: 1331 )هزار جریبی و صفری شالی، شوندمی

گویه  شود. که هربرای عملیاتی سازی این مفهوم از طیف لیکرت استفاده می: تعریف عملیاتی
لخواه د است که پاسخگو یکی از موارد را به« خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم»دارای پاسخ 

میزان همنشینی جوانان با همساالن و دوستان تعیین  کند و درنهایتو برحسب نظر خود انتخاب می
 (1331ی و شالی )بهزارجری هسازی این مفهوم از پرسشنامه محقق ساختبرای عملیاتی شود.می

 باشد.گویه به شرح زیر می 4 که شاملشده استفاده 
 

 پایایی ابزار تحقیق .8جدول 
 ضریب آلفا متغیر

 14/2 گرایش به مصرف الکل
 12/2 دینداری

 72/2 استفاده از ماهواره

 71/2 انزوای اجتماعی

 72/2 همنشینی با دوستان و همساالن
 

 های پژوهشیافته
سال هستند.  24تا  22پاسخگویان بین   %1/32دهد که  نشان می ،توزیع فروانی سن افراد مورد مطالعه

 32پاسخگویان نیز بین  %3/36نهایت سال قرار دارند. و در 21تا  21ن پاسخگویان در گروه سنی بی 3/32%
باشد و انحراف می 72/44دهد، میانگین دینداری برابر با نشان می 2جدول  سال سن دارند. 31تا 

توان نتیجه گرفت که پاسخگویان از میزان باالیی از دینداری می ،باشد. بنابراینمی 131/1معیار آن 
و  13ار است مقد شدهدینداری توسط پاسخگویان داده  ای که به متغیرترین نمرهبرخوردارند. پایین

دهد، میانگین متغیر انزوای اجتماعی برابر با نشان می 2جدول باشد. می 62باالترین نمره مقدار 
توان نتیجه گرفت که پاسخگویان از می ،باشد. بنابراینمی 123/3باشد و انحراف معیار آن می 14/13

ط ای که به متغیر انزوای اجتماعی توسترین نمرهجتماعی برخوردارند. پایینمیزان متوسطی از انزوای ا
دهد، نشان می 2باشد. جدول می 22و باالترین نمره مقدار  1است مقدار  شدهپاسخگویان داده 

باشد. می 363/2باشد و انحراف معیار آن می 17/6برابر با  همنشینی با هماالن و دوستانمیانگین متغیر 
توان نتیجه گرفت که پاسخگویان به میزان پایینی با دوستان و هماالن خود همنشینی می ،بنابراین

 شدهای که به متغیر همنشینی با دوستان و همساالن توسط پاسخگویان داده ترین نمرهدارند. پایین
استفاده از دهد، میانگین متغیر نشان می 2باشد. جدول می 17رین نمره مقدار و باالت 4است مقدار 

 ،باشد. بنابراینمی 621/4باشد و انحراف معیار آن می 13/17برابر با  های غربی )ماهواره(رسانه
کنند. های غربی )ماهواره( استفاده میتوان نتیجه گرفت که پاسخگویان به میزان متوسطی از رسانهمی

مقدار  است شدههای غربی )ماهواره(  توسط پاسخگویان داده ای که به متغیر رسانهترین نمرهپایین
گرایش به مصرف الکل دهد، میانگین متغیر نشان می 2باشد. جدول می 32و باالترین نمره مقدار  6

نتیجه گرفت که از  توانمی ،باشد. بنابراینمی 611/16باشد و انحراف معیار آن می 23/72برابر با 
ای رین نمرهترو به پایین است. پایینلکل در میان پاسخگویان متوسط، اما میزان گرایش به مصرف ا

و باالترین نمره  31است مقدار  شدهتوسط پاسخگویان داده گرایش به مصرف الکل که به متغیر 
 باشد. می 114مقدار 
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 میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره شرکت کنندگان در متغیرهای تحقیق .5جدول 

 ماکسیمم مینیمم انحراف معیار میانگین متغیرهای تحقیق

 62 13 131/1 72/44 دینداری

 1 123/3 14/13 انزوای اجتماعی
 

22 

 17 4 363/2 17/6 همنشینی با دوستان و همساالن

 32 6 621/4 13/17 استفاده از ماهواره

 114 31 611/16 23/72 گرایش به مصرف الکل

 
 هاآزمون فرضیه

بین میزان استفاده از ماهواره و گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی رابطه اول:  هفرضی
 وجود دارد.

ضــریب همبســتگی بــین دو متغیــر میــزان اســتفاده از مــاهواره و گــرایش بــه مصــرف ، 3جــدول 
دهـد کـه بـین دو متغیـر دهـد. نتـایج ایـن آزمـون نشـان مـیمیان جوانـان نشـان مـیالکل را در 

ــ ــان رابط ــان جوان ــل در می ــرف الک ــه مص ــرایش ب ــاهواره  و گ ــتفاده از م ــزان اس ــاداری می ه معن
میـزان گـرایش  ،به ایـن معنـا کـه هـر چـه جوانـان از مـاهواره بیشـتر اسـتفاده کننـد وجود دارد؛

( و =364/2rبـا توجـه بـه نتـایج همبسـتگی ) ،بنـابراینباشـد. ها به مصـرف الکـل بیشـتر مـیآن
 شود.( این فرضیه تأیید می=222/2Sigسطح معنی داری )

 
 د دارد.وجورابطه بین میزان دینداری و گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی دوم :  هفرضی

وانان میان ج ضریب همبستگی بین دو متغیر دینداری و گرایش به مصرف الکل را در، 3جدول 
دهد که بین دو متغیر دینداری و گرایش به مصرف الکل در دهد. نتایج این آزمون نشان مینشان می

به این معنا که هر چه جوانان از میزان دینداری  ؛معناداری و معکوسی وجود دارد همیان جوانان رابط
ا توجه به نتایج ب ،باشد. بنابراینکمتر میها به مصرف الکل بیشتری برخوردار باشند، میزان گرایش آن

 .شود( این فرضیه تأیید می=222/2Sig( و سطح معنی داری )=r -421/2همبستگی )
 

ی رابطه روبات الکلشها به ماالن و دوستان و گرایش آنسبین همنشینی جوانان با همسوم:  هفرضی
 وجود دارد.

ضریب همبستگی بین دو متغیر همنشینی با دوستان و همساالن و گرایش به مصرف  3جدول      
دهد که بین دو متغیر همنشینی با دهد. نتایج این آزمون نشان میالکل را در میان جوانان نشان می

ه معناداری و مستقیمی وجود دوستان و همساالن و گرایش به مصرف الکل در میان جوانان رابط
به این معنا که هر چه میزان همنشینی افراد با دوستان و همساالن خود بیشتر باشد میزان گرایش  دارد؛

و سطح  (=311/2rبا توجه به نتایج همبستگی  ) ،شود. بنابرایننیز بیشتر میها به مصرف الکل آن
 شود.( این فرضیه تأیید می=222/2Sigمعنی داری )
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گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی رابطه وجود  و اجتماعیانزوای بین چهارم:  هفرضی
 دارد.
ضریب همبستگی بین دو متغیر انزوای اجتماعی و گرایش به مصرف الکل را در میان ، 3جدول      

دهد که بین دو متغیر انزوای اجتماعی و گرایش به دهد. نتایج این آزمون نشان میجوانان نشان می
به این معنا که هر چه افراد از  ؛معناداری و مستقیمی وجود دارد هجوانان رابطمصرف الکل در میان 

شود. تر مینیز بیشها به مصرف الکل میزان گرایش آن ،میزان انزوای اجتماعی بیشتری برخوردار باشند
( این فرضیه =222/2Sigو سطح معنی داری ) (=113/2rبا توجه به نتایج همبستگی  ) ،بنابراین

 شود.میتأیید 
 

 سن و گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی رابطه وجود دارد.یر بین متغپنجم:  هفرضی
ضــریب همبســتگی بــین دو متغیــر ســن و گــرایش بــه مصــرف الکــل را در میــان ، 3جــدول      

دهـد کـه بـین دو متغیـر سـن و گـرایش بـه دهـد. نتـایج ایـن آزمـون نشـان مـیجوانان نشان می
بــا توجــه بــه نتــایج  ،معنــاداری وجــود نــدارد. بنــابراین هن جوانــان رابطــمصــرف الکــل در میــا

 شود.( این فرضیه تأیید نمی=323/2Sigو سطح معنی داری ) (=212/2rهمبستگی  )
 

 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل و گرایش به مصرف الکل .8جدول 

 (.Sigمعناداری )سطح  گرایش به مصرف الکل نوع آزمون 

 R 364/2 222/2 میزان استفاده از ماهواره
 R 421/2- 222/2 دینداری

 R 311/2 222/2 همنشینی با دوستان و همساالن
 R 113/2 222/2 انزوای اجتماعی

 R 212/2 323/2 سن
 

 تحلیل رگرسیون 
بعد از بررسی میزان همبسـتگی بـین متغیرهـای مسـتقل و متغیـر گـرایش بـه مصـرف الکـل، 
به منظور تعیین میـزان اثرگـذاری هـر یـک از متغیرهـای پـیش بینـی کننـده گـرایش بـه مصـرف 

 الکل، از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. 
  -324/2برابـر بـا  Betaآمـده اسـت، متغیـر دینـداری بـا میـزان  4طـور کـه در جـدول همان

ــأ ــترین ت ــتفاده از بیش ــزان اس ــای می ــل دارد و متغیره ــرف الک ــه مص ــرایش ب ــر گ ــر متغی ثیر را ب
هـــای بعـــدی مـــاهواره، همنشـــینی بـــا دوســـتان و همســـاالن و انـــزوای اجتمـــاعی در رتبـــه

تأثیرگــذاری بــر گــرایش بــه مصــرف الکــل قــرار دارنــد. ضــریب تعیــین نیــز بیــان کننــده ایــن 
ــ ــه مصــرف الکــل،  3/33ه حــدود موضــوع اســت ک ــه گــرایش ب ــوط ب ــرات مرب درصــد از تغیی

 توسط متغیرهای مستقل استفاده شده در مدل، قابل تبیین است.
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 ضرایب تحلیل رگرسیون چندگانه .2جدول 

 ضرایب استاندارد نشده 
ضرایب استاندارد 

 شده
 ضرایب معناداری

 .B Std.Error Beta T Sig متغیر
 222/2 276/12 - 361/1 221/62 عرض از مبدأ

 222/2 -261/7 -324/2 233/2 -136/2 دینداری
 222/2 237/4 133/2 227/2 333/2 انزوای اجتماعی

همنشینی با دوستان و 
 همساالن

311/1 213/2 223/2 224/1 222/2 

 222/2 137/1 241/2 162/2 311/2 ماهواره

R= 0/577 
R Square = 0/333 

 

 312/2دهد که متغیر میزان استفاده از ماهواره با میزان اثر کل نشان می 1نتایج جدول 
با اثر کل  متغیر دینداری باشد. بعد از آنتأثیرگذارترین متغیر بر متغیر گرایش به مصرف الکل می

های دوم و سوم قرار دارند در رتبه 243/2متغیر همنشینی با دوستان و همساالن با اثر کل   -321/2
 در مرتبه آخر قرار دارد.   121/2و متغیر انزوای اجتماعی با اثر کل 

 

 ل گرایش به مصرف الک ستقیم و اثر کل متغیرهای مستقل برجدول اثرات مستقیم و غیرم .2جدول 
 اثر کل غیرمستقیم اثر اثر مستقیم متغیر

 -321/2 - -324/2 دینداری
 121/2 -267/2 133/2 انزوای اجتماعی 
 312/2 123/2 241/2 استفاده از رسانه 
 243/2 222/2 223/2  همنشینی با دوستان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 به مصرف الکل شیمستقل بر گرا یرهایاثرات متغ. 8نمودار

 مصرف الکل

 انزوای اجتماعی

 دینداری دوستان همنشینی با

 رسانه

324/2- 
123/2 

13/2 267/2- 

223/2 222/2 

241/2 
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 گیریبحث و نتیجه
ثر گرایش به مصرف الکل در میان جوانان شهر ر بررسی عوامل اجتماعی مؤضوع پژوهش حاضمو

های بین دو متغیر میزان استفاده از رسانهضریب همبستگی اول،  هباشد. در نتیجه فرضیاهواز می
ش به و گرای متغیر میزان استفاده از ماهواره دهد که بین دوغربی و گرایش به مصرف الکل نشان می

به این معنا که هر چه جوانان از ماهواره  معناداری وجود دارد؛ ةرابط ،مصرف الکل در میان جوانان
ا توجه به نتایج ب ،بنابراینباشد. ها به مصرف الکل بیشتر میمیزان گرایش آن ،بیشتر استفاده کنند

در این پژوهش  شود.( این فرضیه تأیید می=222/2Sigداری )( و سطح معنی=364/2rهمبستگی )
 ،با توجه به نتایج بدست آمده هرچقدر جوانان بیشتر از ماهواره استفاده کنند با استفاده از ماهواره و

که متغیر دهد میکند. نتایج این پژوهش نشان به مشروبات الکلی افزایش پیدا میها میزان گرایش آن
همبستگی متوسطی را با متغیر گرایش به مصرف الکل و ابعاد رفتاری و عاطفی  ،استفاده از ماهواره

عناداری م هبا بعد شناختی گرایش به مصرف الکل رابط اما ،است گرایش به مصرف الکل نشان داده
که نتایج این پژوهش با پژوهش نیکخواه و همکاران  دهدمیاست. درنهایت نتایج نشان  را نشان نداده

 عوامل بررسی» عنوان پژوهشی بادر  ،(1314) همکاران و خواهنیک ( همسو نمی باشد.1314)
 ساکن ساله 31-13 مردان) مطالعه مورد الکلی مشروبات مصرف به گرایش بر مؤثر اجتماعی

سال ساکن بندر  31تا  13تأثیر معناداری را بر افراد  متغیر استفاده از رسانه دریافتند که ،«(بندرعباس
اده ای و میزان استفهای ماهوارهعباس نداشته است، اما در پژوهش حاضر بین میزان استفاده از شبکه

 های بیشتری در شهرهای مختلفوهشباید پژ ،بنابراین وبات همبستگی معناداری وجود دارد.از مشر
 بندی برسیم.ها  به جمعانجام پذیرد تا بتوانیم با مقایسه نتایج آن

دوم، ضریب همبستگی بین دو متغیر دینداری و گرایش به مصرف الکل نشان  هدر نتیجه فرضی   
معناداری و ه رابط ،دهد که بین دو متغیر دینداری  و گرایش به مصرف الکل در میان جوانانمی

به این معنا که هر چه جوانان از میزان دینداری بیشتری برخوردار باشند،  میزان  معکوسی وجود دارد؛
( و =r -421/2با توجه به نتایج همبستگی ) ،باشد. بنابراینکمتر میها به مصرف الکل گرایش آن
همچنین نتایج ضریب همبستگی نشان  شود.( این فرضیه تأیید می=222/2Sigداری )سطح معنی

باشد. براساس نتایج بدست آمده هرچه رو باال می اما ،است که شدت همبستگی در حد متوسط داده
شود. ها به مصرف الکل کمتر مینتیجه گرایش آن افراد از میزان دینداری باالتری برخوردار باشند، در

 ( همسو می باشد.1311حمدی و همکاران )نتایج این پژوهش با پژوهش ا باید گفتدرنهایت 
 صرفم به تمایل بر فرهنگی اجتماعی عوامل تأثیر» عنوان با پژوهشیدر  ،(1311) همکاران و احمدی

 متغیر بین معنادار ارتباط رسیده اند که نتایج ، به این«کردستان جوانان میان در الکلی مشروبات
گرسیون همچنین نتایج تحلیل ر. وجود دارد الکلی مشروبات مصرف به گرایش و متغیر دینی پایبندی

ر گرایش ثیرگذار باز متغیرهای تأ ،(خانوادگی و فردی) مذهبی و دینی پایبندی دهد که متغیرنشان می
یز از که متغیر دینداری ن دهدنتایج پژوهش حاضر نیز نشان می باشد.به مصرف مشروبات الکلی می

باشد، یعنی با افزایش میزان دینداری در جمله متغیرهای تأثیرگذار بر مصرف مشروبات الکلی می
 شود.ها کاسته میمیان جوانان از میزان مصرف مشروبات الکلی در میان آن

رایش گسوم، ضریب همبستگی بین دو متغیر همنشینی با دوستان و همساالن و  ةدر نتیجه فرضی
ر که بین دو متغی استبیانگر ان دهد. نتایج این آزمون به مصرف الکل را در میان جوانان نشان می

یمی ه معناداری و مستقرابط ،همنشینی با دوستان و همساالن و گرایش به مصرف الکل در میان جوانان
میزان  ،ن خود بیشتر باشدبه این معنا که هر چه میزان همنشینی افراد با دوستان و همساال وجود دارد؛
( و =311/2rبا توجه به نتایج همبستگی ) ،شود. بنابرایننیز بیشتر میها به مصرف الکل گرایش آن
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شدت همبستگی در مورد این متغیر در  شود.( این فرضیه تأیید می=222/2Sigسطح معنی داری )
که نتایج این پژوهش با پژوهش علیوردی نیا و  می دهدباشد. درنهایت نتایج نشان حد متوسط می

نیا علیوردی ( همسو می باشد.2211، وانگ و همکاران )(1314( ، نیکخواه و همکاران )1312همتی )
تحلیل اجتماعی گرایش به مصرف مشروبات الکلی بین »پژوهشی با عنوان در (، 1312و همتی)

 رتباطیا نوع و میزان که  رسیده اندنتایج به این  ،«دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
ها به مصرف مشروبات الکلی تأثیرگذار در گرایش آن دارند هایشانسال و همسن گروه با افراد که
 رانهمکا و خواهباشد. نیکنتایج این پژوهش با پژوهش حاضر نیز همسو می . بنابراین،باشدمی

 مشروبات مصرف به گرایش بر مؤثر اجتماعی عوامل بررسی» عنوان پژوهشی بادر ، نیز (1314)
 با باطارت متغیر که رسیدند نتایجبه این  ،«(بندرعباس ساکن ساله 31-13 مردان) مطالعه مورد الکلی
 د. بنابراین،باشش به مصرف مشروبات الکلی میاز متغیرهای تأثیرگذار بر متغیر گرای همساالن گروه

به این صورت که هر چه افراد وقت بیشتری  .باشدنتایج این پژوهش با پژوهش حاضر نیز همسو می
ها به مصرف مشروبات الکلی افزایش میزان گرایش آن ،را با گروه دوستان و همساالن سپری کنند

 کند. پیدا می
مصرف  ش بهچهارم، ضریب همبستگی بین دو متغیر انزوای اجتماعی و گرای هدر نتیجه فرضی

دهد که بین دو متغیر انزوای اجتماعی و گرایش به مصرف الکل در الکل را در میان جوانان نشان می
به این معنا که هر چه افراد از میزان انزوای  معناداری و مستقیمی وجود دارد؛ ةرابط ،میان جوانان

با  ،د. بنابراینشونیز بیشتر میها به مصرف الکل میزان گرایش آن ،اجتماعی بیشتری برخوردار باشند
 شود.( این فرضیه تأیید می=222/2Sigو سطح معنی داری ) (=113/2rتوجه به نتایج همبستگی )

دهد که شدت رابطه در مورد این متغیر ضعیف ارزیابی همچنین نتایج ضریب همبستگی نشان می
 شود. می

پنجم، ضریب همبستگی بین دو متغیر سن و گرایش به مصرف الکل را در میان  ةدر نتیجه فرضی
اداری معن هرابط ،دهد که بین دو متغیر سن و گرایش به مصرف الکل در میان جوانانجوانان نشان می

( =323/2Sigو سطح معنی داری ) (=212/2rبا توجه به نتایج همبستگی ) ،وجود ندارد. بنابراین
 شود.ید نمیاین فرضیه تأی

برای بررسی سهم هر متغیر در تأثیرگذاری بر متغیر گرایش به مصرف الکل از تحلیل رگرسیون    
ترین بیش  -324/2برابر با  Betaمتغیر دینداری با میزان  که است نتایج نشان دادهده است، شاستفاده 

با میزان  های غربیتاثیر را بر متغیر گرایش به مصرف الکل دارد و متغیرهای میزان استفاده از رسانه
Beta  همنشینی با دوستان و همساالن با میزان 241/2برابر با ،Beta  و انزوای اجتماعی  223/2برابر با

ایش به مصرف الکل قرار دارند. های بعدی تأثیرگذاری بر گردر رتبه 133/2برابر با  Betaبا میزان 
درصد از تغییرات مربوط به گرایش  3/33این موضوع است که حدود  هضریب تعیین نیز بیان کنند

به مصرف الکل، توسط متغیرهای مستقل استفاده شده در مدل، قابل تبیین است. نتایج تحلیل مسیر 
تأثیرگذارترین  312/2های غربی با میزان اثر کل متغیر میزان استفاده از رسانهدهد که نیز نشان می

متغیر  و -321/2باشد. بعد از آن متغیر دینداری با اثر کل متغیر بر متغیر گرایش به مصرف الکل می
ی های دوم و سوم قرار دارند و متغیر انزوادر رتبه 243/2همنشینی با دوستان و همساالن با اثر کل 

 آخر قرار دارد.   ةدر مرتب 121/2اجتماعی با اثر کل 
تعدادی  به ذکر همراه بوده است، در اینجا یهای خاصمحدودیت بااین پژوهش  از آنجایی که

 ها اشاره خواهیم کرد:از آن
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 عدم ،های این پژوهش که در تمامی مراحل انجام این پژوهش قابل لمس بوداز محدودیت 
 ةخصوص در حوز یعنی گرایش به مصرف الکل به ،مسئله تحقیق مورد منابع کافی در

 ت؛اس باشد که کار را برای پژوهشگر مشکل کردهتجربی و مبانی نظری می ةپیشین
 عمیم باید در ت ،که این پژوهش در بین جوانان شهر اهواز انجام پذیرفته استبا توجه به این

 را مبذول کرد؛تر دقت الزم و بزرگ های دیگرنتایج به جامعه
 ؛نبود وقت و زمان کافی برای انجام این پژوهش 
  ن ها به دلیل قرار گرفتن در ایشنامهشرایط سخت کرونایی و پرکردن پرسقرار گرفتن در

 .موقعیت

 
 پیشنهادها
  گسترش فرهنگ معنوی و بارور نمودن اعتقادات و ایمان افراد از طریق تبلیغات مذهب

تواند نقش موثری در تحکیم باورهای می زمینه،در این  :های معنویمحور و آموزش
 سوق دهد.خود معنوی  تسلطاعتقادی افراد ایفا نموده و به دنبال آن فرد را به سمت 

  ةهنگامی که فرد دربار واقع،افزایش اطالعات پیرامون مشروبات الکلی و عوارض آن؛ در 
تری برای مصرف تمایل کمالکل و مضرات آن اطالعات درست و کافی به دست آورد، 

 آن خواهند داشت.
 ری گیثر، حل مسئله، تصمیمندگی و شخصی: خودآگاهی، ارتباط مؤهای زافزایش مهارت

ها های مهم زندگی هستند. آموزش و فراگیری این مهارتو تفکر نقادانه از جمله مهارت
 فاع از گرایشاجتماعی شده و ابزاری فوری برای دـ  باعث پیشگیری از مشکالت روانی

 دهد.به مصرف مشروبات الکلی در اختیار فرد مصرف کننده قرار می
 ت برای هر فردی الزم جایی که داشتن اوقات فراغاز آن ریزی مدون اوقات فراغت:برنامه

اعتدال را رعایت نموده و بخشی  ةجنب بایدبرای داشتن یک زندگی سالم  و ضروری است،
ت سالم و ورزش گردد. در همین راستا گسترش فضاسازی صرف تفریحا ،از اوقات فراغت

شهری با رویکرد ساخت اماکن تفریحی، مذهبی، فرهنگی و ورزشی تحقق این هدف را 
 .خواهد داشتدر پی 
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 انتشارات دانشگاه تهران
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 .1221-112 صص علوم پزشکی رفسنجان.دانشگاه  .«مسمویت مصرف الکل در رفسنجان(
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