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 چکیده
. هدف ان وجود داردیان جوانان و دانشگاهیم در وع مصرف الکلیبر ششواهدی مبنی ،در کشور

علوم اجتماعی دانشگاه تهران به  ةان دانشکدیت نگرش دانشجویبررسی وضع پژوهش حاضر،
روش این پژوهش  است.اب عقالنی انتخ یةدگاه نظرین نگرش از دیا تبیین و مصرف الکل

آوری اطالعات آن، و ابزار جمع متناسب ایطبقه تصادفی گیری در آننمونه پیمایشی، شیوة
دهد های توصیفی تحقیق نشان میشد. داده تحلیل و تجزیه پرسشنامه ۲12 در آن، و پرسشنامه است

درصد نگرش  0/1ین و درصد نگرش بیناب 1/01درصد از کل پاسخگویان نگرش مخالف،  6/99
 آن، ابعاد تمامی و الکل مصرف به نگرش موافق موافق به مصرف مشروبات الکلی دارند. میانگین

 متغیر چهار عقالنی، انتخاب متغیر هشت میان از نتایج، مطابق. است زنان از بیشتر مردان در
( کنندگانتبیین ترینمهم انعنوبه ترتیببه) پیوستگی و باور گرایانه،منفعت نیاز غیررسمی، مجازات

 تحقیق متغیرهای. اندداشته معنادار الکلی و تمامی ابعاد آن ارتباط مشروبات مصرف به نگرش با
 مقیاس دهند. ارائةدرصد از نوسانات متغیر نگرش به مصرف مشروبات الکلی را توضیح می 2/11

 متغیرهای سازیملیاتیع نیز و دانشجویان میان در الکلی مشروبات مصرف به نگرش سنجش
 جمله از الکلی، مشروبات مصرف به نگرش با متناسب عقالنی نظریة انتخاب برمبتنی مستقل

 .است تحقیق این نظری دستاوردهای
  نگرش. الکل، دانشجویان، مصرف انحرافات اجتماعی، عقالنی، انتخابهای کلیدی: واژه
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 بیان مسئلهمقدمه و 
ترین ( مصرف الکل یکی از جدی2221خدمات انسانی آمریکا )گزارش وزارت بهداشت و به 

. به شودمشاهده می این کشورهای ها و دانشگاهکالجدر مشکالت بهداشت عمومی است که 

(، میزان مصرف الکل در میان 2221، 1ایاسیایسگزارش مرکز ملی اعتیاد و سوءمصرف مواد )ان

این  .باقی مانده است درصد 12ده سال اخیر، در حدود ، با اندکی بهبود طی آمریکاییدانشجویان 

اند و دانشجویانی که تا حد درحالی است که تعداد دانشجویانی که درگیر مصرف زیادتر الکل

(. کراگیس و 2210و همکاران،  2تامسونطور پیوسته افزایش یافته است )نوشند، بهشدن میمست

 12اند که دانشجوی دانشگاه لیدز انگلستان نشان داده 1215نیز با پیمایش آنالین  (2212) همکاران

درصد از آنان در روزهای آخر  ۰2و  اندمصرف الکل داشته درصد از دانشجویان حداقل یک بار

 روند.هفته به سراغ مشروبات الکلی می

نتایج حاصل از این نرخ باالی مصرف و سوءمصرف الکل میان دانشجویان، بسیار وسیع و 

 ةنشدرفتار پرخطر و محافظتتوان به خشونت، تجاوز جنسی، از آن جمله میت. متنوع اس

؛ بنابراین، واضح و تالش برای خودکشی اشاره کرد وندالیسم، عملکرد ضعیف تحصیلی، جنسی

ها از است که مهار میزان مصرف الکل و عواقب حاصل از آن، میان مسئوالن و مدیران دانشگاه

 (.065: 2212و همکاران،  0)لوییس است اولویت باالیی برخوردار

بر شیوع مصرف الکل در میان جوانان و دانشگاهیان وجود دارد. نیز شواهدی مبنی ما در کشور
نفری از دانشجویان دختر و  2901 ة( در پژوهشی پیمایشی با یک نمون10۰1زاده و فیضی )سراج
دانشجویان  میانبات الکلی در دانشگاه دولتی، به بررسی مصرف مواد مخدر و مشرو 21پسر 

درصد دانشجویان حداقل یک بار در  22ترتیب به ،هایافتهمطابق های سراسر کشور پرداختند. دانشگاه
دانشجوی مقطع  2551 درمورد اند. تحقیق دیگریطول عمر خود مشروبات الکلی مصرف کرده

( 10۰9معلم )وصنعت و تربیتعلم های تهران، امیرکبیر، عالمه طباطبایی، هنر،کارشناسی دانشگاه
 ها گویای شیوع نسبتا  اند. یافتهتجربه کرده را های الکلینوشیدنیآنان مصرف درصد  11نشان داد که 

، اکستاسی، تریاک، هروئین، کراک و شیشه و شیوع باالی مواد سبک شیمواد سنگین مانند حش کم
برآن، (. عالوه0۲2 -006 :10۰6و همکاران،  سیگار، قلیان و مشروبات الکلی بود )طارمیان مانند
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 نشان داد( 10۰۲موقر و ایزدیان )( و رحیمی10۰2زاده و جواهری )(، سراج101۰مطالعات طالبان )
های تفریحی مصرف مشروبات الکلی بیش از سایر مواد مخدر است صورت ،جوانان میاندر 

یاری از محققان معتقدند که مصرف بساین درحالی است که (. ۰2: 10۰6زاده و فیضی، )سراج
شود به مصرف مستمر الکل ختم می ،که درنهایتچرا ؛شودتلقی بیمارگونه  یتفریحی الکل باید رفتار

( 1052نیا و همکاران )همچنین علیوردی(. 10۰1، به نقل از آقامحمدیان و طباطبایی، 151۰، 1)سادارا
دختران،  ازدرصد  ۰درصد از پسران و  2۰ان دادند در پژوهشی دربارة دانشجویان دانشگاه ارومیه نش
اند. در پژوهش دیگری در دانشگاه مازندران مشخص حداقل یک بار مشروبات الکلی مصرف کرده

اند درصد از دختران دانشجو، حداقل یک بار الکل مصرف کرده 5/15درصد از پسران و  ۲9شد که 
ای متشکل از دانشجویان مشابهی که درمورد نمونه (. همچنین پژوهش1052 نیا و همکاران،)علیوردی

درصد از  ۰/11درصد از پسران و  5/2۰طباطبایی انجام شده بود، نشان داد که  عالمهدانشگاه تهران و 
نیا و یونسی، اند )علیوردیدختران دانشجو تا زمان انجام تحقیق، گاهی مشروبات الکلی مصرف کرده

منظور سنجش نگرش دانشجویان به مصرف الکل های اخیر بهسال(. تحقیقات اندکی نیز در 1050
درصد از  ۲/05( به این نتیجه رسیدند که 1052نیا و همتی )انجام شد؛ برای نمونه، علیوردی

دانشجویان دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران، گرایش اندکی به مصرف الکل دارند. این درحالی 
درصد نیز گرایش زیادی به مصرف الکل  ۰/10یش متوسط و درصد از آنان گرا ۰/۲6است که 

درصد  ۲۰نفری از دانشجویان دانشگاه مازندران نشان داد  902داشتند. تحقیق دیگری با نمونة آماری 
درصد نگرشی مخالف به  11درصد نگرش میانه و تنها حدود  ۲2از دانشجویان نگرش موافق، 
 (.الف1052ان، نیا و همکارمصرف الکل دارند )علیوردی

سازان قطعی آن کشور های اصلی و آیندهسرمایه ،کرده در هر کشوری جوان تحصیلهانیرو
حفظ سالمت  شود؛ بنابراین،میآنان میسر کمک به  ،پایدار ةرسیدن به توسع وشوند محسوب می

-وهاز وظایف و اهداف نهادهای اصلی جامعه است. عال ،جسمی، روانی، اخالقی و اجتماعی آنان
رعایت اصول و قوانین اخالقی و  درکرده میزان انتظار جامعه از دانشجویان و قشر تحصیل ،براین

ها، لزوم با توجه به نتایج پژوهش و رونیااز سایر اقشار اجتماعی است. از  باالتر ،اجتماعی
سیار دارد ب دانشجویان اهمیتویژه بهیابی شیوع مصرف الکل در میان جوانان شناسی و علتآسیب

شناسی ای از سوی نهادهای مسئول، از منظرهای مختلف پزشکی، روانویژه عملسرعتو  دقت و
 طلبد.شناسی میو جامعه

ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Sadara 



 1932، زمستان 4شمارة ،2 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    215

 

ویژه کشورهای غیراسالمی، دالیل متعددی دارد. افزایش مصرف الکل در خارج از کشور به

منع نبود ش اجتماعی، فراوان، پذیر ةکنندسودآوری عظیم صنعت الکل، تبلیغات تجاری تحریک

از جمله عوامل افزایش مصرف الکل در  ،سهولت دسترسی همگانی به آن ةعالوقانونی و مذهبی به

برخالف فضای حاکم در که ؛ درحالی(01 -09: 1015)کلمن،  روندشمار میبه خارج از کشور

ی، روانی و های جسمبر اینکه آسیبخارج از کشور، مصرف مشروبات الکلی در ایران، عالوه

ساختار فرهنگی و مذهبی جامعه و نظام سیاسی و حقوقی کشور، از  دلیلاجتماعی فراوان دارد، به

 ؛ بنابراین،شودنظر عرفی رفتار انحرافی، از لحاظ قانونی جرم و از منظر شرعی گناه محسوب می

 کرد.اکتفا غربی الگوهای به توان اجتماعی و تبیین آن نمی ةبردن به ابعاد این مسئلبرای پی

چیستی، چگونگی و باید  در میان دانشجویان مانند مصرف الکلی برای حل یک معضل اجتماع

به مصرف الکل  دانشجویان ، بررسی نگرشاین کارهای خوبی شناخته شود. یکی از راهچرایی آن به

طور رسمی آمادگی داند که عبارت از آمادگی درونی یا به، نگرش را آمادگی روانی می1نارداست. می

نگرش  نیز معتقد است که 2آلپورت (.1012نحوی خاص است )ساروخانی، به یعمل دادنبرای انجام

از نظر  (.09: 10۰۲ستاد مبارزه با مواد مخدر، نقل از ) شرط رفتار استبلکه پیش ؛رفتار نیست

 ،نسبت به مواد دارند احتمال مصرف و گرایش به مواد در افرادی که نگرش مثبت یا خنثی ،0بوتوین

 موردشود که نظر و رویکرد مثبتی درزمانی آغاز می ،ایمراتب بیشتر است. مصرف هر نوع مادهبه

زمان شروع  ةکنندتسهیل ،نگرش و باورهای مثبت به مواد ،مصرف آن وجود داشته باشد. درواقع

 (.1۰6: 1052)کاوسیان و همکاران،  استمصرف 

توان رفتار و میزان آمادگی برای رش دانشجویان به مصرف الکل میبا بررسی نگ ،رونیااز 

تبیین آن شناخت و گیری نگرش، گامی درجهت و با بررسی چگونگی شکل کردبینی رفتار را پیش

در تنظیم راهکارهای پیشگیرانه، برمبنای شناسایی عوامل  ای مناسبزمینه ،برداشت. این شناخت

منظور کاهش مصرف الکل فراهم به ،الکل و چگونگی تغییر آن نگرش دانشجویان به ةدهندشکل

حاضر بررسی وضعیت نگرش دانشجویان  پژوهشهدف  ،گفته شدآورد. با توجه به آنچه می

دنبال به پژوهشعلوم اجتماعی دانشگاه تهران به مصرف الکل است. افزون بر آن، این  ةدانشکد

ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Meynard 
2. Allport 
0. Botvin 
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این  بر انتخاب عقالنی با نگرش دانشجویانبتنیمتغیرهای م میان ةشناختی رابطبررسی جامعه

 تبیین این نگرش از دیدگاه نظریة انتخاب عقالنی است. و به مصرف الکل دانشکده

 صورت زیر است:های آن بهبا توجه به اهداف پژوهش، پرسش

 علوم اجتماعی دانشگاه تهران به مصرف الکل چگونه است؟ ةنگرش دانشجویان دانشکد 

 دارد؟ وجود آنان تیجنس با توجه به انیدانشجو نگرش نوع انیم ینادارتفاوت مع ایآ 

 نییتب ینگرش دانشجویان به مصرف الکل را در پرتو نظریة انتخاب عقالننوع توان آیا می 

 ؟کرد

 

 پیشینة پژوهش

 شناختیتعداد بسیاری از مطالعات خارج از کشور، به تبیین انواع رفتارهای انحرافی با رویکرد جرم

توان به تحقیقات ها میاند که از میان آنشناختی و از منظر نظریة انتخاب عقالنی پرداختهجامعه و

(، 1552و همکاران ) ۲(، بچمن1552) 0(، اگنیو15۰5) 2(، پاترنوستر15۰6و همکاران ) 1پیالوین

 ،(2262) ۰بکر و ملکوپ، (1555) 1تیبتس و میرز (،1551) 6(، تیبتس1550و پاترنوستر ) 9نیگین

 12کیوروو پی (، بیکر2225) 11(، پاترنوستر و پوگارسکی2221) 12و ریچر (، سانگ2221) 5بوفارد

(، 2212) 19سیپل و ایفلر (،2212) 1۲و مانک ترنر میسون (،2212) 10ملکوپ و گراف (،2212)

( اشاره کرد. 221۲و همکاران ) 1۰( و هالت221۲و همکاران ) 11، برکز(2212و همکاران ) 16میمن

یان تحقیقات داخلی در زمینة مصرف الکل یا نگرش به مصرف الکل، برای نمونه، در م

ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Piliavin 
2. Paternoster 
0. Agnew 
۲. Bachman 
9. Nagin  
6. Tibbets 
1. Myers 
۰. Becker & Mehlkop 
5. Bouffard 
12. Sung & Richter 
11. Pogarsky 
12. Baker & Piquero 
10. Graeff 
1۲. Mason & Monk-Turner 
19. seipel & eifler 
16. Maimon 
11. Birks 
1۰. Holt 
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سهرابی و همکاران  ،(10۰6و همکاران ) طارمیان ،(10۰6) زاده و فیضیسراجهای پژوهش

 ،(الف1052، 1052، 1052نیا و همکاران )علیوردی، (10۰5فینی و همکاران )یشیخ (،10۰1)

 (،1052طارمیان و همکاران ) (،1052صرامی و همکاران ) (،1052کاوسیان و همکاران )

 توجه است.( قابل1050نیا و یونسی )، و علیوردی(1052و همتی ) نیاعلیوردی

شده در داخل کشور، بیشتر مربوط به تحقیقات دهة اخیر است. جز موارد مطالعات انجام

تی انجام شده است. همچنین های دولاندکی، بیشتر این تحقیقات درمورد دانشجویان دانشگاه

ها در شهر تهران صورت هایی از کل کشور، بیشترین پژوهشاستثنای چند پژوهش با نمونهبه

 بیشتر مربوط به الکل، مسائل رةگسترده در خارج از کشور درباهای پژوهشرغم علیگرفته است. 

 سوءمصرفصرف یا مزیرمجموعة موضوع  ،الکل در داخل کشور رةشده درباهای انجامپژوهش

بررسی مصرف یا نگرش به الکل از منظر  زمینةهای اندکی دردر ایران پژوهشهمچنین مواد است. 

تحقیقات، با رویکردهای دیگری مانند  این ای ازشناختی انجام گرفته است و قسمت عمدهجامعه

ها پژوهشاین  رافزون بر این، بیشت اند.شناختی به این مسئله پرداختهو روان زیستیپزشکی، 

از مصادیق بارز بسیاری  ،شناختیهای روشچارچوب نظری و وجود ضعفو نداشتن  اندتوصیفی

 است.هآناز 

دنبال تبیین علی پدیدة مصرف یا نگرش به الکل، عوامل های داخلی، محققان بهدر پژوهش

ضعف در مؤثر را مواردی مانند اضطراب، کسب لذت، کنجکاوی، تسکین دردهای جسمانی، 

های اجتماعی و فردی، باورهای دینی، نابسامانی، ناامیدی از آیندة تحصیلی و شغلی، کمبود مهارت

نوع نگرش مذهبی، پرخاشگری، نگرش به مصرف مواد، میزان آموزش رفتارهای سالم و 

های داخلی که با ویژه جنسیت یافتند. چارچوب نظری در پژوهششناختی بههای جمعیتویژگی

اند، شامل نظریة خودکنترلی و انتخاب شناسانه به مسئلة مصرف الکل پرداختهد جامعهرویکر

زنی، نظریة ها بر پایة نظریة برچسبعقالنی است. در زمینة نگرش به مصرف الکل، پژوهش

عمومی جرم گاتفردسون و هیرشی، نظریة فشار عمومی اگنو و پیوند اجتماعی هیرشی انجام شده 

نگرش دانشجویان به مصرف الکل از دیدگاه  ةدر زمیندر داخل کشور حقیقی ن، تاست. با وجود ای

 .نظریة انتخاب عقالنی یافت نشد

 با همراه یا تنهاییها را نظریة انتخاب عقالنی، بهدر مطالعات خارجی، چارچوب نظری پژوهش

دکنترلی، نسخة جدید های بازدارندگی، فعالیت روزمره، خوترکیبی از یک یا چند نظریه مانند نظریه

فرهنگ انحرافی و... تشکیل داده است که در این میان، نظریة بازدارندگی و فشار، نظریة خرده
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سپس فعالیت روزمره، جایگاه اول را در همراهی با نظریة انتخاب عقالنی به خود اختصاص 

ش به یک یا چند رفتار ای شامل ارتکاب یا نگرها، مجموعهاند. متغیر وابسته را در این پژوهشداده

انحرافی مانند تجاوز جنسی، سرقت، تقلب، فرار از مالیات، وندالیسم، خشونت، نزاع و درگیری 

فیزیکی، مصرف مواد، رانندگی در حالت مستی و... تشکیل داده است. همچنین متغیر مستقل، 

ده، پاداش شای شامل شدت و قطعیت مجازات رسمی و غیررسمی ادراکمواردی را از مجموعه

ها، شده، هیجانشده، فرصت، خودکنترلی، باورهای اخالقی، انواع شرمساری، لذت ادراکادراک

اگرچه  ،در بخش تحقیقات خارجیشود. درمجموع، پیوستگی و طبقة اجتماعی شامل می

 انواع ،هاکه متغیر وابسته در آن داردنظریة انتخاب عقالنی وجود  ایشآزم های فراوانی درپژوهش

را از منازل و...  سرقت جنسی، خشونت، جرائمانحرافی مانند تقلب، سرقت،  هایو رفتار جرم

و این مسئله را در  باشدنگرش به مصرف الکل  ،د، پژوهشی که در آن متغیر وابستهوششامل می

 یافت نشد.میان دانشجویان بررسی کند، 

 چارچوب نظری پژوهش

انشجویان به مصرف الکل، از نظریة انتخاب عقالنی استفاده منظور بررسی نگرش ددر این پژوهش، به

شناسی دارد که آن را متفکر اجتماعی شود. نظریة انتخاب عقالنی، ریشه در مکتب کالسیک جرممی

 ةوسیلبیشتر به ،نظریة انتخاب عقالنی(. 56: 222۰ایتالیایی سزار بکاریا ارائه کرده است )سیگل، 

شناسان از جمله هیرشی شود و بسیاری از جرم( شناخته می15۰1 ؛615۰) 2و کالرک 1کرنیش

مجرم برای  ةتشریح انگیز ه،نظریاین  در اند.بخشی از این دیدگاه را پذیرفته کمدست ،(15۰6)

د. این عقالنیت فرایند شومی تلقیعنوان تالشی برای رفع نیازهای عادی به ،ارتکاب جرم

 شدهینیبشیعمل و سودهای پ ةهای بالقوی رفع نیازها، هزینهها را براگیری است که فرصتتصمیم

اش گیریعقالنیت کامل در این دیدگاه مورد نظر نیست و مجرم در تصمیم ةکند. البته مسئلتعیین می

آن تر ، دقیقبنابراین ؛شود. اطالعات کافی یا دقیق نیز ضروری نیستعنوان فردی پیچیده تلقی نمیبه

 (.2۲6: 1051شین، جرم دارای عقالنیتی محدود است )ویلیامز و مکبگوییم م است که

وسیلة بیند که بهنسخة معاصر نظریة انتخاب عقالنی، تصمیم به ارتکاب جرم را فرایندی می

عوامل دیگر از جمله  ریتأثاحساسات و تفکر انسان شکل گرفته است. البته این نسخة جدید، 

ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Cornish 
2. Clarke 
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محیطی را نیز بر تصمیمهای زیستهای فردی، و ویژگیروابط اجتماعی، خصوصیات و قابلیت

کند که رفتار انسان هم عمدی و هم شناسد و بنابراین، فرض میهای جنایی به رسمیت میگیری

 (.2226و همکاران،  2است )وارد 1معین

گیرد. تصمیم به تصمیم به ارتکاب جرم، براساس بهرة آسان و خطر پایین صورت می

ها بیشتر دهد که مجرم بالقوه معتقد است که خطرها از پاداشم نیز زمانی رخ میپوشی از جرچشم

افتد که فرد پس از یک ارزیابی دقیق از شرایط پوشی درصورتی اتفاق میاست. درواقع، این چشم

شود، ممکن است احترام همساالن خود را از نتیجه بگیرد که به احتمال زیاد گرفتار و مجازات می

احساس گناه یا شرم  اش آسیب برسد و نیز احتمال آن وجود دارد کهنامی، به خوشدست بدهد

های هایی اخالقی )یعنی ارزش(. ارتکاب جرم برای این افراد، هزینه2221کند )بوفارد، 

( و خطر 10 :10۰۰)وینفری،  برداردویژه عوامل خانوادگی( را درپیوندخورده به تربیت فرد، به

(. افرادی که تصمیم 5۰: 222۰یشتر از سود یا لذت ارتکاب جرم است )سیگل، دستگیری در آن، ب

شان(، پاداش روانی گیرند در جرم مشارکت کنند، احتمال دستگیری )براساس تجربیات گذشتهمی

شده برای کسب آسان های ادراکذهنی جرم، هیجان و موقعیت اجتماعی حاصل از جرم، و فرصت

شده کم، و شور و هیجان زیاد ها بزرگ، خطر ادراککنند. اگر پاداشمنافع را سبک و سنگین می

 (.2226و همکاران،  0یابد )ماتسوداافزایش می جرمباشد، احتمال ارتکاب 

مصرف مواد عقالنی است. مطرح شود که آیا  سؤالبا توجه به آنچه ذکر شد ممکن است این 

شود؛ برای مثال، گیری منطقی کنترل میتصمیم دهد که شروع استفاده از مواد، باتحقیقات نشان می

اند که مزایای استفاده از مواد بیشتر از اند که زمانی که به این باور رسیدهکاربران گزارش داده

بر این باورند که مواد  هاآناند؛ برای نمونه، های آن است، شروع به مصرف مواد مخدر کردههزینه

(. 120: 222۰سازد )سیگل، انگیز را فراهم میب و هیجانکننده، جالای سرگرممخدر تجربه

ای که برایشان ارزشمندند، مصرف و همچنین با این ادراک که دوستان و اعضای خانواده

ها به سوءمصرف مواد تسهیل کنند، گرایش آنسوءمصرف مواد مخدر را حمایت و تشویق می

 (.1559و همکاران،  ۲شود )پترتیسمی

ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. determined 
2. Ward 

0. Matsueda 

۲. Petraitis 
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 شهای پژوهفرضیه

 :است ریز قرار به حاضر پژوهش یهاهیفرض ق،یتحق موضوع یتجرب و ینظر اتیادب بهتوجه  با

 است. یوستگیاز پ یمنف یتابع ،به مصرف الکل انیدانشجو نگرش موافق .1

 است. یگذارهیاز سرما یمنف یتابع ،به مصرف الکل انیدانشجو نگرش موافق .2

 .است فرصت از بتمث یتابع ،الکل مصرف به انیدانشجو نگرش موافق .0

 .است غیررسمی مجازات از یمنف یتابع ،الکل مصرف به انیدانشجو نگرش موافق .۲

 .است یرسم مجازات از یمنف یتابع ،الکل مصرف به انیدانشجو نگرش موافق .9

 .است یاخالق یباورها از یمنف یتابع ،الکل مصرف به انیدانشجو نگرش موافق .6

 .است یخودکنترل از یمنف یابعت ،الکل مصرف به انیدانشجو نگرش موافق .1

 .است انهیگرامنفعت یازهاین از مثبت یتابع ،الکل مصرف به انیدانشجو نگرش موافق .۰

 شناسی پژوهشروش

آوری اطالعات، از روش این پژوهش به اقتضای ماهیت، پیمایشی و مقطعی است و در آن، برای جمع

د تحلیل در این پژوهش، فرد )دانشجو( و پرسشنامه و تکنیک خودگزارشی بهره گرفته شده است. واح

سطح تحلیل خرد است. جمعیت تحقیق شامل تمامی دانشجویان دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران 

توجهی از های طراز اول در تهران، ترکیب قابلاست. از آنجاکه دانشگاه 105۲ -1050در سال تحصیلی 

دادن سنجشی گویاتر، دانشکدة علوم منظور انجامهکنند، بدانشجویان بومی و غیربومی فراهم می

وسیلة عنوان نمونه انتخاب شد. با توجه به برآورد دواس از حجم نمونه بهاجتماعی دانشگاه تهران به

نفر برای  ۲22ای با حجم درصد، نمونه 9گیری هایی مانند همگنی جمعیت و میزان خطای نمونهویژگی

پرسشنامه در میان  ۲92(؛ بنابراین، 51: 1050ص داده شد )دواس، آوری اطالعات مناسب تشخیجمع

های های مفقود و کنارنهادن پرسشنامهدانشجویان توزیع شد که از این تعداد، با احتساب پرسشنامه

پاسخگوی  ۲20پاسخگوی مرد و  ۲25از )پرسشنامة سالم  ۲12 استفاده، درنهایتمخدوش و غیرقابل

ای متناسب انجام گرفت. گیری در این پژوهش به شیوة تصادفی طبقه. نمونهزن( تجزیه و تحلیل شد

های آماری ، روشSPSSافزار شده با استفاده از نرمآوریمنظور تجزیه و تحلیل اطالعات جمعبه

، و رگرسیون Fطرفة و تحلیل واریانس یک tهای مقایسة میانگین شامل آزمون توصیفی، آزمون

کار رفت. همچنین برای کسب اطالع از اعتبار به سطح سنجش متغیرها به چندمتغیره با توجه

منظور، پس از طراحی پرسشنامه های اعتبار سازه و محتوا استفاده شد. بدینهای تحقیق، از روشمقیاس
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نظران و کارشناسان قرار گرفت و پس از براساس پیشینة نظری و تجربی، حاصل کار در اختیار صاحب

توان گفت که ابزار سنجش، اعتبار صوری و های اصالحی تأیید شد؛ بنابراین، میدیدگاهکردن لحاظ

های محتوایی کافی را دارد. همچنین در اعتبار سازه، اگر مفهوم، مقیاس یا سازة تحقیق، روابط یا جهت

د نظر شده در تحقیقات پیشین را نشان دهد، براساس اعتبار سازه، آن مفهوم و مقیاس موربینیپیش

(. در این پژوهش نیز براساس آزمون مقایسة میانگین میان دو 6۲: 1050دارای اعتبار است )دواس، 

طور معناداری گروه مردان و زنان، مشاهده شد که میانگین نگرش مثبت به مصرف الکل در مردان به

(222/2 =sigبیشتر از زنان است. این یافته، با تحقیق شیخی )( علیوردی10۰5فینی و همکاران ،) نیا و

ها، مردان در مقایسه با ( هماهنگ است که در آن1052نیا و همتی )الف( و علیوردی 1052همکاران )

اساس، مقیاس مورد استفاده دارای اعتبار تری به مصرف مشروبات الکلی دارند. براینزنان، نگرش مثبت

ها واقعا  به مقیاس تعلق و بررسی اینکه آیا گویه هامنظور انتخاب بهترین گویهبراین، بهسازه است. عالوه

صورت که با استفاده از آزمون دارند یا خیر، از روش تحلیل گویه استفاده شده است. بدین

های هر مقیاس، شود که تمامی گویهبودن و بررسی تجانس یک مقیاس، اطمینان حاصل میبعدیتک

جش پایایی ابزار تحقیق نیز از ضریب آلفای کرونباخ سنجند. برای سنمفهوم بنیادین یکسانی را می

 آمده در جدول زیر آمده است.دستاستفاده شده که نتایج به

 . ضرایب آلفای متغیرهای پژوهش۱ جدول

 آلفای کرونباخ هاگویه تعداد متغیرهای پژوهش

 566/2 21 نگرش به مصرف مشروبات الکلی

 ۰69/2 12 پیوستگی

 126/2 ۰ گذاریسرمایه

 6۲۲/2 ۰ فرصت

 5۲6/2 11 مجازات غیررسمی

 ۰19/2 ۰ مجازات رسمی

 191/2 ۰ باورهای اخالقی

 629/2 6 خودکنترلی

 562/2 12 گرایانهمنفعت نیاز

 تصریح مفاهیم و سنجش متغیرها
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گذاری، فرصت، در این تحقیق، درمجموع از نه مفهوم اصلی استفاده شد. پیوستگی، سرمایه

عنوان گرایانه بهی، مجازات رسمی، باورهای اخالقی، خودکنترلی و نیاز منفعتمجازات غیررسم

عنوان متغیر وابسته شناخته شدند. متغیرهای مستقل، و نگرش به مصرف مشروبات الکلی به

 شوند.درادامه، پس از تعریف مفهومی این اصطالحات، مفاهیم ذکرشده عملیاتی می

ان پیوندی است که فرد با دیگر افراد مهم )والدین، دوستان و میز (:2)پیوندهای عاطفی 1پیوستگی

(. 1052نیا، ؛ علیوردی1051شین، ؛ ویلیامز و مک15۰5نقش( یا با نهادها دارد )پاترنوستر،  هایمدل

های موجود، سه بعد پیوستگی به خانواده، پیوستگی به مذهب و برای این مفهوم برمبنای پژوهش

 و سنجش برای لیکرت، طیف قالب در گویه دوازده از درمجموع و شده گرفته درنظر معلم به پیوستگی

هایی است. گویه مخالفم کامال  موافقم تا کامال  از هابازة پاسخ. است شده استفاده مفهوم این گیریاندازه

اوند ها با دعا و طلب کمک از خددر هنگام سختی»، «برمام لذت میاز زندگی در کنار خانواده»مانند 

 اند.از این جمله« خود را دوست دارم انداطورکلی استبه»و « کنماحساس آرامش می

های مادی در دیدگاه انتخاب عقالنی، مجرمان، هزینه(: 4)مالحظات مادی 3گذاریسرمایه

رفته ازدست هایفرصت و یافتهتقلیل انتظارات قالب در چه و های خالفکارانه را چه واقعیگیریتصمیم

 و آرزوها تحصیالت، گذاری اشکالی مانند میزانرو، سرمایه(. از این15۰5گیرند )پاترنوستر، نظر میدر

پیشرفت، رسیدن به جایگاه مورد انتظار، دستیابی به شهرت خوب یا  گیریجهت آموزشی، توقعات

ن متغیر، دو سازی ای(. برای عملیاتی1051شین، شود )ویلیامز و مکشروع یک کار تجاری را شامل می

بعد واقعی و ادراکی درنظر گرفته شده است که در قالب طیف لیکرت، با مجموع هشت گویه و با بازة 

 کل معدل»های توان به گویهپاسخ کامال  موافقم تا کامال  مخالفم سنجیده شده است. از این میان می

)مانند  امتحصیلی زوهایو آر به اهدافکنم که حتما  فکر می»و « است چند تاکنون شما نمرات

 اشاره کرد.« دست پیدا خواهم کرد های الزم(تحصیالت در مقاطع باالتر و مهارت

دادن عمل گیرند که در آن، انجامکورنیش و کالرک فرصت را موقعیتی درنظر می: 5فرصت

ود، سه (. برای این متغیر برمبنای تحقیقات موج2212شود )سیپل و ایفلر، پذیر میانحرافی امکان

ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Attachment 

2. Affective Ties 

0. Investment 

۲. Material Considerations 

9. Opportunities 
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صورت طیف لیکرت در قالب هشت گویه بعد رسمی، غیررسمی و واقعی درنظر گرفته شده که به

مراجع انتظامی بر خارج از محیط دانشگاه، برای »های توان گویهطراحی شده است؛ برای مثال، می

نزل که خارج از مدانند هنگامیام میخانواده»، «جلوگیری از مصرف الکل نظارت شدیدی دارند

را نام « توانم مشروبات الکلی تهیه کنمهروقت بخواهم می»و « کنمهستم با چه کسانی معاشرت می

مخالفم درنظر  کامال  نظری ندارم، مخالفم و موافقم، موافقم، ها نیز به شکل کامال برد. همچنین پاسخ

 گرفته شده است.

اند ا فرایندی تعریف کرده( مجازات غیررسمی ر222۰) 0و والش 2همنس :1مجازات غیررسمی

شود که ضمانت اجرایی قانونی ندارد و به تضعیف یا حذف رفتارهای مورد نظر منجر می

برمبنای پژوهش های پیشین، برای این مفهوم دو بعد قطعیت و  (.1052نیا و همکاران، )علیوردی

با بازة پاسخ  شده درنظر گرفته شده و به شکل طیف لیکرت، در قالب یازده گویهشدت ادراک

درصورت »های توان به گویهها میکامال  موافقم تا کامال  مخالفم عملیاتی شده است. از میان گویه

ام متوجه شوند که مشروبات الکلی مصرف اگر روزی خانواده»، «مکننوشیدن الکل احساس گناه می

دلیل مصرف مشروبات ا بهام مراگر روزی خانواده»و « شوندام، بسیار دلخور و ناراحت میکرده

 اشاره کرد.« شومالکلی از خود طرد کند، در زندگی بسیار دچار مشکل می

مجازات رسمی فرایندی است که ضمانت اجرایی قانونی دارد و به تضعیف یا  :۲مجازات رسمی

(. 1052نیا و همکاران، ؛ علیوردی222۰شود )همنس و والش، حذف رفتارهای مورد نظر منجر می

شده درنظر گرفته شده بنای پیشینة نظری و تجربی، برای این مفهوم دو بعد قطعیت و شدت ادراکبرم

ها نیز صورت طیف لیکرت عملیاتی شده است. پاسخو به و درمجموع، در قالب هشت گویه

ها مخالفم آمده است. از مجموع گویه کامال  نظری ندارم، مخالفم و موافقم، موافقم، صورت کامال به

« شوماگر مشروبات الکلی مصرف کنم، توسط حراست دانشگاه جلب یا تعلیق می»های توان گویهمی

ام دچار دلیل مصرف مشروبات الکلی توسط حراست دانشگاه جلب یا تعلیق شوم، زندگیاگر به»و 

 را برشمرد.« شوددردسر بزرگی می

ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Informal Punishment 

2. Hemmens 

0. Walsh 

۲. Formal Punishment 
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هاست. بودن آندلیل عادالنهعه بهباور درواقع نوعی قدردانی از قواعد جام: 1باورهای اخالقی

ها از نظر اخالقی احساس گذارد و دربرابر آنبه این معنا که فرد به آن قواعد و هنجارها احترام می

صورت (. این مفهوم بر پایة پیشینة نظری و تجربی به212: 1051شین، کند )ویلیامز و مکتعهد می

ها نیز در بازة کامال  موافقم تا کامال  مخالفم پاسخطیف لیکرت و با هشت گویه عملیاتی شده است. 

اگر پلیس بر سر چهارراه نباشد، عبورکردن از »های توان به گویهها میگیرد. از میان گویهقرار می

اگر کسی کیف پولی را پیدا »و « باید به حقوق دیگران احترام گذاشت»، «قرمز اشکالی نداردچراغ

 اشاره کرد.« خودش بردارد تواند آن را برایکند، می

دادن عمل گاتفردسون و هیرشی خودکنترلی را گرایش افراد به خودداری از انجام: 2خودکنترلی

که شرایط ارتکاب آن برایشان مهیا باشد. در این پژوهش، برای جلوگیری از هنگامی دانند،مجرمانه می

( با شش گویه 1550سمیک و همکاران )ای گراگویه 2۲شدة مقیاس شدن پاسخنامه، از کوتاهطوالنی

ها نیز در بازة کامال  موافقم تا کامال  مخالفم قرار (. پاسخ19۰: 222۰، 0استفاده شده است )آنتوناچیو

کنم، بدون اینکه از قبل به نتیجة من اغلب ناگهانی و بدون مقدمه عمل می»هایی از قبیل گیرد. گویهمی

که با فردی هنگامی»و « دنبال کارهای سخت نرومکنم که بهسعی میمن اغلب »، «کارم فکر کرده باشم

نظر جدی دارم، اغلب برایم سخت است که با آرامش و بدون آنکه عصبانی شوم، دربارة اختالف

 اند.کار رفتههایی هستند که برای سنجش خودکنترلی بهاز جمله گویه« نظرمان با او صحبت کنماختالف

احساس فقدان یا حرمانی است که درخصوص نیازها و امیال فرد به او : ۲گرایانهنیاز منفعت

اند. این کند نیازهایش برآورده نشدهدهد؛ چراکه در مسیر رسیدن به اهدافش حس میدست می

 (. باید1012 انگیزد )بیرو،کند، برمیاحساس، تمایل به هر آنچه امکان ارضای نیاز را فراهم می

 و زمان در جوییصرفه خاطربه است ممکن فرد و نیستند اقتصادی فقط رمج داشت که منافع توجه

دارد،  نیاز که چیزی آوردندستبهیا  هیجان یا لذت مانند مثبت شناختیروان تجربة یک انرژی،

اگنیو، ) دیگری چیز هر یا خاص شیء یک پول، خواب، برای جایی مانند مرتکب جرم شود،

هش، برای سنجش این متغیر براساس پیشینة نظری و تجربی، دو در این پژو (.215 -21۲: 1552

بعد نیاز اجتماعی و روانی در قالب طیف لیکرت متشکل از ده گویه درنظر گرفته شده است که 

ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Moral Beliefs 

2. Self-Control 

0. Antonaccio 

۲. Utilitarian Need 
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مخالفم است؛ برای مثال،  نظر، مخالفم و کامال بی موافقم، موافقم، صورت کامال ها نیز بهپاسخ

خاطر به»، «کنمکه دوستانم مرا تأیید کنند، مشروبات الکلی مصرف میخاطر اینبه»هایی مانند گویه

 را الکلی مشروبات»، «کنمخواهم مورد عالقه دوستانم باشم، مشروبات الکلی مصرف میاینکه می

 «برممی لذت بسیار الکلی مشروبات مصرف از»و « کنممی مصرف خاطرانبساط و سرگرمی برای

 .است کار رفتهبه غیرمت این سازیعملیاتی برای

( نگرش، نظام 1512در تعریف فریدمن و همکاران )نگرش به مصرف مشروبات الکلی: 

بادوامی است که شامل یک عنصر شناختی، یک عنصر احساسی و یک عنصر تمایل به عمل 

نظران است )کریمی، عنصری از نگرش، مورد توافق بیشتر صاحبشود. این تعریف سه)رفتاری( می

ها، اعتقادات و اساس، نگرش به مصرف مشروبات الکلی، نظام بادوامی از شناخت(. براین1052

ها و باورها گره باورها دربارة مصرف الکل است که با احساسات و عواطف مرتبط با آن شناخت

 سازد.خورده است و فرد را برای پاسخگویی به شکلی خاص دربرابر مصرف الکل آماده می

نیا و سازی این مفهوم، از مقیاس نگرش به الکل علیوردیمنظور عملیاتیبهدر این پژوهش، 

( ساخته و 1510) 1( استفاده شد که برمبنای مقیاس نگرش به مصرف الکل پری1052همتی )

سازی شده بود. با وجود این، آن مقیاس نیز نیازمند تغییراتی بود تا مفاهیم مربوط به عناصر بومی

اساس، نگرش به مصرف مشروبات تر پوشش یابد. براینتر و جامعرت کاملصوگانة نگرش بهسه

 21سازی آن درمجموع با الکلی شامل سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری است و فرایند عملیاتی

. 2. کامال  موافقم، 1ها شامل صورت طیف لیکرت و پاسخآمده است. مقیاس به 2گویه در جدول 

ها اند از: گویهها عبارت. کامال  مخالفم است؛ برخی از گویه9. مخالفم و ۲ . نظری ندارم،0موافقم، 

 از طورکلیبه»، «اماگر بابت خرید مشروبات الکلی پول دهم، سرمایة خود را دور ریخته»شامل 

 الکلی مشروبات دوستانم با حاضرم»و « آیدمی خوشم کنند،می مصرف الکلی مشروبات که افرادی

 «.کنم صرف

 سازی متغیر نگرش به مصرف مشروبات الکلیعملیاتی .2ول جد

 معرف مؤلفه بعد متغیر

ش به 
نگر

ف 
صر

م

ت 
مشروبا

الکلی
شناختی 
 

 مضرات الکل
 هدردادن سرمایه

 خطر مصرف الکل

ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Perry 
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 دادن کنترل رفتارازدست

 بیماری و اعتیاد
 صدمه به افراد و ایجاد بیماری

 اعتیادآور بودن الکل

عطف
 ی

 مثبت عاطفی هایحالت ایجاد

 انگیزبودنهیجان

 افزایش شادی

 بودنبخشلذت

 احساس بلوغ

 های عاطفی منفیکاهش حالت  
 کاهش خشم و ناراحتی

 کاهش اندوه
 کاهش فشار روانی
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 سازی متغیر نگرش به مصرف مشروبات الکلیعملیاتی .2دول ادامه ج

 معرف مؤلفه بعد متغیر

 

 عالقگیمندی و بیعالقه 
 احساس منفی به مصرف مشروبات الکلی

 داشتن مصرف الکلدوست

ی
رفتار

 

 کنندگان مشروبات الکلیارتباط با مصرف

 معاشرت با فرد الکلی

 بودن با فرد الکلیاتاقیهم
 رفتن با فرد الکلیمسافرت
 کردن با فرد الکلیمعامله
 ا همسر الکلیکردن بزندگی

 آمادگی برای مصرف الکل

 مصرف الکل در تنهایی
 مصرف الکل با دوستان

 ها و مراسممصرف الکل در جشن
 مصرف الکل در خوابگاه یا خانه

 

 های پژوهشیافته

 0/۲5نفر ) 220درصد( مرد و  1/92) نفر 225نفر پاسخگوی نهایی،  ۲12ها، از مجموع یافته مطابق

 29تا  21د( زن هستند. بیشترین میزان توزیع فراوانی در کل پاسخگویان مربوط به ردة سنی درص

سال و باالتر  01درصد( و کمترین میزان توزیع فراوانی مربوط به ردة سنی  6/11نفر ) 152سال با 

است. بیش از  26/2۲درصد( اختصاص دارد. میانگین سنی کل پاسخگویان  1/5نفر ) ۲2با 

درصد از  62مجموع، حدود در اند.پنجم آنان متأهلم پاسخگویان مجرد و کمتر از یکچهارپنج

اند. مانده دانشجوی تحصیالت تکمیلیدرصد باقی ۲2 پاسخگویان دانشجوی کارشناسی و حدود

 9/1درصد از کل پاسخگویان متولد شهر و  9/52است.  62/16میانگین معدل کل پاسخگویان 

درصد از پاسخگویان اهل تهران )بومی( هستند. بیش از  ۰/۲1وستا هستند. درصد از آنان متولد ر

 اند.درصد از مردان پاسخگو غیربومی 62نیمی از زنان پاسخگو بومی و بیش از 

الکلی  مشروبات مصرف به نگرش نوع برحسب پاسخگویان درصدی و فراوانی توزیع ،0 جدول

درصد از کل پاسخگویان نگرش  6/99نگر آن است که ها بیادهد. دادهجنسیت نشان می تفکیکبه را

درصد نگرش موافق به مصرف مشروبات الکلی دارند.  0/1درصد نگرش بینابین و  1/01مخالف، 

درصد از کل پاسخگویان، نگرش بینابین یا  ۲۲درصد از مردان و  96درصد از زنان،  00درمجموع، 

 موافق به مصرف الکل دارند.



 255    تبيين نگرش دانشجویان به مصرف الكل از دیدگاه نظریة انتخاب عقالني ...

 

 

 تفکیکبه الکلی مشروبات مصرف به نگرش ابعاد برحسب پاسخگویان درصدی و انیفراو توزیع .3 جدول
 جنسیت

 آن ابعاد و وابسته متغیر

 جنسیت

 کل زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 مشروبات مصرف به نگرش
 الکلی

 

 6/99 225 61 106 9/۲۲ 50 مخالف

 1/01 190 1/25 95 ۲9 5۲ بینابین

 0/1 02 5/0 ۰ 9/12 22 موافق

 122 ۲12 122 220 122 225 کل

 نگرش شناختی بعد

 

 0/91 206 12 1۲2 ۲9 5۲ مخالف

 ۰/02 109 1/21 ۲۲ 9/۲0 51 بینابین

 12 ۲1 ۲/۰ 11 9/11 2۲ موافق

 122 ۲12 122 220 122 225 کل

 نگرش عاطفی بعد

 

 1/95 2۲6 9/6۰ 105 2/91 121 مخالف

 1/06 191 6/2۰ 9۰ 9/۲۲ 50 بینابین

 6/0 19 0 6 0/۲ 5 موافق

 122 ۲12 122 220 122 225 کل

 نگرش رفتاری بعد

 

 6/90 221 1/61 129 5/۲9 56 مخالف

 2/0۲ 1۲1 1/2۰ 91 2/۲2 ۰۲ بینابین

 1/12 92 0/12 21 5/10 25 موافق

 122 ۲12 122 220 122 225 کل

صرف مشروبات الکلی و ابعاد آن برحسب جنسیت ( نگرش به مtنتایج آزمون مقایسة میانگین )
(، در میزان )میانگین( sig < 29/2آمده است. با توجه به سطح معناداری آزمون ) ۲در جدول 

نگرش در تمامی ابعاد، میان مردان و زنان تفاوت وجود دارد و این تفاوت در سطح خطای کمتر از 
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که میانگین نگرش و ابعاد شناختی، عاطفی و یطوردرصد معنادار است؛ به 55و با اطمینان  21/2

عبارت دیگر، مردان در مقایسه با زنان طور معناداری بیشتر از زنان است. بهرفتاری آن در مردان، به

 تری به مصرف مشروبات الکلی دارند.نگرش موافق

 برحسب آن ابعاد و( الکلی مشروبات مصرف به نگرش) وابسته متغیر( t) میانگین مقایسة آزمون .4 جدول

 جنسیت

 آزادی درجة t آمارة هامیانگین جنسیت متغیر

 نگرش شناختی بعد
 ۲12 51/۲** ۲6/10 مرد
 15/5 زن

 نگرش عاطفی بعد
 ۲12 19/0** 62/11 مرد
 60/۰ زن

 نگرش رفتاری بعد
 ۲12 ۰۲/0** ۰5/10 مرد
 21/12 زن

 نگرش
 ۲12 92/۲** 56/0۰ مرد
 25/2۰ زن

 06 تا 2: دامنه ،220تعداد زنان:  ،225تعداد مردان:  معنادار است. 21/2در سطح  t* آمارة *

دهد افراد غیربومی در مقایسه با افراد بومی )تهرانی( ها نشان میهمچنین آزمون مقایسة میانگین

دارند. تری به مصرف الکل از بعد شناختی و افراد مجرد در مقایسه با افراد متأهل، نگرش موافق
تفاوت معناداری میان متولدان شهر و متولدان روستا، و ساکنان در شهر و ساکنان در روستا در 

 میانگین نگرش به مصرف مشروبات الکلی وجود ندارد.

 تحلیل رگرسیونی و بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
ر تبیین نگرش به مصرف مشروبات منظوبا توجه به اینکه این تحقیق دارای مبنای نظری است، به

اساس، در هر مرحله برای تبیین زمان استفاده شده است. براینالکلی، از تحلیل رگرسیون به روش هم
زمان وارد مدل شدند. در هر قسمت، متغیر وابسته و ابعاد آن، تمامی متغیرهای مستقل تحقیق، هم

شدن بررسی شد. خطیای عجیب و همههای رگرسیونی، وجود دادهفرضاحتمال تخطی از پیش
، کوک 1در اختیار کاربر قرار دارد )مانند لورج SPSSهای متناسب که در برنامة منظور، از آمارهبدین

واتسون  -( استفاده شد. مقدار آمارة دوربین1وایز دیاگنوستیکسو کیس 0، دوربین واتسون2دیستنس

ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Leverage 

2. Cook Distance 

0. Durbin-Watson 
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ها یا است و بنابراین، باقیمانده 2بعاد آن، نزدیک به درمورد متغیر وابسته )نگرش به مصرف الکل( و ا

های رگرسیونی، تمامی ازای تمامی مدلشدن، بهخطیخطاها مستقل از یکدیگرند. در بررسی هم

هستند. همچنین تمامی مقادیر مربوط به آمارة عامل  ۲/2تر از مقادیر، مربوط به آمارة تولرانس بزرگ
اساس، همبستگی باالیی میان متغیرهای مستقل وجود است. براین ۲از  ( نیز کمترVifتورم واریانس )

و با  21/2تر از در سطح خطای کوچک Fبیانگر آن است که مقادیر آزمون  9های جدول ندارد. داده

های های رگرسیونی تحقیق مدلتوان نتیجه گرفت که مدلدرصد معنادارند؛ بنابراین، می 55اطمینان 
بر نظریة انتخاب عقالنی )مستقل( قادرند نگرش به مصرف موعة متغیرهای مبتنیخوبی هستند و مج

عبارت دیگر، در تمامی بینی کنند. بهمشروبات الکلی و ابعاد آن )وابسته( را در کل جامعة آماری پیش
 ها معنادار است.شود و تمامی مدلها فرض صفر رد میمدل

 رای تبیین نگرش به مصرف مشروبات الکلی و ابعاد آن. خالصة مدل سامری و آزمون آنوا ب5جدول 

Sig N F 2
R 2 شدهتعدیل

R
 متغیر وابسته و ابعاد آن 

 الکل مصرف به نگرش 112/2 126/2 960/12۲ ۲12 222/2

 نگرش شناختی بعد 696/2 6۲5/2 652/59 ۲12 222/2

 نگرش عاطفی بعد 96۰/2 995/2 95۰/69 ۲2۰ 222/2

 نگرش رفتاری بعد 651/2 6۰9/2 602/112 ۲11 222/2

 

 . تحلیل رگرسیونی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته و ابعاد آن۶ جدول
سرمایه

گذاری
 

ت
ص

فر
ی 

خودکنترل
 

ت
مجازا

 
رسمی

 

پیوستگی
 

باور
 

نیاز
 

ت
منفع

گرایانه
 

ت
مجازا

 
غیررسمی

 

 مستقل 
 

 وابسته

292/2 /2 /2- /2 /2- /2- /2 /2- 
 به نگرش
 الکل مصرف

261/2 26۰/2 20۲/2- 2۲۰/2 /2- /2- /2 /2- 
 شناختی بعد

 نگرش

202/2 22۲/2 /2- 221/2 /2- /2- /2 /2- 
 عاطفی بعد

 نگرش

201/2 /2 292/2- /2 /2- /2- /2 /2- 
 رفتاری بعد

 نگرش

                                                                                                                                  

1. Case wise Diagnostics 
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 معنادار است. 21/2در سطح  ** ضریب همبستگی )بتا( معنادار است. 29/2* ضریب همبستگی )بتا( در سطح  

( مدل برای تبیین نگرش به مصرف ، ضریب تعیین )6و  9های های جدولبا توجه به داده

دهد است که نشان می 126/2(، شده )و ضریب تعیین تعدیل 112/2الکل در کل پاسخگویان 

درصد از کل  6/12ویان )نمونه( و درصد از کل تغییرات میزان نگرش در بین پاسخگ 2/11

-تغییرات میزان نگرش میان دانشجویان دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران )جامعة آماری( به

های متغیر نگرش به مصرف کنندهبینیترین پیششود. قویتوضیح داده می وسیلة هفت متغیر فوق

گرایانه (، نیاز منفعت-۲50/2=ترتیب متغیرهای مجازات غیررسمی )بتامشروبات الکلی، به

(، 255/2(، مجازات رسمی )بتا=-1۲1/2(، پیوستگی )بتا=-152/2(، باور )بتا=291/2)بتا=

 ( هستند. 21۲/2( و فرصت )بتا=-21۰/2خودکنترلی )بتا=

درصد از  ۰/96درصد از تغییرات متغیر بعد شناختی نگرش،  6/69(، با توجه به ضرایب )

وسیلة درصد از تغییرات متغیر بعد رفتاری نگرش به 1/65متغیر بعد عاطفی نگرش و  تغییرات

با مقایسة ضرایب تعیین، قدرت تبیین  شود. درمجموع،بینی میمتغیرهای مستقل تحقیق پیش

ترتیب در نگرش به مصرف الکل، بعد رفتاری، بعد شناختی و بعد عاطفی نگرش رگرسیونی به

 است. دارای بیشترین مقدار

 گیریبحث و نتیجه
این پژوهش، با هدف بررسی نگرش دانشجویان دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران به مصرف 

بر توصیف نگرش الکل از دیدگاه نظریة انتخاب عقالنی انجام گرفت. در این تحقیق، عالوه

نوع نگرش دنبال تبیین عوامل اجتماعی مؤثر بر دانشجویان به مصرف مشروبات الکلی، به

دانشجویان به مصرف مشروبات الکلی براساس متغیرهای انتخاب عقالنی بودیم تا سهم هریک از 

 متغیرهای مستقل را شناسایی و تعیین کنیم.

 1/01درصد از پاسخگویان نگرش مخالف،  6/99های توصیفی پژوهش نشان داد که یافته

شروبات الکلی دارند. این مقادیر در درصد نگرش موافق به مصرف م 0/1درصد نگرش بینابین و 

در میان  1052 -10۰5( در سال تحصیلی 1052نیا و همتی )پژوهش مشابهی که علیوردی

 ۰/10و  ۰/۲6، ۲/05ترتیب دانشجویان دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران انجام دادند، به

ایش و در نگرش اساس، با گذشت حدود چهار سال، در نگرش مخالف افزدرصد بود. براین

عبارت دیگر، نگرش دانشجویان به مصرف مشروبات الکلی ایم. بهبینابین و موافق کاهش داشته



 291    تبيين نگرش دانشجویان به مصرف الكل از دیدگاه نظریة انتخاب عقالني ...

 

 

یابیم که بیشترین ( درمی1052نیا و همتی )تر شده است. با مراجعه به تحقیق علیوردیمخالف

پس از  اند. پژوهش حاضرسال بوده 29تا  21درصد( از کل پاسخگویان در سنین  92میزان )

سازد؛ هایی مشابه تحقیق آنان را نمایان میسال، یافته 02تا  26گذشت چهار سال در بازة سنی 

درصد از پاسخگویان گرایش کم، متوسط و زیاد به  0/1۲و  5/91، ۰/00ترتیب که بهطوریبه

در مقایسه ها نشان داد که مردان آزمون مقایسة میانگینهمچنین اند. مصرف مشروبات الکلی داشته

های تری به مصرف الکل دارند. این نتیجه در راستای پژوهشبا زنان، در تمامی ابعاد نگرش موافق

الف( و  1052؛ 1052نیا و همکاران )(، علیوردی10۰5فینی و همکاران )ویژه شیخیقبلی به

 است.( 1052نیا و همتی )علیوردی

متغیرهای  رف مشروبات الکلی و تأثیرتر نگرش به مصدر پژوهش حاضر، برای بررسی دقیق

های رگرسیونی چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که مستقل بر این نگرش و ابعاد آن، از تحلیل

گرایانه، باور و ترتیب چهار متغیر مجازات غیررسمی، نیاز منفعتدر بعد شناختی نگرش، به

گرایانه، مجازات غیررسمی، پیوستگی، باور عتترتیب پنج متغیر نیاز منفپیوستگی، در بعد عاطفی به

گرایانه، ترتیب شش متغیر مجازات غیررسمی، باور، نیاز منفعتو خودکنترلی، و در بعد رفتاری به

تأثیر معناداری بر متغیر وابسته دارند. تمامی متغیرهای مستقل  مجازات رسمی، پیوستگی و فرصت،

که ایگونهتأثیر معناداری بر نگرش به مصرف الکل دارند؛ بهگذاری، استثنای متغیر سرمایهتحقیق به

گرایانه، باور، پیوستگی، مجازات رسمی، ترتیب به مجازات غیررسمی، نیاز منفعتیر بهتأثبیشترین 

اساس، چهار متغیر مجازات غیررسمی، نیاز خودکنترلی و فرصت تعلق یافته است. براین

 اند. همچنیننگرش و تمامی ابعاد آن، ارتباط معناداری داشته گرایانه، باور و پیوستگی بامنفعت

 نگرش در تنها فرصت، متغیر و آن عاطفی بعد و الکل مصرف به نگرش در تنها خودکنترلی، متغیر

متغیرهای این  .است بوده وابسته متغیر بر معنادار تأثیر دارای آن رفتاری بعد و الکل مصرف به

درصد از نوسانات نگرش به مصرف مشروبات الکلی، بعد  65و  91، 66، 11 ترتیبپژوهش به

 دهد.شناختی، عاطفی و رفتاری نگرش را در کل پاسخگویان توضیح می

 نگرش موافق و پیوستگی میان معنادار و معکوس ایرابطه که داد نشان تحقیق هاییافته

وستگی اجتماعی در فرد عبارت دیگر، هرچه میزان پیبه .دارد وجود الکل مصرف به دانشجویان

کند. این نتیجه، در افزایش یابد، میزان نگرش موافق او به مصرف مشروبات الکلی کاهش پیدا می

نیا و همتی الف( و علیوردی 1052نیا و همکاران )های پیشین از جمله علیوردیراستای پژوهش

مرور که فرد به است. به ( است. مقصود هیرشی از پیوستگی، میزان دلبستگی فرد به دیگران1052)
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ها با ها و تعاملیابد. نخستین پیوستگیشود، احتمال بزهکارشدن او کاهش میدیگران دلبسته می

کند )هیرشی، دنبال آن با دوستان، معلمان، رهبران مذهبی و سایر اعضای جامعه بروز میوالدین و به

ن واقع شود و احساس کند که درک اساس، هرچه فرد مورد توجه والدین و معلما(. براین1565

شود، روابط صمیمی با آنان داشته باشد، به نظرهای آنان توجه کند و به عقایدشان احترام بگذارد، می

عنوان یکی از نهادهای مهم و اساسی جامعه، یابد. مذهب نیز بهاحتمال انحراف در او کاهش می

اساس، هرچه فرد توجه است. براینریخی آن قابلویژه در ایران، با توجه به پیشینة فرهنگی و تابه

خود را دلبستة خداوند بداند، از کسب رضایت او احساس لذت و شادی کند و با ارتکاب گناه 

 آورد.احتمال کمتری به اعمال بزهکارانه روی میاحساس عذاب وجدان کند، به

و نگرش موافق دانشجویان  نشانگر وجود رابطة مستقیم و معنادار میان فرصت هایافته همچنین

های انحرافی، میزان نگرش موافق به مصرف الکل است. به این معنا که با افزایش فرصت

های قبلی از جمله سیپل و ایفلر یابد. پژوهشدانشجویان به مصرف مشروبات الکلی افزایش می

های انحرافی، ت( نیز نشان دادند که با افزایش فرص1052نیا و همکاران )(، و علیوردی2212)

کند که یابد. مفهوم فرصت این واقعیت ساده را بیان میمیزان رفتارهای انحرافی نیز افزایش می

دادن آن وجود داشته باشد )سیپل و ایفلر، افتد که فرصت انجامرفتار مجرمانه، تنها زمانی اتفاق می

ارت دولت و دانشگاه در توان نتیجه گرفت که کاهش نظ(؛ بنابراین، در پژوهش حاضر می2212

نشینی و مشارکت آنان با زمینة مصرف الکل، کاهش مراقبت خانواده از فرزندان، افزایش هم

کنندة مشروبات الکلی هستند و دسترسی راحت، سریع و آسان آنان به دوستانی که مصرف

الکلی  های رسمی، غیررسمی و واقعی آنان درمورد مشروباتمشروبات الکلی، به افزایش فرصت

 کنند.تری به مصرف الکل پیدا میشود و درنهایت، دانشجویان نگرش موافقمنجر می

نگرش  و غیررسمی مجازات معنادار میان و معکوس ایپژوهش، رابطه هاییافته براساس

این یافته، همسو با تحقیقات پیشین از جمله بچمن  .دارد وجود الکل مصرف به دانشجویان موافق

( و 221۲(، هالت و همکاران )1555(، تیبتس و میرز )1555؛ 1551(، تیبتس )1552)و همکاران 

عبارت دیگر، با افزایش مجازات غیررسمی، میزان نگرش ( است. به1052نیا و همکاران )علیوردی

یابد. در این تحقیق، مجازات غیررسمی با موافق دانشجویان به مصرف مشروبات الکلی کاهش می

کنندگی نگرش به مصرف مشروبات الکلی است. احتمال ارای بیشترین قدرت تبییند -۲50/2بتای 

های قانونی و غیرقانونی برآوردن حلو شدت مجازات، از جمله مواردی است که در ارزیابی راه

دلیل وحشت (. اگر فرد به10۰۰یافتة افراد توسط آنان مورد مالحظه است )وینفری، نیازهای تعمیم
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دلیل وحشت از ماعی دیگران، ترس از شرمساری و طردشدن از سوی دیگران، یا بهاز سرزنش اجت

از ارتکاب جرم  -که با احساس گناه و شرم همراه است -های خودخواستهمجازات و تنبیه

خاطر ترس از مجازات غیررسمی و نه رسمی، عمل مجرمانه را مرتکب نشده بازداشته شود، به

شدة مجازات به تبیین نظری فوق، هرچه شدت و قطعیت ادراک(. با توجه 2225است )میلر، 

غیررسمی در فرد، چه با احساس شرم و گناه از درون و چه با طردشدن از سوی خانواده یا 

 کند.دوستان از بیرون افزایش یابد، میزان نگرش به مصرف الکل در او کاهش پیدا می

ستقیم و معنادار میان مجازات رسمی و نگرش انتظار، نتایج آزمون فرضیه، وجود رابطة م برخالف

موافق به مصرف مشروبات الکلی را نشان داد. وجود این رابطة مستقیم و معنادار جای تأمل دارد. در 

های مقیاس مربوط به بررسی است: اول وجود ابهام برای پاسخگو در گویهاینجا دو احتمال قابل

بودن اتکا نیست و دوم درستچندان قابل ۰19/2یاس مجازات رسمی که با وجود آلفای کرونباخ مق

بر وجود رابطة مستقیم میان مجازات رسمی و نگرش به مصرف الکل. از آنجاکه نظریة نتیجه مبنی

محور، در تبیین این نتیجه نیز باید شرایط فرهنگی و محور است و هم مجرمانتخاب عقالنی هم جرم

ها، وضوع مورد بررسی درنظر گرفت. گاهی در پاسخنامهاجتماعی جامعة ایران را متناسب با م

نویسی در صفحات، بر لزوم آزادی اندیشه و تفکر تأکید کرده بودند. براساس پاسخگویان با حاشیه

شده در آنان بیشتر بود، نگرش نتایج این تحقیق، دانشجویانی که میزان مجازات رسمی ادراک

تری به عبارت دیگر، از نظر افرادی که نگرش مثبت. بهتری به مصرف الکل داشتند و برعکسمثبت

تری به الکل دارند، همان مقدار مجازات رسمی هم زیاد است. در عوض دانشجویانی که نگرش منفی

دانند. اند و میزان آن را کم میمصرف الکل دارند، همان مقدار مجازات موجود را کمتر ادراک کرده

( نشان داد برای کسانی که تمایل مجرمانة 222۲یت و همکاران )( و را2221تحقیقات پوگارسکی )

ها باالست( یا به کمتری دارند )برای مثال، میزان خودکنترلی و سایر صفات مطلوب شناختی در آن

اند، ممکن است میلدادن اعمال مجرمانه بیجز تنبیه و مجازات )رسمی(، به انجامدالیل دیگری به

(. در این 921: 2212ن میزان اهمیت را داشته باشد )میمن و همکاران، ادراک از مجازات کمتری

 02درصد از پاسخگویان در حد متوسط و در نزدیک به  62پژوهش، میزان خودکنترلی در حدود 

های پنهانی درصد آنان در حد زیاد بود. از سوی دیگر، درمورد پیشگیری از جرم ممکن است هزینه

های ارایی و بازدهی این قبیل اقدامات را کاهش دهد. همچنین برنامهنیز وجود داشته باشد که ک

جای کاهش پتانسیل جرم، آن را افزایش دهد کاهش جرم ممکن است تأثیر بومرنگی داشته باشد و به

تنهایی ممکن است تأثیر های رسمی به(؛ بنابراین، در پژوهش حاضر، افزایش مجازات222۰)سیگل، 
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به افزایش نگرش موافق به مصرف الکل منجر شود و به این ترتیب، پتانسیل معکوس داشته باشد و 

 اقدام به مصرف آن را افزایش دهد.

وجود رابطة معکوس و معنادار میان باورهای اخالقی و نگرش موافق  های تحقیق بیانگریافته

ای اخالقی اساس، با تقویت باورهدانشجویان به مصرف الکل در تمامی ابعاد نگرش است. براین

-شود. این یافته در راستای پژوهشپاسخگویان، از میزان نگرش موافق آنان به مصرف الکل کاسته می

( و ملکوپ و 2226(، بکر و ملکوپ )1555(، تیبتس )1552های پیشین از جمله بچمن و همکاران )

قصد برای  گیری و( است. براساس مطالعات گذشته، باورهای اخالقی افراد، تصمیم2212گراف )

(. این هنجارها و باورهای اخالقی، مانند فیلتر 1555دهد )تیبتس، شدن را کاهش میمنحرف

رو، تأثیر منفعت ارتکاب کند. از اینرفتارهایی را که در تضاد آشکار با این هنجارهاست، حذف می

؛ بنابراین، (2212یابد )ملکوپ و گراف، شدن هنجارها کاهش میجرم، با درجة باالیی از درونی

هرچه فرد به قواعد و هنجارهای اجتماعی احترام بگذارد و دربرابر آن نوعی تعهد اخالقی احساس 

 سمت مصرف الکل گرایش یابد.کند، کمتر احتمال دارد که به

های پژوهش حاضر، بر وجود رابطة معکوس و معنادار میان خودکنترلی و نگرش موافق یافته

عبارت دیگر، با افزایش میزان خودکنترلی، نگرش موافق دارد. به داللتدانشجویان به مصرف الکل 

ویژه نیگین و های قبلی بهیابد. این یافته در راستای پژوهشدانشجویان به مصرف الکل کاهش می

( بوده است. به عقیدة 1050نیا و یونسی )(، و علیوردی1555(، تیبتس و میرز )1550پاترنوستر )

ی، افرادی که خودکنترلی کمی دارند، به احتمال کمتری عواقب رفتارشان را گاتفردسون و هیرش

اند که افراد با خودکنترلی پایین، به احتمال های بسیاری نشان دادهگیرند. همچنین پژوهشدرنظر می

 شوند؛ چراکهتدبیرانه درگیر میدادن اقدامات مجرمانه تمایل دارند و در رفتارهای بیبیشتری به انجام

که عواقب درازمدت ممکن عمل مجرمانه را چنین افرادی تمایل روزافزونی به هیجان دارند؛ درحالی

 (.1555گیرند )تیبتس و میرز، درنظر نمی

گرایانه و ای مستقیم و معنادار میان نیازهای منفعتحاضر، رابطه تحقیق هاییافته براساس

معنا که با افزایش میزان نیازهای دینب .دارد نگرش موافق به مصرف مشروبات الکلی وجود

شود. این یافته، مطابق با تر مینگرش آنان به مصرف الکل موافق گرایانه در میان دانشجویان،منفعت

نیا و همکاران (، علیوردی2212(، سیپل و ایفلر )2212کیورو )(، بیکر و پی1552تحقیقات اگنیو )

متغیر پس از مجازات غیررسمی است که بر نگرش و گرایانه، دومین ( است. نیاز منفعت1052)

ترین تأثیر معنادار را دارد. در نظریة انتخاب عقالنی، انگیزة مجرم در ارتکاب تمامی ابعاد آن، قوی
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(. کورنیش و کالرک 1051شین، جرم، درواقع تالشی برای رفع نیازهای عادی است )ویلیامز و مک

هایشان با افزایش سود و کاهش اس اینکه تا چه حد انتخابکنند که افراد براس( بیان می15۰6)

ها و دهند. درواقع، منفعت محصول هزینههای عقالنی را انجام میگیریهزینه همراه است، تصمیم

سازد )میلر، های متفاوت اقداماتی است که یک نیاز را برآورده میهای حاصل از جایگزینفایده

( باید توجه داشت که منافع جرم، تنها اقتصادی نیست و ممکن 1552زعم اگنیو )(. به205: 2225

جویی در خاطر صرفهتواند جرم را بهاست اشکال متنوع دیگری را شامل شود؛ بنابراین، فرد می

(. در پژوهش حاضر، با توجه 21۲: 1552کردن نیازش انجام دهد )اگنیو، زمان و انرژی یا برطرف

رسی )مصرف الکل(، دو بعد نیازهای روانی و اجتماعی درمورد های جرم مورد بربه ویژگی

طلبانة اجتماعی ها، هرچه نیازهای منفعتگرایانه درنظر گرفته شد. مطابق یافتهنیازهای منفعت

)مانند نیاز به تأیید، رابطه، تعلق و حمایت اجتماعی( و روانی )مانند نیاز به آرامش، کنجکاوی، 

فرد افزایش یابد، احتمال اینکه نگرش او به مشروبات الکلی موافقتر  هیجان، لذت و سرگرمی( در

 شود.شود، بیشتر می

بر نظریة انتخاب عقالنی، های پژوهش حاضر و برمبنای متغیرهای مبتنیبنابر یافته

ترشدن نگرش دانشجویان دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران به مصرف الکل طی چهار مخالف

گرایانه، افزایش باورهای توان با افزایش مجازات غیررسمی، کاهش نیاز منفعتیسال گذشته را م

 اخالقی، افزایش پیوستگی، افزایش خودکنترلی و کاهش فرصت تبیین کرد.

 منابع

 ،سالمتی اجتماعی شناسیروان ،(10۰1) کاظم طباطبایی، زادهرسول و حمیدرضا آقامحمدیان، 

 .رضوی قدس آستان انتشارات: مشهد

 ،کیهان انتشارات: تهران ساروخانی، باقر ترجمة ،اجتماعی علوم فرهنگ ،(1012) آلن بیرو. 

 ،نشرنی تهران نایبی، هوشنگ ترجمة ،اجتماعی تحقیقات در پیمایش ،(1050) ایدی دواس. 

 ،کیهان: تهران ،اجتماعی علوم المعارفدائرة ،(1012) باقر ساروخانی. 

 در پیمایش هاییافته مخدر مواد مصرف به ایرانیان نگرش ،(10۰۲) مخدر مواد با مبارزه ستاد 

 .رسانش: مخدر مواد با مبارزه ستاد دبیرخانة ،کشور

 مشروبات و تریاک مصرف بر مؤثر اجتماعی عوامل» ،(10۰6) ایرج فیضی، و سیدحسین زاده،سراج 

 .122 -۰1: 01 ، شمارةاجتماعی علوم نامة ،«دانشجویان بین در الکلی
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 برنامة اثربخشی» ،(10۰1) اصغرعلی نژادفرید، و حمیدرضا دائمی، مینا؛ هادیان، فرامرز؛ ،سهرابی 

رفتاری،  علوم مجلة ،«مواد سوءمصرف به نسبت دانشجویان نگرش در سالم رفتارهای آموزشی

 .222 -225: 9 شمارة

 کنندةمحافظت و خطر عوامل» ،(10۰5) اهللولی رمضانی، و جواد کاووسیان، اکبر؛علی فینی،شیخی 

 .۲1 -01: 0 شمارة ،شناختیروان سالمت در پژوهش ،«دانشجویان در مواد مصرف به گرایش

 ،مصرف شیوع» ،(10۰6) محمود طباطبایی،قاضی و حمید پیروی، جعفر؛ بوالهری، فرهاد؛ طارمیان 

: 91 شمارة ،ایران بالینی شناسیروان و پزشکیروان مجله ،«تهران شهر دانشجویان میان در مواد

009- 0۲2. 

 شناسانجامعه انتشارات: تهران ،خوابیکارتن شناسیجامعه ،(1052) اکبر نیا،علیوردی. 

 تأثیر شناختیجامعه بررسی» ،(1052) صالح نژاد،صالح و قربانعلی ابراهیمی، اکبر؛ نیا،علیوردی 

 بررسی مجلة، «ارومیه انشگاهد دانشجویان موردی مطالعة: انحرافی رفتارهای بر عقالنی هایانتخاب

 .16۰ -1۲0: 6 و 9 شمارة ،ایران اجتماعی مسائل

 بر زنیبرچسب تأثیر» ،(1052) رقیه توحیدیان، و حیدر بستی،چوب جانعلیزاده اکبر؛ نیا،علیوردی 

 -61(: 22 پیاپی) 2شمارة  ،ایران فرهنگی تحقیقات فصلنامة ،«انحرافی رفتار به دانشجویان گرایش

52. 

 وندیپ و یخودکنترل ریتأث یبررس» ،(الف1052) فاطمه مرادی، و محمود پور،شارع اکبر؛ نیا،یوردیعل 

 -اجتماعی توسعة مطالعات فصلنامة ،«الکل مصرف به نسبت انیدانشجو نگرش بر یاجتماع

 .51 -65: ۲ شمارة ،فرهنگی

 در الکلی مشروبات صرفم به گرایش اجتماعی تحلیل» ،(1052) اعظم همتی، و اکبر نیا،علیوردی 

 ،فرهنگی اجتماعی راهبرد فصلنامة ،«تهران دانشگاه اجتماعی دانشکدة علوم دانشجویان میان

 .122 -11: 1 شمارة

 میان در جرم ارتکاب بر خودکنترلی میزان تأثیر» ،(1050) عرفان یونسی، و اکبر نیا،علیوردی 

 .11۰ -50: 26شمارة  ،فرهنگ راهبرد ،«دانشجویان

 عوامل بررسی» ،(1052) حمید مردانی، و محمد حاتمی، اکبر؛علی فینی، شیخ جواد؛ سیان،کاو 

 دانشجویان در( قلیان و سیگار الکلی، مشروبات تریاک،) مواد مصرف خطرزای و کنندهحفاظت

 .22۰ -1۰1: 90 شمارة ،انتظامی دانش فصلنامة ،«بندرعباس اسالمی آزاد دانشگاه

 ،ارسباران: تهران ،(کاربردها و مفاهیم ها،نظریه) اجتماعی شناسیوانر ،(1052) یوسف کریمی. 

 ،تهران میرفخرایی، محمدرضا ترجمة کیست، معتاد و چیست اعتیاد ،(1015) ورنان کلمن :

 .واحدی
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 ،حمیدرضا ترجمة ،شناسیجرم هاینظریه ،(1051. )دی لینماری شین،مک و. پی فرانک ویلیامز 

 .زانمی: تهران محمدی،ملک

 دانشگاه: گناباد ،یافتخار درضایس ة، ترجمیشناسجرم یهاهینظر ،(10۰۰توماس آل. ) ،ینفریو 
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