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 چکیده

یو طی فشار عمومی رابرت اگن ۀانحرافات اجتماعی، نظری ۀهای موجود در حوزدر میان نظریه 

علنت تاناوت رفتنار     ،است. در این  نظرینه   بودهگذشته از اعتبار قابل توجهی برخوردار  ۀدو ده

گنردد. امنروزه   مانند افسردگی و خشم برمی ؛همچون مصرف الکل به احساسات منایای انحرافی

تنری  مسنا ل   ، یکنی از مهنم  دانشنوویان مشروبات الکلی و سایر مواد غیرقانونی توسن   مصرف 

 تحقین   حدودی با آن درگینر هسنتند.   ی و روانی است که بسیاری از کشورهای جهان تابهداشت

 تحقی ، روش است. انوام گرفتهبررسی نگرش دانشوویان نسبت به مصرف الکل  هدف با حاضر

 ۀکلین  متشنکل از  تحقین ،  جمعینت  اسنت.  بوده پرسشنامه ،اطالعات آوریجمع ابزار و پیمایشی

 این   از (پسنر  851دختنر و   903نانر     764 ،مومنو  در .اسنت  راندانشوویان دانشنگاه مازنند  

 نظنری  چهنارچو   شندند.  انتخنا   متناسن   ایطبقنه  تصادفی گیرینمونه روش ادانشوویان ب

دهند کنه بنی  دختنران و پسنران از      ها نشان مییافتهاگنیو بوده است.  عمومی فشار ۀتحقی ، نظری

وجود دارد. پسنران نسنبت بنه دختنران گنرایش       لحاظ گرایش به مصرف الکل تااوت معناداری

همچون خشنم   ؛اما بی  دختران و پسران از لحاظ احساسات منای ؛بیشتری به مصرف الکل دارند

یید أفشار را چندان ت ۀنظری هایههای تحقی ، فرضییافتهو افسردگی تااوت معناداری وجود ندارد. 

نگنرش بنه   اینکه حضور محرک منای و خشم بنر  مبتنی بر  هایهفرضی تنها نتایج تحقی نکردند و 

 ده است.کرمؤثر است را تأیید  مصرف الکل

 دانشوویان، حضور محرک منای. ،الکل مصرف عمومی اگنیو، فشار ۀنظری نگرش،: هاواژهکلید
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 مقدمه. 1

هنای علمنی و   های اجتماعی مؤثر در پیشبرد و ترقی بنینان تری  گروهدانشوویان همواره از مهم  

از ارکنان   ،دانشگاه همواره به عنوان سنازمان و کنانون علنوم جدیند    ای هستند. هنگی در هر جامعهفر

شدن نظارت والدی  و گسترش زمانی است که با ضعیف دانشوویی ۀدورضروری جامعه بوده است. 

ای هشود. بسیاری از آنها با ضنرب های مختلای از همساالن، فشارهای اجتماعی ایواد میرواب  با گروه

-عاطای ناشی از گسیختگی خانواده و تغییرات مکرر در ساختار خانواده، خودشان را تحت فشار منی 

-شدن با تقاضاهای آکادمیک و اجتماعی نیستند. این  بعضی از آنها قادر به مواجهاز طرف دیگر، بینند. 

، گری برای فشار اسنت شدن از اجتماعی که خود منبع دیتواند به طردها میگونه نقایص در ای  زمینه

شود پرستیژ باالی اجتماعی و فکری دانشوویان باعث می اصوالً  (.818: 8331، 8تبدیل شوند  سیگل

چندان دیده نشنود. بنا وجنود این ،      هامواد مخدر و اعتیاد در بی  آن ۀتا جامعه انتظار داشته باشد پدید

هایی را در پی داشنته  نگرانیشود که می مواردی از مصرف مواد مخدر و اعتیاد در بی  ای  گروه دیده

بیشنتر  دهنند کنه   تحقیقات داخلی نشنان منی  از طرف دیگر،  (.18: 8916 سراج زاده و فیضی،  است

نگرش بنه مصنرف الکنل کمتنر      ۀلأمس مقابل،مبذول بوده است و درالکل مصرف  ۀتوجهات به مسأل

قنرار   بررسنی منورد   نینز  و عنصر نگنرش در تحقی  پیش ر رو،ای ازکانون توجه محققان بوده است. 

 خواهد گرفت. 

یک حالت آمادگی ذهنی و عصبی اسنت کنه از    ،نگرش»کند: آلپورت نگرش را چنی  تعریف می

هنای وابسنته بنه    ها و موقعینت یابد و بر واکنش فرد نسبت به تمامی موضو طری  توربه سازمان می

به  نگرشتوان می ،روای از(. 789: 8919شا شریای،  پا «گذاردتأثیر مستقیم و پویا بر جای می ،نگرش

مصرف مشروبات الکلی را به عنوان تمایل و کشش فرد به استااده از مواد الکلی یا اعمنال منرتب  بنا    

عنصنر  . که قابل تقسیم به سه بعد شناختی، عاطای و رفتناری اسنت   دکرهای الکلی تعریف نوشیدنی

ها و افراد نسبت به پدیده. یک شی یا اندیشه است ۀشخص دربارشامل اعتقادات و باورهای  ؛شناختی

هنای مختلانی بنه    و به شنیوه  اندها و اطالعات متااوتی بودهآنچه که پیرامون آنها است، دارای آگاهی

افنراد در مقایسنه    ،و لذا یابندهای متااوتی از آن دست میپردازند و به ادراکات و شناختپردازش می

                                                            
1.Seigel 
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عنصر دوم نگرش، عنصر احساسی . نسبت به جهان پیرامون خود دارند های متااوتیبا یکدیگر نگرش

های مختلنف در جهنان   ها بر اساس باورها و اعتقادات خود نسبت به پدیدهانسان. یا عاطای آن است

سومی  عنصر نگرش، عنصر رفتناری آن   .و عواطف گوناگونی هستند اتپیرامون خود، دارای احساس

ای خاص، عنصر رفتاری نگنرش محسنو    عمل و آمادگی برای پاسخگویی به شیوه تمایل به. است

فردی که نگرش مثبتی نسبت به یک شی یا یک موضو  دارد، تمایل و آمادگی بیشتری دارد . شودمی

 .خود اقدامات و اعمالی را انوام دهد ۀمورد عالق ۀتا در همان زمین

هنا از  ای کامالً مستقیم هندایت کننند. نگنرش   به شیوه توانند رفتارها راشده، میهای تثبیتنگرش

تری تحت تنأثیر قنرار   شدهحسا  ۀهای خاص، رفتار را به شیواندازی مقاصد عمل به شیوهطری  راه

: 8938کنند  اسمیت و مکی، ریزی میخود رفتار منطب  با نگرش را برنامه ۀدهند. مقاصد نیز به نوبمی

به  ،ل مصرف مواد در افرادی که نگرش مثبت یا خنثی نسبت به مواد دارنداحتما از نظر بوتوی  (.910

شود که نظر و رویکرد مثبتنی در رابطنه بنا    ای زمانی آغاز میمرات  بیشتر است. مصرف هر نو  ماده

زمنان شنرو     ۀکننند نگرش و باورهای مثبت به منواد، تسنهیل   ،واقعمصرف آن وجود داشته باشد. در

بنا بررسنی نگنرش     رو،این  از(. 816: 8938، فینی، حناتمی، و مرداننی  شیخ، یانمصرف هستند  کاوس

د و بنا بررسنی   کنر بیننی  توان رفتار و میزان آمادگی برای رفتار را پیشدانشوویان به مصرف الکل می

 گیری نگرش، گامی در جهت تبیی  آن برداشت. چگونگی شکل

فشنار   ۀتوان به نظریاند، میرفتارهای انحرافی پرداخته ۀشناسانتبیی  جامعههایی که به در میان نظریه

. در این   است شناسیهای مهم و نسبتاً جدید در مباحث جرمد که یکی از نظریهکراشاره  8ویعمومی اگن

در میان جوانان به فشارهایی که در زنندگی اجتمناعی بنه فنرد      رفتارهای انحرافیدالیل ارتکا   ،نظریه

رفتارهنای  از  ،ننند کهنا را تحمنل   دد و افرادی که نتوانند این  فشنارها و تننش   گربرمی ،شودتحمیل می

های این   یکی از ویژگی. کنندها استااده میها و تنشبه عنوان راهی برای کاهش ای  اضطرا انحرافی 

-می ،دهدست که به بررسی انوا  متااوت رفتارهای انحرافی که توس  مردان و زنان رخ میا نظریه ای 

رفتارهنای انحرافنی    ،مردان و زنان به دالیل گوناگون ،ویفشار عمومی رابرت اگن ۀازد. بر اساس نظریپرد

                                                            
1. Agnews General Strain Theory 
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 دبزهکاری زنان و مردان ممک  است به چن ویبرویدی و اگناز دیدگاه  .دهندمتااوتی را از خود نشان می

 :دلیل اتااق بیافتد

زننان و  ننه تواننایی بیشنتری دارنند.     مردان ممک  است احساس کنند که برای ارتکا  رفتار مورما

منثالً زننان بیشنتر اشنکال      ؛کننند پذیریشان به نحو متااوتی با منابع فشار مقابله منی دلیل جامعهه مردان ب

مانند پرخوری زیاد و مردان اغل  اشکال بیرونی رفتنار نابهنونار    ؛دهنددرونی رفتار نابهنوار را بروز می

ماننند خنانواده و ینا     ؛افنراد مقتندر   ۀدان نسبت به زنان کمتر به وسیلمثل خشونت. مر ؛دهندرا نشان می

 نسبت به رفتارهایشان دارند. تریهای درونی کمکنترل ،شوند و بنابرای ن مدرسه مثل کنترل میوالؤمس

 ،رسند منردان  نظنر منی  ه در حالی که ب ،گیرندهماالنشان را یک منبع حمایت در نظر می ،زنان گروه

و و برویدی، تااوت جنسنیتی  یبر اساس نظر اگن .گیرندالنشان را غیرشخصی در نظر میاسهای همگروه

-های زناننه و مرداننه  پذیری دختران و پسران و پذیرش نقشجامعه ۀبه نحو ،در رفتار انحرافی همچنی 

و  پذیری دختران برای پذیرش نقش زنانه در آینده، بیشتر به ناع روابن  فنردی  شان بستگی دارد. جامعه

-. روش مراقبت و پرورش نسبت به نقش زنانه ظاهراً منور به این  منی  استغلبه بر استقالل و تنهایی 

: 8088 ،8 هیگینز، پیکو رو و پیکنو رو جرم و انحراف استااده کنند  ۀکنندشود تا زنان از عوامل پیشگیری

هنا و  ستراتژی کاهش تننش مطاب  با دیدگاه اگنیو، مصرف مواد و مشروبات الکلی به عنوان یک ا (.846

وی در تبینی    ،شود که افراد در زندگی با آنها مواجه هستند، از طرف دیگنر فشارهایی در نظر گرفته می

ای همچنون  از جمله مصرف مواد و الکل از توجه به نقش متغیرهای روانشناسانه ؛ایرفتارهای منحرفانه

، 8آسنلی    ناغافنل نبنوده اسنت   و اضطرا  افسردگی، ناامیدی، سرخوردگی  :های احساسی منایحالت

مصرف الکل در ایران  ۀفشار اگنیو در زمین ۀشده بر اساس نظریاز آنوایی که تحقیقات انوام (.93: 8003

در  اسنت  گرفته بر روی مصرف سایر مواد مخدر به غینر از الکنل  و بیشتر مطالعات انوام استمحدود 

هنایی کنه در   هنا و تننش  گرفت  جنسیت دانشوویان، فشنار رنظتحقی  حاضر بر آن است تا با در ،نتیوه

 ۀو نحو کننددهد، مشخص مصرف الکل سوق مینگرش شود و آنها را به سمت زندگی به آنها وارد می

 مصرف الکل بررسی و تبیی  شود.نگرش اثرگذاری ای  متغیر بر روی فشار به سمت 

                                                            
. Higgins, Piquero, & Piquero   1 

2. Asselin 
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  مبانی نظری .2

رت اگنیو در داخل کشور تحقیقنات محندودی صنورت گرفتنه     فشار عمومی راب ۀدر رابطه با نظری

شناسی، تا حدودی در های دیگر در مبحث جرمد که ای  نظریه، نسبت به نظریهکرتوان اذعان است. می

. در اسنت تری  دالیل ضرورت شناخت این  نظرینه   ایران ناشناخته مانده است و همی  امر یکی از مهم

مصرف الکنل   وضعیتنظر از چهارچو  نظریشان به بررسی د که صرفشوادامه به تحقیقاتی اشاره می

 اند.در بی  دانشوویان پرداخته

 480( در نمونه مورد مطالعه متشنکل از  8930 ، شواعی زاده، جعاری، و ناصر خاکی خانی مقدم

ینان  (، قلدرصد 88نار از دانشوویان دانشگاه علوم پزشکی تهران دریافتند که فراوانی مصرف سیگار  

 ( بوده است. درصد 88( و الکل  درصد 9/89 

به این    تهران دانشگاه اجتماعی علوم دانشکدۀ دانشوویان ( در مطالعۀ8938  همتی و نیاعلیوردی

 الکلی مصرف مشروبات به بیشتری گرایش عاطای رفتاری، در ابعاد شناختی، نتیوه رسیدند که مردان

 برخنوردار  الکلنی  مشروبات به متوسطی گرایش از سخگویانپا از درصد 1/76مومو ، اند. درداشته

 اند. بوده

( در مطالعۀ خود به منظور بررسی قدرت تبیی  نظریۀ فشار در تبیی  8938علیوردی نیا و خاکزاد  

مصنرف   که رفتارهای انحرافی از جمله مصرف مواد و الکل در میان دانشوویان به ای  نتیوه رسیدند

 . درصد بود 9/85مشروبات الکلی 

( دربارۀ آزمون نظریۀ فشار دریافتند که فشار اعم از عندم دسنتیابی   8003  8فروجیو، زامارو، و لوری

اند؛ بلکه مثبت و حضور محرک منای نقش متغیر مستقل را ایاا نکرده به اهداف ارزشمند، حذف محرک

   اند.متغیری میانوی بوده

 بنا  جنسیت و وضعیتی متغیرهای فشارها، چگونه در خصوص اینکه( 8003  آسلی  ۀنتایج مطالع

 علت و داشتند گرایش الکل و مواد مصرف به زنان از بیشتر مردان که دهدمی نشان ،ارتباط دارند هم

در  الکنل  مصنرف  روی بر فشارها اثر مقابل،در گردد.میبر آنها در اجتماعی حمایت به کمبود امر ای 

 .بود معنادارتر زنان

                                                            
1. Froggio, Zamaro, & Lori 
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نشان داد که بنه   در میان دانشوویان کالج مطالعه (8088  8، و پسک، پولس، لتیمرکیوزوالزمطالعه 

زا احتمال مصرف نوشیدنی انرژیزا در ماه گذشته، انرژی هاییدنیازای هر واحد افزایش مصرف نوش

زا هنای اننرژی  درصد و مصنرف نوشنیدنی   10درصد، مصرف بیش از اندازه الکل  10در ماه گذشته 

 ابد. یدرصد افزایش می 30ا الکل در ماه گذشته مخلوط ب

در  ورودی الکنل و دخانینات   به برآورد شنیو  مقندار  خود تحقی   ( در8088  8و تیانگو روزالس

بررسنی عوامنل وابسنته بنا هنر دو رفتنار        ،میان دانشوویان دانشگاه فدرال پلوتاس برزیل و همچنی 

سال بودنند.   80درصد از پاسخگویان زیر  9/78زن و  درصد 59/ 3دهد که ها نشان میپرداختند. داده

، الرنته در ماه یا کمتر الکل مصرف کردند. باردرصد از افراد نمونه یک 45در خصوص الکل ورودی، 

هدف بررسی الگنوی مصنرف الکنل و مسنتی در     پژوهشی با ( 8089  9پرتی واتل، گریات، و گرلت

فقره مسنتی   6درصد از افراد  7/80. نتایج نشان داد که انوام دادنددانشوویان علوم ورزشی فرانسوی 

را در سال گذشته گزارش کردند. دانشوویان مرد دفعات بیشتر الکل نوشیده و دفعات بیشتری نیز بنه  

 نسبت دانشوویان زن دچار مستی شدند. 

ورت متأساانه در کشور ما مطالعات بر روی مشروبات الکلی برخالف مواد اعتیادآور دیگر به صن  

ها، در قال  مواد مخدر بررسی شده است. در صورتی که باید بنه  بلکه بیشتر پژوهش ؛گسترده نیست

هنای اخینر افنزایش شنایان     طی سال ،کردهکه شیو  مصرف آن در بی  قشر تحصیلمشروبات الکلی 

 کزمتمر تحقیقات اغل  ،به عنوان یک متغیر مستقل توجه بیشتری شود. همچنی توجهی داشته است، 

 در« الکنل  نگرش به میزان مصرف» بررسی پی در حاضر تحقی  کهحالی در هستند، «مصرف» امر بر

  .است دانشوویان میان

عوامل مؤثر در مصرف الکل شامل:  ،در برخی از مطالعاتی که در داخل کشور صورت گرفته است

واده، ناامیدی تحصنیلی  اقتصادی، احساس آنومی، وجود فرد الکلی در خان -جنسیت، پایگاه اجتماعی

در مطالعنات   غینره اسنت.   وتقلیند از دوسنتان    و شغلی، کاهش استرس و فشار روانی، کس  لذت،

 ،عواملی مانند جنسیت و ملیت و فرهنگ تأثیر بسزایی در میزان مصرف الکل دارد. همچننی   ،خارجی

                                                            
1. Velazquez , Poulos, Latimer, &  Pasch 

 Rozales, Thiago.2 

3. Lorente, Peretti-Watel, Griffet , &  Grélot  

http://alcalc.oxfordjournals.org/search?author1=Patrick+Peretti-Watel&sortspec=date&submit=Submit
http://alcalc.oxfordjournals.org/search?author1=Jean+Griffet&sortspec=date&submit=Submit
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کل، فشار همسناالن، فشنار   از عواملی مانند س ، تبلیغات، عوامل محیطی از قبیل امکان دسترسی به ال

از دورنی، کمبود حمایت اجتماعی و وجود فرد الکلی در خنانواده و دوسنتان نینز نبایند غافنل شند.       

مصنرف الکنل در اینران محندود      ۀفشار اگنیو در زمین ۀشده بر اساس نظریآنوایی که تحقیقات انوام

 ،در نتیونه  اسنت، ه غیر از الکل گرفته بر روی مصرف سایر مواد مخدر بو بیشتر مطالعات انوام است

هایی که در زندگی به ها و تنشگرفت  جنسیت دانشوویان، فشارنظرتحقی  حاضر بر آن است تا با در

اثرگنذاری این     ۀو نحوند کدهد، مشخص شود و آنها را به سمت مصرف الکل سوق میآنها وارد می

 ی  شود.بررسی و تبی ،مصرف الکلنگرش به فشار به سمت  متغیر بر

مرتون، کوه ، کلووارد و اهلنی    که توس  افرادی همچونکالسیک فشار  یۀقبل، نظر هتا چند ده

ی  معنا که بسیاری از ه اشد. بکالن محسو  می ۀنوعاً به عنوان یک نظری ،از لحاظ توربی ،مطرح شد

شند  لنی و   های مربوط به اهداف و دستاوردهای مادی آزمنون منی  آن، از طری  شاخص هایهفرضی

فشنار   ۀتحقیقات راجع به فشار و پرخاشگری را بنه نظرین   ۀرابرت اگنیو پیشین (.886: 8001، 8کوه 

د. به نظر وی فشار نقش مهمی در تبیی  جنرم  کروارد  ،خود که بیشتر صبغه روانشناسی اجتماعی دارد

د. وی عالوه بر کرنیز تأکید  به رواب  منای با دیگران بایداما در ای  نو  فشار  ؛کندو بزهکاری ایاا می

رک شدن اهداف، فشار ناشی از حذف محرک مثبت و فشار ناشی از حضور محفشار ناشی از مسدود

فشنار سنه    ۀو در شکل جدید نظرین یرابرت اگن (.84: 8004، 8 فرانسیس فشار افزود ۀمنای را به نظری

به صورت جداگانه مورد بررسنی قنرار    ،کند که در ادامه هر یک از ای  منابعنو  منبع فشار معرفی می

  خواهد گرفت. 

فشنار   ینۀ اولی  نو  فشار در نظر 9مند مثبتعدم دستیابی به اهداف ارزشکند که اگنیو استدالل می

احتماالً بیشتر از سنایر جوامنع سنب  انسنداد      ،ایای با داشت  چنی  مشخصهکه جامعه است عمومی

عی افراد را به سمت تأکید بیشتر بر اهداف خاصی هدایت شود. به طور خاص، چنی  جواماهداف می

سنازد  تنر منی  های مشرو  مشنکل و دستیابی به چنی  اهدافی را برای افراد از طری  کانالاست کرده 

این  فشنار خنود دارای سنه     (. 8916، ، ریناحی و موسنوی  علیوردی نیا به نقل از 884: 8333 اگنیو، 

                                                            
1. Lee and Cohen 

2. Francis 
3. Failure to Achieve Positively Valued  Goals 
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اسنت کنه کنانون     ها، گسستگی بی  آرزوها و توقعاتگسستگی اولی  مورد از ای موموعه است. رزی

شدن هندف ایوناد   (. منبع دیگر فشار که در نتیوۀ مسدود8916، های فشار پیشی  است  هماننظریه

گسست بی  انتظارات و دستاوردهای واقعی است. ای  فشار به عنوان گسست بی  آن چیزی شود، می

: 8004، 8قادرند تا به آن برسند  کارس  ن برسند و آنچه که آنها واقعاًاست که افراد انتظار دارند تا به آ

بی  درآمدهای منصاانه  آنچه کنه بایند باشند( و     که شودزمانی ایواد می ،سومی  نو  گسستگی(. 80

 (.801: 8938علیوردی نیا و خاکزاد،   شکاف ایواد شود درآمدهای واقعی

که شخص به آن عنادت   8یحذف محرک ارزشمند مثبتاز  فشار نو  دومو، یمطاب  با دیدگاه اگن 

های فشار کالسیک که تنهنا  و با نظریهیاگن (.817: 8007، 9باو، هس، و پی  شودایواد می ،کرده است

و ین دهنند، مخالانت کنرد. اگن   اند، مورد آزمون قرار میهای مثبت ارزشمندی را که حذف شدهمحرک

 ؛های دردناکبه ای  دسته اضافه شود: پرهیز و دوری از وضعیتد که عناصر دیگری نیز باید کراظهار 

فشار زینادی را   ،گیردبه عنوان نمونه یک کودک وقتی که از نظر جسمی و جنسی مورد آزار قرار می

ممک   فرددر ای  موقع  شود،اگر فشارهای دوران کودکی منور به خشم  ،عالوه بر ای  ؛کندتوربه می

 (.893: 8080 ،7و رودریگز  بل شاو «ان یک مکانیسم جایگزی  استااده کنداست از بزهکاری به عنو

-گرفت  شخص در معرض موقعیتقرار د.شوایواد می 5وجود یک محرک منایبا  فشار نو  سوم

اسنتااده  شدن، منورد سنو   بودن، تنبیه بدنیمانند قربانی جنایت ؛کنندهدهنده و حوادث ناامیدهای آزار

ای  سه منبع فشنار  (. 815: 8007، باو، هس و پی هماآلن آمیز با والدی  یا واب  منازعهگرفت  یا رقرار

دهند و ای  احساسات منای نیز فشار نسنبت بنه اعمنال    احتمال وقو  احساسات منای را افزایش می

، وین  اگن اسنت واقع، رفتارهای بزهکاران واکنشی علیه ای  فشارها شود که دربزهکارانه را موج  می

  (.77: 8008 ،6کول  و رایت برزینا،

                                                            
1. Carson 

2. Removal of Positively Valued Stimuli 

3. Bao, Haas, &  Pi 

4. Belshaw and Rodriguez 

5. Presentation of  Negative Stimuli 

6. Brezina, Cullen, & Wright 
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خصوص در جنرایم  به ،گری اثر فشار بر روی بزهکاریخشم نقش کلیدی در واسطهدر ای  نظریه، 

-که خشم، سطح احساس آسی  فرد را افزایش منی  استکند. ای  امر به ای  دلیل آمیز ایاا میخشونت

دهند و مواننع را کناهش    فرد برای درگیری نیرو میکند، به تمایل ایواد می ،انتقامیا  دهد و برای تالفی

 ،فشنار عمنومی   ۀنظرین  از طنرف دیگنر،    (. 8007، به نقنل از بناو، هنس و پنی     8338هد  اگنیو، دمی

و رفتناری( را کنه افنراد در    عناطای  راهکارهای تقنابلی غینر از جنرم  راهکارهنای تقنابلی شنناختی،       

 ۀبنه عقیند   (.58: 8338 له کنند، معرفی کرده است  اگنینو، توانند با فشار مقابچهارچو  ابزار قانونی می

و زمانی که افراد در زندگی، با فشار مواجه شوند از سه استراتژی شناختی، عاطای و رفتناری بنرای   یاگن

برای مثنال،   ؛گیردها صرفاً رفتارهای بزهکارانه را در بر نمیای  مکانیسمکنند. رهایی از فشار استااده می

دانسنت  فشنارها بنا    اهمیتشمردن و یا بیی جایگزی  شناختی، فردی ممک  است با کوچکدر استراتژ

 ،شنود مکانیسم جایگزی  رفتاری که توس  افراد به کار گرفته می ،ویآنها مبارزه کند. بر اساس دیدگاه اگن

 ؛د باشند آوردن چیزهای ارزشنمن دستهکردن و یا بای برای حاظشدهریزیممک  است رفتارهای برنامه

های مثبت را افزایش دهند ینا  محرکبا استااده از مکانیسم جایگزی  رفتاری، افراد ممک  است  ،بنابرای 

های منای را حذف کنند. استراتژی جایگزی  عاطای به طور بارزی با احساسات منای کنه  اینکه محرک

مصرف کنند تا احساساتشنان را  . افراد ممک  است مواد و یا الکل استدر ارتباط  ،ناشی از فشار هستند

های ایروبینک را بنرای مقابلنه بنا فشنارها بنه کنار برنند         های جسمانی و تکنیکپنهان کنند و یا تمری 

فشنار   ۀاز نظرین  زینر  هنای هحاضر به دنبال آزمون فرضنی  تحقی (. 888: 8938 علیوردی نیا و خاکزاد، 

 :استعمومی رابرت اگنیو 

یابی به اهداف ارزشمند مثبنت و گنرایش بنه مصنرف مشنروبات      بی  فشار ناشی از عدم دست -8

 مثبت وجود دارد. ۀالکلی دختران و پسران رابط

بی  فشار ناشی از حذف محرک مثبت و گرایش به مصرف مشروبات الکلی دختران و پسران  -8

 مثبت وجود دارد. ۀرابط

کلی دختران و پسران بی  فشار ناشی از حضور محرک منای و گرایش به مصرف مشروبات ال -9

 مثبت وجود دارد. ۀرابط
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بی  فشار ناشی از وضعیت نامساعد همسایگی و گرایش به مصرف مشروبات الکلی دختنران   -7

 مثبت وجود دارد. ۀو پسران رابط

مثبنت وجنود    ۀبی  افسردگی پسران و دختران و گرایش به مصرف مشروبات الکلی آنها رابط -5

 دارد.

 .مثبت وجود دارد ۀدختران و گرایش به مصرف مشروبات الکلی آنها رابطبی  خشم پسران و  -6

 روش تحقیق .3

مشغول به  39-38دانشوویان دانشگاه مازندران که در سال تحصیلی  ۀیکلّ ،جمعیت تحقی  حاضر

آمناری   ۀه عنوان جامعن ب نار از دانشوویان دانشگاه مازندران 3183 ،مومو در .است ،اندتحصیل بوده

ای متناس  اسنتااده شنده   گیری تصادفی طبقهبرای تعیی  حوم نمونه از روش نمونه  شدند و انتخا

نانر در نظنر گرفتنه     700درصد  35گیری در سطح اطمینان حوم نمونه برحس  خطای نمونه است.

هنا منورد اسنتااده قنرار     آوری دادهروشی که در ای  تحقی  برای جمنع  (.41: 8914شود  دواس، می

پرسشننامه در بنی     710تعنداد   ،در تحقین  پنیش رو  . اسنت وش پیمایشی از نو  مقطعنی  گرفت، ر

پرسشنامه منورد   764 ،نهایتدر ،های مخدوش  پرسشنامهگذاشتدانشوویان توزیع شد و پس از کنار

 توصیف و تحلیل قرار گرفت. 

ی  همبسنتگی،  ها از آمارهای توصیای و آمارهنای اسنتنباطی  ضنر   به منظور توزیه و تحلیل داده

 ۀین کلّ ،رگرسیون چندگانه( استااده شده است. همچننی  ها و میانگی  ۀمقایستحلیل واریانس و آزمون 

به انوام رسیده  (SPSS افزاری علوم اجتماعی نرم ۀها با استااده از بستعملیات اجرایی پردازش داده

  است.

: 8916 بیکر،  سنوش آن بستگی داردهای توربی اعتبار سنوش بر تطاب  ماهوم با معرف :1اعتبار

های تحقی  از روش اعتبار محتوا و بنرای مقیناس متغینر وابسنته از     جهت تعیی  اعتبار مقیاس(. 891

گرش نسبت به مصرف مشنروبات الکلنی   های تااوت میانگی  نآزموناعتبار سازه استااده شده است. 

گی  گرایش پسران به طور معناداری بیشتر از ای  است که میان ۀدهندنشان ،ایبرحس  متغیرهای زمینه

                                                            
1. Validity  
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های مهم گرایش به مصنرف  دختران است. تحقیقات حکایت از ای  دارد که جنسیت یکی از همبسته

آسلی   مشروبات الکلی است. نتایج برخی از تحقیقات در خصوص مصرف مشروبات الکلی از جمله

در راستای تحقین   ( 8938دی نیا و خاکزاد  علیور، (8088 پولس، لتیمر، و پسک  ،والزکیوز (،8003 

توان گات که مقیاس سنوش نگرش دانشنوویان نسنبت بنه الکنل دارای     رو، میای از .هستند حاضر

کرونبناخ   دن پایایی از روش ضنری  آلانای  کردر ای  تحقی ، برای مشخص نظری است. ۀاعتبار ساز

 استااده شده است. 

 عملیاتی متغیرهاتعریف 

ای  متغیر مستقل با استااده از چهار بُعد  هدف شنغلی،   ی به اهداف ارزشمند مثبت:عدم دستیاب

-( مورد سنوش قرار خواهد گرفنت. مُعنرف  شدههای مسدودفرصت هدف تحصیلی، هدف عاطای،

برقنراری روابن    ، موفقینت تحصنیلی  ، موفقیت شغلی، موفقیت منالی ای  ابعاد شامل: های مربوط به 

. مینزان  اسنت  دم موفقیت شغلی و عدم موفقیت در برقنراری روابن  صنمیمانه   ع ،صمیمانه با دیگران

 علیوردی  با استااده از تحقیقات پیشی  گردآوری شده است ها نیزگویه. است 6/0آلاای متغیر مزبور 

  .(8938نیا و خاکزاد، 

ف به عنوان متغیر مستقل به دو بُعد حذف محرک مثبت مربوط به خانه، حذ: حذف محرک مثبت

طنالق، ازدواج موندد، بیمناری،    ها شنامل:  تقسیم شده است. مُعرّف ،محرک مثبت مربوط به دانشگاه

میزان آلاا . است توربیات منایمنای با دوستان،  ۀ، رابط، بیکاری، اختالف خانوادگی و خودکشیگمر

وردی نینا و   علین  اسنت ها مبتنی بر تحقیقات پیشنی   گیری مُعرّفروند شکلبوده است.  5/0برابر با 

  (.8938خاکزاد، 

متغیر مستقل دارای سه بُعند  روابن  منانی در    ، به عنوان تحقی  حاضر درحضور محرک منفی: 

اخنتالف بنا   نند از:  اها عبنارت مُعرّف. استزای زندگی، رواب  منای در دانشگاه( خانه، وقایع استرس

، شندن اسنتعدادها  گنرفت  تننش، نادینده  ، بودنسلطهشدن از سوی خانواده، تحتگرفتهخانواده، نادیده

رابطه با دوسنت صنمیمی    قطعشدن از سوی اساتید، رواب  سرد، نادیده گرفته، مشکالت مالی، آسی 
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های مربوط به ای  متغیر برگرفته از تحقیقاتی است که قنبالً  گویه .است 1/0آمده دستهآلاای ب. است

  (.8938اکزاد،  علیوردی نیا و خ .باره صورت گرفته استدر ای 

بنا  زا بنه عننوان عناملی فشنار    متغیر وضعیت نامسناعد همسنایگی    :د همسایگیوضعیت نامساع

احساس خوشحالی در همسایگی، رفتار وندالیسنتی در همسنایگی، سنرقت در    هایی همچون: مُعرّف

و  اسنت  4/0مقندار آلانا   . شند سننوش خواهند   فروش مواد مخدر در همسایگی وهمسایگی، خرید

 (.8938 علیوردی نیا و خاکزاد،  استشی  ها نیز برگرفته از تحقیقات پیفمُعرّ

-حاالت عاطای منای به عنوان متغیر مستقل با دو بُعد افسردگی بنا مُعنرّف   :حاالت عاطفی منفی

زگنی، احسناس   انگیبودن، احساس بنی حوصلگی، ناتوانی در حل مشکل، احساساتیاحساس بیهای 

. اسنت  کنردن عصنبانیت  نساس عصبانیت، ناسازگاری با والندی ، پنهنان  احسستی، احساس ناراحتی، 

بنر مبننای   هنا نینز   گوینه دست آمده اسنت.  ه ب 4/0و بعد خشم  1/0میزان آلاای بعد افسردگی معادل 

 (.8938 علیوردی نیا و خاکزاد، تحقیقات پیشینی است که در ای  زمینه صورت گرفته است 

سازی برای عملیاتی. است حاضر تحقی  ۀوابست متغیر :الکلی مشروبات مصرف به نگرش نسبت

متغینر   .شند ( اسنتااده  8938ای  ماهوم، مقیاس نگرش نسبت به مصرف الکل علیوردی نیا و همتنی   

و آلانای   رفتناری اسنت   -عد شناختی، عناطای نگرش نسبت به مصرف مشروبات الکلی دارای سه بُ

هنای  هنا و گوینه  هنا، معنرف  لاهؤهر یک از م (8  ولدر جدد. شبرآورد  1/0ای  تحقی   ۀمتغیر وابست

 مربوط به ابعاد ذکر شده است. 

 سازی متغیر نگرش نسبت به مصرف مشروبات الکلیفرآیند عملیاتی -1 جدول

 گویه معرف هامؤلفه بعد متغیر

لی
الک

ت 
وبا

شر
ف م

صر
ه م

ت ب
سب

ش ن
گر

ن
 

تی
اخ

شن
 

کل
ت ال
ضرا
م

 

 هدر دادن سرمایه
را دور  خود ۀدهند، سرمایمشروبات الکلی پول میافرادی که بابت خرید 

 .ریزندمی

 خطر مصرف الکل
 .آور استمصرف مشروبات الکلی زیان

 .ارزدخطر ناشی از مصرف مشروبات الکلی به لذتش نمی

دادن کنترل دستاز
 رفتاری

 .اگر فرد ظرفیت داشته باشد، مصرف مشروبات الکلی چندان هم بد نیست

 .اگر فرد بتواند خود را کنترل کند، مصرف مشروبات الکلی مشکلی ندارد

 و 
ری
یما
ب

یاد
اعت

 

صدمه به افراد و ایواد 
 بیماری

ضعف  دچار کنند،می مصرف الکلی مشروبات طوالنی مدت به که افرادی
 .و بیماری خواهند شد
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 ایواد فرد برای مشکلی سالمتی، لحاظ به الکلی مشروبات مصرف

 نمی کند 

 بودن الکلآوراعتیاد

آورند که رهایی از آن بسیار سخت مشروبات الکلی با خود نوعی اعتیاد می
 .است

 .اما به آن معتاد نشد ؛توان مشروبات الکلی مصرف کردمی

فی
عاط

 

واد
ای

 
ت
حاال

ت 
 مثب
ای
عاط

 

 .انگیز استمصرف مشروبات الکلی هیوان یانگیزهیوان

 ادیافزایش ش
شود که فرد احساس شادی بیشتری مصرف مشروبات الکلی باعث می
 .ندک

 .بخش استمصرف مشروبات الکلی بسیار لذت بودنبخشلذت

 احساس بلوغ
خواهد ثابت کند که ، میدنکوقتی فردی مشروبات الکلی مصرف 

 شخصیتش بالغ شده است.

ش
کاه

 
ت
حاال

 

ای
ی من
طا
عا

 

 تواند خشم فرد را کاهش دهد.صرف مشروبات الکلی میم کاهش خشم و ناراحتی
 اش را از یاد ببرد.شود فرد ناراحتیمصرف مشروبات الکلی باعث می کاهش غم و غصه

 روانی است. فشارهای کردنکم برای خو  راهی الکلی مشروبات مصرف کاهش فشار روانی

القه
ع

دی
من

 و 
بی

گی
الق
ع

 

به  نسبت منای احساس
 ف شروباتمصر

 با نوشیدن زیاد مشروبات الکلی مشکلی ندارم.

 مصرف داشت  دوس

 کنندگان الکل
 به طور کلی از افرادی که مشروبات الکلی مصرف می کنند، خوشم می آید.

ری
رفتا

 

اط
ارتب

 با 
راد
اف

 

ف
صر
م

 
ده
کنن

لی 
 الک
ت
ربا
مش

 

 برم.کنندگان مشروبات الکلی لذت میو آمد با مصرفاز دوستی و رفت معاشرت با فرد الکلی
 اتاقی شوم.کند، همحاضرم در لزوم با فردی که مشروبات الکلی مصرف می الکلی فرد با بودناتاقیهم

 کند به مسافرت بروم.حاضرم با فردی که مشروبات الکلی مصرف می الکلی فرد با رفت مسافرت

 الکلی فرد با کردن لمعام
اگر بخواهم چیزی بخرم یا باروشم دوست ندارم فروشنده یا خریدار 

 کننده مشروبات الکلی باشد.مصرف

 مشروبات الکلی باشد. ۀکننددوست ندارم با کسی ازدواج کنم که مصرف الکلی فرد با کردنازدواج

گی
ماد
آ

 
ای
بر

 

ف
صر
م

 
کل
ال

 

 ممک  است مشروبات الکلی مصرف کنم.، منزل تنها باشماگر در  تنهایی در الکل مصرف
 حاضرم با دوستانم مشروبات الکلی صرف کنیم. دوستان با الکل مصرف

مصرف الکل در جش  و 
 مراسم

ها که دیگران مشروبات ها و عروسیهایی مانند پارتیها و جش در مهمانی
 کنم. نوشند، م  هم حاضرم با آنها آن را صرفالکلی می

 خوابگاه در الکل مصرف
اگر فرصتش فراهم شود، در خوابگاه دانشوویی یا خانه با دوستانم 

 کنم.مشروبات الکلی مصرف می

 هایافته.4

 های توصیفییافته. 1. 4

 درصد از  1/99درصد از پاسخگویان دختر و  8/66مطاب  با آمار توصیای در تحقی  حاضر، 
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در میان پاسخگویان، افنراد گنروه    .است سال 81-94سنی پاسخگویان  ۀامند. هستندپاسخگویان پسر 

سال با  99-94پاسخگویان گروه سنی و ان بیشتری  تعداد پاسخگوی ،درصد 4/61سال با  81-88سنی 

. ل هسنتند متأهن درصد  6/89درصد از پاسخگویان مورد و  4/15 کمتری  تعداد را دارند. ،درصد 8/0

کمتری   درصد 4/8با  یپاسخگویان مقطع دکتر وبیشتری   ،درصد 7/44با  مقطع تحصیلی کارشناسی

ای کنه  طبقنه  سپسمتوس  قرار دارند.  ۀبیشتر پاسخگویان در طبق فراوانی را به خود اختصاص دادند.

ای سومی  طبقنه . است متوس  رو به پایی  ۀطبق ،درصد( در آن جای گرفتند 6/83بیشتر پاسخگویان  

. اسنت متوس  رو بنه بناال    ۀطبق ،دانستنددرصد( خود را به آن متعل  می 9/87ویان  که بیشتر پاسخگ

. تعداد اندکی از بوده استدرصد  9/9 با باال ۀطبقای که پاسخگویان در آن قرار داشتند، چهارمی  طبقه

 داشتند.پایی  قرار  ۀدرصد( در طبق3/0پاسخگویان  

گانه  شناختی، عاطای و رفتاری(، نتایج عاد سهدر خصوص توزیع پاسخگویان تحقی  بر حس  اب

 3/18این  اسنت کنه     ۀدهندمربوط به نگرش شناختی نسبت به مصرف الکل بر حس  جنسیت نشان

درصند از   8/81درصند از دختنران و    6/87درصد از پسران نگرش خنثی،  9/41درصد از دختران و 

پسران نگرشی منای نسبت به مصنرف   درصد از  5/9درصد از دختران و  7/8پسران نگرش مثبت و 

 اند. الکل از خود نشان داده

درصند از پسنران    4/60درصند از دختنران و    1/56در خصوص بُعد عاطای، مطاب  با جنسنیت،  

درصند از   5/87درصند از پاسنخگویان     8/6مقابنل، تنهنا   اند. دردارای نگرش خنثی در ای  بعد بوده

انند. همچننی ،   مثبت نسبت به بعد عاطای مصرف الکل داشنته درصد از دختران( نگرشی  8پسران و 

درصد از پسنران( دارای نگرشنی منانی     1/87درصد از دختران و  8/78درصد از پاسخگویان   1/95

 اند.نسبت به بعد عاطای مصرف الکل بوده

ابل، تنها مقاند. دردرصد را پسران تشکیل داده 4/75درصد را دختران و  8/45در بُعد رفتاری نیز،  

درصد از دختران( دارای نگرش مثبتی نسنبت   9/8درصد از پسران و  3/3درصد از پاسخگویان   8/7

درصد از دانشوویان نگرشی خنثی نسبت به بعد  5/90 ،اند. همچنی به بعد رفتاری مصرف الکل بوده

 دختران(.  درصد از  5/89درصد از پسران و  7/77اند  رفتاری مصرف الکل از خود نشان داده



 949                             ...نگرش نسبت نقش متغیرهای فشار در تبیی                            شمارة اول   

درصد از پاسخگویان دختر، نسبت به مصرف  5/57درصد از پاسخگویان پسر و  5/90 ،مومو در

درصد از دختران نگرش خنثنی و   8/75درصد از پسران و  9/69نگرش منای دارند.  مشروبات الکلی

درصد از دختران نگرش مثبتی نسنبت مصنرف مشنروبات الکلنی اعنالم       7/0درصد از پسران و  8/6

نسبت به مصرف مشروبات الکلی در بی  دانشوویان ای  پژوهش نگرشی خنثنی   ،طور کلاند. بهدهکر

 وجود دارد.

 های تبیینییافته. 2. 4

 هاآزمون تفاوت میانگین

 های متغیر نگرش به مصرف مشروبات الکلی و حاالتآزمون تفاوت میانگین -2جدول 

 حسب جنسعاطفی بر  

حاالت عاطای میانگی  

 ایمن
 میانگی   احساس خشم میانگی  افسردگی

نگرش به مصرف میانگی  

 مشروبات الکلی
 متغیر مقوله

t- test  میانگی t- test  میانگی t-test  میانگی t- test  میانگی 

 

798/0=P 

75/96 

96/94 

 

034/0=P 

57/89 

13/87 

 

903/0=P 

35/88 

50/88 

 

000/0= P 

98/43 

46/40 

 پسر

 دختر

 

 جنسیت

 

 ،و دختراندر پسران  نگرش نسبت به مصرف مشروبات الکلیبی  میانگی   (8  بر اساس جدول 

گرایش مبتنی بر تااوت معنادار میزان  ۀفرضی ،نتیوه( وجود دارد. در000/0تااوت معناداری در سطح  

 فنوق  با توجه به اعداد واقع در جندول  شود.در دختران و پسران تأیید میبه مصرف مشروبات الکلی 

-در ،وت معناداری مشاهده نشنده اسنت. بننابرای    تاا و دخترانپسران و افسردگی  بی  میانگی  خشم

تاناوت معنناداری    خشنم و افسنردگی(    حاالت عاطای منای، بی  دختران و پسران از لحاظ مومو 

 رد.وجود ندا

 (به مصرف مشروبات الکلی گرش نسبتتحلیل رگرسیونی برای تبیین متغیر وابسته )ن 

بنر    فشنار(  تنأثیر متغیرهنای مسنتقل    ،در پژوهش حاضر با استااده از تحلیل رگرسیون چندگاننه 

 شنده بررسنی   گرش نسبت بنه مصنرف مشنروبات الکلنی و ابعناد آن بنا اسنتااده از روش جبنری        ن

 .است 
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 نگرش نسبت به مصرف الکل ۀکنندضرایب تأثیر مدل تبیین -3جدول 

 B (β) T Sig متغیرها

 هم خطی آمار همبستگی

مرتبه 

 صار
 تاکیکی

نیمه 

 تاکیکی

تورم 

 واریانس

ضری  حداقل 

 تحمل

به  نیافتندست

اهداف ارزشمند 

 مثبت

855/0 

061/0 864/8 806/0 850/0 063/0 065/0 386/0 038/8 

حذف محرک 

 مثبت

810/0 
088/0 944/0 406/0 876/0 088/0 083/0 185/0 886/8 

حضور محرک 

 منفی

708/0 
868/0 498/9 000/0 987/0 808/0 838/0 575/0 196/8 

وضعیت نامساعد 

 همسایگی

800/0- 
085/0- 794/0- 668/0 885/0 087/0- 098/0- 186/0 886/8 

 480/8 515/0 -098/0 -097/0 818/0 570/0 -689/0 -078/0 -040/0 افسردگی

 695/8 688/0 808/0 804/0 878/0 050/0 366/8 890/0 936/0 خشم

978/0R=                886/0 =2R                 844/4F =                 000/0Sig =  

 

درصند محاسنبه شنده     97( معنادل  Rضری  همبستگی چندگانه   باالهای جدول اساس یافتهبر

به اهداف ارزشمند مثبت، حذف محنرک  نیافت  دست است که بیانگر ای  مطل  است که شش متغیر

 97 ،محرک منای، وضعیت نامساعد همسایگی، افسردگی و خشنم بنه طنور همزمنان    مثبت، حضور 

( در مینان  Rضنری  تعینی      .همبسنتگی و ارتبناط دارد  درصد با نگرش نسبت بنه مصنرف الکنل    

درصند از   88 ،مومنو  . ای  امر بیانگر ای  است کنه شنش متغینر وارده در   است 88/0پاسخگویان ، 

های ای  جدول یافته. کننداز دختر و پسر را تبیی  می شوویان اعمتغییرات نگرش به مصرف الکل دان

بی  گرایش به مصرف الکل در مینان دانشنوویان   تری  متغیرهای پیشگویای ای  مطل  است که مهم

و متغینر خشنم بنا ضنری  تنأثیر       868/0 معنادل  متغیر حضور محرک منای با ضری  تأثیر استاندارد 

 متغیر دیگر معنادار نیستند. هارچو  هستند 890/0استاندارد 
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 بعد شناختی)مدل اول( ۀکنندضرایب تأثیر مدل تبیین -4جدول 

 
 

نگنرش شنناختی نسنبت بنه      ۀکنندتری  متغیر تبیی از میان متغیرهای مستقل، مهمدر جدول فوق، 

گرسنیونی  به اهداف ارزشمند مثبت با ضری  تأثیر اسنتاندارد ر  نرسیدنمتغیر  ،مصرف الکل در پسران

. اسنت نو  شناختی نگرش نسبت به مصرف الکل پسنران در مندل اول    ۀکنندمتغیر تبیی  80/0معادل 

دختنران   بی . در اندنسبت به مصرف الکل نداشته پسرانبر نگرش شناختی اثر معناداری سایر متغیرها 

 رگرسنیونی معنادل   به اهداف ارزشمند مثبت با داشت  ضنری  تنأثیر اسنتاندارد   نیافت  دستمتغیر نیز 

. سنایر متغیرهنا اثنر    اسنت  نگرش شناختی نسبت به مصرف الکنل  ۀکنندتری  متغیر تبیی مهم 856/0

 اند.معناداری بر نگرش شناختی دختران نسبت به مصرف الکل نداشته
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 بعد عاطفی)مدل دوم( ۀکنندضرایب تأثیر مدل تبیین -5جدول 

 
از میزان تغیینرات شنناختی نگنرش نسنبت بنه      درصد  9 فشار ۀنظری شش متغیر جدول فوق، در

از میزان تغییرات عاطای نگرش نسبت به مصرف الکنل دختنران را   درصد  80مصرف الکل پسران و 

نگرش عاطای پسران نسبت به  ۀکنندکدام از متغیرها تبیی کنند. از میان متغیرهای مستقل، هیچتبیی  می

 ،نگرش عاطای نسبت بنه مصنرف الکنل در دختنران     ۀکنندی تری  متغیر تبیمهم مصرف الکل نیستند.

اثنر  اسنت. سنایر متغیرهنا     888/0متغیر افسردگی با داشت  ضری  تأثیر استاندارد رگرسیونی معنادل  

 اند.معناداری بر نگرش عاطای دختران نسبت به مصرف الکل نداشته

 )مدل سوم( بعد رفتاری ۀکنندضرایب تأثیر مدل تبیین -6جدول 
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پسنران   نگرش رفتاری نسبت به مصرف الکنل در  ۀکنندکدام از متغیرها تبیی هیچدر ای  جدول،  

نگرش رفتاری نسبت به مصرف الکل در دختران متغیر حضنور   ۀکنندتری  متغیر تبیی مهماما  ؛نیستند

داف بنه اهن   نینافت  دسنت . متغیر است 819/0محرک منای با ضری  تأثیر استاندارد رگرسیونی معادل 

با داشت  جهت منای و ناهمخوانی  -890/0 با ضری  تأثیر استاندارد رگرسیونی معادل ارزشمند مثبت

اثر معناداری بر نگرش رفتاری دختران نسبت به مصرف تحقی  رد شده است. سایر متغیرها  ۀبا فرضی

 اند.الکل نداشته

 گیرینتیجه .5

نند از:  اکنه عبنارت   گرفته از منابع فشنار شأتهای نفشار ای  است که فشار ۀبحث اصلی در نظری

-منونر بنه شنکل   حذف محرک مثبت و حضور محرک منای  به اهداف ارزشمند مثبت، نیافت دست

شود و افراد در تالش برای رهایی از ای  احساسات منای ممک  اسنت در  گیری احساسات منای می

: 8008، 8ف مواد درگیر شوند  اسلوکمقانونی همچون بزهکاری، خالفکاری و یا مصرهای غیرفعالیت

های تااوت میانگی  نگرش نسبت به مصرف مشروبات الکلی آزمون ،تحقی  پیش رودر  (.806-805

معناداری بیشتر از  طرزای  است که میانگی  گرایش پسران به  دۀدهنای نشانبرحس  متغیرهای زمینه

های مهم گرایش به مصنرف  کی از همبستهدختران است. تحقیقات حکایت از ای  دارد که جنسیت ی

. هستننددر راستای تحقی  حاضر شده در پیشینه نتایج برخی از تحقیقات اشارهمشروبات الکلی است. 

  :تواند تااوت جنسیتی در ارتکا  جرم را به سه شکل تبیی  کندفشار عمومی می ۀنظری

کنند و ای  نو  از فشارها آنها را بیشتر میمردان نسبت به زنان انوا  متااوتی از فشار را توربه  -8

کشناند.  به سمت جرم سوق دهد. فشار در بی  مردان آنها را به سمت جرایم جدی و جرایم مالی منی 

تخریبی و یا اشکالی از خودبغرنج  آنها را به سمت خشونت خانگی، فرار از شرای  ،فشار در بی  زنان

-مردان و هم زنان در واکنش به فشار، خشم را توربه منی اگرچه هم  -8 .کشاندمثل مصرف مواد می

-همراه است. یک چنی  حالت غیره اما خشم زنان بیشتر با افسردگی، احساس گناه، اضطرا  و ؛کنند

رساننده آسی دهد و احتمال وقو  رفتارهای هایی احتمال پرخاشگری و یا جرایم جدی را کاهش می

                                                            
1. Slocum 
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آمینز  یشتر تمایل دارند تا به فشارها با ارتکا  جرایم مادی و خشونتمردان ب -9برد.را باال می به خود

ها و کنترل اجتمناعی بنا زننان تاناوت دارنند و      حمایت اجتماعی، فرصت میزان زیرا در ؛پاسخ دهند

   (.814: 8334، 8 اگنو و برویدی شونددر جرم درگیر می معموالً

به  ،ه شدیر شش فرضیه در ای  پژوهش اراگرفته و چهارچو  نظری مذکومطالعات انوام ۀبر پای

های تحقی ، متغیر نگرش نسبت به مصرف مشنروبات الکلنی بنه عننوان متغینر      منظور آزمون فرضیه

به اهداف ارزشمند مثبت، حنذف محنرک    نیافت دست های مستقل  متغیرهایوابسته در رابطه با متغیر

بنا   رو،این  ازدگی، خشم( قرار گرفت. سایگی، افسرمثبت، حضور محرک منای، وضعیت نامساعد هم

 های تحقی  به شرح ذیل است:توجه به نتایج بررسی جداول رگرسیونی، تبیی  نظری یافته

سه که داللت بر ای  داشت که میان فشار ناشنی از   ۀشمار ۀشده، فرضیمطرح ۀاز میان شش فرضی

مثبت وجنود دارد،   ۀن رابطحضور محرک منای و گرایش به مصرف مشروبات الکلی دختران و پسرا

های منانی بنرای فنرد، مینزان گنرایش فنرد بنه        به عبارت دیگر، به موازات افزایش محرک شد؛تأیید 

 ۀشنده در نظرین  هین اگنیو، یکی از منابع فشار ارا ۀباید. مطاب  نظریمصرف مشروبات الکلی افزایش می

هنای منانی مواجنه    ا محنرک و افرادی که در زندگی خود بن  استوجود محرک مضر  ،فشار عمومی

ها به سنمت رفتارهنای بزهکاراننه گنرایش پیندا      بیشتر از بقیه برای رهایی از فشار ای  محرک ،شوند

 (8007و پی، ، هس، باو  کردخواهند 

شش مبنی بر اینکه بی  خشم پسران و دختنران و گنرایش بنه مصنرف مشنروبات       ۀشمار ۀفرضی

طه بنا  در راب .یید نشدندأت هاهسایر فرضی .ورد تأیید قرار گرفتمثبت وجود دارد نیز م ۀالکلی آنها رابط

ست که فشار منور به بروز احساسات ا فشار عمومی ای  ۀاصلی نظری ۀکتن متغیر خشم نیز باید گات،

کننند تنا اثنر این      فشارهای موجود برآیند، سعی منی  ۀبرخی از افراد برای اینکه از عهدشود. منای می

 (.54-51: 8003   ارتکا  جرم یا رفتارهای انحرافی کاهش دهند  آردوان،احساسات را از طری

فشار عمومی اگنیو، به موازات افزایش خشم، گرایش  ۀنظریمستخرج از از میان متغیرهای مستقل 

ر حالی که در میان دختران به منوازات  د ،یابدنسبت به مصرف مشروبات الکلی در پسران افزایش می

 ،یابند. بننابرای   منای، گرایش نسبت به مصرف مشروبات الکلی افنزایش منی  افزایش حضور محرک 

                                                            
1. Broidy 
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تواند منور بنه گنرایش   توان نتیوه گرفت که خشم در پسران و وجود محرک منای در دختران میمی

 ای  در حالی است کنه در تحقین  علینوردی نینا و خناکزاد      نسبت به مصرف مشروبات الکلی شود.

خشم و افسردگی( و  مصرف مواد و الکل در پسران متغیر تعاملی  ۀکنندی تری  متغیر تبیمهم (8938 

 حذف محرک مثبت بوده است. 

نگرش شناختی نسبت بنه مصنرف الکنل در     ۀکنندتری  متغیر تبیی از میان متغیرهای مستقل، مهم

بنه   افت نین دسنت متغینر  دختران نیز . در میان استبه اهداف ارزشمند مثبت  نیافت دستپسران متغیر 

اگنینو  » .استنگرش شناختی نسبت به مصرف الکل  ۀکنندتری  متغیر تبیی اهداف ارزشمند مثبت مهم

: موفقینت  ؛ ماننند مندتی آوردن اهداف کوتناه دستبه ای  امر توجه داشت که جوانان بیشتر خواهان به

ها و دستیابی رمانفشار از دید وی به عنوان گسست بی  آ ،و بنابرای  هستنددرسی، مهارت و شهرت 

. افرادی که قادر نباشند تا به ای  اهنداف دسنت   استمدت مدت نسبت به اهداف بلندبه اهداف کوتاه

 کارسن ،   «هکاری خواهد شند منور به بز ،نهایتگیرد و درخشم و افسردگی در آنها شکل می ،یابند

8004 :80.) 

نگنرش عناطای پسنران     ۀکنندتغیرها تبیی کدام از مدر بعد عاطای، از میان متغیرهای مستقل، هیچ

کننده نگرش عاطای نسبت به مصرف تری  متغیر تبیی در حالی که مهم ،نسبت به مصرف الکل نبودند

خشم، در راستای  ۀطب  دیدگاه اگنیو و برویدی، تااوت در تورب» بودالکل در دختران متغیر افسردگی 

اسناس این  نظرینه،    ، بنر خصنوص بنه کنند.  میجنسیت به درک تااوت جنسیتی در بزهکاری کمک 

 ،بنابرای  .سازد. خشم زنان نوعاً با افسردگی همراه استافسردگی اثر خشم را بر بزهکاری متعادل می

: 8،8080 کاسنتر و زیتنو   «دهنند زنان کمتر از مردان بر اساس خشم خود با بزهکاری واکنش نشان می

 نگرش رفتناری نسنبت بنه مصنرف الکنل در      ۀکنندتبیی  کدام از متغیرهادر مدل سوم نیز هیچ (.881

 ۀکننند تری  متغینر تبینی   در رابطه با پاسخگویان دختر از میان متغیرهای مستقل، مهماما  ؛پسران نبودند

 بود.نگرش رفتاری نسبت به مصرف الکل در دختران متغیر حضور محرک منای 

در معرض زنان اغل   است.های منای سومی  نو  فشار، وجود محرکفشار عمومی،  ۀطب  نظری 

، جسمی و عاطایاستااده  مثل سو ؛اعضای خانواده و دیگران به وسیلۀاستااده  انوا  گوناگونی از سو

                                                            
1. Coster and Zito 
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منانی   رفتارهنای بسیاری از  در معرض ، زناناشکال بارز قربانی شدنعالوه بر ای   ؛قرار دارند جنسی

کیند  أت داری در ارتبناط اسنت،  ای که با نقش خانهمنایهای بر محرک ی،های زیاد. گزارشنیز هستند

کننند.  قنی منی  کنننده تلّ آمیز، دشوار و محندود کننده، تحقیرها را کسلدند. بسیاری از زنان ای  نقشکر

های اخیر بنا کنار   آورتر است. البته درصد باالیی از زنان طی سالزندگی خانوادگی برای زنان استرس

. آنهنا بنا تبعنیر در    هستندرو بهاز فشارها رو ایموموعهبا  هار اینوا نیز آناجباری مواجه شدند که د

شوند. شغل آنها نیز یک سری از وظایف ساده و تکراری و بدون اقتدار و آزادی رو میبهمحل کار رو

ین   ماند. درون خانه نینز ا استااده می بالها و استعداد آنها گیرد. مهارتتحرک کم را در بر می و عمل

از لحاظ جنسی نیز مورد آزار قرار دارند. مطاب  با انتظار، زنانی که فشنارهای   زنانافتد و امر اتااق می

هنای محندودی این     بیشتری برای ارتکنا  جنرم دارنند. داده    ۀانگیز، شودبیشتری بر آنها تحمیل می

زننان و جنرم آنهنا     شندن بنانی قرکنند که ارتباط زیادی بی  کنند. محققان اظهار مییید میأارزیابی را ت

شنود تنا   دهند که درآمد کم در بسیاری از زننان موجن  این  منی    ها نشان میوجود دارد. اگرچه داده

 .بسیاری از فشارها را تحمل کنند و بنابرای  بسیاری از ای  زنان تمایل به ارتکا  جرم دارند
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