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  چکیده

 بسزایی در پیشگیري از گرایش آنان به سمت اعتیاد تاثیرتواند  مصرف مواد در دانشجویان می شناخت عوامل مرتبط با گرایش به سوء :زمینه و هدف

مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  آمدي عمومی با گرایش به سوءبین خودکار ياین مطالعه باهدف تعیین رابطه لذا .باشد داشته

  .زنجان انجام گرفت

دانشجویان مقطع کارشناسی و دکتراي عمومی دانشگاه  يآماري تحقیق کلیه يجامعه. همبستگی بود-یک مطالعه توصیفیمطالعه این  :روش بررسی

نفر تعیین شد  315حجم نمونه با استفاده از روش کوکران تعداد . نفر بود 1759ها آن که تعدادند بود 94-95علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 

، استعداد اعتیاد )Sherer( هاي خودکارآمدي عمومی شرر پرسشنامهها با استفاده از  داده .گردیدندمطالعه  وارد تصادفیگیري  صورت نمونه که به

)APS ( و پذیرش اعتیاد)AAS (حله تجزیه و تحلیل شدندرپرسشنامه سالم وارد م 284پرسشنامه توزیع شده تعداد  315از بین . دیدآوري گر جمع .

  .هاي همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه انجام شد ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون وتحلیل داده تجزیه

ارتباط ) P=001/0و  r=-316/0(و خودکارآمدي با پذیرش اعتیاد ) P=001/0 و r=-281/0(بین متغیر خودکارآمدي با استعداد اعتیاد : یافته ها

که بینی کننده معنادار استعداد و پذیرش اعتیاد است بطوري پیش خودکارآمدي عمومینشان داد که  نیز نتایج رگرسیون خطی. داشتمعناداري وجود 
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 خودکارآمدي، استعداد اعتیاد، پذیرش اعتیاد :کلیدي گانواژ
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  مقدمه

 کارآمد و جوان نیروي از مهمی بخش هادانشگاه دانشجویان   

 روانی و روحی سالمت به توجه و شوندمیمحسوب  جامعه

 اما. است اهمیت حائزمهم و  بسیاراز جامعه  قشر این

 از جامعه گذارتاثیر قشر این که دهدمی نشان موجود مستندات

 و نیستند امان در کندمی تهدید را آنان زندگی که خطراتی

 را نانآ مواد مصرف سوء به گرایش چون پرخطري عوامل

 مواد مصرف سوء به گرایش امروزه کهطوريهب کند،می تهدید

 به و یافته افزایش دانشجویان جمله من و جوان نسل بین در

 اهمیت از مساله این زندگی از دوره این باالي حساسیت دلیل

 از بیش که مواد و داروهایی تمام ).1( است برخوردار ايویژه

 پاداش سیستم مستقیم يساز فعال نظر از شوند مصرف حد

 خاطرات تولید و رفتارها تقویت در که هستند، مشترك مغز

 کنندمی فعال را پاداش سیستم قدري به هاآن. دارند مشارکت

 سوء که داروهایی. شودمی غفلت عادي هايفعالیت از که

 به انطباقی رفتارهاي طریق از اینکه جاي به شوندمی مصرف

 هايگذرگاه مستقیما یابند، دست پاداش سیستم سازي فعال

 از طبقه هر که دارویی هايمکانیزم. کنندمی فعال را پاداش

 هستند، متفاوت کنندمی تولید را پاداش هاآن وسیله به داروها

 احساسات و کرده فعال را سیستم این معموالً که داروهایی اما

 وه،عال به. شوندمی نامیده آور نشه اغلب کنند،می ایجاد لذت

 به شدن مبتال براي دارند کمی داري خویشتن که افرادي

 که معنی بدین باشند،می مستعد بسیار مواد مصرف اختالالت

 از قبل هامدت را افراد برخی در مواد مصرف اختالالت منشا

  ).2(کرد  پیدا رفتارها در توانمی مواد، مصرف عملی شروع

 علت به دآوراعتیا ترکیبات دیگر و مخدر مواد مصرف سوء

 و شناختی زیست سطح در تغییراتی خود دارویی اتتاثیر

 این مهم قسمت که آورند می وجود به شخص فیزیولوژیک

 و است پیرامونی و مرکزي اعصاب سلسله روي بر تغییرات

 تاثیر فرد روانی و جسمانی حاالت روي بر نهایت در

 افسردگی، موقت تسکین تغییرات این ترین مهم. گذارد می

 احساس جسمانی، دردهاي موقت تسکین اضطراب، و استرس

 مواد، به وابستگی يهزمین در. است درونی آرامش و رضایت

 و خانوادگی اجتماعی، شناختی، روان گوناگون عوامل

گمان  عوامل، و ابعاد این بین در هستند درگیر شناختی زیست

  .)1( باشد برخوردار اي ویژه اهمیت از خودکارآمديرود می

 است ايسازنده توان خودکارآمدي، که کندمی  مطرح بندورا

 و عـاطفی  اجـتماعی،  شـناختی،  هايمهارت وسیله، بدان که

 اثربخش ايگونه به مختلف، اهداف تحقق براي انسان رفتاري

و  هامهارت دانش، داشتن وي نـظر بـه  .شـودمی ساماندهی

 براي  مناسبی  هايکننده بینی پیش افراد قبلی دستاوردهاي

 هايتوانائی درباره انسان باور بلکه ،دنیستن افراد آینده عملکرد

اسـت  موثر خویش عملکرد چگونگی  بر  هاآن انجام در خود

)3(.  

 ازکه  است قضاوتی شخصیتی، اي سازه عنوان به خودکارآمدي

 به مشخص رفتارهاي بروز در خود توانایی درباره فرد جانب

 با مقابله در وي به آنکه یا شده منجر معینی اهداف

 دیگر، عبارت به. باشدمی کننده کمک زا استرس هاي موقعیت

 به نسبت بینی خوش حس نماینده باز خودکارآمدي

 به که است شمول جهان اي سازه و است شخصی هاي توانایی

 تحقیقات. باشد داشته نقش انسان انگیزش در رسد می نظر

 بهتر، زندگی کیفیت با باال کارآمديخود که اند داده نشان

 دارد رابطه بهتر درمانی نتایج و کمتر اعتیاد باالتر، نفس اعتمادبه

)4.(  

گرایش به سوء مصرف مواد در  يهزمین در شده انجام تحقیقات

رو به گسترش  مسالهاین  که داده نشان نیز بین دانشجویان

شته سسات آموزشی گوبوده و تبدیل به مشکل اساسی در م

الریسا و همکاران که به بررسی  يبراي نمونه در مطالعه. است

گرایش دانشجویان دانشگاه سن پترزبورگ به مصرف مواد 

نشان داده شد که مصرف مواد در بین دانشجویان در حال 

تواند گسترش بوده و در صورت عدم پیشگیري مناسب می

عه آسیب بزرگی به دانشجویان و دانشگاه و در نهایت جام
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ارتباط خودکارآمدي و مصرف  يدر زمینه). 5(وارد نماید 

ها در بین مواد مخدر نیز مطالعاتی انجام گرفته که بیشتر آن

معتادان به مواد مخدر بوده و ارتباط بین خودکارآمدي با 

زاموالت  در این زمینه. اندمواد را در نظر گرفته یا ترك مصرف

مثبت و مستقیم دکتراي خود به ارتباط  يدر رساله

خودکارآمدي با کاهش مصرف مواد در افرادي که هنوز به 

 همچنین. )6( اشاره نموده است اند،اوج مصرف مواد نرسیده

اي که در بین معتادان متقاضی لوپز و همکاران در مطالعه

نشان داد که  شد،درمان و با استفاده از سه گروه درمانی انجام 

گرایش به آن در ارتباط خودکارآمدي با مصرف مواد و 

 که دادند نیز نشان همکاران و دوالن). 7(باشد معکوس می

 آموزان دانش در را الکل مصرف يهزمین ضعیف خودکارآمدي

 لیمسا پژوهشی در همکاران و کالر مک. )8( سازد می فراهم

 اجتنابی مقابله کنترل تکانه، افسردگی، الکل، مصرف با مرتبط

 و کردند بررسی را دوستان سوي از اجتماعی حمایت و

 خودکارآمدي هاي کننده بینی پیش از الکل مصرف که دریافتند

 و همچنین تات. )9( است مواد مصرف کنندگان مصرف در

 زمینه ضعیف خودکارآمدي که دادند نشان همکاران

). 10(سازد  می فراهم نوجوانان در را کوکایین سوءمصرف

ی شیوع مصرف مواد در رضاخانی مقدم و همکاران در بررس

دانشگاه تهران نشان دادند که شیوع مصرف مواد در دانشگاه 

 باشددرصد می 33و در علوم پزشکی تهران  5/37تهران 

 اي مطالعه نیز در همکاران و ابوالقاسمیدر نهایت ). 11(

 نوجوانان در آمادگی اعتیاد با خودکارآمدي بین که دریافتند

 خودکارآمدي داراي نوجوانان و رددا وجود معناداري يرابطه

  .)12(آمادگی باالیی براي استفاده از مواد مخدر دارند  پایین

رسد با توجه به بررسی مطالعات مشابه، به نظر می بنابراین

هاي علوم پزشکی مطالعه مشابهی در سطح دانشجویان دانشگاه

اهمیت بررسی گرایش به  به توجه بالذا . است نشدهانجام 

 آن و اجتماعی و خانوادگی فردي، ابعاد در رف موادسوء مص

 در آن کننده پیشگیري و کننده بینی پیش عوامل شناسایی لزوم

 در کننده محافظت عوامل پرورش و جوانان خصوص به افراد

 بین رابطه بررسی هدف با مطالعه این اعتیاد برابر

 بین در استعداد و پذیرش اعتیاد با عمومی خودکارآمدي

  .گردید انجام زنجان پزشکی علوم دانشگاه ویاندانشج

  

  روش بررسی

 آماري يجامعه. بود همبستگی- توصیفی نوع ازاین مطالعه     

مقطع کارشناسی و دکتراي  دانشجویان يشامل کلیهتحقیق 

- 95در سال تحصیلی  زنجان پزشکی علوم دانشگاه اي حرفه

آموزش که بنابر آمار استخراج شده از سیستم مدیریت  94

حجم نمونه با استفاده از . ندبود نفر 1759 هاآن تعداد )سما(

با  گیري نمونهجهت  .نفر محاسبه گردید 315فرمول کوکران 

 نمونه روش ازتوجه به مشخص بودن چارچوب نمونه گیري 

 از ابتدا، که صورت این به. انجام شد ايطبقه تصادفی گیري

 و دندانپزشکی زشکی،پ يهدانشکد 3 موجود هايدانشکده بین

با  دانشجویان دانشکده، هر از و انتخاب مامایی و پرستاري

 تعداد نسبت به و تصادفی صورت بهتوجه به لیست اسامی 

 تحقیق هايهپرسشنام و انتخاب دانشکده هر دانشجویان کل

 ها داده گردآوري ابزار .توزیع گردید هاآن بین در

 استعداد و پرسشنامه شرر عمومی خودکارآمدي هاي پرسشنامه

 این اول بخشبود که  MMPI-2برگرفته از  اعتیاد پذیرش و

 قبیل از دهندگان پاسخ فردي هاي ویژگی شامل هاپرسشنامه

 دوم بخش بود و تحصیلی رشته و سن سکونت، نوع جنسیت،

 13 عمومی، خودکارآمدي میزان سنجش براي الوس 17 شامل

 استعداد بررسی نظورم به الوس 39 و اعتیاد پذیرش الوس

  .اعتیاد بود

 که است سوال 17 خودکارآمدي عمومی شرر داراي مقیاس

 تا مخالفم کامال دامنه از لیکرت مقیاس اساس بر سوال هر

 صورت این به مقیاس گذاري نمره. شود می تنظیم موافقم کامال

 هايالوس. گیردمی تعلق امتیاز 5 تا 1 از ماده هر به که است

 به هاالوس بقیه و چپ به راست از 15 و 13 ،9 ،8 ،3 ،1
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 شوند؛ می گذري نمره راست به چپ از یعنی معکوس صورت

 به مقیاس این از تواند می فرد که اينمره حداکثر بنابراین

 مقیاس این. )13( است 17 نمره حداقل و 85 نمره آورد دست

 و ترجمه به نقل از فوالدچنگ، بختیاري براتی توسط

 با مقیاس پایایی ضریبدر این مطالعه  .است شده یاعتباریاب

 با و 76/0 برابر گاتمن آزمون کردن نیمه دو روش از استفاده

 است آمده دستبه  79/0 کرونباخ آلفاي ضریب از استفاده

 از پایایی و روایی یدیتا جهت مطالعه این در حال این با ).13(

 لفايآ روش از پایایی جهت و محتوي و صوري روایی روش

  .گردید برآورد 76/0 مقدار پرسشنامه پایایی و استفاده کرانباخ

و وید را براي اولین بار  )AAS(مقیاس پذیرش اعتیاد 

 آن محتواي که MMPI-2 هايماده از استفاده با ،همکاران

این مقیاس  .ساختند بود مواد مصرف سوء به مربوط مشخصا

ال در آن به منزله بوده و نمره با) 0(و خیر ) 1(به صورت بلی 

 13 تعداد AAS نهایی مقیاس. باشدآمادگی و پذیرش باال می

 هنجاري هاي داده از استفاده با AAS خام هاينمره. دارد ماده

MMPI-2 هاينمره به T و وید. شوند می تبدیل خطی 

 از مرکب اي نمونه درونی همسانی هايضریب همکاران

 هايآزمودنی و نیروا بیماران مواد، کنندگان سوءمصرف

 نمونه زنان و مردان پایایی هايضریب و 74/0 را بهنجار

 دادند گزارش 84/0 و 89/0 ترتیب به را MMPI-2 هنجاري

در ایران نیز مینویی این مقیاس را اعتباریابی نموده و  .)14(

در این ). 13(را گزارش نموده است  53/0ضریب پایایی 

ایی صوري و ر با استفاده از روروایی و پایایی ابزامطالعه نیز 

براي  52/0نباخ بررسی شد و ضریب محتوا و نیز آلفاي کرا

  . پایایی گزارش بدست آمد که در حد متوسط بود

 هايماده مجموعه از استفاده با نیز) APS( اعتیاد استعداد مقیاس

MMPI-2 39ه و داراي شد ساخته همکاران و وید توسط 

گذاري این مقیاس نیز همانند شیوه نمره . باشدال میوس

 و پرسشنامه این ساخت در. باشدمقیاس پذیرش اعتیاد می

 از بودند عبارت مواد، کنندگان سوءمصرف آن، هنجاریابی

 سوءمصرف فقط داشتند، الکل سوءمصرف فقط که افرادي

 هم و الکل سوءمصرف هم یا داشتند، الکل از غیر مواد سایر

 شدند کلیدیابی جهتی در عمدتا هاماده. داشتند را مواد سایر

 هاينمره. کردند انتخاب مواد کنندگان مصرف سوء معموال که

 به MMPI-2 هنجاري ايـه داده از ادهـاستف با ،APS خام

 بازآزمایی پایایی ضریب. شوند می تبدیل خطی T هاينمره

APS، هنجاري نمونه در MMPI-2 )در) فاصله هفته یک با 

مینویی پایایی  .)14( بود 77/0 و 69/0 رتیبت به زنان و مردان

جهت بررسی ). 14(گزارش نموده است  53/0این ابزار را نیز 

روایی و پایایی در این مطالعه همانند دو ابزار دیگر اقدام و 

  .بدست آمد 51/0پایایی این ابزار 

 و محقق هاداده آوري جمع اجرا و جهت يهـدر مرحل

ه حاضر طرح ـه مطالعـبه اینک هـبا توج رـپرسشگ همکاران

با کد مصوب تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

A-11-911-2 بود نسبت به کسب مجوزهاي الزم اقدام شد .

 پژوهشی محترم معاونت از الزم مجوزهاي کسب از پس

 و سپس در اـهدانشکده ق و همکاران درـمحق دانشگاه

 طرح معرفی به ابتدا یافته حضور درس دانشجویان هايکالس

 وجود صورت در نیز و پرداخته کار روش و اهداف تشریح و

هاي پرسشنامه سپس. داده شد پاسخ آنان به الوس و ابهام

 این تا شد درخواست آنان از و توزیع دانشجویان بین تحقیق

 عودت طرح همکاران به و تکمیل دقت با را هاپرسشنامه

 که مواردي و بررسی هاپرسشنامه آوري، جمع از پس. دهند

 معیار. شد گذاشته کنار تحلیل و تجزیه چرخه از بود مخدوش

در  بیشتر یا الوس 3 به پاسخگویی عدم هاپرسشنامه خروج

 315 بین از نهایت در. مقیاس تحقیق بود 3هرکدام از 

 و نشد داده عودت پرسشنامه 20 تعداد شده توزیع پرسشنامه

 رعایت جهت پرسشنامه 11 ندهباقیما پرسشنامه 295 بین از

 قرار تحلیل و تجزیه مورد پرسشنامه 284 و حذف روایی

  .گرفتند

   22 نسخه SPSS زارـاف نرم از اـهداده لـتحلی و  تجزیه جهت
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 از آماري هاي تحلیل توصیفی، بخش در. است شده  استفاده

  استفاده نمودارها و جداول کنار در درصدها و فراوانی قبیل

 گیري اندازه سطح به توجه با استنباطی آمار در .است شده

 بررسی براي اسمیرنف-کولموگروف آزمون از ابتدا متغیرها

پیرسون  همبستگی آزمون از سپس و ها داده توزیع بودن نرمال

   .شد استفاده چندگانه رگرسیون و

  ها افتهی

 59(نفر 159 تعداد نفر شرکت کننده در مطالعه 284از میان    

 بیشترین. بودند پسر درصد 42 معادل نفر 120 و خترد) درصد

. بود سال 22 تا 18 سنی يرده به مربوط سنی فراوانی

ها پزشکی در میان سایر رشته يهمچنین دانشجویان رشته

  . نفر بودند 103داراي باالترین فراوانی با 

 

  نوع اسکان و مقطع تحصیلی و درصد وضعیت سالمت روانی برحسب جنس،) تعداد(توزیع فراوانی: 1جدول 

  درصد  فراوانی    متغیر

 9/55  159  دختر  جنسیت

 1/42 120  پسر

  2  5  عدم پاسخ

 100 284    جمع

  2/36  103  بومی  نوع اسکان

  3/61  174  غیربومی

  5/2  7  عدم پاسخ

  100  284    جمع

 3/37 106  18- 20  سن

23 -21  94 2/33  

24> 37 13  

  5/16  47  عدم پاسخ

 100 284    جمع

  3/36  103 پزشکی  رشته

  2/23  66 دندانپزشکی

  2/29  77 پرستاري

  4/13  38 اتاق عمل

 100  284    جمع

  

  

 متغیرهاي به مربوط توصیفی اطالعات نشانگر 2 جدول

 شود، می مالحظه که گونه همان باشدمی نمونه در تحقیق

 ،62/61 عمومی خودکارآمدي متغیر شده مشاهده میانگین

  .باشدمی 38/5 با برابر اعتیاد پذیرش و 49/17 اعتیاد داداستع
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 هاي توصیفی متغیرهاي تحقیقشاخص: 2جدول 

  واریانس  انحراف معیار  میانگین  حد باال  حد پایین  متغیر  ردیف

  89/90  53/9 62/61 71 34  خودکارآمدي  1

  88/18  34/4 49/17 36 9  استعداد اعتیاد  2

  69/2  64/1 38/5 13 2  پذیرش اعتیاد  3

دي ـودکارآمـر خـن متغیــان داد؛ بیــنش 3دول ـج جیـاـنت

رش ـذیـپو ) P=001/0و  r=-281/0(یاد ـداد اعتـبا استع

ود ـناداري وجـاط معـارتب) P=001/0و  r=-316/0(اعتیاد 

  .دارد

  

  آزمون همبستگی پیرسون براي متغیرهاي مستقل و وابسته: 3جدول 

  سطح معناداري ضریب همبستگی مالكرهاي متغی  پیش بینمتغیر 

 001/0  -281/0  استعداد اعتیاد  خودکارآمدي عمومی

 001/0  -316/0  پذیرش اعتیاد

 

د ـده یـان مـنش 4دول ـایج جـگونه که نت همان

داد ـادار استعـده معنـی کننـبین شـپیی ـومـدي عمـودکارآمـخ

ودکارآمدي ـه خـکوريـطهب ،دـباشیـاد مـرش اعتیـذیـو پ

 30اد و ـداد اعتیـانس استعـد از واریـدرص 28ومی ـعم

را در دانشجویان تبیین  اعتیاد پذیرش واریانس از درصد

  .نماید می

  

  مالك تحقیق و بین پیش متغیرهاي براي چندگانه رگرسیون: 4 جدول

  B Beta coeff  T-value  Sig متغیرهاي مالك  متغیر پیش بین

  

  خودکارآمدي عمومی

 001/0 - 91/4 -281/0 - 13/0  استعداد اعتیاد

 001/0 -282/5 3/0 089/0  پذیرش اعتیاد

 
 حثب

این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین خودکارآمدي عمومی     

با استعداد و پذیرش اعتیاد در بین دانشجویان دانشگاه علوم 

در این مطالعه محقق به دنبال . پزشکی زنجان انجام گرفت

و فرضیه اصلی بود که در فرضیه اول اثبات رابطه بررسی د

بین خودکارآمدي با استعداد اعتیاد و در دومی رابطه بین 

 فرضیه خصوص در. خودکارآمدي با پذیرش اعتیاد مدنظر بود

 رابطه تعیین نیز و ها داده بودن نرمال به توجه با پژوهش اول

 لذا .شد استفاده پیرسون همبستگی آزمون از متغیر دو بین

در بین  اعتیاد استعداد و عمومی خودکارآمدي بین ارتباط
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 رو ازاین. بود معنادار دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 به توجه با طرفی از. گردید ییدات این دو متغیر بین ارتباط

 صورت به متغیر دو این ارتباط همبستگی ضریب بودن منفی

 کاهش دیگر متغیر متغیر، یک افزایش با و باشد می معکوس

 که داد نشاننیز  خطی رگرسیون آزمون نتایج همچنین. یابد می

 به میزان را اعتیاد استعداد بینی پیش توان  عمومی خودکارآمدي

  .دارد درصد 28

 خودکارآمدي دهنده نشان خودکارآمدي متغیر در باال ينمره

 استعداد متغیر در باال نمره بالعکس و باشدمی مطلوب و باال

. باشد نمی مطلوب و بوده اعتیاد در باال استعداد معناي به اعتیاد

 افراد باورهاي به که خودکارآمدي مفهوم و معنا به توجه با

 و شناختی منابع ها، انگیزه دادن سامان در هایشان توانایی درباره

 از یکی و دارد اشاره معین رخداد یک بر کنترل اعمال

 راه از فرد که است باور ینا خودکارآمدي اساسی هاي جنبه

 بگذارد، اثر خود زندگی پیامدهاي بر تواند می کنترل اعمال

 احساس داشتن زا، تنش عوامل با رویارویی هنگام در ویژه به

 هاي موقعیت با سازگاري در مهم عاملی شرایط، بر کنترل

 درباره قضاوت و داوري خودکارآمدي است گوناگون

 اجراي و سازماندهی براي ردف هاي توانایی و ها قابلیت

 پیشایندي هاي موقعیت مدیریت براي موردنیاز عمل هاي دوره

 به افرادي در اعتیاد استعداد طرفی از. است زندگی بر موثر

 خطرپذیر و طلب هیجان گرا، برون که است بیشتر مراتب

 و خودبیگانگی از نفس، تردیدهاي افراد این همچنین هستند

 این گرفتن قرار لذا. دارند دیگران به سبتن بدبینانه هاي نگرش

 و منفی ارتباط تواند می هم مقابل در ها ویژگی از دسته دو

  .نماید توجیه را متغیر دو این معکوس

 مطالعه نتایج با تا حدودي مطالعه این در آمده بدست نتایج

 و کالر مک ، همکاران و دوالنلوپز و همکاران ، زاموالت ، 

 و همکاران و ابوالقاسمی ، همکاران و نگاسترلی ، همکاران

 این در. )16، 12، 15 ،9 ،8، 7، 6( باشد می همسو  اسکندري

 یا خودکارآمدي بین معناداري رابطه نوعی به نیز مطالعات

 .آمد بدست مواد سوءمصرف به گرایش با آن با مرتبط عوامل

استرلینگ و همکاران به ارتباط بین براي نمونه در مطالعه 

کارآمدي با گرایش به مصرف سیگار اشاره شده است و خود

اسکندري از عوامل مرتبط با گرایش جوانان یا در مطالعه 

ها و اختالل در جامعه پذیري که تهرانی به اعتیاد پیش پنداشته

. شده است گزارشاز عوامل مرتبط با خودکارآمدي هستند، 

بر ارتباط  در مطالعات یاد شده بیشترالزم به یادآوري است که 

عه کید شده و جامامصرف و یا ترك مواد بر خودکارآمدي ت

باشند در می و یا سیگار الکلآماري آنان معتادان مواد مخدر، 

که در مطالعه حاضر به متغیرهایی پرداخته شده که در حالی

. باشندهاي گرایش دانشجویان به مواد میواقع پیش زمینه

د شده معتادان مواد، جوانان همچنین جامعه آماري تحقیقات یا

به ارتباط سه متغیر مطالعه با باشند و و دانش آموزان می

  .خودکارآمدي در بین دانشجویان پرداخته نشده است

 بین ارتباط داد نشاننتایج  مطالعه نیز دوم فرضیه خصوص در

. باشدمی معنادار اعتیاد پذیرش و عمومی خودکارآمدي

 در اعتیاد پذیرش و عمومی رآمديخودکا بین ارتباط رو ازاین

 بودن منفی به توجه با طرفی از. گردید ییدات دانشجویان

 معکوس صورت بهکه  متغیر دو این ارتباط همبستگی ضریب

. یابد می کاهش دیگر متغیر متغیر، یک افزایش با باشدمی

 که داد نشان خطی رگرسیون آزمون نتایج همچنین

 دارد را اعتیاد پذیرش ینیب پیش توان  عمومی خودکارآمدي

 پذیرش واریانس از درصد 30 تا تواند می متغیر این کهبطوري

  .نماید تبیین دانشجویان در را اعتیاد

 اعتیاد به نسبت فرد که است نگرشی درواقع اعتیاد پذیرش

 پذیرش باشد کارانه محافظه و بدبینانه نگرش این هرچه و دارد

 این ییدات با رو ازاین عکسبال و بوده کمتر اعتیاد به نسبت

 باال خودکارآمدي با افراد که گرفت نتیجه تواند می فرضیه

 امر این و دارند اي بدبینانه و تر منفی نگاه اعتیاد به نسبت

 آمده بدست نتایج .است کارآمد افراد هاي ویژگی از برگرفته

 داشته مطابقت همکاران و ابوالقاسمی نتایج با پژوهش این در
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 و منفی يرابطه خود مطالعات در نیز ها آن. )12( بود همسو و

گزارش  پذیرش اعتیاد با عمومی آمدي خودکار بین معناداري

  . نموده اند

  

  گیري نتیجه

استعداد هاي  بینی کننده یکی از پیشتواند میخودکارآمدي    

غیر که متطوريهب .باشد یاندانشجوو پذیرش اعتیاد در 

درصد از واریانس کل دو  30 حدودا خودکارآمدي توان تبیین

توان با بررسی و شناسایی لذا می. متغیر یاد شده را دارد

خودکارآمدي در دانشجویان، استعداد و پذیرش اعتیاد در آنان 

حاضر به دست آمد، پیش بینی  يرا به میزانی که در مطالعه

  .نمود

  

  تقدیر و تشکر

 اخالق این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با کد   

)ZUMS.REC.1394.155(  و تحت حمایت مالی دانشگاه

ران بر خود الزم ـپژوهشگ. دـباشی زنجان میـکعلوم پزش

دانند از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی می

زنجان و همچنین تمامی دانشجویان که امکان انجام این 

  .صمیمانه تشکر و قدردانی نمایند ،پژوهش را فراهم نمودند
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