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سـاله  18-29بررسي تأثير كنترل اجتماعي بر نگرش جوانـان  
  در شهر بهبهانبه مصرف مشروبات الكلي

  
  2سعيده پورزارع*  1مختاري مريم

  چكيده 
ساله شهر بهبهان بـه   18-29، بررسي تأثير كنترل اجتماعي بر نگرش جوانان مقالههدف از اين 

نفر از جوانان اين شهر است كه با استفاده  384نمونه مورد مطالعه . استمصرف مشروبات الكلي 
هـاي   ها بر اساس پرسشـنامه  گردآوري داده. اي انتخاب شدند ـ چندمرحله اي گيري خوشه از نمونه

گيـري از جـداول    هاي پژوهش بـا بهـره   ساخته انجام شده است و داده اي، محقق اطالعات زمينه
نظريـه مـورد اسـتفاده در ايـن     . توصيفي و آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون تحليـل شـدند  

بـين الگـوي كنتـرل در     :دهـا نشـان دا   يافته. نظريه كنترل اجتماعي هيرشي بوده است ،پژوهش
روز و تقيد به باورهـاي دينـي    خانواده، تعهد به دلبستگي خانوادگي، ميزان مشغله كاري در شبانه

تـرين   ، مهـم ون چندمتغيره به روش گام به گـام رگرسي در. رابطه معكوس و معناداري وجود دارد
مستقل در معادله رگرسيوني هر چهار متغير . متغير كنترل اجتماعي، الگوي كنترل در خانواده بود

درصد واريانس نگرش جوانان به مشروبات الكلي را  38باقي ماندند و در كل اين متغيرها، حدود 
  . دندكرتبيين 

  .باورهاي ديني و جوانان، مشروبات الكلي، كنترل اجتماعي :واژگان كليدي
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   23/1/93: تاريخ پذيرش مقاله     19/8/92: تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
هـاي فـردي و اجتمـاعي فراوانـي شـده و در       ها و چـالش  بشر در دوران معاصر دچار آسيب

 عبارت 1مسئله اجتماعي. هاي ديگري گرفتار شده است تكاپوي حل آنها، در دام نابهنجاري
اند يا افراد ديگر كه  از وضعيتي كه به نظر تعداد افراد جامعه؛ چه آنان كه درگير مسئله است

مسـئله  . مبتال به مسئله نيسـتند، مايـه سـختي تلقـي شـود؛ هرچنـد امكـان بهبـود داشـته باشـد          
اجتماعي، هم شامل موقعيت عيني و هم تفسير ذهني از وضعيت اجتماعي اسـت كـه جامعـه    

مسئله اجتماعي، شامل بزهكاري نوجوانـان، جـرم، الكلـي    . دهد قرار ميرا در حالت بحراني 
بودن مزمن، خودكشي، اختالل رواني، طـالق، تبعـيض قـومي و گروهـي، كمبـود مسـكن،       

  ). 774: 1384گولد، (شود  مخدر و غيره مي بيكاري، اعتياد به مواد
اي اسـت   پديـده  ،عنوان يك مشكل اجتماعي مخدر و مشروبات الكلي به اعتياد به مواد

هــاي  هــاي ناســالم اجتمــاعي، اقتصــادي و فرهنگــي، زمينــه اســتعماري كــه عــالوه بــر زمينــه
: 1367اورنـگ،  (نظر محققـان اسـت    آوري به آن مد شخصيتي، رواني و تربيتي نيز در روي

اي است كه حاوي  مشروبات الكلي هر ماده: در تعريفي از مشروبات الكلي آمده است). 12
نظيـر شـراب، آبجـو، ويسـكي،      ،شـود  باشـد و بـراي لـذت بـردن اسـتفاده مـي       الكل اتـانول 

  ). 14: 1385طارميان، (هاي الكلي و ودكا  آبميوه
هاي مسـئله اجتمـاعي مربـوط بـه عوامـل و شـرايط مختلـف موجـود در جامعـه،           زمينه
. اسـت هـاي درونـي و بيرونـي جامعـه      فهلهماهنگ و تركيب نامتوازن اركان و مؤ تغييرات نا

هـاي اجتمـاعي زمينـه را بـراي      هاي خانوادگي؛ رفتار نابهنجار افـراد و گـروه   وجود خشونت
هاي  در پرونده). 40-43: 1381شيخي، (كند  گسترش مسائل اجتماعي در جامعه تقويت مي

جـدول زيـر   . خواري در حال افزايش اسـت  هاي عمومي كشور نرخ مشروب مختومة دادگاه
اسـت   1375 -1380هـاي   خواري طـي سـال   به جرم مشروبهاي مربوط  شرح تعداد پرونده

                                                                                                                                                       
1. Social problem 
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  ). 1388ضميري، (

  خواري هاي مربوط به جرم مشروب پرونده. 1جدول

 1380 1379 1375137613771378 سال
 217404 165354 90886122588137353154714فراواني

ميزان مشروبات كشف شـده در  1390مطابق آمار رسمي فرماندهي مرزباني كشور در سال  
 90درصدي داشته است و در ايـن سـال نيـز بـيش از      69افزايش  1389كشور نسبت به سال 

وجـود  ). 1391، 1ابتكـار  روزنامـه (نفر براساس مصرف الكل جـان خـود را از دسـت دادنـد     
كننده در  مشروبات الكلي كشف شده در شهر بهبهان نيز حاكي از آن است كه رفتار عرضه

تواند عرضـه ايـن محصـول مخـرب بـراي       اما از آنجا كه مي. گيرد بازار، از تقاضا نشأت مي
ذهن و رفتارهاي اجتماعي، با هدف به انحراف كشاندن نسل جوان باشد، نگرش نسل جوان 

بـر حسـب شـيوع     بنـابراين . عنوان يك ابهام، مطرح است صرف مشروبات الكلي بهدرباره م
مشروبات الكلي در جامعه مورد مطالعه، مسئله تحقيق حاضر اين اسـت كـه نگـرش جوانـان     

چيسـت و اينكـه    ،نسبت به مشروبات الكلي كه در دين مبين اسالم ممنوع شمرده شده است
  . را تحت تأثير قرار دهد تواند اين نگرش كنترل اجتماعي آيا مي

هاي روانـي   اهميت انجام اين تحقيق از اين رو است كه مصرف الكل اثراتي بر فعاليت
ق اسـت،  علـ آورهـا مت  هـا و خـواب   بخش الكل به گروه آرام. و جسمي و اجتماعي افراد دارد

 كند و مهـارت ذهنـي و حركتـي فـرد الكلـي را بـه       هاي بدن و مغز را كند مي فعاليت راكهچ
تواند تعادل حركتي افراد را مختل سازد، بر قوه تشخيص افـراد از   الكل مي. كاهد شدت مي

زمان و فاصله و بر چگونگي انجام كارهاي محوله به افراد تأثيرات منفي داشته باشد و همـه  
 ,MacAndrew & Agerton(گيرد  اين تأثيرات غيراختياري و بدون اراده فرد الكلي صورت مي

كـه  (كند، مصرف مداوم الكـل   زياني است كه به كبد وارد مي ،ترين تأثير الكل مهم). 1965
ب جـ كنـد و مو  هـاي كبـد را نـابود مـي     سـلول ) تغذيه همراه خواهد بـود  خود به خود با سوء

هـاي جـدي، نـاتواني     شود كه همين مسئله علت اصلي بيماري انباشته شدن چربي در آن مي
دليـل   همچنين مصرف زياد الكـل بـه  . اد الكلي استهاي زودرس در بين افر جنسي و مرگ

هاي قلبـي و   موجب بيماري ،هاي داخل قلب و تضعيف عضالت آن ايجاد گرفتگي در رگ
                                                                                                                                                       
1. http://ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=21980#99690  
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ساير تـأثيرات  . هاي خوني در مغز خواهد شد شود و باعث اختالل فعاليت رگ سكته نيز مي
يـادگيري، پيـري    هـاي عفـوني اخـتالل در حافظـه و     بيمـاري  :مصرف الكل عبارتنـد از  سوء

  ). Thio & Stark, 1987... (زودرس و
اثرات اجتماعي نيـز   داراي مصرف مشروبات الكلي ،عالوه بر اثرات جسماني و رواني

م در بـين ايـن گـروه از افـراد،     ئنرخ باالي ارتكاب جرا ،از جمله تصادفات رانندگي هست،
كه برخورد بـا همـه آنهـا     بروز رفتارهاي خالف اخالق، ولگردي و تخلف از ساير مقررات

عـالوه بـر همـه    . كنـد  هاي كنترل اجتماعي تحميل مي ساليانه خسارت هنگفتي را بر دستگاه
كشي، ايـراد ضـرب و    تر مانند آدم م جديئاين خسارات، الكل نقش مهمي در ارتكاب جرا

درگيـر شـدن نسـل    ). 167: 1385سروسـتاني،  صـديق  ( كنـد  ايفا مي تجاوز به عنف و جرح
در اين مشكل و به هدر رفتن منابع مالي و اقتصادي كشور، پرداختن بـه ايـن موضـوع    جوان 

بر اين اساس هدف پژوهش حاضر، بررسي تأثير كنترل اجتماعي . سازد ناپذير مي را اجتناب
ايـن موضـوع كـه آيـا كنتـرل       و پيگيري بر نگرش جوانان به مصرف مشروبات الكلي است

در صـورت   و به مشروبات الكلي مؤثر واقع شود يا خيـر  تواند در نگرش نسبت اجتماعي مي
  .داشتن قدرت اثرگذاري، جهت آن چگونه است

  مروري بر مطالعات پيشين. 1
بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر گرايش پسـران نوجـوان و جـوان    «در تحقيقي تحت عنوان 

ها حاكي از آن است كه معاشرت بـا افـراد منحـرف،     يافته» زندان اصفهان به مواد اعتيادآور
استفاده والدين از شيوه تربيت استبدادي و ميـزان پايبنـدي مـذهبي والـدين، در سـوق دادن      

  ). 1378نژاد،  موسي(اد اعتيادآور مؤثر بوده است سوي مو پاسخگويان به
كـه بـر   » هاي دولتي ها و رفتار دانشجويان دانشگاه سنجش نگرش«بر اساس نتايج طرح 

نفره از دانشجويان بيست دانشگاه دولتي تحت پوشش وزارت علوم  1522اساس يك نمونه 
اند  الكلي مصرف كردهاجرا شد، دانشجوياني كه اظهار داشتند دست كم يك بار مشروبات 

درصد تقليـل   3/2و  2/5كه اين نسبت براي ترياك و حشيش به  درصد بود، در حالي 6/11
نسبت زنان دانشجو كه سيگار، مواد مخدر و مشروبات الكلي مصرف كرده بودند . يافت مي

درصد زنـان دانشـجو اظهـار     3درصد و  7به ترتيب . دست كم پنج برابر كمتر از مردان بود
انـد   انـد و مشـروب الكلـي مصـرف كـرده      شتند كـه دسـت كـم يـك بـار سـيگار كشـيده       دا
  ). 1382زاده و جواهري،  سراج(
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ــوان   ــا عن ــين دانشــجويان    «تحقيقــي ب ــي در ب ــواد مخــدر و مشــروبات الكل مصــرف م
عـاتي توصـيفي از وضـعيت    بـا هـدف ارائـه اطال   » 81-82هاي دولتي سال تحصيلي  دانشگاه

اطالعـات مـورد   . ات الكلي در بين دانشجويان انجام شده استمخدر و مشروب مصرف مواد
نفـري   2531نظر از طريق روش پيمايشي و با استفاده از تكنيك خودگزارشي با يك نمونـه  

نتـايج  . آوري شـده اسـت   دانشگاه دولتي سراسر كشـور جمـع   21از دانشجويان دختر و پسر 
درصـد حشـيش و    20حـدود   درصـد دانشـجويان تريـاك و    60تحقيق نشان داده است كه 
 20اند و مصرف حداقل يك بار مشروبات الكلي در طـول عمـر    هروئين را از نزديك ديده

هـاي   همچنين الگوي مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي در بين گروه. درصد بوده است
  ). 1385زاده و فيضي،  سراج(هايي دارد  ي، جنسي، پايگاهي و قوميتي تفاوتنس

آمـوزان   بيني استفاده از الكل و مواد مخدر در بين دانـش  پيش«ا عنوان تحقيق ديگري ب
بـين اسـتفاده   در اين تحقيق به بررسي رابطـه  . انجام شده است» هاي منطقه لوئيزيانا دبيرستان
ن، جـنس، نـژاد، ميـزان نمـره،     سـ (مخدر و الكل و متغيرهاي تركيبـي   آموزان از مواد دانش
تماعي و اقتصادي، پايه تحصيلي، موفقيت تحصـيلي، عـزت   هاي اج خانوادگي، پايگاهتضاد 

داري بـين اسـتفاده از    ارابطه معن :دهد نتايج نشان مي. پرداخته شده است) نفس و نوع مدرسه
از تجزيـه و تحليـل   . الكل و مواد مخدر و مجموعه تركيبـي متغيرهـاي مـذكور وجـود دارد    

آمــوزان داراي  از دانــش اطالعــات بــه دســت آمــده نتيجــه گرفتــه شــده اســت كــه بعضــي 
كنندگان مواد  عنوان مصرف صورت بالقوه به هايي هستند كه آنها را به خصوصيات و ويژگي

  ). Graydon, 1997(آورد  مخدر و مشروبات الكلي درمي
هاي رشد مسئله اسـتفاده از الكـل و مـواد مخـدر، يـك تحليـل        شيوه«عنوان  باتحقيقي 

اين پژوهش به مطالعه رابطه بين تأثيرات . جام شده استان» طولي از مدل يادگيري اجتماعي
در ايـن  . پذيري شخصيت با اعتياد بـه مـواد مخـدر و الكـل پرداختـه اسـت       محيطي و آسيب

تحقيق از مدل يادگيري اجتماعي استفاده شده است و تأثيرات دو متغير تمايل قبلي شـخص  
هـاي   روابط متفاوت، انگيـزه (و تأثيرات محيطي ) كنجكاوي، رها بودن شخص از تعهدات(

نتـايج  . بر مسئله گرايش به مواد مخـدر را بررسـي كـرده اسـت    ) متفاوت و تقويت اجتماعي
بين محيط و شخصيت فرد كنش متقابلي وجود دارد كه نقش  ،دهد كه در مجموع نشان مي
  ). Curran, 1997(كند  اي را در اعتياد فرد به مواد مخدر بازي مي عمده

اي به بررسـي رابطـه بـين مصـرف اوليـه سـيگار، الكـل و         اسمن در مطالعهباوميستر و ت
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در ايـن مطالعـه، متغيـر    . الگوهاي بعدي مصرف مواد مخدر در كالنشهرهاي اروپا پرداختند
نتايج نشـان داد كـه   . سال تقسيم شد 16سال و باالي  16زمان مصرف اوليه به دو مقوله زير 

 14حداقل (داري براي مصرف زياد  اكننده معن بيني پيش) سال 16زير (مصرف اوليه حشيش 
داري بـراي مصـرف زيـاد     اهـاي معنـ   بـين  سن شروع سيگار و الكل، پيش. است) بار مصرف

زا و كوكـائين بـا مصـرف     مين، داروهاي توهمامصرف زياد اكستاسي، آمفت. حشيش نبودند
صـرف حشـيش و الكـل    اما با سـن شـروع م   ،دار داشت اسالگي ارتباط معن 13سيگار قبل از 

  ). Baumeister & Etossmann, 2005(ارتباط نداشت 
خصـوص اثـر    ر، بـه ثپريستون و گودفيلو در مطالعه خود به بررسي و مقايسه عوامل مـؤ 

ســاله و بــاالتر  65ســاله و  12-17ي ســنگــروه همســاالن، بــر مصــرف الكــل در دو گــروه  
هاي مبتني بر يـادگيري اجتمـاعي    تبيين قدرت  هدف آنها از اين مقايسه، آزمون. اند پرداخته
دهد كه متغيرهاي يادگيري  نتايج اين تحقيق نشان مي. ي مختلف بوده استنهاي س در گروه

با . ي مورد مطالعه رابطه مستقيم داشته استنمصرف الكل در هر دو گروه س اجتماعي با سوء
مصرف الكـل در   اعي بر سوءدهد كه تأثير يادگيري اجتم هاي آنها نشان مي وجود اين، يافته

   .)Preston & Goodfellow, 2006(بين نوجوانان و جوانان بيشتر از افراد مسن بوده است 
يك از اين تحقيقـات،   هاي موجود در تحقيقات پيشين اين است كه هيچ يكي از نقص

 ،انـد  موضوع نگرش نسبت به مشروبات الكلي جواناني را كه مسلمان هستند را مطالعه نكرده
چراكه تحقيقات داخلي موضوع نگرش جوانان بـه مشـروبات الكلـي را مـورد مطالعـه قـرار       

بـه عـالوه اكثـر    . اند نداده و تحقيقات خارجي نيز افراد غير مسلمان را مورد مطالعه قرار داده
تـرين مشـكل مربـوط بـه      مهـم . انـد  مخدر توجـه كـرده   تحقيقات انجام شده، به موضوع مواد

هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي     ه در خارج اين است كه متناسـب بـا ويژگـي   تحقيقات انجام شد
. رسـد  جامعه ايراني نبوده و اجراي آن بدون تغيير در جامعه ايران چندان مناسب به نظر نمـي 

ها كه داراي سه بعد رفتاري، شناختي و عـاطفي    نگرشالًسهم تحقيق حاضر اين است كه او
شناختي، تـأثير كنتـرل اجتمـاعي در     اً با نگاهي جامعهسنجد و ثاني نسبت به پديده است را مي

  . دهد را بر نگرش نسبت به مشروبات الكلي مدنظر قرار مي وجوه گوناگون آن

  چارچوب نظري تحقيق. 2
موضوع نگرش نسـبت بـه مشـروبات الكلـي در ربـط بـا كنتـرل اجتمـاعي محقـق را بـر آن           

شـناختي ايـن    ي انحرافات، بـه تبيـين جامعـه   شناس هاي جامعه دارد تا با واكاوي در نظريه وامي
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نظران نظريه كنترل اجتماعي، خانواده و سپس مدرسه را بيش از همه  صاحب. پديده بپردازد
آورند و معتقدند كه در فرايند اجتماعي كردن جوانان، خـانواده و   عامل نظارت به شمار مي

ــد  ــد جا . همســاالن اهميــت خاصــي دارن ــه فراين ــرل اجتمــاعي ادام ــهكنت ــذيري اســت مع . پ
پـذيري   توان گفت كه جامعه تر مي طور كامل به گردد و يا نوايي مي پذيري موجب هم جامعه

طـور اختيـاري صـورت     بـه  نوايي داوطلبانه و اختياري است و اما وقتي همنوايي يك نوع هم
نگيرد، ساخت كارهاي كنترل اجتماعي براي انتقال و تحميل و اجراي هنجارها و انتظـارات  

ها و هنجارهاي اجتماعي به  پذيري ارزش در واقع در فرايند جامعه. روند جتماعي به كار ميا
گيـرد   شود و بـه وسـيله كنتـرل اجتمـاعي رفتـار او تحـت نظـارت قـرار مـي          فرد آموخته مي

)Ferrante, 1995: 276 .(به مجموع عوامـل محسـوس   «: در تعريف كنترل اجتماعي آمده است
برد و مجموع موانعي  عه در جهت حفظ معيارهاي خود به كار ميو نامحسوسي كه يك جام

  ).1380ستوده، (» دهد كه به قصد جلوگيري افراد از كجروي اجتماعي در راه آنان قرار مي
عنـوان اولـين    نـي بـه  . ندهسـت  2و هيرشـي  1پردازان شهير در اين زمينه ني از جمله نظريه 
پرداز كنترل اجتماعي، بر رابطه خانواده و بزهكاري متمركز شـده و معتقـد اسـت كـه      نظريه

ها، تنبيه و دروني كردن الگوهاي رفتاري همنوا بـا هنجارهـاي اجتمـاعي     دن بچهكرمحدود 
ني اسـت كـه   اپرداز هيرشي از جمله نظريه). 110: 1377احمدي، (منابع اصلي كنترل هستند 

وي رويكـرد  . ده اسـت كـر ر ربط با انحرافات اجتمـاعي مطـرح   مفهوم كنترل اجتماعي را د
جديدي را در مورد اين سؤال قديمي به كار برد و بـه جـاي پاسـخ بـه اينكـه چـرا مـردم از        

چرا افراد از قوانين جامعـه پيـروي   «كنند، به اين سؤال پاسخ داد كه  قوانين جامعه تخطي مي
هيرشـي بـا   . ه كنترل اجتماعي را پيشنهاد دادهيرشي نظري ،براي پاسخ به اين سؤال .»كنند مي

الهام از دوركيم، معتقد است كه رفتار انحرافي نتيجه ضعف پيوندهاي فرد بـا جامعـه عـادي    
در نظريه هيرشي چهار عنصر براي پيوند فرد با جامعه يـا ديگـران عـادي ديـده شـده      . است
  : است

  ؛ها و توقعاتشان ديدگاهميزان توجه و حساسيت فرد نسبت به ديگران و : دلبستگي -
هـاي اجتمـاعي بـا رفتـار      ها و مجـازات  ميزان همراهي پاداش: تعهد و سرسپردگي -

  ؛همنوا و نابهنجار افراد

                                                                                                                                                       
1. Nye 
2. Hirschi 
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   ؛كند هاي عادي اجتماعي صرف مي كه فرد در فعاليت زمانيميزان : درگير بودن -
ا ميـزان  ميزان اعتبار اخالقي هنجارهاي اجتماعي براي فرد، ي: باور داشتن و اعتقاد -

  . دروني كردن هنجارهاي اجتماعي
هـاي   كـه فـردي بـه گـروه     تا زمـاني . هر عنصر يك حلقه ارتباط بين فرد و جامعه است

اگر يك يا چنـد حلقـه    اما. كند عادي جامعه ارتباط دارد، از هنجارهاي اجتماعي پيروي مي
وي ). 120-123: 1381ممتـاز،  (يابد  ارتباطي ضعيف شد، احتمال منحرف شدن افزايش مي

بـه بـاور   . خورد كنترل بزهكاري با تعلقات جوانان نسبت به والدينشان پيوند مي :معتقد است
 هاي قراردادي و متداول به آنهـا وقـت كـافي بـراي     درگير شدن جوانان در فعاليت ،هيرشي

اگر اين درگير شـدن بـا مؤلفـه    . دهد هاي بزهكارانه و يا متداول نمي مشغول شدن به فعاليت
چهـارم تقيـد و تعهـدات يعنـي اعتقـاد بـه هنجارهـاي عـادي همـراه باشـد، فـرد نـه تنهــا در             

رسد كه قواعد و قـوانين حـاكم بـر     شود، بلكه به اين باور مي هاي متداول مشغول مي فعاليت
بنابراين هرچه شخص كمتر بـه  . داند و خود را ملزم به پيروي از آنها ميجامعه صحيح است 

احتمـال   ،دكنـ هـاي متـداول    هنجارهاي عادي معتقد باشد و كمتـر خـود را درگيـر فعاليـت    
: 1384احمـدي،  (بيشتري وجود دارد كه هنجارها را نقص و مرتكب رفتار بزهكارانـه شـود   

آميـز تلقـي    در جامعـه كـه يـك رفتـار انحـراف     هـاي غيـرارادي    يكي از انواع فعاليـت ). 91
  . شود، استفاده از مشروبات الكلي است مي

توان دلبسـتگي و تعهـد    مي است،از آنجا كه خانواده يك كانون مهم زندگي روزمره 
هرچنـد تعهـدات و   . دكـر عنوان وجه مهـم كنتـرل اجتمـاعي قلمـداد      را در درون خانواده به

توانند بستري براي كنترل اجتماعي يك جوان ايجـاد   ز ميها در عرصه اجتماعي ني دلبستگي
بر اين اساس در اين پژوهش تعهد و دلبستگي بـه خـانواده در قالـب دو متغيـر كنتـرل      . دكنن

توسط والدين و وابستگي عاطفي به خانواده، در نظر گرفته شـده و متغيـر مشـغله كـاري در     
مستخرج از نظريه كنترل اجتماعي هيرشـي   روز و تقيد به باورهاي ديني دو متغير ديگر شبانه

كنتـرل   :تـوان گفـت   به اين ترتيب مـي . شود است كه به بعد باورها و درگير بودن مرتبط مي
اجتماعي داراي چهار بعد است كه اين ابعاد كنترل اجتماعي متناسب با جامعه مورد مطالعـه  

هاي تحقيق بـا توجـه بـه     رضيهدر ادامه ف. عنوان متغير مستقل لحاظ شده است يعني جوانان به
  : شود چارچوب نظري مطرح شده، آورده مي

بين الگوي كنترل در خانواده و نگرش جوانان نسبت بـه مصـرف مشـروبات الكلـي      -
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  . دار وجود دارد ارابطه معن
بين دلبستگي به تعهدات خانوادگي و نگرش جوانـان نسـبت بـه مصـرف مشـروبات       -

  . دار وجود دارد االكلي رابطه معن
روز و نگــرش جوانــان نسـبت بــه مصــرف   بـين ميــزان مشـغله كــاري در طــول شـبانه    -

  . دار وجود دارد  امشروبات الكلي رابطه معن
دار  ابين تقيد به باورهاي ديني و نگرش جوانان به مصرف مشروبات الكلي رابطه معن -

  . وجود دارد

  روش تحقيق. 3
هـا از پرسشـنامه    شـي بـوده اسـت و جهـت گـردآوري داده     روش اين پژوهش، از نوع پيماي

دليل فقدان پرسشنامه استاندارد شده در ارتباط با موضوع پژوهش، بـر   به. استفاده شده است
اي تنظيم شـد كـه    ساخته مبناي اطالعات حاصل از منابع مربوط به موضوع، پرسشنامه محقق

جامعه آمـاري مـورد   . شده بود االت آن در قالب طيف ليكرت پنج قسمتي طراحيؤاكثر س
ند كــه تعــداد آنهــا طبــق هســتســاله شهرســتان بهبهــان  18-29نظــر در ايــن تحقيــق جوانــان 

گيـري   گيري در اين تحقيق، نمونه روش نمونه. نفر بوده است27400، 1385سرشماري سال 
بنـدي شـهر توسـط     به اين صورت كه ابتدا بـر اسـاس منطقـه   . اي است ـ چندمرحله اي خوشه

صورت تصادفي برگزيده شد و سپس در مرحلـه بعـد    رداري، از هر منطقه چند خيابان بهشه
هاي  و سپس از بين كوچهشد طور تصادفي چند كوچه انتخاب  به در هر خيابان انتخاب شده

ساله بوده مراجعـه شـده و بـدين وسـيله      29تا  18هايي كه در آن جوان  انتخاب شده به خانه
 ,Lin(در ايـن تحقيـق بـراي تعيـين حجـم نمونـه از فرمـول لـين         . دها توزيـع شـدن   پرسشنامه

ت جوانان در سـنين مـذكور، حجـم    يدر اين فرمول با توجه به جمع. استفاده شد). 1976:446
ــه در ســطح  ــا  95نمون ــر ب ــا در نظــر گــرفتن احتمــال وجــود  . اســتنفــر  341درصــد براب ب

مـورد   400ها بـه   تعداد پرسشنامههاي غيرمعرف،  جواب و نمونه هاي مخدوش، بي پرسشنامه 
هـا   بـراي تجزيـه وتحليـل داده    spssافـزار   هـا، از نـرم   آوري داده پـس از جمـع  . افزايش يافت

. منظور تعيين اعتبار و روايي تحقيق اعتبار صوري در نظر گرفتـه شـد   استفاده شده است و به
اين تحقيق براي هـر  د در شبراي سنجش پاياني پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده 

هـايي طراحـي شـده كـه ضـريب آلفـاي كرونبـاخ بـراي هريـك از           فرضيه مجموعـه گويـه  
  . زير آمده است جدول د كه درشها محاسبه  مجموعه گويه
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  ضريب آلفاي كرونباخ . 2جدول

 مقدار آلفامتغير
 90/0نگرش به مصرف مشروبات الكلي

 71/0الگوي كنترل در خانواده
 81/0خانوادگيدلبستگيتهعد به

 75/0روزدرگيري در طول شبانه
 94/0تقيد به باورهاي ديني

  و عملياتي متغيرها تعريف نظري. 1-3

بتـوان   وسـيلة آنهـا   بـه شوند كـه   جو و برگزيده ميو در تعريف نظري متغيرها، صفاتي جست
مفاهيم صرفاً ابزارهـايي هسـتند كـه كـاركرد     . دكرفضاي مفهومي متغير را تعيين و مشخص 

هـا و   اي كامل از رفتارهـا، نگـرش   آنها تلخيص انتزاعي مجموعه. مختصر و سودمندي دارند
مفاهيم هيچ نوع موجوديـت مسـتقل   . هايي هستند كه از نظر ما وجه اشتراكي دارند خصيصه

   ).56: 1376دواس، (خارجي ندارند و داراي معناي ثابتي نيستند 

  1نگرش به مصرف مشروبات الكلي. 1-1-3

در فارسـي بـه جـاي    . به معناي تطبيق مشـتق شـده اسـت    Aptusي التين  واژه نگرش از كلمه
ت رواني، گرايش رواني، طرز تلقي، برداشت و ياي چون وضع اصطالحات متنوع و پراكنده

 به معنايلكلي نگرش به مصرف مشروبات ا. به كار گرفته شده است» ايستار«غيره اصطالح 
. ل اسـت ئـ باورهاي فرد در مورد نتيجه و عاقبت مصرف و ارزشي كه فرد براي اين نتيجـه قا 

گيـري نگـرش ناشـي از     شـكل . هستندها داليل منطقي بروز رفتارهاي هر فرد خاص  نگرش
مفهوم نگرش ). 1384عسكري، (تركيب دانش، اطالعات و باورها و عواطف جوانان است 

جهـت عمليـاتي كـردن ايـن متغيـر      . شـود  ي، عاطفي و رفتـاري تقسـيم مـي   به سه بعد شناخت
  .استفاده شده است زيرهاي  از گويه) نگرش به مصرف مشروبات الكلي(

   

                                                                                                                                                       
1. Attitude 
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   هاي مربوط به نگرش به مصرف مشروبات الكلي گويه. 3جدول

نگرش به مصرف
 مشروبات الكلي

 ها گويه

 بعد شناختي 

گذارد و باعث اختالل در  استفاده از مشروبات الكلي بر سيستم عصبي تأثير مي.1
 . شود گيري ميتصميم

 . شود هاي كبدي مي استفاده از مشروبات به مرور زمان، باعث نارسايي.2
 . مخدر است الكلي، يك قدم در اعتياد به موادخوردن مشروبات.3

. شود استفاده از مشروبات الكلي و تهيه كردن آن، موجب هدر دادن پول مي.4

 بعد احساسي

 . استفاده از مشروبات راه بسيار خوبي براي كم كردن فشارهاي رواني است.1
  . انگيزي است استفاده از مشروبات الكلي تجربه جالب و هيجان.2

 . بخش است استفاده از مشروبات الكلي لذت.3
خواهد ثابت كند كه بالغ  كند، مي وقتي كسي از مشروبات الكلي استفاده مي.4

  . شده است
  . تواند خشم و ناراحتي را كاهش دهدمشروبات الكلي مي.5

تواند با خوردن مشروبات الكلي آن را كاهش وقتي فردي غم و غصه دارد مي.6
 .دهد

  . بخشي در استفاده از مشروبات الكلي يك نوع تلقين بيش نيستلذت.7
  . انگيز است هاي مشروبات الكلي وسوسهشيشهبندينوع بسته.8

  . كنند، افراد نرمالي هستند افرادي را كه از مشروبات الكلي استفاده مي.9

 بعد رفتاري

كنند لذت  الكلي استفاده مياز دوستي و رفت و آمد با افرادي كه از مشروبات .1
 .برممي

  .كند، به مسافرت بروم حاضر نيستم با فردي كه از مشروبات استفاده مي.2
اگر بخواهم چيزي بخرم يا بفروشم، دوست ندارم، فروشنده يا خريدار .3

  .مشروبات الكلي باشم
 .ازدواج كنمكند  هرگز دوست ندارم با كسي كه از مشروبات الكلي استفاده مي.4

  .اگردر پارك موقعيتش پيش بيايد، حاضرم مشروبات الكلي استفاده كنم.5
  .اگر در منزل تنها باشم، ممكن است از مشروبات الكلي استفاده كنم.6

اگر از تنبيه و توبيخ والدينم نترسم، وقتي با هم هستيم احتمال دارد پيش آنها .7
  .از مشروبات الكلي استفاده كنم

 .هنگامي كه با دوستانم هستم حاضرم، با آنها از مشروبات الكلي استفاده كنم.8
  در يك مهماني و جشن كه دوستان و اطرافيان از مشروبات الكلي استفاده.9

  .كنند من هم حاضرم همراه با آنها از مشروبات الكلي استفاده كنممي
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  الگوي كنترل در خانواده. 2-1-3

اي  كننـده  ترين عوامل محيطي اجتماعي و فرهنگي است كه نقش تعيين خانواده يكي از مهم
اين شكل از كنترل در عرصـه رويـارويي اجتمـاعي    . كند در نظارت و كنترل جوانان ايفا مي

افــرادي كــه بــرخالف هنجارهــاي ســنتي و . يابــد تحقــق مــي... فــرد در خــانواده، مدرســه و
اعي رفتار كنند، از سوي خانواده براي همنـوايي بـا هنجارهـاي    معيارهاي خانوادگي و اجتم
  ). 350: 1367آبركرامبي، (گيرند  اجتماعي تحت فشار قرار مي

  هاي متغير الگوي كنترل در خانواده گويه. 4جدول

هاگويه متغير

الگوي كنترل 
 در خانواده

 . كنند والدينم در اكثر اوقات رفت و آمد مرا كنترل مي.1
 . كنند پدر ومادرم براي داشتن زندگي بهتر مرا نصيحت مي.2

 . دهند كه به تنهايي با دوستانم به مسافرت برومبه من اجازه نميوالدينم معموالً.3
 . دهند كه شب را با دوستانم به تنهايي بگذرانمبه من اجازه نميوالدينم معموالً.4

 . هاي زيادي دارندوالدينم براي آينده من برنامه.5
 . ريزي دارند روزي من برنامهوالدينم براي اوقات شبانه.6

.ام دارند والدينم از من انتظار داشتن برنامه مشخص براي زندگي.7

  روز درگيري و مشغله كاري در شبانه. 3-1-3

درگيـري در امـور زنـدگي    . محـدود دارنـد   بيشتر افراد در طول زندگي خود زمان و انرژي
افراد بيكار و بيهوده . شود روزمره وقت زيادي نياز دارد و خود باعث محدود شدن رفتار مي

اي  كنـد، خـانواده   كـه كسـي كـه كـار مـي      وقت بيشتري براي هنجارشكني دارند، در حالي
في بـراي  ق باشـد، وقـت و انـرژي اضـا    كنـد در حرفـه خـود موفـ     دهد و سعي مي تشكيل مي
  ). 122: 1381ممتاز، (م را ندارد ئارتكاب جرا

  هاي متغير ميزان درگيري، مشغله كاري گويه. 5جدول 

هاگويه متغير

ميزان درگيري، 
 مشغله كاري

 . در طول روز فشار كاري زيادي دارم.1
 . كنمدر زندگي، فردي با هدف هستم و براي رسيدن به اهدافم تالش مي.2

 . كنم حوصلگي مي معموال بيشتر اوقات روز بيكار هستم و احساس بي.3
 . سروسامان است در زندگيم، معموال كارهايم آشفته و بي.4

 . كنم معموال روزها را بدون هدف و برنامه آغاز مي.5
 . كنم در حاشيه باشمدر زندگي اجتماعي سعي مي.7
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  خانوادگيهاي  د به دلبستگيتعه. 4-1-3

. توان از تعريف دو مفهوم تعهد و دلبسـتگي سـود جسـت    در خصوص تعريف اين متغير مي
هـا و منـافع    دهنده درجـه مشـاركت در رابطـه طـوالني مـدت، اسـتحكام نگـرش        تعهد نشان

همچنين دلبستگي عبارت ). 24: 1390بابايي زكليكي و راكعي اصفهاني، (شود  توصيف مي
طـوري كـه    ،كنـد  كه با افراد خاص در زندگي فـرد برقـرار مـي    است از پيوند عاطفي عميق

كنيم احساس نشاط و شعف كرده و به هنگـام اسـترس    شود وقتي با آنها تعامل مي باعث مي
بـر ايـن اسـاس    ). 1386برك، (كنيم  از اينكه آنها را دركنار خود داريم احساس آرامش مي

ان مشاركت در حفـظ رابطـه عـاطفي و    تو تعهد به دلبستگي خانوادگي را مي :توان گفت مي
  . استحكام منافع خانوادگي دانست

  هاي خانوادگي هاي متغير تعهد به دلبستگي گويه. 6جدول

هاگويه متغير

تعهد به  
  دلبستگي
 خانوادگي

.بين اعضاي خانواده من روابط دوستانه برقرار است.1
. كنم در كارهاي شخصي با والدينم مشورت مي.2

 . كنمام مشورت مي ها با اعضاي خانوادهگيريمعموالً در تصميم.3
 . كنم افتد براي والدينم تعريف ميكه برايم بيرون از خانه ميراهايياتفاق.4

 . گذارم رازهاي زندگيم را با والدينم درميان مي.5

  باوري دين. 5-1-3 

اي  گزينـه  5  گويـه  14است كه در قالب  اين مفهوم داراي ابعاد عاطفي، اعتقادي و مناسكي
و  2، مخـالف نمـره   3نظر نمره  ، بي4، موافق نمره 5كامالً موافق نمره   به گزينه. سنجيده شد

  . اختصاص داده شد 1كامالً مخالف نمره 

  باوري هاي دين گويه. 7جدول

هاگويه متغير

باوري دين
 . به نظرم بدون اعتقادات ديني، زندگي پوچ است

 . خدا از اعمال آشكار و پنهان بندگان خود آگاه است
 . تواند، مشكالت خود را حل كندانسان بدون كمك خدا نيز مي

. كند با ياد خدا انسان غم و اندوه خود را فراموش مي
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 باوري هاي دين گويه. 7ادامه جدول 

هاگويه متغير

باوري دين  

 . گيريمرا مي ن پاداش و جزاي آدر روز قيامت به اعمال ما رسيدگي شده و
 . دهد ها و آالم مرا تسكين ميدين مشكالت، رنج

 . آموزد كه معناي زندگي چيستدين به ما مي
. رعايت حرام و حالل در كارهاي روزمره اهميتي ندارد

 . ي يك مسلمان اين است كه در مراسم عزاداري مذهبي شركت كندوظيفه
. انجام فرايض ديني مانند نماز و روزه برايم اهميت دارد

 . دهد دين به من احساس امنيت در برابر مرگ مي
 . كنم كه پايبند به دين باشداگر قرار باشد ازدواج كنم با كسي ازدواج مي

 . دهد حضور در اماكن مذهبي به من آرامش مي
.گردد دعا و نيايش با خدا موجب آرامش روحي انسان مي

  ها تحليل يافته. 4
در . دو سطح توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قـرار گرفـت   هاي پرسشنامه در داده

هـاي فراوانـي و درصـد معتبـر و در سـطح اسـتنباطي از ضـريب         سطح توصـيفي از شـاخص  
  . همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده شده است

  هاي توصيفي يافته. 1-4

  هاي سني توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب گروه .8جدول 

 متغير سن

 درصد معتبر تعدادسنيمحدوده
 8/15 63سال20زير
 8/54 218ساله25-21
 8/29 119ساله29-26

 100 400 تعداد كل

درصـد   8/54سال،  20درصد از پاسخگويان در گروه سني زير  8/15مطابق با جدول فوق، 
سـال قـرار    26-29درصـد در رده سـني    8/29سـال و   21-25از پاسخگويان در گروه سني 

  . بوده است پسر 248و دختر  152توزيع پاسخگويان بر حسب جنس نيز، . داشتند
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  توزيع جوانان بر حسب متغير نگرش به مصرف مشروبات الكلي .9جدول  

 درصد معتبر تعدادمتغير نگرش به مشروبات الكلي
 8/47 191مثبت
 8/38 155بينابين
 5/13 54منفي

درصد جوانان نگرش منفي به مشروبات الكلي داشتند، در حالي  5/13مطابق با جدول فوق، 
درصـد جوانـان نگـرش مثبتـي نسـبت بـه مصـرف         8/47درصد نگـرش بينـابين و    8/38كه 

  . مشروبات الكلي داشتند

  استنباطي هاي يافته. 2-4

  ها آزمون فرضيه. 1-2-4

نگـرش جوانـان نسـبت بـه مصـرف مشـروبات        بين الگوي كنترل در خـانواده و : 1فرضيه  -
  . دار وجود دارد االكلي رابطه معن

  همبستگي بين الگوي كنترل در خانواده و نگرش جوانان به مصرف مشروبات الكلي  .10جدول 

 تعداد پاسخگو سطح معناداريضريب همبستگي پيرسونمتغير مستقل
 400 000/0-40/0كنترل در خانواده 

  درصد 99با سطح معناداري حداقل 

نتايج به دست آمده از انجـام آزمـون پيرسـون بـين دو متغيـر الگـوي كنتـرل در خـانواده و         
در ايـن بـاره   . دهـد  معناداري را نشـان مـي    نگرش جوانان به مصرف مشروبات الكلي، رابطه

ح دهـد كـه در سـط    است كه همبستگي متوسطي را نشان مـي  -40/0ضريب همبستگي برابر
توان گفـت كـه بـين الگـوي كنتـرل در       بنابراين مي. معنادار است 01/0تر از  آلفاي كوچك

خانواده و نگرش به مصرف مشروبات الكلي رابطه معكـوس وجـود دارد، بـه ايـن معنـا كـه       
تـر   هرچه كنترل در خانواده بيشتر شود، نگرش جوانان بـه مصـرف مشـروبات الكلـي منفـي     

  . خواهد شد
دلبستگي به تعهدات خانوادگي و نگـرش جوانـان نسـبت بـه مصـرف      بين : 2فرضيه  -

  . دار وجود دارد امشروبات الكلي رابطه معن
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  به تعهدات خانوادگي و نگرش جوانان به مصرف مشروبات الكلي  همبستگي بين دلبستگي .11جدول  

 سطح معناداري  ضريب همبستگي پيرسونمتغير مستقل
 000/0-49/0هاي خانوادگيتعهد به دلبستگي

  درصد 99با سطح معناداري حداقل 

در ايـن بـاره   . دهـد  نتايج به دست آمده از انجام اين آزمـون، رابطـه معنـاداري را نشـان مـي     
از آنجـايي كـه   . اسـت  000/0و سطح معنـاداري آن   -49/0ضريب همبستگي پيرسون برابر 
دو  بين ايـن    توان نتيجه گرفت كه رابطه متغير منفي است، مي ضريب همبستگي ميان اين دو

تر باشد، نگرش  هاي خانوادگي قوي اي معكوس است، به اين معنا كه هر چه دلبستگي رابطه
  . تر خواهد شد به مصرف مشروبات الكلي منفي

روز و نگـرش جوانـان نسـبت بـه      بين ميـزان مشـغله كـاري در طـول شـبانه     : 3فرضيه  -
  . دار وجود دارد  اروبات الكلي رابطه معنمصرف مش

  روز و نگرش جوانان به مصرف مشروبات الكلي همبستگي بين ميزان مشغله كاري در شبانه .12جدول  

 سطح معناداري  ضريب همبستگي پيرسونمتغير مستقل
 001/0-17/0روزمشغله كاري در شبانه

  درصد99با سطح معناداري حداقل

در ايـن بـاره   . دهـد  معنـاداري را نشـان مـي     ، رابطـه  نتايج به دست آمده از انجام اين آزمـون 
تـوان نتيجـه    بنـابراين مـي  . است 000/0و سطح معناداري آن  -17/0ضريب همبستگي برابر 

دو رابطه معكوس وجود دارد، به اين معنا كه هر چـه درگيـري و مشـغله      گرفت كه بين اين
  . تر خواهد شد ر باشد، نگرش به مصرف مشروبات هم منفيروز بيشت در شبانه

بين تقيد به باورهاي ديني و نگرش جوانـان بـه مصـرف مشـروبات الكلـي      : 4فرضيه  -
  . دار وجود دارد رابطه معني

  همبستگي بين ميزان تقيد به باورهاي ديني و نگرش جوانان به مصرف مشروبات الكلي .13جدول 

 سطح معناداري  گي پيرسونضريب همبستمتغير مستقل
 000/0-62/0تقيد به باورهاي ديني

  درصد 99با سطح معناداري حداقل  

در . دهـد  معناداري را نشـان مـي    نتايج به دست آمده از انجام آزمون بين اين دو متغير، رابطه
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كـه   اسـت  000/0و سـطح معنـاداري آن    -62/0باره ضـريب همبسـتگي پيرسـون برابـر      اين
د بـه  قيـ از آنجـايي كـه ضـريب همبسـتگي ميـان متغيـر ت       .دهـد  همبستگي بااليي را نشان مي

و نگـرش جوانـان بـه مصـرف مشـروبات الكلـي منفـي اسـت،         ) بـاوري  دين(باورهاي ديني 
اي معكوس است، به اين معنـا كـه هـر چـه      دو رابطه بين اين   توان نتيجه گرفت كه رابطه مي

  . تر خواهد بود نگرش آنها به مصرف مشروبات الكلي منفي ،باشدتر  اعتقادات جوانان قوي

 رگرسيون چندمتغيرهآزمون . 2-2-4

دهد تا تغييرات متغيـر وابسـته را از طريـق متغيرهـاي      تحليل رگرسيون به ما اين امكان را مي
. كنـيم بيني و سهم هر يك از متغيرهاي مستقل را در تبيين متغيـر وابسـته تعيـين     مستقل پيش

  ). 198: 1387غياثوند، (بيني و تبيين است  رگرسيون در تحقيق پيش  نقش عمده 2نابراين ب

توضيح واريانس متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل از طريق رگرسيون چند متغيره به روش گام به  .14جدول 

  گام در مرحله چهارم

 R R2. adj كننده بيني متغيرهاي پيشمرحله
ميزان 

افزوده شده 
 R2به

β T Sig. T 

 000/0 95/8 -/409-409/0168/0الگوي كنترل در خانواده 1

2 
هايتعهد به دلبستگي
 خانوادگي

498/0 248/0 8/0 324/0- 16/7 000/0 

3 
ميزان مشغله كاري در

 روزشبانه
507/0 257/0 09/0 094/0- 48/4 000/0 

 000/0 76/11 -509/0 62/038/0123/0تقيد به باورهاي ديني 4
F17/167 

Sig. F000/0 

نگرش بـه مصـرف مشـروبات الكلـي       كننده بيني اولين متغير پيش ،بر اساس جدول: 1مرحله 
 16رگرسيون شده است، متغير الگوي كنترل در خـانواده اسـت كـه حـدود       كه وارد معادله

ضـريب بتـاي ايـن    . كنـد  درصد از واريانس نگرش به مصرف مشروبات الكلي را تبيين مـي 
معكوس بين متغير الگوي كنترل در خانواده و نگرش بـه    كه بيانگر رابطه است -40/0متغير 

به اين معنا كه به ازاي يك واحد افـزايش در ميـزان كنتـرل    . مصرف مشروبات الكلي است
  . تر خواهد شد نگرش نسبت به مشروبات الكلي منفي 40/0خانواده، به ميزان 
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ــه ــه: 2  مرحل ــ   در مرحل ــه دلبس ــد ب ــر تعه ــه  تگيدوم، متغي ــانوادگي وارد معادل ــاي خ   ه
بـه  . شـود  درصد از متغير وابسته تبيين مي 24حدود  ،ورود اين متغير شود و با رگرسيوني مي

ضـريب  . شـود  بيني مدل افزوده مي درصد به قدرت پيش 8عبارتي با ورود اين متغير، حدود 
گـرش بـه مصـرف    كه بيانگر رابطه معكوس بـين ايـن متغيـر و ن    است -32/0بتاي اين متغير 

بـه ايـن معنـي كـه بـه ازاي يـك واحـد افـزايش در ميـزان تعهـد بـه            . مشروبات الكلي است
  . شود تر مي نگرش نسبت به مشروبات الكلي منفي 32/0هاي خانوادگي، به ميزان  دلبستگي

روز، وارد معادلـه   سوم، متغير ميـزان مشـغله كـاري در طـول شـبانه       در مرحله: 3  مرحله
بـا ورود ايـن متغيـر،    . شـود  درصد از متغير وابسته تبيين مـي  25شود و حدود  رگرسيوني مي

 است -09/0ضريب بتاي اين متغير . شود بيني مدل افزوده مي درصد به قدرت پيش 1حدود 
روز و نگـرش بـه مصـرف     معكوس بين متغير ميزان مشـغله كـاري در شـبانه     كه بيانگر رابطه

ه به ازاي يك واحد افزايش در ميزان درگيري و مشغله به اين معنا ك ؛مشروبات الكلي است
  . تر خواهد شد نگرش نسبت به مشروبات الكلي منفي 09/0كاري، به ميزان 

 38شـود و   بـاوري وارد معادلـه رگرسـيوني مـي     چهارم، متغير ديـن   در مرحله: 4  مرحله
بيني  د به قدرت پيشدرص 12با ورود اين متغير، حدود . شود درصد از متغير وابسته تبيين مي

معكـوس بـين     كـه بيـانگر رابطـه    اسـت  -509/0ضريب بتاي اين متغير . شود مدل افزوده مي
به عبارت ديگـر، بـه ازاي يـك    . باوري و نگرش به مصرف مشروبات الكلي است متغير دين

تـر   نگرش نسبت به مشروبات الكلي منفي 50/0باوري، به ميزان  واحد افزايش در ميزان دين
  . هد شدخوا

به دست آمده در هر مرحله نسبت به مرحله قبـل   Rميزان  ،دهد كه جدول نشان ميچنان
به طوري كه در مرحله اول كه تنهـا متغيـر الگـوي كنتـرل در خـانواده       ،افزايش داشته است

بوده و در مرحله چهارم كه همبسـتگي   409/0مساوي  Rوارد معادله رگرسيوني شده ميزان 
 38در مجموع اين چهار متغيـر  . رسيده است 62/0به  Rشود، ميزان  اظ ميهر چهار متغير لح

  . دكن درصد از تغييرات در متغير وابسته را تبيين مي

  گيري و نتيجه بندي جمع. 5
در اين پژوهش بر اسـاس نظريـه كنتـرل اجتمـاعي هيرشـي، چهـار فرضـيه مطـرح شـد كـه           

هاي خـانوادگي،   واده، تعهد به دلبستگيكنترل در خان :متغيرهاي مستقل آن عبارت بودند از
اين چهار فرضيه با هدف پاسخگويي بـه ايـن   . باوري ميزان مشغله كاري و ميزان تقيد به دين
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تواند در نگرش نسبت به مشروبات الكلـي مـؤثر واقـع     سؤال بود كه آيا كنترل اجتماعي مي
 اسـاس پـژوهش  بـر   .شود يا خير و در صورت داشتن تأثيرگذاري جهـت آن چگونـه اسـت   

. هر چهار متغير رابطه معناداري با نگـرش بـه مصـرف مشـروبات الكلـي داشـتند       انجام شده،
رابطه معنادار بين اين متغيرها با متغير وابسته حاكي از مصداق داشتن ايـن نظريـه در بررسـي    

 :تـوان گفـت   بر اين اساس مـي . نگرش نسبت به مشروبات الكلي در شهر مورد مطالعه است
عنوان يك نوع شـرب ممنـوع شـده     ر مؤثر در نگرش نسبت به مشروبات الكلي بهيك عنص

پـذيري در چهـار بعـد     عنوان بخشي از جامعـه  در فرهنگ اسالمي، ميزان كنترلي است كه به
  . اما اين كنترل به منزله كنترل رسمي و محسوس نيست. مذكور بر جوانان وارد است

خانواده و سـپس مدرسـه را بـيش از همـه عامـل      نظران نظريه كنترل اجتماعي،  صاحب
آورنـد و معتقدنـد كـه در فراينـد اجتمـاعي كـردن جوانـان، خـانواده و          نظارت به شمار مي

سـخاوت،  (كنـد   بيني مرسوم جامعه اهميـت بيشـتري پيـدا مـي     همساالن و اعتقادات و جهان
ا گروهـي كـه در   آن است كه جامعه ي ،گيرد اي كه هيرشي از تحليل خود مي نتيجه). 1382

هاي قـومي و متقابـل وجـود داشـته باشـد، بـيش از جامعـه يـا هـر           ميان اعضاي آن وابستگي
براي مثال او برآن اسـت كـه هـر    . گروهي قادر به اعمال كنترل بر اعضاي خود خواهند بود

هـاي   چه همبستگي ميان جوانان بـا والـدين و بزرگسـاالن بيشـتر عالقمنـد و درگيـر فعاليـت       
هاي مرسوم جامعه را قبول كنند و به آنهـا   بيني شوند و اعتقادات و جهان ماعي ميمقبول اجت

با توجه به استفاده از اين نظريـه در  . معتقد باشند، رفتار انحراف آميز كمتري خواهند داشت
كنترل اجتماعي وارده بـر جوانـان پـژوهش حاضـر موجـب       :توان گفت مي ،پژوهش حاضر

تـري داشـته باشـند و ايـن      ده است كه آنان نسبت به مصرف مشروبات الكلـي نگـاه منفـي   ش
  . شود نظريه در جامعه مورد مطالعه تأييد مي

الگوي كنترل در خانواده و تعهد به دلبسـتگي خـانوادگي بـه ترتيـب      ،در اين پژوهش
ارضـاي نيازهـا،    نقش خانواده در. ترين متغيرهاي وارد شده در معادله رگرسيوني بودند مهم

توانايي خانواده در تأمين زندگي، فراهم كردن امكانات موفقيت در آينده براي نوجوانان و 
برخـي  . دهـد  جوانان، از جمله عواملي هستند كه جوانان را تحت كنترل غيررسمي قرار مـي 

جوانـان و  توانند نو هستند و در نتيجه بيشتر مي سايرينتر از  ها در تحقق اين امر موفق خانواده
تئوري كنترل اجتمـاعي بـر ايـن امـر تأكيـد      ). 1381ممتاز، (نوا سازند  جوانان را با جامعه هم

دارد كه هر فرد پتانسيلي براي مجرم شدن دارد، اما بيشتر مردم به وسيله پيوندشان با خانواده 
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يافـت  تـوان در  در پژوهش حاضر مي ،به استناد اين نظريه). 1383مباركي، (شوند  كنترل مي
كه بسياري از جوانان، نه بر اساس ميل شخصي و يا تشخيص خود نسبت به مشروبات الكلي 

كنند، بلكه نحوه رفتاري كه والدين  عنوان يك شرب ممنوع در دين اسالم نگرش پيدا مي به
با آنان در زندگي دارد، ميزان دقت و تمركزي كه خانواده بر رفتار فرزندان دارنـد، در ايـن   

جواني كه والدين از برنامه روزمره وي اطالع نداشته باشند و سـعي در  . رگذار استزمينه اث
سمت مشروبات الكلـي   كننده به هاي تشويق برقراري ارتباط عميق با جوان نداشته باشند، راه

همچنين ايجاد پيوندهاي عاطفي در خـانواده  . دهد وي را به راحتي تحت تأثير خود قرار مي
هاي خانوادگي بـراي فرزنـدان ايجـاد     نوعي تعهد به دلبستگي ،رار شودكه در گذر زمان تك

سمت انحراف اجتماعي  تواند فرد را از حركت به هاي خانوادگي مي د و اين دلبستگيكن مي
  . و از جمله مصرف مشروبات الكلي بازدارد

 ،هـاي انحرافـي سـوق دهـد     سـمت راه  تواند فرد را به از جمله شرايطي كه به راحتي مي
جواني كه در طول شبانه روز درگير . نداشتن برنامه و مشغله كاري در طول شبانه روز است

ست، وقت پـرداختن  اهاي مربوط به تأمين نيازهاي روزمره خود  هاي كاري و يا برنامه برنامه
هاي آزاد جوان است كه بـراي   به عبارتي داشتن وقت ؛كند هاي غيرمجاز را پيدا نمي به تنوع

  . آورد بلكه مضر را فراهم مي ،ه اموري نه تنها غيرضروريوي توجه ب
نـده  رعنوان يك عامـل بازدا  تقيد به باورهاي ديني همواره از سوي انديشمندان ديني به

گيـري از نظريـه هيرشـي تقيـد بـه       در عين حـال بـا بهـره   . شود در انجام گناهان محسوب مي
پـذيري   تماعي در بر گيـرد كـه در جامعـه   تواند بعد باورها را در كنترل اج باورهاي ديني مي

خصـوص در جامعـه مـورد مطالعـه كـه جوانـان مسـلمان         به. فرد براي فرد دروني شده است
طـور شـفاف منـع شـرب      بـه  سـت كـه در آن   ا اي اند، تقيد بـه باورهـاي دينـي بـه گونـه      بوده

نسـبت بـه    ،انـد  جواناني كه تقيـد دينـي بيشـتري داشـته     بنابراين. مشروبات الكلي آمده است
اين تقيـد دينـي توانسـته اسـت      ،به عبارت ديگر. اند تري داشته مشروبات الكلي نگرش منفي

توان گفـت تنهـا    مي بنابراين. نسبت به متمايل نشده نسبت به مشروبات الكلي مؤثر واقع شود
نام مسلمان بودن نيست كه بتواند به واسطه آن هنجارهاي تجويزي و تحزيري رعايت شود، 

تواند يك جوان مسلمان حساس بـه احكـام    ها در دين است كه مي مقيد بودن به آموزهبلكه 
درصد افراد مورد مطالعه نگرش مثبت نسبت  47حال از آنجا كه حدود . دكنو قواعد ايجاد 

درصـد از واريـانس متغيـر وابسـته      38اند و از طرفي ديگـر حـدود    به مشروبات الكلي داشته
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ي تبيين شده است، نقـش ايـن متغيرهـا در سـمت و سـو دادن بـه       توسط ابعاد كنترل اجتماع
  . كننده باشد تواند تعيين نگرش به مشروبات الكلي مي

ها بـه   در حقيقت دستاورد جامعه شناختي مطالعه حاضر در نسبت دادن پيدايش نگرش
پيدايش نگرش مثبت يا منفي نسـبت بـه يـك امـر ممنوعـه،       كه توان گفت مي. فرايندهاست

سازوكارهايي كه   نوع تعامالتي كه فرد با اطرافيان دارد و. د اجتماعي شدن فرد استكاركر
سـمت نگرشـي خـاص     بـه  را كند، افراد جامعه به وسيله آنها تسلط خود را بر افراد اعمال مي

امـا نيروهـايي    ،پتانسـيلي بـراي تخطـي كـردن دارنـد      ،در حقيقت همـه افـراد  . دهد سوق مي
پـردازان   هرچنـد نظريـه  . دكنـ اشد كه رفتار و نفسانيات آنها را كنترل وجود داشته ب تواند مي

اما اين تأكيـد همـواره    ،كنترل اجتماعي بر نقش كنترل فرد در رفتار بعدي وي تأكيد دارند
پردازانـي   شناسي مطمح نظر نبوده و چه بسـا نظريـه   از سوي همه انديشمندان در حوزه جامعه

هـر چنـد در   . ها و رفتارهاي افراد تمركز دارنـد  نگرش گيري شكل كه بر نقس ساختارها در
 38 نقش كنترل اجتماعي و نه ساختارها مورد توجـه بـود، امـا واريـانس      اين پژوهش صرفاً

مدعاي اين مطلب است كه نقش كنتـرل اجتمـاعي در كنـار سـاير      ،درصدي به دست آمده
هـا يـا    به طوري كه بـدون چنـين گـره    ،عوامل شناخته نشده در اين پژوهش قابل تأمل است

  . پيوندهاي اجتماعي فرد براي قدم نهادن در يك وادي منع شده آزاد است
هـــاي گونـــاگون اجتمـــاعي بـــيش از     امـــروزه موضـــوع ارتباطـــات در عرصـــه   

هـا   هـا و نگـرش   هاي كالن سياسي، اجتماعي و فرهنگي در بازانديشي هويت گذاري سرمايه
ني كه سياليت روابط و نـه سـاختارهاي طراحـي شـده اسـت كـه       به اين مع. قابل توجه است

سـطح خـرد روابـط و تعـامالت      از ايـن رو . جهـت بخشـد   تواند رفتـار و نگـرش فـرد را    مي
شود و تغييرات در سطوح پـايين   ها منجر مي ها و نگرش اجتماعي نه تنها به بازانديشي هويت

اختاري را كه تغييـر از سـطوح پـايين    تواند يك تغيير س بلكه مي ،گرداند جامعه را ممكن مي
به اين ترتيب نقـش كنتـرل اجتمـاعي در سـطح خـرد ارتباطـات       . به باالست را موجب شود

  . اجتماعي و جهت دهي به نظام اعتقاد جامعه قابل توجه است
  : توان پيشنهادهاي زير را ارائه كرد دست آمده از اين پژوهش مي بنا بر نتايج به

هـاي بنيـادي    نقش تعليم و تربيـت از نقـش  : بيتي و نظارتي خانوادهتأكيد بر فضاي تر -
شـود تـا بـا هنجارهـاي موجـود در       انسان تربيت مـي . هاست روحي، رواني و اجتماعي انسان

شود، نقش مهمي در الگوپذيري  فضايي كه فرد در آن تربيت مي. جامعه سازش داشته باشد
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آموزشي و پرورشـي كـه از طـرق گونـاگون بـه      هاي  رو الزم است در برنامه او دارد؛ از اين
با توجه . شود...) خانواده، مدرسه، دانشگاه و(اي به فضاي تربيتي  آيد، توجه ويژه اجرا درمي

كننـده داشـته باشـد،     تواند نقـش حمايـت   طور كه خانواده مي همان، به نتايج پژوهش حاضر
دهـد كـه    تجربـه نشـان مـي   . دتواند در نگرش جوانان به مشروبات الكلي تأثيرگـذار باشـ   مي

شوند و به عالوه دلبستگي با والدين ندارنـد،   جواناني كه خارج از نظارت والدين كنترل مي
بنـابراين تحكـيم خـانواده از لحـاظ     . آورنـد  بيشتر به مواد مخدر و مشروبات الكلي روي مي

  . هاي اجتماعي است اعتقادي و فرهنگي موجب جلوگيري از بسياري از آسيب
رتقاي سطح آگاهي و آموزش والدين در مورد نحوه ارتباطات صحيح بـا فرزنـدان   ا -

. شك نقش مهمي در نگرش آنهـا بـه دنبـال خواهـد داشـت      و نظارت صحيح و دوستانه، بي
شــود جوانــان در  آميــز بــين والــدين و فرزنــدان ســبب مــي ايجــاد فضــاي ارتبــاطي مســالمت

د، مصـون  كنـ  شـروبات الكلـي را تشـويق مـي    برخوردهاي خارج از خانواده كه استفاده از م
هــا از طريـق رســانه ملـي و يــا    الزم اســت ضـمن آگــاهي دادن بـه خـانواده    بنـابراين . بماننـد 
هاي توانمندسازي والدين از سـوي اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي، دربـاره دوري       كارگاه

  . دكنند جستن از استفاده چنين موادي، فضاي امن عاطفي و سالمي در خانواده ايجا
تأثير فضاي عاطفي  جوان تحت. خانواده اولين كانون يادگيري روابط اجتماعي است -

داشتن دلبسـتگي مثبـت، مشـوق    . دارد سوي دلبستگي عاطفي برمي ها را به خانواده اولين گام
طور مناسـب انجـام    به اگر نهاد خانواده بتواند عملكرد خود را. احساس تعلق و مراقبت است

، رشـد ذهنـي، عـاطفي، روانـي و     )در خـانواده  ويـژه  هبـ (وري كه شرايط مطلـوب  طه دهد، ب
طـور   بـه  .ترين گام در پيشگري از بزهكاري است پذير سازد، مهم اجتماعي جوانان را امكان

هـاي اخالقـي بـه     كلي وجود مهر و محبت در كانون خانواده، تقويـت ايمـان، تلقـين ارزش   
  . ان اثر مهمي در رفتار وي داردوجود آوردن خودپنداري مثبت در جوان

روز بر نگرش نسبت به مشروبات الكلي تأثير منفـي   كاري در شبانه از آنجا كه مشغله -
ايـن  . شود، فضاي سالم مشغله كاري و فكري براي جوانـان فـراهم شـود    داشت، پيشنهاد مي

ان تواند از طريق توسعه فضاهاي ورزشي، گسـترش مشـاغل غيركـاذب بـراي جوانـ      فضا مي
  . كندايجاد مشغله 

هـاي دينـي    تقويت دينـداري جوانـان بـه شـكل عملـي و رفتـاري و در قالـب برنامـه         -
آمـوزش مسـائل دينـى در صـورتى      :) هاى بنيادين جوان پاسخ به شبهات و پرسش(مثمرثمر 
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. تـوان در جـوان نفـوذ كـرد     بدون جلب اعتماد نمـى . مفيد است كه اعتماد جوان جلب شود
الزمه اين كار توانايي در متقاعد كردن جوان در پاسخ به مسائل دينـي اسـت كـه بـراي وي     

  . شود ايجاد مي
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