مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

www.mums.ac.ir
Medical Journal of Mashhad
University of Medical Sciences
Vol. 62, Special Issue P: 296-350
March-May 2019

سال ،62ويژه نامه -آذر-دی ، 98صفحه 296-350

مقاله اصلی

پیشبینی آمادگی به اعتیاد در دانشجویان بر اساس جنسیت ،سن ،سخترویی
تحصیلی و باورهای فراشناختی
تاریخ دریافت -97/09/51 :تاریخ پذیرش97/52/05:
صابری1

زهرا
نورعلی فرخی*2
هومن نامور3

خالصه
مقدمه :پژوهش حاضر با هدف پیشبیني آمادگي به اعتیاد بر اساس متغیرهای جنسیت ،سن ،سخت-
رويي تحصیلي و باورهای فراشناختي در بین گروهي از دانشجويان دانشگاههای آزاد شهر تهران انجام
شد.

 -1دانشجوی دکترای روانشناسي تربیتي دانشگاه آزاداسالمي

روش کار :روش تحقیق توصیفي -همبستگي بود .جامعه اين پژوهش عبارت بودند از تمامي

واحد ساوه ،ساوه ،ايران.

دانشجويان مشغول به تحصیلي در دانشگاههای آزاد اسالمي شهر تهران در سال تحصیلي  96-99که با

 -2دانشیار دانشگاه عالمه طباطبايي ،تهران ،ايران.

روش نمونهگیری خوشهای 361 ،نفر از اين دانشجويان به صورت نمونهگیری در دسترس انتخاب

 -3استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه ،ساوه ،ايران.

Email: Farrokhinoorali@yahoo.com

شدند .در اين مطالعه از پرسشنامههای آمادگي به اعتیاد زرگر ،پرسشنامه باورهای فراشناخت ولز و
هاتون ،و پرسشنامه سخترويي تحصیلي بنشیک و لوپز استفاده شد .با استفاده از رگرسیون
چندمتغیری سلسه مراتبي ،توان پیشبیني آمادگي به اعتیاد بر اساس متغیرهای جنسیت ،سن ،سخت-
رويي تحصیلي و باورهای فراشناختي مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج :نتايج نشان داد که در دانشجويان  ،ارتباط مثبت و معناداری بین سن و سخترويي تحصیلي
وجود داشت .بعالوه ،متغیر سن با باورهای فراشناختي و آمادگي به اعتیاد دارای رابطه منفي و
معناداری بود،به طوریکه هرچه میزان سن باالتر ميرفت ،باورهای فراشناختي و احتمال آمادگي به
اعتیاد در دانشجويان کمتر ميشد .نتايج رگرسیون سلسله مراتبي نشان داد که دو متغیر سخترويي
تحصیلي و باورهای فراشناختي قادر بودند تا به طور معناداری  6درصد احتمال ابتال به اعتیاد را پیش-
بیني کنند ،در صورتيکه متغیرهای جنسیت و سن از توان پیش بیني کنندگي الزم برخوردار نبودند.
نتیجه گیری :در مقايسه با جنسیت و سن ،عوامل شخصیتي و سازههای شناختي دانشجويان ميتواند
از اهمیت بیشتری در احتمال ابتالی افراد به اعتیاد برخوردار باشد و الزم است که مفهوم پردازی
مداخالت درماني و پیشگیرانه رواني -اجتماعي با تاکید بیشتری بر ايندسته از عوامل شكل بگیرند.
کلمات کلیدی :آمادگي به اعتیاد ،باورهای فراشناختي ،سخترويي تحصیلي ،جنسیت ،سن.
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مقدمه

در شرايط معاصر ،پیش ميرود .هرچند اعتیاد و گرايش به

اعتیاد به مواد مخدر به معنای وابستگي بیمارگون به مصرف يكي

مصرف مواد مخدر در تمام گروههای جمعیتيِ جامعه مسئلهای

از چند نوع ماده مخدر است که سبب بروز رفتارهای موادجويانه

جدی و قابل بررسي است ،اما درجمعیت زنان ،آن هم در میان

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

اقشار جوان دانشآموز و دانشجو ،با توجه به جايگاه و نقش

عالئم محرومیت در فرد معتاد ميشود .اعتیاد به مثابه يک

خطیر آنان در خانواده و اجتماع ،پیچیدگي و اهمیت مضاعفي

عارضه و آسیب فردی و اجتماعي دارای علل و عوامل ،ريشهها،

مييابد .در اين راستا آمارهای موجود و بررسيهای به عمل

زمینهها و همچنین عوارض و تبعات متعددی است ،تا آنجا که

آمده حاکي از آن است که با وجود پارهای تصورات خوش-

سالمت فكری ،فرهنگي و اقتصادی جامعه را با خطر مواجه مي-

بینانه ،جمعیت دختران دانشجو نیز از درگیر شدن در اين روند

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

مستثني نیست .در اين خصوص در پژوهشي که توسط سراج

از مهمترين مشكالت اجتماعي ،اقتصادى و بهداشتى است که

زاده و صیفي در سال  1383و در بین دانشجويان سال تحصیلي

عوارض ناشى از آن تهديدى جدى براى جامعه بشرى محسوب

 81-82صورت گرفته است ،میزان مصرف حشیش و ترياک به

شده ،موجب رکود اجتماعى در زمینههاى مختلف ميشود.

ترتیب  5/2و  %5/3بوده است ،در حالي که در سال تحصیلي

همچنین ويرانگریهای حاصل از آن زمینهساز سقوط بسیارى از

 84-80اين میزان به ترتیب به  5/6و  %5/4افزايش يافته است ()0

ارزشها و هنجارهاى فرهنگى و اخالقى شده ،بدين ترتیب

از سوی ديگر بنابرآخرين پژوهشهای صورت گرفته در حوزه

سالمت جامعه را به طور جدى به مخاطره مىاندازد (.)2

اعتیاد دانشجويان ،در حال حاضر در جامعه ما میانگین تعداد

البته بايد به اين نكته توجه داشت که بروز پديده اعتیاد و

معتادان حرفهای در میان دانشجويان ،از میزان معمول آن در

عوارض مخرب آن ميتواند از فردی به فرد ديگر در تغییر باشد

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

بخصوص در سالهای اخیر مشخص شده که پديده اعتیاد مي-

از مراجعهکنندگان به مراکز درماني ترک اعتیاد ،دانشجو هستند.

تواند در بین دو جنس دارای تفاوتهايي باشد ( .)3با وجود

همچنین پژوهشها نشان دادهاند که گرايش به مصرف داروها و

تفاوتها و تناقضهای موجود درآمارِ اعتیاد مردان و زنان در

قرصهای اعتیاد آور در بین دختران بیشتر از پسران بوده

ايران ،مسئله قابل تامل و مهمي که در پژوهشهای مرتبط با

است( .)6اگرچه ،رشد آمار دانشجوياني که به صورت تفنني يا

اعتیاد و روندهای رشد اين پديده درکشور وجود دارد ،افزايش

آزمايشي ،اقدام به مصرف مواد مخدر کردهاند ،نگرانکننده

نرخ رشد اعتیاد در زنان نسبت به مردان ،در طي سالهای

است .به عنوان مثال ،بر اساس يک نگرشسنجي مشخص شد

اخیراست .به عبارت ديگر با وجود آنكه مصرف مواد و گرايش

که بین  25تا  35درصد از دانشجويان مورد بررسي اعتقاد داشته-

به آن در دهههای اخیر در هر دو جنس افزايش يافته است ،ولي

اند که تنها يکبار مصرف مواد مخدر اعتیادآور نیست (.)9

سرعت افزايش آن در زنان بهطور معناداری بیشتر از مردان بوده

درصورتيکه به اعتقاد صاحبنظران چنین برداشتي در میان

است .به عنوان مثال ،در حالي که تا سال  1391تنها %0/8

دانشجويان تصوری بسیار مخاطره انگیز است (.)8

ازآغازکنندگان مصرف مواد در جمعیت نمونهی معتادان را زنان

عوامل متعددی ميتواند در روی آوردن افراد به مواد مخدر

تشكیل ميدادند ،اما تا سال  ،1398اين رقم به ( %9افزايشي

دخیل باشند ( )9و نگرش نسبت به مصرف مواد مخدر در

درحدود  )%85جهش داشته است ( .)4بنابراين ،واقعیت حاکي

شرايط و سنین مختلف ميتواند میزان گرايش افراد نسبت به

از اين است که عرصه اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر ،از

استفاده از مواد را نشان دهد .آمادگي به اعتیاد ،به معنای گرايش

وضعیت تک جنسیتي (مردانه) سنتي ،به سمت دوجنسیتي شدن

به مواد مخدر و رفتارهای اعتیادگونه است ،به نحوی که فرد يا
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زهرا صابري و همكاران

مشغولیت ذهني زيادی در رابطه با مصرف مواد مخدر دارد و يا

رويي ميتواند آمادگي به اعتیاد را در افراد کم نموده و به عنوان

اينكه اگر در معرض مواد قرار گیرد ،احتمال مصرف مواد بسیار

عامل محافظتي عمل نمايد .سخترويي ميتواند در بسترهای

زياد است ( .)15در مورد آمادگي به اعتیاد نیز تفاوتهای جنسي

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

مشاهده شده است؛ برای مثال نتايج تحقیق قاضينژاد و

مقابل چالشهای تحصیلي ميتواند سخترويي تحصیلي

ساواالنپور ( )1388در مطالعهای که  %45از نمونه آن زنان بودند،

بیشتری از خود نشان دهد.

نشان داد که زنان آمادگي متوسط تا زيادی برای اعتیاد از خود

اگرچه برخي نظريات مرتبط با مصرف و گرايش به مواد مخدر

نشان دادهاند .نتايج تحقیق پیردهقان و همكاران ( )2513نیز نشان

بر ويژگيهای شخصیتي افراد تمرکز دارند ( .)16اما در نظريات

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

ديگر چون نظريه شناختي-رفتاری فرض بر اين است که گرايش

مواد مخدر استفاده کرده بودند.

به مصرف و وابستگي به آن يک رفتار يادگیری شده است که از

عالوه بر اين ،بايد توجه داشت که عوامل روانشناختي متعددی

طريق شرطي سازی و واسطههای شناختي کسب ميشود (.)19

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

مداخالت شناختي نیز برای وابستگي به مواد بر واسطههای

دارند ( )11ويژگيهای شخصیتي افراد در تعامل با ديگر عوامل

شناختي متمرکز هستند که عمدتا شامل شناسايي و اصالح

محیطي در شروع و تداوم مصرف مشكلزای مواد مخدر مي-

تجربیات مرتبط با مواد و استخراج و بازسازی باورها و شناخت-

توانند نقش قابل توجهي داشته باشند ( .)12يكي از اين صفات را

های زيربنايي است ( .)18يكي از رويكردهای جديد در زمینه

ميتوان ويژگي سخترويي روانشناختي 1تعريف کرد .سخت-

سببشناسي و درمان بسیاری از اختالالت رواني همچون اعتیاد

رويي روانشناختي را ساختاری چندين مولفهای شامل تعهد،

مدل فراشناختي ولز است ( )19و ( )25که پیشنهاد ميکند

کنترل و چالش فرض کردهاند که از ديدگاه روانپويشي همه

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

افراد از درجاتي از سخترويي روانشناختي برخوردارند (.)13

نشخوار فكری) ،راهبردهای توجهي مرتبط با نظارت و تهديد،

سخترويي روانشناختي موجب ميشود که افراد در مقابل

اجتناب و سرکوب فكر ،ايجاد و حفظ ميشوند که مجموع آنها

رويدادهای استرسزا و موقعیتهای پرتنش زندگي عملكرد

به تشكیل يک سندرم شناختي -توجهي ميانجامد که باعث

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

شكست در اصالح باورهای ناسازگار با خود و افزايش دسترسي

رويي را به عنوان يک منبع مقاومت در مواجهه با رويدادهای

اطالعات منفي درباره خود ميگردد ( )25باورهای

تنشزای زندگي ميدانند که نگرش دروني خاصي را به وجود

فراشناختي3عبارتند از باورهايي که فرد در مورد تفكر و

ميآورد که شیوه رويارويي افراد را با مسايل مختلف زندگي

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

(برای مثال چالشهای تحصیلي ،شغلي ،اجتماعي و غیره) را

عنوان يک راهبرد مقابلهای سازگارانه برای تنظیم هیجان عمل

تحت تأثیر قرار ميدهد ( .)14در واقع ميتوان عنوان کرد که

کرده ولي در بلند مدت ناسازگارانه محسوب ميشود زيرا

افراد با سطح سخترويي روانشناختي بیشتر در مقابل حوادث

موجب ايجاد وابستگي و تولید هیجانات منفي ميگردد (،22

تنشزای محیطي کمتر دچارآسیبهای جسماني و رواني ،از

 .)23مطالعات متعددی نشان دادهاند که بین باورهای فراشناختي

جمله اعتیاد ميشوند .سخترويي احساس بنیاديني از کنترل

و آمادگي به اعتیاد و همچنین وابستگي به مواد مخدر رابطه

است که به فرد سختروی امكان ترسیم و دسترسي به فهرستي

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

از راهبردها را ميدهد که در نهايت موجب پرورش ديد خوش-

ارتباط سازههای شناختي مانند باورهای فراشناختي ،يا شخصیتي

بینانه نسبت به فشارزاها ميشود ( )10بنابراين ،ويژگي سخت-

مانند سخترويي با احتمال ابتال به اعتیاد بودهاند ،اما چندان

- Psychological Hardiness
-Kobasa, Maddi, Kahn

1
2

- Meta-cognitive beliefs

3
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ابزار پژوهش

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

 -1پرسشنامه آمادگی به اعتیاد زرگر ( :)5837اين پرسشنامه از

رويي) و يا مرتبط با ساختارهای شناختي افراد ميتوانند ارتباط

دو عامل تشكیل شده و دارای  36عبارت به عالوه  0ماده دروغ

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

سنج است .در عامل اول (آمادگي فعال) بیشترين مادهها به ترتیب

در نتیجه هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي مدل پیشبیني

مربوط به رفتارهای ضد اجتماعي ،میل به مصرف مواد ،نگرش

آمادگي به اعتیاد بر اساس متغیرهای جنسیت ،سن ،سخترويي

مثبت نسبت به مواد ،افسردگي و هیجان خواهي است و در عامل

تحصیلي و باورهای فراشناختي در بین دانشجويان است .گفتني

دوم (آمادگي منفعل) بیشترين مادهها مربوط به عدم ابراز وجود و

است ترتیب بررسي اثر پیشبیني کنندگي هر يک از متغیرهای

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

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

احتمال ابتالی فرد به اعتیاد نیز به دست ميدهد .نمرهگذاری اين

جنسیت) نسبت به متغیرهای شخصیتي (سخترويي) و شناختي

مقیاس بر روی يک پیوستار از صفر (کامال مخالفم) تا سه (کامال

(باورهای فراشناختي) لحاظ شد.

موافقم) است .در ايران ،همساني دروني اين مقیاس در مطالعه

روش کار

زرگر و غفاری ( ./95 )2559و آلفای کرونباخ عوامل اول و دوم

پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع بنیادی و به لحاظ روش
توصیفي-همبستگي بود که با روش رگرسیون سلسله مراتبي
چند متغیری نقش پیشبیني کنندگي متغیرهای جنسیت ،سن،
سخترويي تحصیلي و باورهای فراشناختي در احتمال ابتال به
اعتیاد در دانشجويان مورد تحلیل قرار گرفت .جامعه پژوهش

به ترتیب  ./91و  ./90بود و روايي مالک و سازه آن مناسب
گزارش شد .در پژوهش حاضر همساني دروني اين مقیاس معادل
 5/89بود .در اين پژوهش از مقیاس آمادگي کلي به اعتیاد اين
ابزار استفاده شد.
 -2پرسشنامه فراشناخت ولز و کارترایت  -هاتون (:)5997

شامل تمامي دانشجويان دانشگاههای آزاد شهر تهران بود که در

فرم پذيرفته شده مقیاس فراشناخت ولز و کارترايت-هاتون شامل

سال تحصیلي  96و  99مشغول به تحصیل بودهاند .برای انتخاب

 35سوال است که بعدها توسط کارترايت هاتون و ولز (،)2554

نمونه از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای استفاده شده

شبیه به فرم اولیه به منظور سنجش باورهای فراشناختي ايجاد شده

است و از مجموع واحدهای دانشگاه آزاد شهر تهران يک واحد

است (ولز 1990، 1999 ،؛ به نقل از کارترايت هاتون و ولز،

(دانشگاه آزاد تهران مرکزی) به صورت تصادفي انتخاب و

 .) 2554اين پرسشنامه شامل  0خرده مقیاس اعتماد شناختي،

سپس در دانشكدههای مختلف آن واحد ،تعداد نمونه پژوهش به

باورهای مثبت در مورد نگراني ،وقوف شناختي ،افكار خطرناک

صورت در دسترس تكمیل شد .برای انجام رگرسیون سلسسه

و کنترل ناپذير و نیاز به کنترل افكار است (کارترايت هاتون و

مراتبي حداقل حجم نمونه الزم معادل  25نفر برای هر متغیر

ولز1999 ،؛ به نقل از ولز وکارتر  .)2551 ،پاسخها براساس

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

مقیاس  4درجهای لیكرت (موافق نیستم ( )1تا کامال موافقم()4

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

محاسبه ميشوند .حداقل نمره کسب شده در اين آزمون  35و

احتمال ريزش و با هدف کاهش احتمال خطای نوع دوم

حداکثر آن  125است و همچنین نمره کل فراشناخت از جمع

(متداول در نمونههای کوچک) فرايند نمونهگیری تا  361نفر

نمرات زيرمقیاسها به دست ميآيد .ضريب آلفای کرونباخ برای

ادامه پیدا کرد .روش گردآوری اطالعات به شكل میداني بوده،

خرده مقیاسها در دامنه  5/92تا  5/93و پايايي بازآزمايي برای

به طوریکه با مراجعه به دانشجويان دانشگاه آزاد شهر تهران و

نمره کل ،بعد از  22تا  118روز  5/90 ،و برای خرده مقیاسها

پر نمودن پرسشنامهها براساس اصولي که به صورت کتبي و

 5/09تا  5/89گزارش شده است (کارت رايت هاتون و ولز،

شفاهي در اختیار آنان قرار گرفته بود صورت پذيرفت.

 .)2554در ايران ،شیرين زاده دستگیری ( )1380ضريب همساني
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دروني را با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس

فني مهندسي

90

26/3

 5/91و برای خرده مقیاسها در دامنه  5/91تا  5/89و پايايي

هنر

91

20/2

علوم انساني

86

23/8

بازآزمايي اين آزمون را درفاصله  4هفته برای کل مقیاس  5/93و

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

برای خرده مقیاسها در دامنه  5/09تا  5/83گزارش کرد .در

دانشجويان شرکت کننده مجرد بودند.

پژوهش حاضر همساني دروني برای کل مقیاس معادل 5/82

جدول  -2میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش

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

فراشناختي استفاده شد.

میانگین

 -3پرسشنامه سخترویی تحصیلی (بنشیک و لوپز) (:)2005

سن (به

اين پرسشنامه جهت بررسي سخترويي تحصیلي افراد ايجاد شده

سال)

و دارای مولفههای تعهد ،چالش،کنترل تالش وکنترل عاطفي

سخترويي

است .بنشیک و لوپز اعتبار داخلي اين ابزار را  5/82و پايايي هر
يک از زيرمقیاسها را به اين ترتیب گزارش کردند :تعهد ،5/91

تحصیلي
باورهای
فراشناختي

چالش  ،5/88کنترل تالش  ،5/91کنترل عاطفي .5/81 ،روايي

آمادگي به

برای هريک از عاملها وکل سیستم اندازهگیری قابل قبول است

اعتیاد

انحراف

چولگي

کشیدگي

حداقل

حداکثر

24/51

9/18

1/29

1/98

18

62

126/39

13/85

5/01

5/32

94

196

معیار

69/90

13/32

5/18

-5/96

35

301

33/49

19/46

5/99

5/41

5

150

(بنشیک و لوپز  .)2551 ،در ايران پايايي اين پرسشنامه به روش
آلفای کرونباخ 5/83 ،بدست آمده است .اين پرسشنامه شامل 45

جدول  -8همبستگي متغیرهای مورد مطالعه در بین دانشجويان
متغیر

سن

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

سن

1

سخترويي تحصیلي

**5/29

1

است .در اين آزمون نمره باال نشان دهنده سخترويي تحصیلي

باورهای فراشناختي

**-5/16

*-5/15

1

آمادگي به اعتیاد

*-5/12

**-5/22

**5/14

ماده در  0طیف است .شیوه نمرهگذاری از کامال مخالفم ( )1تا
کامال موافقم ( )0است و نمرهگذاری در مادههای -16-10-1

باال و نمره پايین نشان دهنده کمبود و يا فقدان سخترويي
تحصیلي است (زغیبي قناد .)1392،همچنین آلفای کرونباخ اين
مقیاس در مطالعه حاضر  5/81به دست آمده است .در اين
پژوهش از نمره کل اين ابزار جهت بررسي سخترويي تحصیلي
استفاده شد.

سخت رويي

باورهای

آمادگي

تحصیلي

فراشناختي

به اعتیاد

1

**>5/50*, >5/51
منطبق با جدول  ،.3سخترويي تحصیلي در دانشجويان دارای
همبستگي مثبت و معناداری با سن دانشجويان بود .همینطور ،اين
متغیر ارتباط منفي و معناداری با آمادگي به اعتیاد داشت .متغیر
سن دارای ارتباط منفي و معناداری با باورهای فراشناختي و

نتایج
جدول -5توزيع فراواني و درصدجنسیت ،وضعیت
تاهل،دانشكدهها و مقاطع تحصیلي
متغیر

طبقه

تعداد

درصد

جنسیت

مونث

190

04/3

مذکر

164

40/9

مجرد

292

83/9

متاهل

06

16/1

علوم پايه

89

24/9

وضعیت تاهل
دانشكده

همین طور آمادگي به اعتیاد بود .اين در صورتيبود که باورهای
فراشناختي دارای همبستگي مثبت و معناداری با احتمال آمادگي
به اعتیاد بود.
قبل از انجام تحلیل رگرسیون ،الزم بود که مفروضههای انجام
اين آزمون مورد وارسي قرار بگیرند و متغیرهای مورد مطالعه از
لحاظ رعايت مفروضههای عدم همخطي

چندگانه1و

طبیعي

بودن توزيع نمرات بررسي شوند .از آنجاييکه مقدار همبستگي
1

-Multicollinearity

 -805مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
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هیچيک از متغیرها بیشتر از  5/95نبود (جدول ،)3مشخص شد

فراشناختي و همینطور آمادگي به اعتیاد دارای رابطه منفي

که میان متغیرهای مورد مطالعه پديده همخطي چندگانه وجود

معنادار بود ،بطوريكه با افزايش سن ،سخت رويي افراد بیشتر بود

نداشت .از طرفي چولگي و کشیدگي هیچ يک از متغیرهای

و همین طور دارای باورهای فراشناختي ضعیفتر و احتمال

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

پايینتری نسبت به گرايش به مواد بودند .در انتها و با بررسي

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

مدل پیشبیني کننده آمادگي به اعتیاد بر اساس متغیرهای

مورد تايید قرار گرفت (دانیالي ،اکبرزاده ،حبیبي ،)1390 ،و

سخترويي تحصیلي و باورهای فراشناختي در دانشجويان،

سپس آزمون رگرسیون چندمتغیری سلسله مراتبي اجرا شد.

مشخص شد که هر دو متغیر سخترويي تحصیلي و باورهای

بررسي جدول  4نشان داد که سخترويي تحصیلي به همراه

فراشناختي به طور معناداری توانستند آمادگي به اعتیاد را در

باورهای فراشناختي قادر بودند تا به طور معناداری ()R2=5/56

دانشجويان پیشبیني کنند.

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

سخترويي تحصیلي در دانشجويان دارای ارتباط منفي و

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

معناداری با احتمال ابتال به اعتیاد بود .اين بدان معناست که

قبولي برخوردار نبودند.

دانشجويان دارای سخترويي تحصیلي بیشتر ،دارای گرايش

جدول -4رگرسیون سلسله مراتبي پیشبیني آمادگي به اعتیاد
بواسطه جنسیت ،سن ،سخترويي تحصیلي و باورهای فراشناختي

پايینتری نسبت به مواد بودند .از طرفي اين سازه شخصیت مي-
توانست به طور معنادارای آمادگي به اعتیاد را پیشبیني کند .از
آنجايیكه که ويژگي سخترويي تحصیلي نوعي از وظیفه

بحث و نتیجهگیری

شناسي محسوب ميشود ،ميتوان اينطور نتیجه گرفت که

پژوهش حاضر با هدف پیشبیني اعتیاد بر اساس جنسیت ،سن،

دانشجوياني که وظیفهشناس تر از ديگر همساالن خود هستند
احتمال روی آوردنشان به رفتارهای پرخطر مانند مصرف مواد
مخدر کمتر از ديگر دانشجويان است .همچنین بندورا ،1993 ،به
نقل ازجلیلیان کاسب ،حجتخواه و رشیدی 1390 ،بیان کردند
افرادی که سخترويي تحصیلي بااليي دارند ،احساس
خودکارآمدی بیشتری کرده و در مواجهه با تكالیف دشوار به

سخترويي تحصیلي و باورهای فراشناختي در دانشجويان انجام
گرفت .اين پژوهش نشان داد که سخترويي تحصیلي و
باورهای فراشناختي توانستند به طور معناداری سطحي از
آمادگي به اعتیاد را در دانشجو پیشبیني کنند .اين در صورتي
بود که متغیر جنسیت و سن توان پیشبیني کنندگي معناداری در
احتمال ابتال به اعتیاد نداشتند.
اين پژوهش نشان داد که سازههای شخصیت و ساختارهای
شناختي ،بخصوص سخترويي تحصیلي و باورهای فراشناختي،
ميتواند در احتمال ابتال به اعتیاد نقش قابل توجهي داشته باشند.
بررسي همبستگي بین شاخصها نشان داد که سن دانشجويان با
سخت رويي تحصیلي دارای ابطه مثبت معنادار و با باورهای

جای اجتناب از آنها با تكالیف چالش ميکنند ،تعهد بااليي
برای رسیدن به اهداف خود دارند ،هنگام مواجهه با مشكل به
راهحلهای خود اطمینان دارند و لذا اين نوع افراد به احتمال
بسیار پايینتری برای حل مشكالت خود به مصرف مواد مخدر
پناه ميبرند .به بیان کلي ،مدی و کوهن ،1982 ،به نقل از
جلیلیانکاسب ،حجتخواه و رشیدی 1390 ،بیان کردند سازه
سخترويي به عنوان يک منبع مقاومت در مواجهه با رويدادهای
استرسزای زندگي است و ميتوان عنوان کرد افراد با سطح
سخترويي قوی و با توجه به صفات مبارزهجويي ،ابراز وجود،
و استقامت در مقابل حوادث تنشزای محیطي کمتر دچار
آسیبهای رواني از جمله اعتیاد ميشوند .بايد خاطرنشان کرد
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که فرد دارای سخترويي کسي است که نسبت به فعالیتهايي

حالت فرد دچار آشفتگي عاطفي و رفتاری ميگردد .رفتار و

که انجام ميدهد ،متعهد بوده و عمیقا معتقد است که قادر به

عواطف دانشجويان تابع باورها و عقايد او است و پیامدهای

کنترل و يا تأثیرگذاری بر اتفاقات بوده ورويدادهای استرسزای

رفتاری يا عاطفي تا حد زيادی مستقل از حوادث و وقايع است.

رواني را قابل تغییر ميداند.

يعني اينكه واکنشهای عاطفي و رفتاری آنها دقیقا هماهنگ و

باورهای فراشناختي قادر بود در دانشجويان احتمال گرايش به

متناسب با حادثه و وقايع رخداده نیست ،بلكه متناسب با برداشت

مواد را پیش بیني کند .در پژوهشهای بسیاری نشان داده شده

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

است که باورهای فراشناختي مختل ممكن است عاملي بالقوه در

فراشناختي به دانش کسب شده در مورد فرآيندهای شناختي–

گـرايش و استفاده از مواد مخدر باشد ،مانند باورهايي در اين

دانشي که ميتواند برای کنترل فرآيندهای شناختي مورد استفاده

مورد که عدم مصرف مواد موجب ناراحتي روان شـناختي و

قرار گیرد -اطالق ميشود .دانش فراشناختي امكان انديشیدن در

هیجـاني مـيشـود ،رويدادهای شـناختي ناخوشـايند و بـد تـداوم

مورد فرآيندهای شناختي و بحث با ديگران را فراهم ميکند ،اما

مـي يابـد»« ،خـوابم آشفته ميشود»« ،رويـدادهای شـناختي

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

منفـي تـشديد مـيشـوند .چنین باورهای مختل بالقوه منجـر بـه

لوحانه باشد .چنین دانشي از خود ذهني -خواه واقعي يا غیر

عـود و بازگـشت بـه اعتیـاد ميشوند ( )29درتبیین اين يافتهها،

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

بايد به نظريهی کنش اجرايي ولز و ماتئوس اشاره کرد که معتقد

مشارکت در فعالیتهای کالسي روزانه تشكیل شود .اين شكل

است ارزيابيهای فراشناختي کلیدهايي هستند که بر روی

از دانش فرد در مورد فرآيندهای فكری خود اغلب به عنوان

آسیبپذيری افراد نسبت به اختالل هیجاني و حفظ آن نقش

يک دانش دير تشكیل شونده توصیف شده است يعني فراگیر

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

بايد به عقب برگردد و فرآيندهای شناختي خود را به عنوان

چنین افرادی باعث استفاده از راهبردهای مقابلهای غیرسودمند

اهداف تفكر و انديشه مورد مالحظه قرار دهد (.)29

ميشود که اين راهبردهای مضر ،آمادگي برای مصرف مواد را

در اين پژوهش سن دانشجويان نتوانست به طور معناداری

فراهم ميکند ( )25شايد به همین علت است که باورهای

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

فراشناختي بطور معنادار و مثبت با احتمال ابتال به اعتیاد ارتباط

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

داشته است؛ بدان معنا که احتماال هرچه دانشجويان باورهای

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

مختل فراشناختي بیشتری داشتهاند ،آمادگي بیشتری برای

يکديگر قرار دارند .از طرف ديگر ،بررسي همبستگي متغیر

گرايش به اعتیاد از خود نشان دادهاند.

سن با احتمال آمادگي به اعتیاد در دانشجويان مورد مطالعه نشان

دانشجويان با نیازهای متعددی پا به عرصه تحصیالت تكمیلي

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

ميگذارند .اگر اين خواستها ارضا نشوند ممكن است دو

کمتر ميشود .اين يافته ميتواند حاکي از اين باشد که بررسي

برداشت متضاد براساس تمايالت ذاتي خود از اين حادثه فعال

ارتباط سن با آمادگي به اعتیاد نیازمند مطالعات بیشتری است.

کننده داشته باشند .وقتي دانشجويان تابع عقايد و باورهای

در اين پژوهش جنسیت دانشجويان نتوانست عامل پیشبیني

فراشناختي باشند به عواقب منطقي و سازنده دست خواهند يافت

کننده معناداری در احتمال ابتالی آنان به اعتیاد باشد .در

و دارای شخصیت و رفتار بهنجار و معقولي خواهند بود .عواقب

پژوهشهای پیشین نیز يافتهها گاها حاکي از وجود رابطه و بعضا

منطقي منجر به سازگاری مناسب اين دانشجويان ميشود .اما

نشان از عدم وجود چنین رابطهای داشتهاند .به هرحال ،اين

هرگاه دانشجويان تابع افكار ،عقايد و باورهای غیر منطقي باشند

پژوهش نشان داد که ويژگيهای شخصیتي مانند سخترويي ،و

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

ساختارهای شناختي مانند باورهای فراشناختي عوامل مهمتری
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 پژوهشگران به تمام شرکت کنندگان اعالم،با اين محدويت

نسبت به ديگر ويژگيها همانند جنسیت فرد هستند و در بررسي

کردند که اطالعات آنها صرفا به صورت اعداد گروهي مورد

احتمال ابتالی افراد به اعتیاد بهتر است توجه بیشتری نسبت به

بررسي قرار خواهد گرفت و به هیچ عنوان به شكل فردی مورد

-اين دسته از عوامل روانشناختي مبذول داشت و از پیشداوری

.تحلیل ويا گزارش قرار نخواهد گرفت

های معمول و سنتي (مانند اينكه مردان به احتمال بیشتری

از آنجا که نتايج اين پژوهش نشان داد که سخترويي تحصیلي

درگیری مصرف مواد خواهند شد) با احتیاط بیشتری استفاده

و باورهای فراشناختي به عنوان عاملي بازدارنده در آمادگي به

 باورهای فراشناختي و، البته بررسي ارتباط دقیقتر جنسیت.کرد

 پیشنهاد ميگردد تا نقش اين عوامل در کاهش،اعتیاد نقش دارد

.آمادگي به اعتیاد به پژوهشهای پیشین واگذار ميگردد

گرايش به اعتیاد در پژوهشهای مداخلهای و کارآزماييهای

از جمله محدوديتهای اين پژوهش ميتوان به اينكه نمونه اين

 همچنین به عنوان يک پیشنهاد.بالیني مورد وارسي قرار گیرد

پژوهش را تنها دانشجويان تشكیل ميدادند اشاره کرد و از اين

 ميتوان گفت که ارائه آموزشهای الزم با هدف،کاربردی

رو بهتر است تعمیمدهي يافتههای اين پژوهش به گروههای

-افزايش سخترويي تحصیلي به دانشآموزان و دانشجويان مي

 پیشنهاد ميشود که اين پژوهش.ديگر با احتیاط صورت گیرد

تواند نقش به سزايي در کاهش ابتالی روزافزون اين گروههای

 کارمندان ادرات و،در ساير گروهها (مانند دانشآموزان

.سني به مصرف مواد مخدر داشته باشد

مشاغل) نیز بررسي گردد تا میزان تعمیمدهي نتايج گستردهتر

تشکر و قدردانی

 از سوی ديگر روش جمعآوری اطالعات در اين پژوهش.گردد

از تمامي شرکت کنندگان و افرادی که گروه نويسندگان را در
. تشكر ميکنیم،اجرا و نگارش اين پژوهشي ياری کردند

به شكل خودگزارشدهي بود که ميتواند تحت تاثیر متغیرهای
 عدم ارائه پاسخهای صادقانه و يا،مزاحم مانند نقص حافظه
 جهت مقابله.تالش برای ارائه تصوير متفاوتي از خود قرار گیرد
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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.

