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 چکیده

ابعاد مختلف  هرابط هو به منظور مطالع بوده مطالعه موردی – مقاله از نوع پژوهشیاین 

یوند اجتماعی و گرایش به مصرف الکل در میان دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی انجاا  پ

 هروش پژوهش کمی  است و با تکنیا  پیمایشای انجاا  گر تاه اسات. جامعا ه است.شد

آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلای در ساات تحصایلی 

کاوکران تعاداد  ند. حجم نمونه از طریاق  رماوتنفر بود 33211باشد که می 3179-3171

بندی شد و پس از تعیین حجم نمونه گیری تصاد ی طبقهنمونه هو به شیو ( نفر تعیین212)

ها تعیین شدند. نتایج پژوهش نشان داد که از باین و به تفکی  جمعیت هر دانشکده، نمونه

دانشاجویان   عه با میزان گرایش قط متغیر مشارکت و درگیری در جام ،ابعاد پیوند اجتماعی

الکلی رابطة معناداری نداشت، اما متغیر پیوند اجتماعی و ابعااد  مشروبات مصرف به نسبت

)دلبستگی و علاقه نسبت به هم، تعهد و باور به هنجارها و اجارای قاوانین در جامعاه(  آن

الکلای  اتمشاروب مصارف باه نسبت دانشجویان معنادار و معکوسی با میزان گرایش هرابط

                                                           
گرایش به مصرف الکل در بین دانشجویان »با موضوع  3171-3179. این مقاله از ی  کار پژوهشی که در سات تحصیلی   3

 است، استخراج گردیده است و نوع مقاله پژوهشی است. انجا  شده« دانشگاه محقق اردبیلی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن
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از طریق بررسی وضعیت پیوناد اجتمااعی در و  پیرسون داشتراساس ضریب همبستگی ب

شاناتتی باه مسااولان و بین دانشجویان محقاق اردبیلای و باا اساتفاده از تحلیلای جامعاه

ریزان اجتماعی نشان داده شد که ا زایش کیفیت پیوند اجتماعی را در بین دانشجویان برنامه

هاای اجتمااعی جادی بگیرناد. باه عباارت دیگار، بالاا باودن هش آسایبدر ارتباط با کا

گر ضعیف بودن پیوند اجتماعی های اجتماعی مانند گرایش به مصرف الکل نشانناهنجاری

 .در بین اعضای آن جامعه است

پیوند اجتماعی، گرایش باه مصارف الکال، وابساتگی، تعهاد، درگیاری و ها: کلیدواژه

  اعتقاد.

 . مقدمه1

قبل تا کنون ادامه پیدا کرده و به بیان  هشهرهای ایران که از چند ده هش بدون برنامگستر

اقتصادی و اجتماعی، آشافتگی  هکلی با توجه به پیشی گر تن روند شهرنشینی از روند توسع

)حساامیان،  و پیچیدگی هرچه بیشتر روابط اجتماعی در شهرهای ایران را در پی داشته است

ا زایش  هوابط اجتماعی در نتیج(. این آشفتگی و پیچیدگی ر37، ص. 3111اعتماد و حائری 

ها و انحرا اات اجتمااعی و بار جمعیت در شهرهای ایران منجر به ا زایش ناهنجاری بندوبی

ای که امروزه گرایش به اعتیاد گسترش  ساد و تضعیف پیوند اجتماعی گردیده است، به گونه

گی و اتتلاات در رواباط ناشی از هماین پیچیاد ،رهای ایرانو الکلیسم در بین جوانان در شه

معاه مانناد سایمانی (. پیوناد اجتمااعی در جا11، ص. 3111باشد )ر یا  پاور، اجتماعی می

شاود. باه های اجتماعی محسوب مایکند و مانعی اساسی بر سر راه آسیباجتماعی عمل می

 رد و جامعه ضعیف شده یا گسسته دهد که پیوند بین ر تاری زمانی رخ میعبارت دیگر، کج

بر این باور باود کاه اگار در  3دورکهایم (.321، ص. 3119ممتاز، ، ص؛ 3112)ستوده، باشد 

، یعنی آن نیروی کششی که ا راد یا  جامعاه را باه هام مای 2ای همبستگی اجتماعیجامعه

                                                           
1. Durkhiem 

2. Social Cohsion 
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شوند، ولای ا مینوها و هنجارهای اجتماعی همقوی باشد، اعضای آن احتمالاً با ارزش دپیوند

ر تاار "ای همبستگی اجتماعی ضاعیف باشاد، ممکان اسات مارد  باه ساوی اگر در جامعه

تمایال باه  ،کشیده شوند. به بیان دیگر، ا رادی که با اجتماع تود همبستگی دارناد "مجرمانه

اند، ممکن است تمایل به ، در حالی که کسانی که از اجتماع بریدهدتبعیت از مقررات آن دارن

 اجتماعی، سلامت تعاریف از (. یکی312، ص. 3112ص آن مقررات داشته باشند )ستوده، نق

 و است آحاد جامعه ر اه و کمیت ارتقای منظور به اجتماع با  رد تعامل شدن و درگیر کیفیت

بای  کااهش و  قار کااهش اجتماعی، امنیت اجتماعی، هسرمای ارتقای تعامل، این نهایی هنتیج

-آسایب به مربوط است. مسائل های اجتماعیآسیب ا زایش آن، مقابل قطةن اما است، عدالتی

 باا باوده اسات. همزماان اندیشامندان توجاه مورد بشری هجامع در بازدیر اجتماعی از های

 امکاان عاد  از ناشای هاایمحرومیت ها،دامنة نیازمندی گسترش و صنعتی انقلاب گسترش

 عصایان،  سااد، داردامناه و شادید ساترشگ زنادگی، نیازهاای و هااتواسته برآورده شدن

 میان، این است. در شده ایجاد هاآسیب دیگر و انحرا ات جنسی دزدی، سرگردانی، تبهکاری،

آن  با همراه که است ایپدیده اجتماعی، همسال ی  عنوانبه الکل مصرف و  مواد مصرف سوء

 حیاات نجاارهباه عملکرد ود،ربین می از موجود نظم حفظ و یابیسازمان در جامعه ناییاتو

 اجتماعی، سیاسی اقتصادی، نظا  در ساتتاری هایدگرگونی و باعث گرددمی مختل اجتماعی

 باین ارتبااط کنناد تصادیق کاه دارد بسیاری وجاود شود. شواهدمی اجتماع ی   رهنگی و

اناد داده نشاان مطالعات متعددی .باشندمی بدن به شده وارد  یزیکی و صدمات الکل مصرف

 در باین اجتمااعی ضاد و آمیازنتتشاو انواع ر تارهای بروز به منجر الکل مصرف سوء که

 مصارف مانناد هااییو نابهنجااری پرتطر ر تارهای رو، این شود. ازو جوانان می نوجوانان

بیمااری  یا  و دارد دنباات باه  ارد برای هم و جامعه هم برای را بسیاری مخرب آثار الکل،

 از پیشگیری راستا، این گر ته شده است. در نظر در کشنده هبالقو و یشروندهپ مزمن، اجتماعی

 از یکی .است مختلف علمی هایرشته در متعدد هاینظریه مستلز  کاربرد الکل، مصرف سوء
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 ایان اسات. براسااس 3بنادورا اجتماعی نظریة یادگیری زمینه، این در شده مطرح هاینظریه

  اردی نظیار عوامال و منحارف همسالان والدینی، عوامل ندمحیطی مان عوامل برتی نظریه،

 مصارف باا غیرمساتقیم یا مستقیم به طور پرتاشگری و نفس عزت اجتنابی، ایمقابله سب 

 محایط باا جواناان نوجواناان و تعامال نحو  ،هستند. بنابراین مرتبط میان نوجوانان در مواد

هاای برناماه طراحای در دارد و هااآن سالامت در ارتقااء بسازایی نقاش اطرا شاان اجتماعی

 توجاه اجتمااعی تاثثیرات باه لاز  است مصرف، سوء برای آموزشی یا و درمانی پیشگیرانه،

کلاان اسات  هایگذاریسیاست و حقوقی درمانی، عوامل به معنای توجه به این و شود بسیار

 (.722 ، ص.3171نیا، نژادقادری، مهرالحسنی، دوست، امامی، اسماعیلی، صابری)حق

 آنجاا از امارد، قرا کشورها سایر نسبت به مطلوبی وضعیت در الکل به اعتیاد نظر از ایران

 وضعیت این ثابت ماندن به تواننمی ،است نشده آوریجم  ایران الکلی دقیق معتادان آمار که

 اگار دیگر، طرف از بود. توشبین چندان کشور، معتادان الکلی شمار نیا تن ا زایش و مطلوب

 و هااروانگاردان غیرمخادر، مواد اعتیاادآور مخدر، مواد به اعتیاد از پیشگیرانه اقدامات انجا 

 باا الکال ویژهو به مواد این مصرف به گرایش که داشت انتظار باید گر ته نشود، جدی الکل

 )غلظات الکل مصرف شروع پایة گفت باید عین حات در شود. روه روب توجهی قابل ا زایش

اروپا  در مصر ی الکل میزان غلظت این که طوری به بالاست؛ ایرانی جوانان در ی(الکل مصر 

و  اسات انکاار غیرقابال الکال، باه اعتیاد معضل هر حات، است. در % 21ما  کشور در و % 1

-شاود. سارطانمی های اجتماعی محسوبآسیب از بسیاری زمینةپیش الکل مصرف متثسفانه

 دارند. ارتباط الکلی نوشیدن مشروبات با همگی پستان و کبدگلو، حنجره، مری،  دهان، های

 ،دهاد. لاذا ا ازایش هم را رودهراست و بزرگ رود  سرطان ابتلا به تطر الکل، است ممکن

 یا  نیاز و درمانی بهداشتی هایسازمان الویت مهم ی  عنوانبه باید الکل مصرف با مبارزه

نیاا، امامی، اسماعیلی، صاابریدوست، )حق گیرد قرار توجه مورد جامعه در بخشیبین برنامة

 هار مولد و  عات قشر جوانان و (. نوجوانان772-771، صص. 3171نژادقادری، مهرالحسنی، 

                                                           
1  . Bandura 
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 جوام  مهم و حساس عنصر اقتصادی و اجتماعی، سیاسی  رهنگی، از لحاظ و هستند جامعه

 باه بلوغ دوران در و نددار متفاوتی علایق و روحیات، تصوصیات هاآن شوند،می  محسوب

 ضاعیف اعتقاادات کنجکااوی، قاراری،بای و اضطراب ناپختگی شخصیت، و نارسایی علت

 طلبایاستقلات زودگذر، احساسات عاطفی، ناپایداری زندگی، نکردن مشکلات تحمل مذهبی،

 محساوب قربانیان اعتیاد به مصرف الکل تریناصلی از جمله شدید، بسیار پذیریو  تحری 

 متعاددی آورند  وجود به عوامل که است چندبعدی ایپدیده در اعتیاد پدیده، این. ندشومی

و  عاوار  روانی و شغلی اقتصادی،  رهنگی، تانوادگی، اجتماعی، گوناگون در ابعاددارد و 

 ماواد مصرف مشاروبات الکلای و هام مصارف هم ما کشور دارد. در زیادی منفی پیامدهای

صاناعی: ، کادئین و ...، ماواد ا یاونی نیماهنی طبیعی: تریاک، مور ینا یونی اعم از: مواد ا یو

 جرائم گوناگونی به هروئین، مواد ا یونی صناعی: متادون، مپریدین، دی  نوکسیلات و .. منجر

 از نیمی از به طوری که بیش ،شودمی غیره و اتلاقی جنسی، انحرا ات طلاق، سرقت، همانند:

 جواناان و نوجواناان مغز اند. اعتیادبوده ارتباط در اعتیاد پدید  اب نحوی به ما کشور زندانیان

 ایان و کارده سلب کشور از را کارآمد  عات و انسانی نیروی و کندمی تباه را کشور سازآینده

-)حاق کنادمای تبادیل رساانآسیب در  مواردی و تفاوتبی ا رادی به را ملی عظیم سرمایة

 یکی (. الکل771، ص. 3171نیا، نژادقادری، مهرالحسنی، دوست، امامی، اسماعیلی، صابری 

 الکلیسم عنوان با الکل اغلب به )اعتیاد( وابستگی .دنیاست در مصرف سوء مواد ترینشای  از

 این میان در جرایم بالای ارتکاب میزان الکل مصرف اجتماعی اثرات و پیامدها شود.می نامیده

 ا ازایش الکال، باه ا اراد وابساته در سات 31تا  31 از عمر طوت کاهش .است ا راد از گروه

 قبیل از غیرکشنده و ضایعات نوجوانی و جوانی در تطرناک حوادث و دیگرکشی تودکشی،

کریس، کریساتو ر، اساکر ،  بزرگسالی)گیبسون، در سرطان و قلبی هایبیماری تطر ا زایش

باه  2113، 1بارتوت و بارتوت ؛ 2111 2هینگسون، هیرن، وینتر، ویچلر  ؛ 2112 3میتچل و میلر

                                                           
1. Gibson,Chris & Christopher, Schreck & Mitchell,  Miller 

2. Hingson, Heeren, Winter & Wechsler 

3. Bartol & Bartol 
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 ساوء (. همچناین جرائمای مانناد 91، ص. 3172نقل از علیوردی نیا، شارع پاور و مارادی

)نویا ، ملینادا، هااوارد،  ناتواساته و اجبااری پرتطر جنسی روابط داشتن استفاد  جنسی،

گااین،  ؛ 2111 ، 2 ااولکنر، انادری، رودریکیاو و تامساون ؛ 2119،  3دوونا، بویکلو و بردلی

؛ هینگساون، هیارن، 2131،  1هانگ کایسن، دیلورث، تییارا، براژی ، مارسی، لاریمر و ماری

 (، تصااد ات 91، ص. 3172به نقل از علیوردی نیا، شارع پور و مرادی 2111وینتر، ویچلر، 

باه نقال از  3111 نجفای، ؛ 2133 )باارتوت و  باارتوت، مساتی حاات در راننادگی و رانندگی

)هینگساون،  (. عملکرد ضاعیف تحصایلی91، ص. 3172، شارع پور و مرادی ، علیوردی نیا

(، 91، ص. 3172نیاا، شاارع پاور و مارادی به نقل از علیاوردی 2111هیرن، وینتر، ویچلر ، 

 باا هماراه عناف، جارائم به تجاوز و جرح و ضرب  کشی،آد  مانند جدیدتر جرائم ارتکاب

باه نقال از  91، ص. 3172رع پاور و مارادی  )علیاوردی نیاا، شاا آزاری کودک و تشونت

 بارتوت، و بارتوت 3771 بوث، و ؛ ریس3779 روزن، ؛ 2111 هینگسون، هیرن، وینتر، ویچلر ،

 اثارات و پیامادها ( از 91، ص. 3172به نقل از علیوردی نیاا، شاارع پاور و مارادی  2133

 کشاورها، از یبسایار در الکال مصارف ممنوعیات علیارغم .هساتند الکل مصرف اجتماعی

 تفریحای هادف باا الکلای مشاروبات ماداو  طور به و نوجوان جوان قشر میان در متثسفانه

 جازء آن، باا مارتبط مساائل و الکال مصارف سوء که هاستسات ،شود. همچنینمی مصرف

 برای که (. دانشجویان233، ص. 3197، دانشگاهی است )رجایی محیط در هادغدغه رینمهمت

 زندگی با شود،می کم هاآن بر والدین کنترت این رو از و شوندمی دور دینشانوال از بار اولین

های همسالان قرار مای گیرناد ) ااولکنر، انادری،  عالیت تثثیر تحت شدت به ها،توابگاه در

 از نامتناسبی تعداد که دریا تند محققان نود، دهة (. در311، ص. 2111رودریکیو و تامسون، 

 ترینجدی که کننداستدلات می نیز برتی هستند. الکل مصرف سوء دارای دانشگاه دانشجویان

 مصارف سوء هستند، آن مواجه با آمریکا هایدانشکده و هادانشگاه که عمومی سلامت مسثلة

                                                           
1. Novik, Melinda & Howard, Donna & Boekeloo, Bradley  

2. Faulkner, endry, Roderique& Thomson 

3. Nguyen, Hong, Kaysen, Dillworth, Tiara, Brajcich. Marci, Larimer, Mary  
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 در آن منفای عواقاب و الکال مصرف دهند نشان شده انجا تحقیقات .است دانشجویان الکل

است )گیبسون، کاریس، کریساتو ر، اساکر ، میتچال و  شمالی در آمریکای دانشجویان میان

 در کاه هرچناد ،نیسات مستثنا مسثله این از متثسفانه نیز ما (. کشور233،  ص. 2112میلر ، 

 به دیدگاهی چنین و شودمی محسوب غیراتلاقی عمل ی  الکلی مشروبات ما مصرف کشور

، 3197 ،ییجااده اسات )رش آن از استفاده چشمگیر کاهش باعث جامعه مذهبی دلیل شرایط

 در تحقیقاات نتاایج شاود.مای ا زوده الکل قربانیان تعداد بر سات (. با این وجود، هر73ص 

، 3111  ایازدان، ساهیمی و ماوقر رحیمی ؛ 3111 ؛ سهرابی، 3111 زاده و  یضی،ایران )سراج

، 3191 ؛ طالبان،21، ص. 3112؛ سراج زاده و جواهری، 11، ص. 3111زاده،  سراج ؛21ص. 

به نقل از علیاوردی  3171 نژاد، صالح؛ 3111 ان،یدیتوح ؛ 2113 زاده، یغن ؛ 77-311صص. 

 دانشاجویان روی بار مختلاف هاایدانشگاه در که  (92، ص. 3172نیا، شارع پور و مرادی 

اسات.  دانشاجویان میاان در الکلای مشاروبات مصارف ا ازایش از حااکی ،است شده انجا 

 در دانشاجویان میان در اتلاقی نجارنابه ر تارهای برتی به ه امروزهک زیادی توجه بدینسان،

 مدیران هایتلاش که است واقعیت این از نگرانی مبین حدودی شود تامی معطوف هادانشگاه

 چنادانی مو قیات دینی و اتلاقی هنجارهای و هاارزش انتقات باورها، در عالی آموزش نظا 

 شود تلقی ناهنجار نوعی به که امری هر جلو  معمولاً که آنجانداشته است. در همین زمینه از 

-دانشاگاه کنونی وضعیت رسد کهنظر می به است، نجارهبه و امور مطلوب از بیش مراتب به

 و سانجش مطالعاه، ای،زمیناه چنین است. در ایگسترده نا به سامانی  رهنگی دچار ما های

 پسر و دتتر دانشجویان میان در الکل مصرف قبیل از ر تارهای انحرا ی شناتتیجامعه تبیین

ایان رو، هادف اصالی  از باود. تواهاد مطالعاه در تور و ای مهممساله کشور، هایدانشگاه

پژوهش حاضر رابطة ابعاد مختلاف پیوناد اجتمااعی و گارایش باه مصارف الکال در میاان 

سااالات و نیاز  باهپاسا   درصادد تحقیق باشد و ایندانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی می

  :است زیر بررسی  رضیات
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 مشاروبات مصرف به نسبت محقق اردبیلی دانشگاه دانشجویان گرایش وضعیت 

 چگونه است؟ الکلی

 تریاویس  3اجتمااعی نظریة پیوناد بر مبتنی متغیرهای به توجه با توانمی چگونه

 مصارف باه نسابت محقاق اردبیلای را دانشاگاه دانشاجویان ، گارایش2هیرشی

 کرد؟ تبیین الکلی باتمشرو

 دانشجویان محقاق اردبیلای باا  بین میزان دلبستگی و علاقه نسبت به هم در بین

 گرایش به مصرف الکل رابطه وجود دارد.

  بین میزان تعهد در بین دانشجویان محقق اردبیلی باا گارایش باه مصارف الکال

 رابطه وجود دارد.

 قق اردبیلای باا گارایش باه بین میزان مشارکت در جامعه در بین دانشجویان مح

 مصرف الکل رابطه وجود دارد.

  بین میزان باور به هنجارها و اجرای قوانین در جامعه در بین دانشجویان محقاق

 اردبیلی با گرایش به مصرف الکل رابطه وجود دارد.

 . مبانی نظری تحقیق2

 تجربی تحقیق ةپیشین .1. 2

تباط با موضوع حاکی از آن است کاه: های داتلی و تارجی در ارپیشینة تجربی پژوهش

 و تاودکنترلی تثثیر بررسی»(، در پژوهشی با عنوان 3172علیوردی نیا، شارع پور و مرادی )

باه مصارف الکال در باین دانشاجویان دانشاگاه  نسبت دانشجویان نگرش بر اجتماعی پیوند

 دارای تحصیلی التزا  و باور متغیرهای و به این نتیجه رسیدند که متغیرتودکنترلی» مازندران

تبیاین مهمترین نیز باور متغیر و بوده مصرف الکل به نسبت نگرش با معنادار و مستقیم رابطة

 بوده است.  الکل مصرف به کنند  نگرش

                                                           
1. Social bonding theory 

2. Travis Hirschi  



 919...                                 رابطۀ پيوند اجتماعي و گرایش به مصرف الكل                             اولشمارة 

 

 کنتارت نیبا رابطاة بررسى»(، در پژوهشی با عنوان 3171زاده نطنزی )جهانگیری و غلا 

به این نتیجه دست یا تناد کاه « بین جوانان رد مخدر مواد مصرف سوء به گرایش و اجتماعی

هاا رابطاة آن اعتیااد و جواناان اعتقاد میزان مشارکت، میزان تعهد، میزان دلبستگى، میزان بین

 معناداری وجود دارد.

 سوء»(، در پژوهشی با عنوان 2112کریس، کریستو ر، اسکر ، میتچل و میلر ) گیبسون، 

کنترلای باه  تود نظریة تجربی آزمون« الکل مصرف به منفی وابسته ر تارهای و الکل مصرف

 تاثثیر آن به وابسته منفی و ر تارهای الکل مصرف بر پایین این نتایج رسیدند که تودکنترلی

 ساطوح در الکال مصارف وابساته باه منفای ر تارهای در الکل مصرف تثثیر همچنین ،دارد

 است.  متفاوت پایین( و متوسط کنترلی)بالا، تود مختلف

میان  در پایین نظریة تودکنترلی تجربی آزمون»(، در پژوهشی با عنوان 2131) 3ورا و مون

باه  هیرشای و گاتفردساون تودکنترلی نظریة از استفاده با اندبوده صدد در «جوانان اسپانیایی

 پژوهش این به مربوط نتایج .بپردازند اسپانیایی جوانان میان در بزهکارانه ر تارهای از انواعی

 ر تارهاای متناوع اناواع روی بار اثار معنااداری پاایین تاودکنترلی کاه است د  اینکننانیب

 تحقیاق ایان نتیجاة بناابراین، الکلیسم داشته اسات. بزهکارانة ر تارهای جمله از بزهکارانه،

 هار چقادر اینکاه بار مبنای هیرشای گاتفردساون و تودکنترلی نظریة هایپیشبینی با موا ق

  .است شود،می درگیر ر تارهای بزهکارانة بیشتری در  رد باشد، عیفترض  رد در تودکنترلی

( نشان داد پسر بودن، وضعیت تحصایلی 3171نتایج پژوهش زینالی و شریفی ) ،همچنین

بد و تعداد زیاد دوستان و مصرف سیگار عوامل تطر، دتتر بودن، پیشر ت تحصیلی، مادت 

دهند و مدت زمان اوقاتی را که  رزندان ان قرار میزمان اوقاتی را که والدین در اتتیار  رزند

-کننده از سوء مصرف الکل و ماواد محساوب مایکنند، عوامل محا ظتبا والدین سپری می

شوند و سایر عوامل، ورزش کردن، منطقه سکونت، اشتغات مادر، نوع مسکن، درآمد تانواده، 

 وزان نقشی نداشتند.تحصیلات پدر و مادر، در سوء مصرف الکل و مواد دانش آم

                                                           
1. Vera & Moon 
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بررسی نقش عوامال اجتمااعی »( در پژوهشی با عنوان 3177آقارحیمی، صلاح و معینی) 

به ایان نتیجاه «  مورد مطالعه: استان  ارس، ماثر بر گرایش ا راد به مصرف مشروبات الکلی

های ضعف کنترت، ضعف در باورهای دینی،  هم نادرسات ا اراد از اوقاات رسیدند که مالفه

رو، عوامل محیطی )زمیناة تاانوادگی، بیکااری، های کجغت، الگوپذیری از ترده  رهنگ را

طبقة اجتماعی،  شار هماالان، ایادئولوژی و در دساترس باودن(، با گرایش ا راد به مصارف 

اناد حادود مشروبات الکلی رابطة معناداری داشته است، همچنین متغیرهای مساتقل توانساته

 تغیر وابسته را تبیین کنند. درصد واریانس م 1/11

( در دانشگاهی در روسیه نشاان 2137و همکاران ) 3توسط جنادیها نتایج برتی پژوهش

دهد که مصرف الکل توسط دانشجویان به تاطر دستیابی به روابط اجتماعی  و گساترش می

شااناتتی د و از نظار روانگیارپیوناد اجتمااعی در ارتبااط باا گاروه همسااالان صاورت مای

 اند. ز)تسکین استرس، ضد ا سردگی و امکان رهایی( را انگیز  مصرف الکل دانستهنی

در یا  دانشاگاه شاهری، در انگلساتان  (2121)2همچنین، نتایج پژوهش براون و مور ی

دهد که شروع دانشگاه ی  رویداد مهم در زندگی است که معمولاً شامل جدا شادن نشان می

-ارهای روحی است که تطر ترک تحصیل را ا زایش میهای اجتماعی موجود و  شاز شبکه

دهد. نیاز تکاملی به ایجاد روابط جدید باا همساالان در ایان دوره برجساته اسات. در ایان 

پژوهش، نقش مصرف الکال در روناد انتقاات و توساعة گاروه همساالان بارای دانشاجویان 

تحلیال موضاوعی  جدیدالورود مورد بررسای قارار گر تاه اسات و باا اساتفاده از تجزیاه و

تر از رویکردهاای ساتتاری در ی  مطالعة موردی به عنوان ابزاری گستردههای نیمهمصاحبه

دانشگاه در زمینة سیاست و مدیریت مصرف الکل انجا  شده است. نتایج مصاحبه با  بیسات 

دقیقاه باود و باا اساتفاده از نظریاة ارتبااط  11تاا  21و سه دانشجوی سات اوت که به مدت 

تماعی انجا  شد، نشان داد که چگونه نگرانی قبل از ورود به روابط جدید با همساالان باا اج

                                                           
1. Gennadii 

2. Brown   & Murphy 
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یابد و مصرف الکل، ابزاری برای تسری  در توسعة روابط نوشیدن مشروبات الکلی کاهش می

 شود. اجتماعی محسوب شده و به نوبة تود باعث کاهش اضطراب می

 
 پژوهش یلیمدل تحل .1 شکل

 

 عریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرهای تحقیقت .1. 1. 2

 پیوند اجتماعی. 2. 1. 2

هایی است که برای انطباق دادن  رد با توقعات پیوند اجتماعی: شامل همة وسایل و روش

پیوند اجتماعی به مجموعة عواملی گفته  ،به عبارت دیگر .شودگروه یا جامعه به کارگر ته می

برد. نوایی ا راد جامعه به کار میفظ هنجارهای اجتماعی و همشود که ی  جامعه برای حمی

ای همبستگی اجتمااعی قاوی باشاد، ا اراد جامعاه باا دورکیم معتقد است که اگر در جامعه

نظار نظریاة پیوناد بیشاتری دارناد. تاراویس هیرشای صااحبنوایی هنجارهای اجتماعی هم

کناد،. ابعااد ایان یکدیگر و جامعه بیان مایعنوان پیونددهند  ا راد به عنصر را به 2اجتماعی 

دلبستگی؛ یعنی میزان دلبستگی و علاقة ا راد باه همادیگر، باه عباارت  -3نظریه عبارتند از: 
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دیگر هرچه میزان علاقه و دلبستگی ا راد نسبت به همادیگر در جامعاه زیااد باشاد مصارف 

های مرسو  جامعاه و یرش هدفتعهد: میزان پذ -2شود. عنوان ر تار نابهنجار کم میالکل به

مشاارکت: مشاارکت در جامعاه و تاانواده و  -1متعهد و مساوت باودن باه مناا   جمعای. 

 -2های اجتماعی میزان  عالیت در کار، زندگی تانوادگی، سارگرمی و... مای باشاد.  عالیت

. هاای جامعاه مای باشادو ارزشباور: میزان و اداری  رد به هنجارهای اتلاقی و اجتمااعی 

تر باشد به همان میزان مصرف الکال ای قویهرچه میزان این چهار عنصر در جامعه ،بنابراین

گویاان ماورد عنصر در این پژوهش از دیدگاه پاس  2است. بنابراین، این  تردر آن جامعه کم

(. ساالات مربوط به پیوند اجتماعی 211-371، صص. 3111گیرد )محققیان، سنجش قرار می

از تعریف عملیاتی هری  از چهار عنصری که برای پیوند اجتماعی از نظر هیرشای  با استفاده

 لاز  است به وسیلة محقق ساتته شد.
 

 پیوند اجتماعی. 1ول جد

 گویه الؤس هاشاخص نوع متغیر متغیر

 مستقل پیوند اجتماعی

 1 1تا  3 دلبستگی و علاقه نسبت به هم

 1 1تا  2 تعهد

 2 1تا  9 مشارکت در جامعه

 1 33تا  7 ها و اجرای قوانین در جامعهباور به هنجار

 

 گرایش به مصرف الکل .3. 1 .2

ساتته تهیه شده و نیز نامة محققنامة میزان گرایش به مصرف الکل براساس پرسشپرسش

بار  کاه شاد ( اساتفاده3172های نگرش به مصرف الکل علیوردی نیا و همتی )نامهاز پرسش

 وجود سازی شده است. با( ساتته و بومی3791) 3پری الکل مصرف به نگرش اسمقی مبنای

گانة گرایش با اساتفاده عناصر سه به مربوط مفاهیم تا بود تغییراتی نیازمند نیز مقیاس آن این،

                                                           
1. Perry  
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از ابعاد گرایش که همان ابعاد شناتتی، نگرشی و تمایل به عمل شرب تمر )بعاد ر تااری( 

هاایی مانناد: لیکرت مورد سنجش قرار گیرد. از بعد شاناتتی گویاه نیز بر مبنای طیفاست 

الکل  مصرف ، تطر«ا ریخته دور را تود سرمایة دهم، پوت الکلی مشروبات ترید بابت اگر»

الکل؛ از بعاد  بودن بیماری و اعتیادآور ایجاد ا راد، به ر تار، صدمه کنترت مانند از دست دادن

وبات الکلی، باور به ضرر کام مصارف مشاروبات الکلای شناتتی مفید دانستن مصرف مشر

نسبت به سوء مصرف مواد، سست شدن باورها و اعتقاادات  اردی و ماذهبی در ارتبااط باا 

 بلاوغ، کااهش بخش بودن، احسااسشادی، لذت مصرف الکل و هیجان انگیزبودن، ا زایش

 مشاروبات مصارف باه منفای روانی، احسااس  شار اندوه، کاهش ناراحتی، کاهش و تشم

 مشاروبات کنندگانمصرف با الکل و از بعد ر تاری نیز ارتباط مصرف الکلی، دوست داشتن

  ارد باا الکلای، مساا رت ر اتن  رد با الکلی، هم اتاقی بودن  رد با الکلی اعم از: معاشرت

الکل  مصرف برای الکلی و آمادگی همسر با الکلی و زندگی کردن  رد با الکلی، معامله کردن

مراسم و  و هاجشن در الکل دوستان، مصرف با الکل تنهایی، مصرف در الکل از: مصرف اعم

 باشد.تانه می یا توابگاه در الکل مصرف
 

 الکل مصرفبه  شیگرا یفرض مدل .2 جدول
 تعداد گویه الؤس هاشاخص نوع متغیر متغیر

گرایش به مصرف 

 الکل
 وابسته

 9 31تا  32 شناتتی

 31 21تا  37 نگرشی

 1 11تا  27 ر تاری

 

 تحقیق چارچوب نظری .2. 2

نفوذ در هاای بااهاای اجتمااعی از دیادگاهر تاریدیدگاه کنترت نیز در تحلیل و تبیین کج

ر تاری شناسی انحرا ات اجتماعی و جر  بوده است. این دیدگاه علت اصلی کجحوز  جامعه

همچنان که  روید گفته است ا راد باه  داند.  ر  اصلی این استرا نبود کنترت اجتماعی می
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-کنناد و کاجر تاری دارند و اگر تحت کنترت قرار نگیرند چنین میطور طبیعی تمایل به کج

ر تاری اشخاص، پیش از آنکه ناشی از نیروهای محرک به سوی نا بهنجاری باشد، محصاوت 

-ی است کاه کاجهای  شار و یادگیرعد  ممانعت است. این درست نقطة مقابل  ر  نظریه

ر تاری را ناشی از شرایط اجتماعی تاص)شکاف اهداف و ابزار مقباوت اجتمااعی و تجرباة 

-پرسند کاه علات کاجهای یادگیری و  شار مستقیماً میدانند. نظریهیادگیری از دیگران( می

نوایی چیسات؟، زیارا پرسند که علت همپردازان کنترت مستقیماً میر تاری چیست؟ اما نظریه

شاود. پاساخی نوایی مایر تاری است  قدان همان چیزی است که باعث همچه موجب کجآن

اعماات کنتارت  ،شاودناوایی مایکه به این ساات مهم داده شده این است که آنچه موجب هم

گیرد. بنابراین،  قادان یاا ضاعف کنتارت اجتماعی بر ا راد است که جلوی کج ر تاری را می

پاردازان (. نظریاه12ص. ، 3119ی است )صادیق سروساتانی ،تارر اجتماعی علت اصلی کج

هاا تودمحاور باوده و در صادد کنترت دو پیش  ر  دربار  جامعه دارند: اوت اینکه انساان

ترین وسایل )ولاو غیار ترین و سهلها و نیازهای تودشان با استفاده از سادهارضای تواسته

قاانون )درونای و بیرونای( راه را بارای  های موا اققانونی( هستند، دو  اینکه کاهش کنترت

(. تریاویس 311، ص. 3111ساازد )رباانی و همکااران، ارتکاب ر تار بزهکارانه هماوار مای

کنند چون ر تاری نمی( اعتقاد دارد که همة ا راد، کج3717هیرشی در نظریة پیوند اجتماعی )

شود که پیوند میان  رد می ر تاری زمانی واق که کججرأت آن را ندارند. هیرشی معتقد است 

موجاب تحکایم پیوناد  ارد و و جامعه ضعیف باشد. وی معتقد است که چهار عنصر اصلی 

 .2اعتقاد -2و  1درگیری -1، 2تعهد -2، 3وابستگی -شوند: اجامعه می

 وابستگی: مبنای اصلی درونی کردن هنجارها، وابستگی به دیگران است. -3

                                                           
1. Attachment 

2. Commitment 

3. Involvement 

4. Belief 
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کند ر تاری میکسی کج ،شناسی استدر روان "تود"و  شناتتی مفهتعهد: بعد جامعه-2

 ارزش است.که چیزی برای از دست دادن نداشته باشد یا آنچه که دارد برای او کم

درگیری: درگیری در امور زندگی روزمره، به وقت زیاادی نیااز دارد و تاود باعاث  -1

 شود.محدود شدن ر تار می

اعتقاد به هنجارهای اجتمااعی و رعایات قاوانین، اعتقاد: هیرشی معتقد است که میزان -2

تر باشد بیشتر احتمات دارد که هنجارشکنی کند این اعتقاد در  رد، ضعیف اگر ،متفاوت است

 (.277-111، صص. 3171)بخارایی، 

هر چقدر پیوند اجتماعی  رد در جامعه بیشتر باشد، به همان انادازه از  ،از دیدگاه هیرشی

شود و باه نظار او علات همناوایی ا اراد در جامعاه هماین پیوناد ت میر تاری او ممانعکج

اجتماعی آنان است. بنابراین، انحرا اتی از قبیل گرایش به مصرف الکل در بین ا اراد جامعاه 

گیارد. از جمله جوانان و دانشجویان، در نتیجة گسستی است که بین  رد و جامعه شکل مای

پاس از  2آلپاورت "3گارایش"ز در تعریاف اصاطلاح در ارتباط با گرایش به مصرف الکل نی

است  گرایش، حالتی از آمادگی ذهنی و عصبی» :گویدتعریف گرایش، چنین می 31بازنگری 

هاایی کاه باا آن یابد و بر پاس   رد نسبت به اشیاء و موقعیتکه از رهگذر تجربه سامان می

به طور کلای  (.31، ص. 3111ن، )شکرک« کندکننده یا پویا اعمات میمربوطند، نفوذی هدایت

های گرایش، آن را نظامی با دوا  در نظر می گیرند که شامل ی  عنصر شناتتی، عمده سنت

باشد. عنصر یا بخاش شاناتتی شاامل باورهاا، ی  عنصر احساسی و ی  تمایل به عمل می

باشاد. بخاش احساسای مرباوط باه ها نسبت به یا  پدیاده مایها و مجموعه آگاهیادراک

آمیز یا تنفار هایی است که ا راد گوناگون را برمی انگیزد و احساس توشایند، محبتحساسا

آورد و بخش تمایال را نسبت به ی  شیء،  ردی ویژه، گروه و مانند آن در  رد به وجود می

به عمل، آمادگی برای عمل یا ر تار نسبت به آن موضوع است )میر ردی، احمادی و صاادق 

                                                           
1  . Tendency 

2. Allport  
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گرایش به مصرف الکل در بین دانشجویان بر اسااس مفهاو  گارایش و  (.11، ص. 3171نیا 

ابعاد آن از منظر آلپورت بر اساس ابعاد شناتتی مصرف الکال در باین دانشاجویان، نگارش 

دانشجویان نسبت به مصرف الکل و تمایل ر تاری دانشجویان از نظر میزان و د عات مصرف 

 باشد.مد نظر می

 . روش تحقیق3

شاناتتی و روان شاناتتی اجتمااعی ن پژوهش به واسطة تصالت جامعاهروش اصلی ای

-ناماهموضوع مورد مطالعه، کثرت و گستردگی جامعة مورد مطالعه و لزو  استفاده از پرسش

های مرتبط های ذهنی، باورها و ارزشهای نظرسنجی جهت کسب اطلاعاتی در باب واقعیت

رضایات رواباط باین متغیرهاا، توصایفی و با نزاع و درگیری  ردی و جمعی و نیز آزماون  

تارین شایو  مطالعاات در علاو  اجتمااعی تارین و رایاجعنوان اساسایی است که بهشیمایپ

گیرد. این پاژوهش از نظار شناسی مسائل اجتماعی، مورد استفاده قرار میتصوصاً در جامعه

ینکاه در زماان وسعت، پهنانگر و از نظر بعد زمانی نیز ی  بررسی مقطعی است باه لحااظ ا

باشد. جامعة آماری پژوهش حاضار تاصی انجا  گر ته است و از حیث هدف نیز بنیادی می

باشاد کاه می 3179-3171شامل تمامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سات تحصیلی 

نفر تعیین شد و به جهات  171نفر بودند. حجم نمونه از طریق  رموت کوکران تعداد  33211

نفار  212نفر نیز به نمونة انتخابی ا زوده شد و در مجموع باا  79تبار نمونه، تعداد ا زایش اع

بندی شد. پس از تعیین حجم نمونه و گیری تصاد ی طبقهمصاحبه انجا  شد و به شیو  نمونه

 ها تعیین شدند.به تفکی  جمعیت هر دانشکده، نمونه
 

 پژوهش ةنمون .3 جدول
 ردیف نام دانشکده دختر پسر آماری ةحجم جامع حجم نمونه

 3 ادبیات و علو  انسانی 19 12 2172 313

 2 شناسیعلو  تربیتی و روان 31 33 111 22

 1 علو  پایه 11 27 2211 11
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 ردیف نام دانشکده دختر پسر آماری ةحجم جامع حجم نمونه

 2 علو  ریاضی 32 21 712 21

 1 کشاورزی و مناب  طبیعی 11 17 3913 11

 1  نی و مهندسی 11 29 2339 12

 9 ینهای نو ناوری 31 21 711 11

  کل 392 211 33211 212

 

های متخصصاان و تحقیقاات دیدگاهبا استفاده از و  2این پژوهش از اعتبار صوری 3اعتبار

ایان  1. بارای پایاایی(111 ،  ص.3173 ،یشاال یصافر و پاور بیاحبانجا  گر ات )پیشین 

ناماة باه گیری و کنترت میزان پایایی پرسشپژوهش نیز از ضریب آلفای کرونباخ جهت اندازه

 (.117 ، ص.3117 اصل، پاداش و یمظفر نی)امکارگر ته شده استفاده شده است 
 

 پژوهش یاصل یرهایمتغ ییایپا لیتحل جینتا .4 جدول
 ضریب پایایی هاتعداد گویه متغیر

 921/1 7 گرایش به مصرف الکل

 121/1 33 پیوند اجتماعی

 113/1 1 وابستگی

 111/1 2 تعهد

 مشارکت در جامعه

 باور به هنجارها و اجرای قوانین در جامعه

1 

1  

12/1 

131/1 

 

باه  3172روز در دی و بهمان مااه  12ها به مادت نامهنامه، پرسشپس از تدوین پرسش

بندی شده متناسب با حجم نمونه در میان دانشاجویان دانشاگاه محقاق صورت تصاد ی طبقه

وسط دانشجویان، توضیح مختصری درباار  نامه تاردبیلی توزی  گردید. قبل از تکمیل پرسش

                                                           
1.Validity 

2. formal validity 

3. Reliability 
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ناماه در پرسش 212اهداف پژوهش، تضمین حفظ اسرار به دانشجویان داده شد. در مجموع 

آوری، همین تعداد ماورد توصایف و تحلیال قارار بین دانشجویان توزی  شد و بعد از جم 

ل قرار گر تناد. بارای مورد تجزیه و تحلی Spssا زار های آماری با استفاده از نر گر ت. داده

هاای مرکازی مربوطاه )نماا، میاناه، میاانگین هاا و گارایشسنجش آمار توصیفی از شاتص

های استنباطی از ضرایبی چون آزماون ضاریب همبساتگی درصدها و ...( و در قسمت یا ته

پیرسون و برای آزمون مدت تحلیلی این پژوهش از مدت رگرسیون چند متغیره و مادت مسایر 

 شد.استفاده 

 های تحقیق. یافته4

 های توصیفی. یافته1. 4

و  درصاد( مارد 9/17نفار) 211نهاایی،  گاویپاسا  نفار 212مجماوع  از ها،یا ته مطابق

نفر  11نفر نمونة آماری این پژوهش، تعداد   212از  در مجموع، هستند درصد( زن 1/21نفر)

درصاد در مقطا   92عاادت نفار م 132درصد در مقط  تحصیلی  وق دیپلم، تعاداد  7معادت 

 درصاد در مقطا  تحصایلی  اوق لیساانس تحصایل 37نفر معاادت  12تحصیلی لیسانس و 

نفار ازدواج  122گویاان و باه عباارتی درصاد از پاسا  1/92کنند. از نظر وضعیت تثهل می

 ، توزی 1نفر متثهل بودند. جدوت  331گویان و به عبارتی درصد از پاس 1/21نکرده بودند و

باه  الکلی را مشروبات مصرف به برحسب نوع و ابعاد گرایش گویانپاس  درصدی و انی راو

گویاان باه پاسا  کل از درصد 2/23که  است آن بیانگر هادهد. دادهمی نشان جنسیت تفکی 

 11 گارایش زیاادی داشاتند درصد نسبت به مصرف الکل 1/1مصرف الکل گرایش نداشتند، 

یاا  بیناابین نگارش گویاان،پاسا  کال از درصاد 11 و مردان از درصد 1/11زنان،  از درصد

 داشتند. الکل مصرف به متوسطی 
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 مشروبات مصرف به نسبت انیدانشجو شیابعادگرا برحسب انیگوپاسخ یدرصد و یفراوان عیتوز .5 جدول

 تیجنس کیتفک به یالکل

 تغیر وابسته و ابعادم

 جنسیت

 کل زن مرد

 درصد دادتع درصد تعداد درصد تعداد

 گرایش به مصرف مشروبات الکلی

 2/23 391 1/22 92 1/21 312 عد  گرایش

 11 211 11 72 1/11 321 بینابین

 1/1 31 1/2 1 2/1 1 گرایش زیاد

 311 212 311 392 311 211 کل

 بعد شناتتی

 3/11 211 1/11 71 1/12 321 عد  گرایش

 1/22 312 1/22 92 1/22 331 بینابین

 2/2 31 3/3 2 3/1 1 یش زیادگرا

 311 212 311 392 311 211 کل

 بعد نگرشی

 7/21 331 1/21 22 7/29 92 عد  گرایش

 17 271 1/11 332 1/93 312 بینابین

 3/2 31 2/7 31 1/1 2 گرایش زیاد

 311 212 311 392 311 211 کل

 بعد ر تاری

 1/12 221 12 72 7/13 312 عد  گرایش

 9/23 311 7/19 11 2/22 332 بینابین

 1/1 22 3/1 32 7/1 31 گرایش زیاد

 311 212 311 392 311 211 کل

 

 به تفکیا  برحسب نوع و ابعاد پیوند را گویانپاس  درصدی و  راوانی ، توزی 1جدوت 

گویان میزان پیوناد پاس  کل از درصد 7/21که  است آن بیانگر هادهد. دادهمی نشان جنسیت

 12وبودناد  یزان پیوند اجتمااعی در ساطح متوساطدرصد از نظر م 1/12شان کم و یاجتماع

 .بود متوسط شانپیوند اجتماعی مردان از درصد 17و زنان  از درصد
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 تیجنس کیتفک به یاجتماع وندیپ ابعاد برحسب انیگوپاسخ یدرصد و یفراوان عیتوز .6 جدول

 متغیر مستقل و ابعاد

 جنسیت

 کل زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد عدادت

 پیوند اجتماعی

 7/21 331 21 21 1/27 91 کم

 1/12 211 17 321 12 311 متوسط

 1/1 11 1 32 1/1 22 زیاد

 311 212 311 392 311 211 کل

 دلبستگی و علاقه نسبت به هم

 1/21 392 1/11 11 21 331 کم

 1/11 221 13 311 7/13 312 متوسط

 2/2 31 9/1 31 3/1 1 زیاد

 311 212 311 392 311 211 کل

 تعهد

 7/21 332 1/23 11 9/21 92 کم

 1/12 291 1/11 332 2/11 311 متوسط

 1/33 11 1/32 22 7/31 21 زیاد

 311 212 311 392 311 211 کل

 مشارکت در جامعه

 2/11 211 1/11 71 1/12 312 کم

 7/11 311 1/22 92 2/11 72 متوسط

 7/1 2 3/3 2 1/1 2 زیاد

 311 212 311 392 311 211 کل

باور به هنجارها و اجرای قوانین 

 در جامعه

 3/39 92 7/32 21 1/31 21 کم

 1/11 212 9/11 331 3/11 311 متوسط

 3/39 92 2/31 12 1/31 22 زیاد

 311 212 311 392 311 211 کل

 

 مصارف باه دانشاجویان نسابت اعی وگرایشپیوند اجتم ، مربوط به رابطة ابعاد9جدوت

باشد. از بین متغیرهاای پاایین،  قاط الکلی براساس ضریب همبستگی پیرسون می مشروبات

 مشروبات مصرف به دانشجویان  نسبت متغیر مشارکت و درگیری در جامعه با میزان گرایش
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دلبساتگی و علاقاه الکلی رابطة معناداری نداشت، اما متغیرهای پیوند اجتمااعی و ابعااد آن )

نسبت به هم، تعهد و باور به هنجارها و اجرای قوانین در جامعه( رابطة معنااداری باا میازان 

 الکلی داشتند. مشروبات مصرف به دانشجویان  نسبت گرایش

 «تحلیل فرضیات»های استنباطی:. یافته2. 4
 

 اساس بر یالکل مشروبات فمصر به نسبت  انیدانشجو شیگرا و یاجتماع وندیپ ابعاد ةرابط .7جدول

 رسونیپ یهمبستگ بیضر

 ضریب همبستگی نام متغیرهای مستقل
Sig 

 سطح معناداری

 111/1 - 271/1 پیوند اجتماعی

 111/1 - 313/1 دلبستگی و علاقه نسبت به هم

 111/1 - 221/1 تعهد

 131/1 - 122/1 مشارکت در جامعه

 111/1 - 273/1 باور به هنجارها و اجرای قوانین در جامعه

 
 یالکل مشروبات مصرفبه  شیگرا رهیچند متغ ونیرگرس .8 جدول

سطح معناداری 

(sig) 
 Fمقدار 

ضریب تعیین تعدیل 

 شده

ضریب 

 تعیین
 ضریب همبستگی چند گانه

دوربین 

 واتسون

111/1 312/29 311/1 332/1 111/1 223/2 

 

 شاخص تورم

 ( Vif)واریانس

شاخص 

 تولرانس

سطح معناداری 

(sig) 
T 

ضریب تأثیر 

 استاندارد

(Beta) 

ضریب تأثیرغیر 

 استاندارد

(B) 

 متغیرهای مستقل

111/3 721/1 111/1 213/1- 212/1- 111/1- 
باور به هنجارها و 

 اجرای قوانین

 تعهد -111/1 -393/1 -111/1 111/1 721/1 111/3
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( باین متغیرهاا Rنمایانگر آن است که مقدار ضریب همبستگی رگرسایونی ) ،(1جدوت )

دهااد بااین مجموعااه متغیرهااای مسااتقل و متغیاار وابسااتة می باشااد کااه نشااانماای 111/1

ارد، اماا پژوهش)گرایش به مصرف مشروبات الکلی( همبستگی متوساط باه پاایین وجاود د

درصد از  11/33دهد که می باشد، نشانمی 332/1شده که برابر با مقدار ضریب تعیین تعدیل

متغیر مستقل ذکر شاده در  2زان گرایش به مصرف مشروبات الکلی وابسته به کل تغییرات می

درصاد از واریاانس متغیار  33باین های پیشباشد. به عبارت دیگر، مجموعه متغیرمیجدوت 

کنناد. باا توجاه باه می بینی )بارآورد(گرایش به مصرف مشروبات الکلی دانشجویان را پیش

دار باوده و بناابراین معنای 11/1ر سطح تطای کوچکتر از ( د312/29) Fاینکه مقدار آزمون

توان نتیجه گر ت که مدت رگرسیونی این پژوهش مرکب از  متغیر مستقل و یا  است و می

متغیر وابسته )گرایش به مصرف مشروبات الکلی دانشاجویان( مادت دارای بارازش معناادار 

ه مصارف مشاروبات الکلای های مستقل قادرناد تغییارات گارایش بااست و مجموعه متغیر

( اولاً، رابطة دو متغیر اعتقاد و تعهد با گرایش 1دانشجویان را تبیین کنند. با توجه به جدوت )

دار نبود. ثانیااً، متغیرهاای بااور باه هنجارهاا و به مصرف مشروبات الکلی دانشجویان معنی

، باه ترتیاب -393/1، تعهد باا ضاریب-212/1رعایت قوانین در جامعه با ضریب رگرسیونی

بیشترین ارتباط را با متغیر گرایش به مصرف مشروبات الکلی در باین دانشاجویان دانشاگاه 

باشاد باه هنگاا  مقایساة می اند. از آنجایی که متغیار تحصایلات منفایمحقق اردبیلی داشته

شود؛ زیرا این علامت شدت ارتبااط را ضرایب استانداردشده علامت منفی در نظر گر ته نمی

ای که به ازای ا زایش ی  انحراف اساتاندارد کند و  قط بیانگر جهت است. به گونهان نمیبی

 393/1در متغیر تعهد، میزان گرایش به مصرف مشروبات الکلی در بین دانشجویان به میازان 

انحراف استاندارد کاهش تواهد یا ت. استقلات تطاها نیز با توجه به دوربین واتسون حاصله 

های لاز  جهت انجا  تحلیل رگرسیونی نیز مورد تثییاد  ر عنوان یکی از پیشه(، ب223/2)

تطی متغیرهای مستقل نیز باتوجاه باه مقاادیر  ر  عد  همپیش ،واق  شده است. همچنین

شاتص تولرانس )نزدی  به عدد ی  و بالاتر بودن از عدد صفر( و شاتص تور  واریاانس 



 911...                                 رابطۀ پيوند اجتماعي و گرایش به مصرف الكل                             اولشمارة 

 

سیده است، اما متغیرهای دلبستگی و علاقه نسبت به هم و ( به تثیید ر1/2)کوچ  تر از عدد 

 .ت عد  معنادار بودن در جدوت نیامدندمشارکت در جامعه به عل

 

 
 ریمس مدل .2ل شک

 

 یالکل مشروبات مصرف به شیگرا روی بر یلیتحل مدل رهایییمتغ میمستق ریغ و میمستق آثار .9 جدول
 اثر کل ستقیماثر غیرم اثر مستقیم نام متغیرهای مستقل

 -312/1 -312/1 ----------- دلبستگی و علاقه نسبت به هم

 -211/1 ----------- -211/1 تعهد

 -12/1 -12/1 ----------- مشارکت در جامعه

 -391/1 ----------- -391/1 باور به هنجارها و اجرای قوانین در جامعه

 

هام و نیاز مشاارکت در جامعاه  متغیرهای دلبستگی و علاقه نسبت به ،7براساس جدوت 

مشروبات الکلی در بین دانشجویان نداشاتند، اماا ایان دو  مصرف به تثثیر مستقیم بر گرایش

غیار  در ارتبااط باا متغیار وابساته تاثثیر -12/1و  -312/1متغیر به ترتیب با ضرایب بتاای  

تقیم و نیز متغیار به طور مس - 211/1داری داشتند. متغیر تعهد با ضریب بتای مستقیم و معنی
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باه طاور مساتقیم بار   - 391/1باور به هنجارها و اجرای قوانین در جامعه با ضاریب بتاای 

 مشروبات الکلی در بین دانشجویان تثثیر معناداری داشتند.  مصرف به گرایش

 گیری و پیشنهادها. نتیجه5

نشاجویان هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطة ابعاد مختلف پیوند اجتمااعی در باین دا

دانشگاه محقق اردبیلی در ارتباط با گرایش به مصرف الکل بود و از این طریق این تلاش باه 

دانشگاه محقق اردبیلی را باا اساتفاده پیوند اجتماعی در بین دانشجویان عمل آمد تا وضعیت 

شاناتتی تبیاین نماوده و اهمیات آن را در جهات ا ازایش کیفیات پیوناد از تحلیلی جامعاه

عباارت دیگار، بالاا باودن  . باهدهایمریازان اجتمااعی نشاان به مساولان و برناماه اجتماعی

گر های اجتماعی مانند گرایش به مصرف مواد ا یونی اعم از مصرف الکل و... نشانناهنجاری

 پیوند نظریة اصلی بحث در واق  ضعیف بودن پیوند اجتماعی در بین اعضای آن جامعه است

  رد که پیوندهایی که ا تنداتفاق می زمانی بزهکارانه ر تارهای هک است این هیرشی اجتماعی

 اجتمااعی پیوناد کلیدی چهار مفهو  شود. ضعیف یا و شکسته ساتته است برقرار جامعه با

 باه التزا  جامعه، اتلاقی هنجارهای اهمیت به باور دوستان(، و معلمان پیوستگی به تانواده،

اسات  )ورزش( معموت های عالیت در شدن درگیر و مشغولیت )آموزش(، مرسو  هنجارهای

   (.71، ص3172علیوردی نیا، شارع پور و مرادی  نقل از به 319، ص. 2119)ازبای و ازکان، 

های این پژوهش را بر اساس تحقیقاتی که توساط جناادی  و اگر به طور کلی نتایج یا ته

وانی کنیم متوجه تاواهیم شاد ( انجا  شده بازت2121( و راچل و سیمون )2137همکاران )

که رابطة بین پیوند اجتماعی و ابعاد چهارگانة آن با گرایش به مصرف الکل ی  رابطة متقابل 

دهاد. اگار باشد و اهمیات داشاتن پیوناد اجتمااعی دانشاجویان را نشاان مایو دوسویه می

  رهناگتارده کرده نتوانند در گروه همسالانی کهعنوان قشر تحصیلدانشجویان و جوانان به

هاای جامعاه باشاد پیوناد و رابطاة اجتمااعی داشاته باشاند، در تلااء ها همسو با ارزشآن
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هاای یل در رابطة اجتماعی به سوی گروهپیوندهای اجتماعی با جامعه ممکن است برای تسه

 بزهکار از طریق مصرف الکل کشیده شوند.

صرف الکال در باین دانشاجویان ، بین پیوند اجتماعی و گرایش به ماوت ةی رضبا  مطابق

دانشگاه محقق اردبیلی رابطه معنادار و از نظر ضریب همبستگی پیرسون، میزان همبستگی از 

نظر شدت رابطه ضعیف و از نظر جهت رابطه، منفی بود همبستگی منفای نیاز نشاانگر ایان 

ی بزهکاراناه هامساله بود که هرچه پیوند اجتماعی در بین دانشجویان بالاتر برود میزان ر تار

 3171یابد. این یا ته با نتایج تحقیقات )جهانگیری و غلا  زاده نطنزی، در بین آنان کاهش می

همکااران،  و وگیبساون  2111ازکاان،  و و ازبای 3173و علیوردی نیا، شارع پور و مرادی، 

ی ( و نیاز باا دیادگاه هیرشا3177و آقارحیمی، صلاح و معینای،  2111و ورا و مون،  2112

 باشد.همسو می

در  رضیة دو ، بین دلبستگی و علاقه نسبت به هم و گارایش باه مصارف الکال در باین 

معنادار و از نظر ضریب همبستگی پیرساون، میازان  هدانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی رابط

همبساتگی منفای نیاز  .همبستگی از نظر شدت رابطه ضعیف و از نظر جهت رابطه منفی بود

مساله بود که هرچه دلبستگی و علاقه نسبت به هم در بین دانشجویان بالاتر برود  نشانگر این

یابد. این یا ته با نتایج تحقیقات )جهانگیری میزان ر تارهای بزهکارانه در بین آنان کاهش می

پاترنوساتر  و و اسمیت 3173و علیوردی نیا، شارع پور و مرادی ،  3171و غلا  زاده نطنزی، 

و  2112کاریس، کریساتو ر، اساکر ، میتچال و میلار،  و گیبساون، 2117سلین، آ و 3719، 

 ،هیرشی عقید  به باشد.( و نیز با دیدگاه هیرشی همسو می3177آقارحیمی، صلاح و معینی، 

 مانند عمل از نوع ی  به و داشته باشند معلمان و والدین، دوستان با قوی پیوندی جوانان اگر

 اهمیات به نیز و باشند درگیر روزمره های عالیت از در برتی ینهمچن باشند، متعهد آموزش

 ر تارهاای باه کمتار نهایات در داشاته باشاند، بااور آن را و باشند پایبند اتلاقی هایارزش

 پیوناد عناصر قدرت که است انتظار مورد به عبارت دیگر، داشت. تواهند گرایش بزهکارانه

(. در ایان 2111وس داشته باشاد )ازباای و ازکاان، معک ارتباط جوانان بزهکاری با اجتماعی
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انحرا ای  باورهای و می کردند مصرف الکل و مواد که همسالانی با ارتباط پژوهش بی قیدی،

 ارتباط مثبتی با مصرف الکل داشته است. 

براساس  رضیة سو ، بین تعهد وگرایش به مصارف الکال در باین دانشاجویان دانشاگاه 

نادار و از نظر ضریب همبستگی پیرساون، میازان همبساتگی از نظار محقق اردبیلی رابطه مع

شدت رابطه ضعیف و از نظر جهت رابطه منفی بود، همبستگی منفی نیز نشانگر ایان مسااله 

بود که هرچه تعهد در بین دانشجویان بالاتر برود میازان ر تارهاای بزهکاراناه در باین آناان 

و  3171ات )جهاانگیری و غلاا  زاده نطنازی، یاباد. ایان یا تاه باا نتاایج تحقیقاکاهش می

باشد و همچنین با نتایج ( و نیز با دیدگاه هیرشی همسو می3177آقارحیمی، صلاح و معینی، 

کاریس، کریساتو ر، اساکر ،  ، گیبساون،3173تحقیقات )علیوردی نیا، شارع پور و مرادی، 

 نیست.( مطابق 2112میتچل و میلر، 

ر جامعه و گرایش باه مصارف الکال در باین دانشاجویان  رضیة چهار ، بین مشارکت د

دانشگاه محقق اردبیلی از نظر ضریب همبستگی پیرسون رابطة معنااداری برقارار نباود. ایان 

کریس، کریساتو ر،  و گیبسون، 3171یا ته با نتایج تحقیقات )جهانگیری و غلا  زاده نطنزی، 

همساو نباود، اماا باا نتاایج تحقیقاات  ( و نیز با دیدگاه هیرشی2112اسکر ، میتچل و میلر 

 ( مطابق بود.3173)علیوردی نیا، شارع پور و مرادی ، 

در  رضیة پنجم، بین باور به هنجارها و اجرای قوانین در جامعاه و گارایش باه مصارف 

معناادار و از نظار ضاریب همبساتگی  هالکل در بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی رابط

باود،  طاه ضاعیف و از نظار جهات رابطاه منفایگی از نظر شدت رابپیرسون، میزان همبست

همبستگی منفی نیز نشانگر این مساله بود که هرچه بااور باه هنجارهاا و اجارای قاوانین در 

یاباد. جامعه در بین دانشجویان بالاتر برود میزان ر تارهای بزهکارانه در بین آنان کاهش مای

و علیوردی نیا، شارع پاور  3171و غلا  زاده نطنزی،  این یا ته با نتایج تحقیقات )جهانگیری

و آقاارحیمی،  2112کریس، کریستو ر، اسکر ، میتچال و میلار،  ، گیبسون،3173و مرادی ، 

 باشد.( و با دیدگاه هیرشی همسو می3177صلاح و معینی، 
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در مدت رگرسیون اولا، رابطة دو متغیر اعتقاد و تعهد باا گارایش باه مصارف مشاروبات 

دار نبود. ثانیاً، متغیرهای باور به هنجارها و رعایت قاوانین در جامعاه کلی دانشجویان معنیال

، به ترتیب بیشترین ارتباط را باا متغیار -393/1، تعهد با ضریب-212/1با ضریب رگرسیونی

گرایش به مصرف مشروبات الکلی در بین دانشاجویان دانشاگاه محقاق اردبیلای داشات. از 

باشد به هنگا  مقایسة ضارایب اساتاندارد شاده علامات می تحصیلات منفی آنجایی که متغیر

شود؛ زیرا این علامت شدت ارتباط را بیان نمی کناد و  قاط بیاانگر منفی در نظر گر ته نمی

ای که به ازای ا زایش یا  انحاراف اساتاندارد در متغیار تعهاد، میازان جهت است. به گونه

انحاراف اساتاندارد  393/1بین دانشجویان باه میازان  گرایش به مصرف مشروبات الکلی در

 کاهش تواهد یا ت.

در مدت مسیر متغیرهای دلبستگی و علاقه نسبت به هم و نیز مشاارکت در جامعاه، تاثثیر 

مشروبات الکلی در بین دانشجویان نداشتند، اما این دو متغیر باه  مصرف به مستقیم برگرایش

غیار مساتقیم و  در ارتباط باا متغیار وابساته تاثثیر -12/1و  -312/1ترتیب با ضرایب بتای  

مشروبات الکلی در بین دانشجویان داشاتند. متغیار تعهاد باا  مصرف به داری برگرایشمعنی

به طور مستقیم و نیز متغیر باور به هنجارها و اجرای قوانین در جامعه  - 211/1ضریب بتای 

مشاروبات الکلای در باین  مصارف باه به طور مستقیم بر گارایش  - 391/1با ضریب بتای 

های پژوهش حاضر، لازمة هر گوناه کااهش دانشجویان تثثیر معناداری داشتند. براساس یا ته

ر تارهای بزهکارانه در بین جوانان دانشگاهی، اعام از ساوء مصارف مشاروبات الکلای و... 

 باشد.های سالم میشارکت دادن آنان در جامعه و گروهپیوند دادن و م

تفااوتی هاا و مسااولان نسابت باه مساالة بایپیشنهاد مهم این است که تانواده ،براینبنا

اجتماعی و احسااس انازوای اجتمااعی جواناان و دانشاجویان حسااس باشاند و از طریاق 

مشارکت دادن جواناان دانشاجو در جامعاه در جهات تقویات پیوناد اجتمااعی آناان بارای 

شاود کاه برای پژوهشگران بعدی نیز پیشنهاد مای جلوگیری از ر تارهای بزهکارانه بکوشند.

کنندگان الکل را به روش کمی و کیفی مورد مطالعه قرار دهند و از این طریق، انگیز  مصرف
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های ارزشی و هنجاری را آشکار کنند و نیز رابطة پیوند اجتماعی نوجوانان و جوانان را زمینه

دانناد، بیشاتر ماورد مطالعاه و مجااز مایهایی که مصرف الکال را  رهنگدر ارتباط با ترده

 بررسی قرار دهند.
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