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 خالصه 

-سختجنسیت، سن، متغیرهای اساس بر  بیني آمادگي به اعتیادپیشبا هدف  ژوهش حاضرپ: مقدمه

آزاد شهر تهران انجام  هایدانشگاه انيدانشجوگروهي از بین در  يفراشناخت یباورهاو  يلیتحص ييرو

 شد.

 يعبارت بودند از تمام اين پژوهش بود. جامعه يهمبستگ -يفیتوص قیروش تحق روش کار:

که با  96-99 يلیشهر تهران در سال تحص يآزاد اسالم هایدانشگاهدر ي لیمشغول به تحص انينشجودا

انتخاب  گیری در دسترسصورت نمونهه ب انيدانشجو نينفر از ا 361 ی،اخوشه یریگروش نمونه

فراشناخت ولز و باورهای زرگر، پرسشنامه  ادیبه اعت يآمادگ یهامطالعه از پرسشنامه نيشدند. در ا

با استفاده از رگرسیون  و لوپز استفاده شد. کیبنش يلیتحص ييروسختپرسشنامه و  ،هاتون

-سختبر اساس متغیرهای جنسیت، سن،  بیني آمادگي به اعتیادچندمتغیری سلسه مراتبي، توان پیش

 ي مورد تحلیل قرار گرفت.فراشناخت یباورهاو  يلیتحص ييرو

رويي تحصیلي ، ارتباط مثبت و معناداری بین سن و سختدانشجوياندر  نشان داد کهنتايج  نتایج:

دارای رابطه منفي و  سن با باورهای فراشناختي و آمادگي به اعتیاد ریمتغوجود داشت. بعالوه، 

مادگي به آو احتمال  رفت، باورهای فراشناختيسن باالتر مي زانیکه هرچه مطوریبه معناداری بود،

 ييروسخت ریمتغ دونتايج رگرسیون سلسله مراتبي نشان داد که شد. اعتیاد در دانشجويان کمتر مي

-شیپ راعتیاد ادرصد احتمال ابتال به  6قادر بودند تا به طور معناداری  يفراشناخت یباورها و يلیتحص

 .پیش بیني کنندگي الزم برخوردار نبودند متغیرهای جنسیت و سن از توانکه کنند، در صورتي ينیب

تواند دانشجويان ميشناختي های سازهشخصیتي و  عواملدر مقايسه با جنسیت و سن، نتیجه گیری: 

و الزم است که مفهوم پردازی  از اهمیت بیشتری در احتمال ابتالی افراد به اعتیاد برخوردار باشد

 شكل بگیرند.دسته از عوامل تاکید بیشتری بر ايناجتماعي با  -مداخالت درماني و پیشگیرانه رواني

 .، سنتیجنس ،يلیتحص ييروسخت ،يفراشناخت یباورها اد،یبه اعت يآمادگکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

 يكيبه مصرف  مارگونیب يبه مواد مخدر به معنای وابستگ ادیاعت

 انهيجوبروز رفتارهای موادر است که سبب چند نوع ماده مخد زا

شده و در صورت عدم مصرف مواد مورد نظر، موجب بروز 

 کيبه مثابه  ادیعتا. شوديدر فرد معتاد م تیعالئم محروم

 ها،شهيعلل و عوامل، ر یدارا يو اجتماع یفرد بیعارضه و آس

است، تا آنجا که  یعوارض و تبعات متعدد نیو همچن هانهیزم

-يجامعه را با خطر مواجه م یو اقتصاد يفرهنگ ،یمت فكرالس

يكى  و نوجواناناعتیاد به مواد مخدر در مورد جوانان  (.1) سازد

ترين مشكالت اجتماعي، اقتصادى و بهداشتى است که از مهم

عوارض ناشى از آن تهديدى جدى براى جامعه بشرى محسوب 

شود. يهاى مختلف مشده، موجب رکود اجتماعى در زمینه

ساز سقوط بسیارى از حاصل از آن زمینههای ويرانگریهمچنین 

ها و هنجارهاى فرهنگى و اخالقى شده، بدين ترتیب ارزش

  .(2) اندازدسالمت جامعه را به طور جدى به مخاطره مى

اد و كته توجه داشت که بروز پديده اعتیالبته بايد به اين ن

تغییر باشد  تواند از فردی به فرد ديگر در عوارض مخرب آن مي

-های اخیر مشخص شده که پديده اعتیاد ميبخصوص در سال

 وجود با(. 3) هايي باشدتواند در بین دو جنس دارای تفاوت

 در زنان و مردان ادیاعت درآمارِ موجود یهاتناقض و هاتفاوت

 با مرتبط یهاپژوهش در که يمهم و تامل قابل مسئله ران،يا

 شيافزا دارد، وجود درکشور دهيپد نيا رشد یهاوندر و ادیاعت

 یهاسال يطدر  مردان، به نسبت زنان در ادیاعت رشد نرخ

 شيبا وجود آنكه مصرف مواد و گرا گريد عبارت به. راستیاخ

 ياست، ول افتهي شيدر هر دو جنس افزا ریاخ یهابه آن در دهه

از مردان بوده  شتریب یطور معنادارآن در زنان به شيسرعت افزا

 %8/0تنها  1391که تا سال  يعنوان مثال، در حال هباست. 

 زنان را معتادان ینمونه تیجمع در مواد مصرف ازآغازکنندگان

 يشي)افزا %9 به رقم نيا، 1398 سال ات اما دادند،يم لیتشك

 يحاک تیواقع ،نيبنابرا. (4) است داشته جهش( %85 درحدود

، از مواد مخدرمصرف ءو سو ادیاست که عرصه اعت نياز ا

شدن  يتیبه سمت دوجنس ،ي)مردانه( سنت يتیتک جنس تیوضع

به  شيو گرا ادی. هرچند اعتروديم شیمعاصر، پ طيدر شرا

 یامسئلهجامعه  يِتیجمع یهاگروه تمامدر  مواد مخدرمصرف 

 انیم در هم آن ،زنان تیدرجمع اما است، يبررس قابل و یجد

 نقش و گاهيجاا توجه به ب دانشجو، و آموزدانش جوان اقشار

 يمضاعف تیاهم و يدگیچیپ اجتماع، و خانواده در آنان ریخط

 عمل به یهايبررس و موجود یآمارها راستا نيا در. ابدييم

-خوش تصورات یاپاره وجود با که است آن از يحاک آمده

 روند نيا در شدنر یدرگ از زین دانشجو دختران تیجمع نانه،یب

سراج توسط  که يپژوهش در خصوص نيا در. ستین يمستثن

 يلیتحص سال انيدانشجو نیبو در  1383 در سال يفیص و زاده

 به اکيتر و شیحش مصرف زانیم است، گرفته صورت 82-81

 يلیکه در سال تحص يدر حال ،است بوده %3/5 و 2/5 بیترت

( 0) است افتهي شيافزا %4/5و  6/5به  بیبه ترت زانیم نيا 80-84

صورت گرفته در حوزه  یهاپژوهش نيآخربنابر گريد یاز سو

تعداد  نیانگیدر حال حاضر در جامعه ما م ان،يدانشجو ادیاعت

معمول آن در  زانیاز م ان،يدانشجو انیدر م یاهمعتادان حرف

 %0/5که مثال گفته شده تنها  یطور سطح جامعه کمتر است، به

. دانشجو هستند اد،یترک اعت يکنندگان به مراکز درماناز مراجعه

 و داروهابه مصرف  شيند که گرااهنشان دادها پژوهش نیهمچن

 بوده پسران از شتریب دختران نیب در آور ادیاعت یهاقرص

 اي يکه به صورت تفنن ياني، رشد آمار دانشجواگرچه  .(6)است

کننده اند، نگرانکرده مواد مخدراقدام به مصرف  ،يشيآزما

 مشخص شد يسنجنگرش کياساس  بر به عنوان مثال، است.

-اعتقاد داشته يمورد بررس انيدرصد از دانشجو 35تا  25 نیکه ب

 (.9) ستیآور نادیمخدر اعت مصرف مواد بارکياند که تنها 

 انیدر م يبرداشت نینظران چنبه اعتقاد صاحب کهدرصورتي

 (.8) است بسیار مخاطره انگیز یتصور انيدانشجو

مخدر  واند در روی آوردن افراد به موادتعوامل متعددی مي

در  مواد مخدرنگرش نسبت به مصرف و  (9) دندخیل باش

تواند میزان گرايش افراد نسبت به شرايط و سنین مختلف مي

 شيگرابه معنای  اد،یبه اعت يآمادگ. را نشان دهد استفاده از مواد

 اي فرد که ینحو به است، ادگونهیاعت یفتارهارو  مواد مخدربه 
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 اي و دارد مواد مخدر مصرف با رابطه در یاديز يذهن تیمشغول

 اریمواد بس مصرفاحتمال  رد،یدر معرض مواد قرار گ اگر نكهيا

های جنسي در مورد آمادگي به اعتیاد نیز تفاوت (.15) است اديز

و  نژاديقاض قیتحق جينتابرای مثال مشاهده شده است؛ 

 بودند، زنانز نمونه آن ا %45 ای کهدر مطالعه( 1388ساواالنپور )

از خود   ادیبرای اعت ادیيمتوسط تا ز يآمادگ نشان داد که زنان

نشان  نیز (2513دهقان و همكاران )ریپ قیتحق جياند. نتانشان داده

بار از  کياز زنان مورد مطالعه حداقل برای  %25داد که حداقل 

 .دبودن مواد مخدر استفاده کرده

عوامل روانشناختي متعددی بايد توجه داشت که عالوه بر اين، 

نقش قابل توجهي زنان و مردان در ابتال و آمادگي به اعتیاد 

 عوامل ديگر با تعامل در دافرا شخصیتي هایويژگي (11) دارند

-مي مخدر موادی زامشكل مصرف تداوم و شروع در محیطي

 را صفات نيا ازي كي. (12) توانند نقش قابل توجهي داشته باشند

-سختکرد.  فيتعر 1يروانشناخت روييسخت يژگيو توانيم

ای شامل تعهد، رويي روانشناختي را ساختاری چندين مولفه

پويشي همه از ديدگاه رواناند که کنترل و چالش فرض کرده

 .(13) رويي روانشناختي برخوردارندافراد از درجاتي از سخت

 مقابل در افراد که شوديم موجبي روانشناخترويي سخت

 عملكرد زندگي پرتنش هایموقعیت و زاسترسی ارويدادها

-سخت سازه( 1982) 2وکوهن مدی کوباسا،.باشند داشته مناسبي

 یدادهايرو با مواجهه در مقاومت منبع يک عنوان به رارويي 

 وجود به را خاصي دروني نگرشکه  داننديمي زندگی زاتنش

 زندگي مختلف مسايل با را افراد رويارويي شیوه که آوردمي

را  (رهیغ وي اجتماع ،يشغل ،يلیتحصی هامثال چالش ی)برا

عنوان کرد که  توانيم واقع در. (14) دهدمي قرار تأثیر تحت

در مقابل حوادث  ي بیشترروانشناخت روييافراد با سطح سخت

 از ،يروان وي جسمانی هابیدچارآس کمتري طیمحی زاتنش

 کنترلاز  ينيادیاحساس بن ييروسخت. شونديم ادیاعت جمله

 يبه فهرست يو دسترس میامكان ترس رویاست که به فرد سخت

-خوش ديد پرورش موجب تينها در که دهدياز راهبردها را م

-سخت يژگيو ن،يبنابرا (10) شوديم فشارزاها به نسبت نانهیب

                                                           
1- Psychological Hardiness 
2-Kobasa, Maddi, Kahn 

 عنوان به ووده نم کم افراد در را ادیاعت بهي آمادگ توانديميي رو

تواند در بسترهای مي روييسخت .دينما عملي محافظت عامل

مختلفي خود را نشان دهد. برای مثال در بستر تحصیلي، فرد در 

رويي تحصیلي سختتواند ميهای تحصیلي مقابل چالش

 بیشتری از خود نشان دهد. 

 مخدر مواد به شيگرا و مصرف با مرتبط اتينظري برخ اگرچه

 اتينظر در اما(. 16) دارند تمرکز افرادي تیشخصی هايژگيو بر

 شياست که گرا نيفرض بر ا یرفتار-يشناخت هينظر چون گريد

 از که است شدهی ریادگي رفتار کي نآبه  يبه مصرف و وابستگ

 (.19) شوديمب کسي شناختی هاواسطه وی سازي شرط قيطر

 یهاواسطه بر مواد بهي وابستگی برا زیني شناخت مداخالت

 اصالح ويي شناساعمدتا شامل هستند که  متمرکزي شناخت

-شناخت و باورهای بازساز و استخراج و مواد با مرتبط اتیتجرب

يكي از رويكردهای جديد در زمینه  (. 18) است ييربنايزی ها

شناسي و درمان بسیاری از اختالالت رواني همچون اعتیاد سبب

کند که پیشنهاد مي (25و ) (19) است ولزي فراشناختمدل 

اختالالت رواني و اعتیاد از طريق الگوی پايدار تفكر )نگراني يا 

ا نظارت و تهديد، نشخوار فكری(، راهبردهای توجهي مرتبط ب

شوند که مجموع آنها ايجاد و حفظ مي ،اجتناب و سرکوب فكر

انجامد که باعث توجهي مي -به تشكیل يک سندرم شناختي

ي دسترس شيافزاو  شكست در اصالح باورهای ناسازگار با خود

باورهای  (25) گردديم خود دربارهي منف اطالعات

عبارتند از باورهايي که فرد در مورد تفكر و 3فراشناختي

وابستگي به مواد در کوتاه مدت به  (.21) فرايندهای آن دارد 

ای سازگارانه برای تنظیم هیجان عمل عنوان يک راهبرد مقابله

شود زيرا مدت ناسازگارانه محسوب مي کرده ولي در بلند

، 22) گرددموجب ايجاد وابستگي و تولید هیجانات منفي مي

ي فراشناختی باورها نیباند که مطالعات متعددی نشان داده(. 23

 رابطهمخدر  مواد بهي وابستگآمادگي به اعتیاد و همچنین  و

اگرچه مطالعات مختلفي حاکي از  (.24( و )23) دارد وجود

های شناختي مانند باورهای فراشناختي، يا شخصیتي ارتباط سازه

اند، اما چندان ابتال به اعتیاد بودهرويي با احتمال مانند سخت

                                                           
3- Meta-cognitive beliefs 
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های متغیرهای مرتبط با ويژگي کدامیک ازمشخص نیست که 

-دموگرافیک )مانند جنسیت و سن(، شخصیت )مانند سخت

توانند ارتباط رويي( و يا مرتبط با ساختارهای شناختي افراد مي

. بیشتری با احتمال ابتال و درگیر شدن افراد با مواد داشته باشند

بیني بررسي مدل پیشدر نتیجه هدف اصلي پژوهش حاضر 

 ييروسختمتغیرهای جنسیت، سن،  آمادگي به اعتیاد بر اساس

گفتني  است. در بین دانشجويان يفراشناخت یباورهاو  يلیتحص

بیني کنندگي هر يک از متغیرهای است ترتیب بررسي اثر پیش

دموگرافیک )سن و مورد مطالعه، با توجه به تقدم متغیرهای 

رويي( و شناختي جنسیت( نسبت به متغیرهای شخصیتي )سخت

 )باورهای فراشناختي( لحاظ شد. 

 کار روش

و به لحاظ روش  یادیحاضر به لحاظ هدف از نوع بن پژوهش

رگرسیون سلسله مراتبي بود که با روش  يهمبستگ-يفیتوص

جنسیت، سن، بیني کنندگي متغیرهای نقش پیش متغیری چند

در احتمال ابتال به  رويي تحصیلي و باورهای فراشناختيسخت

قرار گرفت. جامعه پژوهش  لیمورد تحل دانشجوياندر اعتیاد 

آزاد شهر تهران بود که در  هایدانشگاه انيودانشج يشامل تمام

انتخاب  یبرا. اندبوده لیمشغول به تحص 99و  96 يلیسال تحص

استفاده شده  یامرحله چند یاخوشه یریگنمونه از روش نمونه

واحد  کيدانشگاه آزاد شهر تهران  یاست و از مجموع واحدها

انتخاب و  ي( به صورت تصادفی)دانشگاه آزاد تهران مرکز

مختلف آن واحد، تعداد نمونه پژوهش به  یهادر دانشكده پسس

انجام رگرسیون سلسسه  یشد. برا لیتكم در دسترسصورت 

 نفر برای هر متغیر 25حجم نمونه الزم معادل  مراتبي حداقل

وجود  متغیر 0و از آنجا که در پژوهش حاضر  (20)است  مالک

با توجه به نیاز بود، اما آزمودني در کل  155تعداد داشت، 

نوع دوم  یو با هدف کاهش احتمال خطا زشياحتمال ر

نفر  361تا  یریگنمونه نديکوچک( فرا یها)متداول در نمونه

بوده،  يدانیاطالعات به شكل م یکرد. روش گردآور دایادامه پ

دانشگاه آزاد شهر تهران و  انيبا مراجعه به دانشجو کهیطوره ب

و  يکه به صورت کتب ياصول براساس هاپر نمودن پرسشنامه

 .رفتيآنان قرار گرفته بود صورت پذ اریدر اخت يشفاه

 پژوهش ابزار

پرسشنامه از  نيا :(5837) زرگر ادیبه اعت یپرسشنامه آمادگ -1

ماده دروغ  0عبارت به عالوه  36 یشده و دارا لیدو عامل تشك

 بیبه ترت هاهماد نيشتریفعال( ب يسنج است. در عامل اول )آمادگ

به مصرف مواد، نگرش  لیم ،يضد اجتماع یمربوط به رفتارها

است و در عامل  يخواه جانیو ه يمثبت نسبت به مواد، افسردگ

 و وجود ابراز عدم به مربوط هاماده نيشتریمنفعل( ب يدوم )آمادگ

بعالوه، اين پرسشنامه يک نمره کلي از . (26) است يافسردگ

 نيا یگذارنمرهدهد. احتمال ابتالی فرد به اعتیاد نیز به دست مي

سه )کامال  از صفر )کامال مخالفم( تا وستاریپ کي یبر رو اسیمق

 لعهدر مطا اسیمق نيا يدرون يهمسان ران،يدر ا .موافقم( است

کرونباخ عوامل اول و دوم  ی/. و آلفا95( 2559) یزرگر و غفار

مالک و سازه آن مناسب  يي/. بود و روا90/. و 91 بیبه ترت

معادل  اسیمق نيا يدرون يگزارش شد. در پژوهش حاضر همسان

. در اين پژوهش از مقیاس آمادگي کلي به اعتیاد اين بود 89/5

 ابزار استفاده شد. 

 :(5997هاتون ) - تیپرسشنامه فراشناخت ولز و کارترا -2

هاتون شامل -تيفراشناخت ولز و کارترا اسیشده مق رفتهيفرم پذ

(، 2554هاتون و ولز ) تيبعدها توسط کارترا کهسوال است  35

شده  جاديا يفراشناخت یبه منظور سنجش باورها هیبه فرم اول هیشب

هاتون و ولز،  تي؛ به نقل از کارترا1990، 1999است )ولز ، 

 ،ياعتماد شناخت اسیخرده مق 0پرسشنامه شامل  ني(. ا 2554

خطرناک  كاراف ،يوقوف شناخت ،يمثبت در مورد نگران یباورها

هاتون و  تي)کارترا به کنترل افكار است ازیو ن ريو کنترل ناپذ

 براساس ها(. پاسخ2551؛ به نقل از ولز وکارتر ، 1999ولز، 

( 4)( تا کامال موافقم1) ستمی)موافق ن كرتیل یادرجه 4 اسیمق

و  35آزمون  ني. حداقل نمره کسب شده در اشونديمحاسبه م

نمره کل فراشناخت از جمع  نیاست و همچن 125حداکثر آن 

 یکرونباخ برا یآلفا بي. ضرديآيبه دست م هااسیرمقينمرات ز

 یبرا ييبازآزما ييايو پا 93/5تا  92/5در دامنه  هااسیخرده مق

 هااسیخرده مق یو برا 90/5روز ،  118تا  22نمره کل، بعد از 

 لز،هاتون و و تيگزارش شده است )کارت را 89/5تا  09/5

 يهمسان بي( ضر1380) یریزاده دستگ نيریش ران،ي(. در ا2554
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 اسیکل مق یکرونباخ برا یآلفا بيرا با استفاده از ضر يدرون

 ييايو پا 89/5تا  91/5در دامنه  هااسیخرده مق یو برا 91/5

و  93/5 اسیکل مق یهفته برا 4آزمون را درفاصله  نيا ييبازآزما

گزارش کرد. در  83/5تا  09/5 نهدر دام هااسیخرده مق یبرا

 82/5معادل  اسیکل مق یبرا يدرون يپژوهش حاضر همسان

اين ابزار جهت بررسي باورهای  نمره کلي.در اين پژوهش از بود

 فراشناختي استفاده شد. 

 :(2005) و لوپز( کی)بنش یلیتحص ییروپرسشنامه سخت -3

رويي تحصیلي افراد ايجاد شده اين پرسشنامه جهت بررسي سخت

 يتعهد، چالش،کنترل تالش وکنترل عاطف یهامولفه و دارای

هر  پاياييو  82/5ابزار را  نيا يو لوپز اعتبار داخل کی. بنشاست

، 91/5: تعهد کردندگزارش  بیترت نيرا به ا هااسیرمقياز ز کي

 يي. روا81/5 ،ي، کنترل عاطف91/5، کنترل تالش 88/5چالش 

قابل قبول است  یریگاندازه ستمیس وکل هااز عامل کيهر یبرا

به روش  اين پرسشنامه ييايپا راني(. در ا2551و لوپز ،  کی)بنش

 45پرسشنامه شامل  نيبدست آمده است. ا 83/5 ،کرونباخ یآلفا

( تا 1از کامال مخالفم ) یگذارنمره وهیاست. ش فیط 0در  ادهم

-16-10-1 یهادر ماده یگذارنمره و( است 0کامال موافقم )

به صورت معكوس  19-25-21-22-29-29-32-30-39-39

 يلیتحص ييروآزمون نمره باال نشان دهنده سخت نياست. در ا

 ييروسخت دانفق اينشان دهنده کمبود و  نيیباال و نمره پا

 نيکرونباخ ا یآلفا نی(. همچن1392قناد، يبیاست )زغ يلیتحص

در اين  به دست آمده است. 81/5در مطالعه حاضر  اسیمق

رويي تحصیلي اين ابزار جهت بررسي سخت نمره کلپژوهش از 

 استفاده شد. 

 نتایج

 تیوضع ت،یدرصدجنس و يفراوان عيتوز -5جدول

 يلیتحص مقاطع و هاتاهل،دانشكده
 ریمتغ طبقه تعداد درصد

 تیجنس مونث 190 3/04

  مذکر 164 9/40

 تاهل  تیوضع مجرد 292 9/83

  متاهل 06 1/16

 دانشكده هيپا علوم 89 9/24

  يمهندس يفن 90 3/26

  هنر 91 2/20

  يعلوم انسان 86 8/23

 %83بیش از سال بود.  1/24میانگین سني شرکت کنندگان 

 دانشجويان شرکت کننده مجرد بودند.

 پژوهشمیانگین و انحراف معیار متغیرهای  -2جدول 

 نیانگیم ریمتغ
 انحراف

 اریمع
 حداکثر حداقل يدگیکش يچولگ

)به  سن

 سال(
51/24 18/9 29/1 98/1 18 62 

رويي سخت

 تحصیلي
39/126 85/13 01/5 32/5 94 196 

باورهای 

 فراشناختي
90/69 32/13 18/5 96/5- 35 301 

آمادگي به 

 اعتیاد
49/33 46/19 99/5 41/5 5 150 

 

 دانشجويانهمبستگي متغیرهای مورد مطالعه در بین  -8جدول 
آمادگي 

 به اعتیاد

باورهای 

 فراشناختي

سخت رويي 

 تحصیلي

 متغیر سن

 سن 1   

 رويي تحصیليسخت 29/5** 1  

 باورهای فراشناختي -16/5** -15/5* 1 

 آمادگي به اعتیاد -12/5* -22/5** 41/5** 1

>5/50*, >5/51** 

دارای  دانشجويانرويي تحصیلي در سخت .،3منطبق با جدول 

مثبت و معناداری با سن دانشجويان بود. همینطور، اين همبستگي 

متغیر  .داشت با آمادگي به اعتیاد و معناداری منفيمتغیر ارتباط 

و سن دارای ارتباط منفي و معناداری با باورهای فراشناختي 

که باورهای د بوصورتيدر بود. اين همین طور آمادگي به اعتیاد 

فراشناختي دارای همبستگي مثبت و معناداری با احتمال آمادگي 

 به اعتیاد بود. 

های انجام مفروضهقبل از انجام تحلیل رگرسیون، الزم بود که 

از  ی مورد مطالعهمتغیرهامورد وارسي قرار بگیرند و  اين آزمون

و طبیعي 1خطي چندگانهعدم همهای مفروضهلحاظ رعايت 

که مقدار همبستگي از آنجاييبودن توزيع نمرات بررسي شوند. 

                                                           
1-Multicollinearity  
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، مشخص شد (3)جدول بودن 95/5يک از متغیرها بیشتر از هیچ

خطي چندگانه وجود که میان متغیرهای مورد مطالعه پديده هم

هیچ يک از متغیرهای چولگي و کشیدگي از طرفي . شتندا

( قرار -2+ و 2قبول ) مورد مطالعه در خارج از دامنه مورد

و در نتیجه فرض طبیعي بودن توزيع نمرات  (2)جدول نداشتند

و  ،(1390حبیبي،  ه،گرفت )دانیالي، اکبرزادمورد تايید قرار 

 . آزمون رگرسیون چندمتغیری سلسله مراتبي اجرا شدسپس 

همراه  رويي تحصیلي بهنشان داد که سخت 4بررسي جدول 

 (2R=56/5)باورهای فراشناختي قادر بودند تا به طور معناداری 

در را پیش بیني کنند.  گروه دانشجوياندر احتمال ابتال به اعتیاد 

اين رابطه، متغیر جنسیت و سن از توان پیش بیني کنندگي مورد 

 قبولي برخوردار نبودند. 

   بیني آمادگي به اعتیاد رگرسیون سلسله مراتبي پیش -4جدول

 رويي تحصیلي و باورهای فراشناختيسختجنسیت، سن، بواسطه 

 یریگجهینت و بحث

 سن، ت،یجنس اساس بربیني اعتیاد پیش پژوهش حاضر با هدف

انجام  انيدر دانشجوي فراشناختی باورهاو  يلیتحص ييروسخت

رويي تحصیلي و اين پژوهش نشان داد که سخت .تگرف

باورهای فراشناختي توانستند به طور معناداری سطحي از 

بیني کنند. اين در صورتي را در دانشجو پیش اعتیادآمادگي به 

بیني کنندگي معناداری در توان پیشو سن بود که متغیر جنسیت 

 . نداحتمال ابتال به اعتیاد نداشت

های شخصیت و ساختارهای سازهپژوهش نشان داد که اين  

فراشناختي،  هایباوررويي تحصیلي و سخت، بخصوص شناختي

 .بل توجهي داشته باشنددر احتمال ابتال به اعتیاد نقش قاتواند مي

نشان داد که سن دانشجويان با ها بررسي همبستگي بین شاخص

سخت رويي تحصیلي دارای ابطه مثبت معنادار و با باورهای 

طور آمادگي به اعتیاد دارای رابطه منفي فراشناختي و همین

سخت رويي افراد بیشتر بود  ،با افزايش سنريكه بطومعنادار بود، 

 احتمالو  ترضعیفطور دارای باورهای فراشناختي  همینو 

در انتها و با بررسي  تری نسبت به گرايش به مواد بودند.پايین

بیني کننده آمادگي به اعتیاد بر اساس متغیرهای مدل پیش

، دانشجويانرويي تحصیلي و باورهای فراشناختي در سخت

 رويي تحصیلي و باورهایمشخص شد که هر دو متغیر سخت

در به طور معناداری توانستند آمادگي به اعتیاد را فراشناختي 

 .بیني کنندپیش دانشجويان

دارای ارتباط منفي و  دانشجويانرويي تحصیلي در سخت

عتیاد بود. اين بدان معناست که امعناداری با احتمال ابتال به 

رويي تحصیلي بیشتر، دارای گرايش دانشجويان دارای سخت

-از طرفي اين سازه شخصیت ميتری نسبت به مواد بودند. پايین

از بیني کند. اد را پیشآمادگي به اعتیتوانست به طور معنادارای 

ه رويي تحصیلي نوعي از وظیفآنجايیكه که ويژگي سخت

که  نتیجه گرفتطور توان اينميشود، شناسي محسوب مي

خود هستند تر از ديگر همساالن  شناسدانشجوياني که وظیفه

 مصرف مواد به رفتارهای پرخطر مانند شانآوردن یاحتمال رو

، به 1993بندورا،  همچنین. کمتر از ديگر دانشجويان است مخدر

 بیان کردند 1390خواه و رشیدی، نقل ازجلیلیان کاسب، حجت

رويي تحصیلي بااليي دارند، احساس افرادی که سخت

به تكالیف دشوار  با  در مواجههخودکارآمدی بیشتری کرده و 

يي کنند، تعهد باالچالش مي ها با تكالیفجای اجتناب از آن

با مشكل به  م مواجههگابرای رسیدن به اهداف خود دارند، هن

و لذا اين نوع افراد به احتمال  های خود اطمینان دارندحلراه

تری برای حل مشكالت خود به مصرف مواد مخدر بسیار پايین

، به نقل از 1982مدی و کوهن، . به بیان کلي، برندپناه مي

سازه بیان کردند  1390رشیدی،  و خواه، حجتکاسبجلیلیان

رويدادهای ا به عنوان يک منبع مقاومت در مواجهه ب روييسخت

توان عنوان کرد افراد با سطح مي است وزای زندگي استرس

، ابراز وجود ،جوييبا توجه به صفات مبارزه و قوی روييسخت

زای محیطي کمتر دچار و استقامت در مقابل حوادث تنش

بايد خاطرنشان کرد . شوندای رواني از جمله اعتیاد ميهآسیب
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هايي لیتانسبت به فع ت کهکسي اس روييدارای سختفرد که 

معتقد است که قادر به متعهد بوده و عمیقا دهد، که انجام مي

زای استرس رويدادهایو بوده اتفاقاتو يا تأثیرگذاری بر  لکنتر

 .داندرواني را قابل تغییر مي

گرايش به احتمال  دانشجوياندر باورهای فراشناختي قادر بود 

های بسیاری نشان داده شده در پژوهشمواد را پیش بیني کند. 

ممكن است عاملي بالقوه در  مختل اورهای فراشناختياست که ب

، مانند باورهايي در اين خدر باشدگـرايش و استفاده از مواد م

مورد که عدم مصرف مواد موجب ناراحتي روان شـناختي و 

رويدادهای شـناختي ناخوشـايند و بـد تـداوم ، شـودهیجـاني مـي

رويـدادهای شـناختي »، «شودخـوابم آشفته مي»، «مـي يابـد

 بالقوه منجـر بـه چنین باورهای مختل. شـوندمنفـي تـشديد مـي

ها، درتبیین اين يافته (29) شوندعـود و بازگـشت بـه اعتیـاد مي

ی کنش اجرايي ولز و ماتئوس اشاره کرد که معتقد بايد به نظريه

های فراشناختي کلیدهايي هستند که بر روی است ارزيابي

پذيری افراد نسبت به اختالل هیجاني و حفظ آن نقش آسیب

باورهای فراشناختي مختل در در واقع، وجود  (.28) مهمي دارند

ای غیرسودمند چنین افرادی باعث استفاده از راهبردهای مقابله

شود که اين راهبردهای مضر، آمادگي برای مصرف مواد را مي

شايد به همین علت است که باورهای  (25) کندفراهم مي

عتیاد ارتباط افراشناختي بطور معنادار و مثبت با احتمال ابتال به 

باورهای  دانشجوياناست؛ بدان معنا که احتماال هرچه  داشته

اند، آمادگي بیشتری برای مختل فراشناختي بیشتری داشته

 اند. گرايش به اعتیاد از خود نشان داده

 تحصیالت تكمیليدانشجويان با نیازهای متعددی پا به عرصه 

ها ارضا نشوند ممكن است دو گذارند. اگر اين خواستمي

ت ذاتي خود از اين حادثه فعال الراساس تماياد ببرداشت متض

د. وقتي دانشجويان تابع عقايد و باورهای نکننده داشته باش

فراشناختي باشند به عواقب منطقي و سازنده دست خواهند يافت 

د بود. عواقب نو دارای شخصیت و رفتار بهنجار و معقولي خواه

شود. اما منطقي منجر به سازگاری مناسب اين دانشجويان مي

گاه دانشجويان تابع افكار، عقايد و باورهای غیر منطقي باشند هر

به عواقب غیر معقول و غیر منطقي دچار خواهند شد. در اين 

گردد. رفتار و حالت فرد دچار آشفتگي عاطفي و رفتاری مي

و پیامدهای  استعواطف دانشجويان تابع باورها و عقايد او 

دی مستقل از حوادث و وقايع است. اطفي تا حد زياا عرفتاری ي

های عاطفي و رفتاری آنها دقیقا هماهنگ و يعني اينكه واکنش

ب با برداشت رخداده نیست، بلكه متناسمتناسب با حادثه و وقايع 

به عبارت ديگر، دانش  و شناخت آنها از حوادث است.

–سب شده در مورد فرآيندهای شناختيفراشناختي به دانش ک

تواند برای کنترل فرآيندهای شناختي مورد استفاده يم که دانشي

دن در یشود. دانش فراشناختي امكان انديشق مياطال -قرار گیرد

کند، اما شناختي و بحث با ديگران را فراهم مي مورد فرآيندهای

ممكن است اشتباه پذير، غیر واقعي يا مبتني بر الگوهای ساده 

خواه واقعي يا غیر  -ذهنيچنین دانشي از خود  لوحانه باشد.

اثر مهمي بر رفتار شناختي دارد و ممكن است از طريق  -واقعي

اين شكل . سي روزانه تشكیل شودهای کالمشارکت در فعالیت

از دانش فرد در مورد فرآيندهای فكری خود اغلب به عنوان 

يک دانش دير تشكیل شونده توصیف شده است يعني فراگیر 

فرآيندهای شناختي خود را به عنوان  بايد به عقب برگردد و

 (.29) حظه قرار دهداهداف تفكر و انديشه مورد مال

در اين پژوهش سن دانشجويان نتوانست به طور معناداری 

-احتمال درگیری با اعتیاد و مواد را پیش بیني کند. اين يافته مي

تواند به علت واريانس کمتر متغیر سن در دانشجويان باشد؛ به 

اکثر آنها در يک بازه سني و با اختالف کمي از  طوری که

ديگر قرار دارند. از طرف ديگر، بررسي همبستگي متغیر يک

سن با احتمال آمادگي به اعتیاد در دانشجويان مورد مطالعه نشان 

به درگیری با مواد داد که با افزايش سن، آمادگي دانشجويان 

ن باشد که بررسي تواند حاکي از اياين يافته مي شود.کمتر مي

 ارتباط سن با آمادگي به اعتیاد نیازمند مطالعات بیشتری است. 

بیني دانشجويان نتوانست عامل پیش جنسیتدر اين پژوهش 

در  باشد. اعتیادکننده معناداری در احتمال ابتالی آنان به 

عضا ها گاها حاکي از وجود رابطه و بيافتهنیز های پیشین پژوهش

اين به هرحال، اند. ای داشتهوجود چنین رابطهنشان از عدم 

رويي، و های شخصیتي مانند سختپژوهش نشان داد که ويژگي

تری ساختارهای شناختي مانند باورهای فراشناختي عوامل مهم
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ها همانند جنسیت فرد هستند و در بررسي نسبت به ديگر ويژگي

ری نسبت به احتمال ابتالی افراد به اعتیاد بهتر است توجه بیشت

-داوریشناختي مبذول داشت و از پیشاين دسته از عوامل روان

های معمول و سنتي )مانند اينكه مردان به احتمال بیشتری 

درگیری مصرف مواد خواهند شد( با احتیاط بیشتری استفاده 

باورهای فراشناختي و جنسیت، تر بررسي ارتباط دقیقکرد. البته 

 گردد. های پیشین واگذار ميشآمادگي به اعتیاد به پژوه

اينكه نمونه اين  به توانهای اين پژوهش مياز جمله محدوديت

دادند اشاره کرد و از اين پژوهش را تنها دانشجويان تشكیل مي

های های اين پژوهش به گروهدهي يافتهرو بهتر است تعمیم

شود که اين پژوهش ديگر با احتیاط صورت گیرد. پیشنهاد مي

آموزان، کارمندان ادرات و ها )مانند دانشساير گروهدر 

تر دهي نتايج گستردهمشاغل( نیز بررسي گردد تا میزان تعمیم

پژوهش  نياطالعات در ا آوریروش جمع گريد یاز سو گردد.

 یرهایمتغ ریتحت تاث توانديبود که م دهيگزارشبه شكل خود

 ايو  صادقانه هایمزاحم مانند نقص حافظه، عدم ارائه پاسخ

. جهت مقابله ردیاز خود قرار گ يمتفاوت ريوصارائه ت یتالش برا

پژوهشگران به تمام شرکت کنندگان اعالم  ت،يمحدو نيبا ا

مورد  يکردند که اطالعات آنها صرفا به صورت اعداد گروه

مورد  یعنوان به شكل فرد چیقرار خواهد گرفت و به ه يبررس

 هد گرفت.گزارش قرار نخوا ايو لیتحل

رويي تحصیلي از آنجا که  نتايج اين پژوهش نشان داد که سخت

نده در آمادگي به املي بازداربه عنوان عو باورهای فراشناختي 

گردد تا نقش اين عوامل در کاهش د، پیشنهاد مياعتیاد نقش دار

های ای و کارآزماييهای مداخلهگرايش به اعتیاد در پژوهش

همچنین به عنوان يک پیشنهاد  قرار گیرد.بالیني مورد وارسي 

های الزم با هدف توان گفت که ارائه آموزشکاربردی، مي

-آموزان و دانشجويان ميتحصیلي به دانش روييسختافزايش 

های تواند نقش به سزايي در کاهش ابتالی روزافزون اين گروه

 سني به مصرف مواد مخدر داشته باشد.

 تشکر و قدردانی

تمامي شرکت کنندگان و افرادی که گروه نويسندگان را در از 

 کنیم.اجرا و نگارش اين پژوهشي ياری کردند، تشكر مي
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 Abstract 
Introduction: This study is aimed to predict addiction preparedness based 

on gender, age, educational hardiness and meta-cognitive beliefs in a group 

of Azad University students of Tehran, Iran.  

Methods:  The method of this study was descriptive-correlational, and the 

targeted population consisted of the entire students of the Azad University of 

Tehran in 2016 – 2017. By usage of clustered sampling through the Azad 

University colleges, and by convenience sampling among students, 361 

students were recruited. The analysis method was hierarchical multivariate 

regression analysis. Participants completed a battery of Questionnaires 

including Zargar addiction preparedness, Meta-cognitive and Educational 

Hardiness Scale.  

Results: Age was positively correlated with educational hardiness in 

students. Adding to this, age was negatively correlated with metacognitive 

beliefs and addiction preparedness in students, such that higher ages, were 

associated with lower likelihood of addiction and lower levels of 

metacognitive beliefs. Results of hierarchical multivariate regression 

showed that both meta-cognitive beliefs and educational hardiness could 

significantly and negatively predict 6 percent of the addiction preparedness, 

whereas gender and age could not significantly predict the inclination of 

addiction in our participants.  

Conclusion: Compared to age and gender, Cognitive and personality factors 

can be more important constructs in prediction of addiction and should be 

prioritized in conceptualizing therapeutic or preventive interventions.   

Key words: Addiction preparedness, meta-cognitive beliefs, educational 

hardiness, sexuality, age. 
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