
تالش برای توضیح اینکه چرا یک نوجوان انتخاب 

-های ناامنی مانند مصرف الکل را انجام می دهد، کار
ساده ای نیست. برخی توضیحات ساده و عامیانه
رسانه ها و گزارش های خبری عنوان می شود، برای

مثال «او میخواست هم کالسی هایش دوستش

داشته باشند» یا «والدینش طالق گرفته اند ». با این

حال، عواملی که به طور بالقوه در مصرف کردن

افراطی الکل و سایر اقدامات ناامن تاثیرگذار هستند،

با آوردن دالیل ساده قابل توضیح نیستند.
مراحلی که نوجوانان برای رفتارهای مخاطره آمیز طی

می کنند اغلب با این ترتیب است: ابتدا آنها این

رفتارهای جدید را پس از عالقه به یک فعالیت (مانند

سیگار کشیدن یا قمار) از طریق فرایندهای طبیعی
کسب اگاهی و کنجکاوی، تجربه می کنند. سپس؛

ممکن است تصمیم بگیرند رفتار جدیدی را بر اساس

نگرش خود درباره ی خطرات، مزایا و باورهای آنچه

ممکن است دیگران انجام دهند و اینکه تا چه میزان

احساس کنند بر رفتارهای جدید کنترل دارند ( اگر فکر

کنند می توانند این کار را با خیال راحت انجام دهند )،

ازمایش کنند.

اگر نوجوانان خطرات و فواید مصرف الکل را بسنجند
و به اشتباه تصور کنند منافع مورد انتظار بیشتر از
خطرات یا هزینه های احتمالی است، نگرش مثبتی

درباره ی این رفتار خواهند داشت. تجزیه و تحلیل آنها
تحت تاثیر عوامل مختلفی است، از جمله: میزان

مصرف الکل توسط دیگران ( مانند دوستان و اعضای

خانواده ) و میل آنها برای کسب رضایت یا همراهی
با خواسته های افراد مهم (اغلب، همساالن).

جالب توجه است که مطالعات نشان می دهد

بیشتر نوجوانان، تخمینی بیش از اندازه از میزان

مصرف سیگار، الکل یا روابط جنسی در دوستان

خود دارند. از آنجا که رفتارهای پرخطری در دنیای
اجتماعی یک نوجوان رخ می دهد، در عین حال

روابط آنها با اعضای خانواده و همساالن نقشی

اساسی در شکل گیری نگرش ها و تمایالت آنها دارد.

هنگامی که وقت خود را با کسانی می گذرانند که

دوست دارند مشروب بخورند یا سیگار بکشند، یا

وقتی با تصاویر ناشی از این رفتارها در فیلم ها و

سایر سرگرمی ها موجه می شوند، فرصتی فراهم

خواهد شد که این رفتارها را مشاهده و از ان تقلید

کنند. («چگونه این کار را انجام می دهی؟»)، تشویق

و پشتیبانی دریافت کنند («جالب است، امتحان
کنید!»؛ «شما یکی از ما هستید») و از مشارکت در

این رفتارها انتظار پیامدهای مثبت اجتماعی

 («شما باحال هستید») و فیزیولوژیک («باعث
می شود احساس خوبی داشته باشید») داشته

باشند. تحت تاثیر این عوامل، نوجوان به سرعت از

سیگار کشیدن، مصرف الکل یا قمار بازی انتظار به
دست اوردن منافع بیشتری نسبت به هزینه های

آن پیدا می کند و این مسئله تمایل نوجوان را برای

ریسک بیشتر و امتحان کردن موارد جدید دیگر

افزایش می دهد.

همچنین به یاد داشته باشید مغز نوجوانان کامال

بالغ نشده است، به خصوص از نظر «قضاوت

اجتماعی» و توانایی تصمیم گیری متعادل. عالقه و

کنجکاوی نوجوانان به دنبال مواجهه با فعالیت ها و

فرصت های جدید افزایش میابد، اما آنها فاقد

قضاوت و دانش الزم برای به تاخیر انداختن لذت

ناشی از انجام آن فعالیت ها و انتخاب های

مطمئن تر هستند. به همین دلیل است که

بزرگساالن در زندگی خود، و نه گروه همساالن،

نقش مهمی در کمک به نوجوانان برای

تصمیم گیری  ایمن و مسئوالنه دارند. 

 

اگر نوجوانان میزان این رفتار را در بین همساالن و
دیگر افراد مهم زندگی خود بیش از اندازه تخمین

بزنند، ممکن است فشار یرای مصرف الکل را

احساس کنند.
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