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رابطه دینداری ،عزت نفس و تابآوری با پذیرش اعتیاد در نوجوانان

محمد سعید

احمدی 2

چکیده
یکی از ابعاد مهم سوءمصرف مواد ،عوامل موثر در شروع آ است .بدو تردید عوامل بسیاری میتوانند به
عنوا عوامل محافظتکننده در مقابل سوءمصرف موادمخدر شناسایی و تقویت شوند .پژوهش حاضر با
هدف تعیین رابطه دینداری ،تاب آوری و عزت نفس با پذیرش اعتیاد در نوجوانا انجام شد .روشپژوهش،
توصیفی  -همبستری بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه نوجوانا پسر شهر قزوین بود .نمونه شامل 374
نفر از نوجوانا پسر  24تا  21ساله دبیرستا های شهر قزوین بود که از طریق روش نمونهگیری خوشه ای
چندمرحله ای انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه دینداری خدایاری فرد ،مقیاس تاب آوری کانر و
دیویدسو  ،عزتنفس کوپراسمیت و پذیرش اعتیاد بود .یافتهها نشا داد که بین متغیرهای دینداری ،عزت
نفس و تاب آوری با پذیرش اعتیاد رابطه منفی معنی داری وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیو گام به گام
نشا داد که تاب آوری ،دینداری و عزت نفس در مجموع  54درصد از واریانس پذیرش اعتیاد را تبیین
میکنند .میتوا نتیجه گرفت که با تقویت دینداری ،عزت نفس و تاب آو ری نوجوانا میتوا از
سوءمصرف مواد در آ ها پیشریری کرد.
کلید واژه ها :دینداری ،تاب آوری ،عزت نفس ،پذیرش اعتیاد ،نوجوانا

 .2نویسگگگنگده مسگگگئو  :اسگگگتگادیگار ،گروه روانشگگگنگاسگگگی دانشگگگرگاه فرهنریگا  ،تهرا  ،ایرا  .پسگگگت الکترونیک:
ghavaghy57@gmail.com
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مقدمه

دوره نوجوانی با تحو همه جانبه و عمیق شگگخصگگیتی همراه اسگگت .یکی از ویژگیهای بارز
این دوره تاثیرپذیری شگدید نوجوانا از همسگگاال و دوسگگتا اسگگت .نوجوانا در این مرحله
سگگگنی بگه دلیگل تحوالت و تغییرات روانشگگگناختی در هنرام رویارویی با مشگگگکالت ،با دید
منطقی کمتری برخورد می کنند و عموماً جنبه عاطفی و احسگگاسگگی افراد در این دورا غالب
اسگت .بنابراین ،احتما بروز آسگیبهایی همچو سگوء مصرف مواد در این دوره سنی بیشتر
به چشگگم می خورد .در دو دهه اخیر ،جها با آمارهای تکا دهندهای از شگگیوع سگگوءمصگگرف
مواد در سگگطو جامعه و به ویژه در جمعیت نوجوا و جوا مواجه اسگگت .به علت ابتالی این
جمعیگت بگه بیمگاریهگایی مگاننگد ایگدز از راه تزریق و همچنین به خاطر نررانیهای دیرپا در
مورد آثار زیا بار دارویی ،اجتماعی ،قانونی ،بهداشگگتی و اقتصگگادی ناشگگی از سگگوءمصگگرف
مواد ،اکنو شگگاهد فوریتی تازه برای گسگگترش هرچه بیشگگتر و بهتر راهبردهای پیشگگریرانه در
مورد اعتیگاد هسگگگتیم (رجگایی و بیاضگگگی .)2315 ،بزهکاری ،ترا تحصگگگیل از مدرسگگگه و
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سگگوءمصگگرف مواد همواره از موضگگوعات مورد عالقه پژوهشگگررا بوده اسگگت .پژوهشهای
اولیه داللت بر آ دارند که سگگوءمصگگرف مواد با بزهکاری و دیرر رفتارهای مجرمانه مرتبو
اسگگت (الیوت 2910 ،2؛ به نقل از عماری ،پاشگگا شگگریفی ،هاشگگمیا و میرزمانی .)2392،برخی
شگگگواهگد نیز نشگگگا میدهنگد کگه ترا تحصگگگیل و خروج از مدرسگگگه می تواند عامل خطر
معناداری برای مصرف مواد در آینده باشد (ترونبری و کولینز .)0229 ،0
اعتیاد یکی از مشگگکالت مهم جوامع امروزی اسگگت .کشگگور ما به دلیل وضگگعیت خاص
جغرافیایی ،سگگیاسگگی ،اجتماعی و فرهنری ،موقعیت مسگگتعدی ب رای روی آورد نوجوانا و
جوانگا بگه اعتیگاد دارد .بر همین اسگگگاس یکی از تالشهای مسگگگئوال بعد از پیروزی انقالب
اسگگالمی مبارزه جدی با موادمخدر بوده اسگگت .هر چند با این مشگگکل ابتدا به صگگورت قانونی
برخورد شگگده اسگگت ،اما به دلیل پیچیدگی پدیده اعتیاد و همچنین ناکارآمد بود روشهای
قگانونی ،در سگگگا های اخیر توجه به سگگگوی درما و پیشگگگریری از اعتیاد از طریق شگگگناخت
عوامل به وجود آورنده آ و اسگگگتفاده از روشهای عملی معطوف شگگگده اسگگگت (عماری و
2.Thornberry& Collins

1. Elliot

محمد سعيد احمدي

همکگارا  .) 2392،منظور از اختالالت مرتبو بگا مواد ،مشگگگکالتی اسگگگت کگه اسگگگتفگاده و
سگگگوءاسگگگتفگاده از موادی مگاننگ د کوکگائین ،هروئین ،الکگل و دیرر مواد در افراد بگه وجود
می آورد و منجر بگه تغییر در نحوه تفکر ،احسگگگاس و رفتار آنا می شگگگود .این مشگگگکالت به
ویژه در نسگل نوجوا و جوا هزینههای انسگگانی ،اجتماعی و اقتصگگادی به همراه دارد (رجائی
و بیگاضگگگی .) 2315 ،اعتیگاد ،بحرانی اجتماعی بر ای تمامی جوامع بشگگگری و از جمله جامعه ما
اسگت که اگر به آ رسگیدگی نشگود انواع و اقسگام انحرافات ،بیماریها و مشکالت اجتماعی
را به دنبا خواهد داشت (طارمیا .)2313 ،
در حا حاضگر سگه راهبرد اسگاسی و مهم برای محدود کرد سوءمصرف مواد در اغلب
کشگگورهای جها وجود دارد که عبارتند از راهبردهای قانونی ،راهبردهای تربیتی-آموزشگگی
و راهبردهای درمانی .راهبردهای قانونی شگگامل راههای قانونی جلوگیری از توزیع یا اسگگتفاده
از مواد اسگگگت .راهبردهگای درمگانی نیز بعگد از معتگاد شگگگد افراد برای بازگرداند به حالت
طبیعی و ترا اعتیاد مورد اسگگگتفاده قرار میگیرد .اما راهبرد آموزشگگگی -تربیتی یک روش
پیشگگریرانه اسگگت .بر این اسگگاس راهبردهای تربیتی در حا حاضگگر از جایراه بسگگیار مهمی

روانی -اجتماعی اسگگتفاده از مواد میباشگگد .به نظر میرسگگد که در حا حاضگگر بهترین زما
برای آموزش و انجام برنامههای پیشریرانه ،دوره نوجوانی است (تیشا و آدلر .)0226 ،2
یکی از ابعاد مهم مسگئله اعتیاد و سگوءمصگرف مواد ،عوامل موثر در شگروع مصرف مواد
اسگگگت .بگدو تردیگد عوامگل بسگگگیگاری می تواننگد بگه عنوا عوامل محافظتکننده در مقابل
سگگوءمصگگرف موادمخدر شگگناسگگایی و تقویت شگگوند .یکی از مهم ترین این عوامل داشگگتن
اعتقادات و باورهای دینی اسگگگت (اسگگگکامن  .)0220 ،0اعتقادات دینی به عنوا یک میانجی
بر فراینگد فکری و ارزیگابی رویگدادهگای روزمره زنگدگی فرد تگأثیر میگذارد .بدین ترتیب،
حتی بسگگگیاری از رویدادهای به ظاهر منفی ،مثبت و معنادار ارزیابی میشگگگوند و فرد از آ ها
احسگگگاس مثبت خواهد داشگگگت .بسگگگیاری از پژوهشگگگررا بر این باورند که به کمک ایما ،
2. Schumann.

1 .Teschann & Adler
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برخورد با هیجا ها و شگرایو اجتماعی آسگا تر میشگگود (دا ینر ،لوکاس و اویشگگی .)0220 ،2
همچنین مگذهبی بود بگا عگاطفگه مثبگت رابطگه مثبگت و بگا عگاطفه منفی ،رابطه معکوس دارد
(واتسگگگو وکگالرا  .) 2990 ،0افگراد مگگذهگبی کمتر از افراد غیرمگگذهبی بگگه بزهکگگاری،
سگوءمصگرف مواد و الکل ،طالق و خودکشی روی میآورند (کوالسانتو و شریور .)0227 ،3
در برخی از مطالعات (ویلز ،یر و سگگگندی  ) 0223 ،4از باورهای دینی به عنوا سگگگپری در
برابر وابسگگگتری بگه مواد یاد شگگگده اسگگگت .دین از طریق برقراری یک نظم اخالقی ،تدارا
فرصگگتهایی برای به دسگگت آورد شگگایسگگتریهای یاد گرفته شگگده و تهیه قوانین اجتماعی،
سگوءمصگرف مواد و بهبود آ را تحت تأثیر قرار میدهد (اسگمیت  .)0229 ،5میلر ،دیویس و
گرین والگد  ) 0229( 6در پژوهش خود بگه این نتیجگه رسگگگیگدنگد که نوجوانا دارای باورهای
دینی ضگگعیف در مقایسگگه با نوجوانا دارای سگگطو فعالیت دینی باالتر ،سگگوءمصگگرف مواد
بیشگگتری دارند .سگگریل  7و همکارا (0225؛ به نقل از اسگگمیت )0229 ،در پژوهش خود نشگگا
دادنگد که عواملی نظیر حضگگگور در کلیسگگگا ،سگگگطوز باالی دینداری در اعضگگگای خانواده و
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والگدین و فراوانی بحگیهای دینی خانوادگی اثر حمایتکننده در برابر مصگگگرف موادمخدر
در نوجوانا و جوانا دارد.
عامل مهم دیرری که توجه پژوهشگگگررا را در زمینه پیشگگگریری از اعتیاد به خود جلب
کرده اسگت ،عزتنفس  1افراد اسگت .کوپراسمیت  )2976(9عزت نفس را قضاوت شایستری
شگگگخصگگگی میدانگد کگه در نررشهگای فرد در رابطه با خود ،نمود یافته اسگگگت .عزتنفس با
تخمین فرد از توانگایی خود رابطه دارد؛ به گونه ای که وقتی میزا عزت نفس باال باشگگگد ،فرد
میزا فعگالیگت خود را افزایش میدهگد و خود را در برخورد بگا مشگگگکالت توانمنگد میبینگگد
(شگگکربیری و یاسگگمی نژاد .)2392 ،صگگگفات شگگخصگگگیتی می توانند در فرایند ابتالی فرد به
رفتارهای پرخطر دَخیل باشگند .عزتنفس یک صگفت شگخصیتی و بیانرر ارزشمند بود فرد
اسگگت .این حس از مجموع افکار ،احسگگاسگگات ،عواطف و تجربیات در طو زندگی ناشگگی
6. Miller, Davis & Greenwald
7. Seril
8. self -esteem
9.Cooper Simith

1. Diener, Lucas & Oishi
2. Watson & Clark
3. Colasanto & Shriver
4 .Wills, Year & Sandy
5. Smith
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میشگگگود( .کلمز ،کالرا و اربین  ،2ترجمه علیپور .)2312 ،عزتنفس از طریق خودپنداره
رشگگگد می یابد و در حقیقت قضگگگاوت در مورد ابعاد و یا تمامیت تصگگگور ذه نی خود اسگگگت.
عزتنفس در اصگگل نوعی ارزشگگیابی اسگگت؛ اما باید توجه داشگگت که مقولهای ذهنی اسگگت و
بسگگگتری بگه این دارد کگه جگامعهای که در آ زندگی میکنیم تا چه حد در درا ویژگیها
و نقگای

خود اثر می گگذارد .این مسگگگئله بسگگگتری به فاصگگگله میا خودآرمانی و خودپنداره

دارد (کوشگکی ،سگپاه منصگور و نوشگاد .)2311 ،اکثر نوجوانا می توانند از شرایو پرخطر به
سگگگالمت عبور کنند و به سگگگازگاری اجتماعی موفقیتآمیزی دسگگگت پیدا کنند .یافتههای به
دسگگگت آمده از تحقیقات نشگگگا داده اسگگگت که غالباً  52درصگگگد نوجوانا پرورش یافته در
شگگرایو محیطی ناگوار همانند فقر و اعتیاد علیرغم قرار گرفتن در معرض فشگگارهای شگگدید،
توا اجتماعی خود را بهبود بخشیده و بر مشکالت غلبه میکنند (کرد میرزا.)2371 ،
یکی از مهم ترین عوامل شگگخصگگیتی محافظ در برابر پیامدهای منفی مواجهه با فشگگارهای
شگگگدیگد روانی ،تگابآوری اسگگگت .کونور  )0229( 0تگابآوری را بگه عنوا روشگگگی برای
انگدازه گیری توانگایی فرد در مقگابله با عوامل اسگگگترسزا و عواملی که سگگگالمت روانی فرد را

را دارنگد .تگابآوری در مورد کسگگگانی به کار میرود که در معرض خطر قرار میگیرند ولی
دچار اختالالت روانشگناختی نمیشگوند .تابآوری باعی می شگود که افراد در شرایو دشوار
بگا وجود عوامگل خطر از ظرفیگتهای موجود خود در دسگگگتیابی به موفقیت و رشگگگد زندگی
فردی خود اسگگتفاده کنند و از این چالشها و آزمو ها به عنوا فرصگگتی برای توانمندکرد
خود بهره جویند و از آ ها سر بلند بیرو آیند (رستمی ،نوروزی و زراعی.)2317 ،
افزایش روزافزو شگگمار معتادا  ،مسگگئله اعتیاد را در کشگگور به بحرانی ملی تبدیل کرده
اسگگت .آنچه در این میا  ،توجهبران ریز و تکا دهنده اسگگت ،پائین آمد میانرین سگگن اعتیاد
و افزایش گرایش نوجوانا به سگوءمصگرف مواد است که زمینه ساز سرعت انتقا وگست رش
ابعگاد پگدیده اعتیاد میباشگگگد (عماری و همکارا  .) 2392،نوجوانا در معرض خطر اعتیاد در
2. Connor

1 .Colmz, Klark & Warbin
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اکثر موارد فرصگتهای جبرا ناپذیری را از حیی تحصگ یل و کار از دست میدهند (رجایی
و بیاضگی .) 2315 ،در فرایند پیشگریری از گرایش نوجوانا به اعتیاد می توا با شناخت بیشتر
دربگاره مولفگههگای بگازدارنگده همگانند باورهای دینی ،عزت نفس و تابآوری ،اقدامات الزم
را برای پرورش شگگخصگگیتهای سگگالم و مقاوم در برابر خطر اعتیاد ان جام داد .این فرایند در
نهایت از شگگیوع اعتیاد و تبعات آ در نسگگل نوجوا به عنوا نسگگل آیندهسگگگاز هر جامعهای
جلوگیری میکند .بنابراین ،بررسگگی و شگگناسگگگایی عوامل محافظت کننده نوجوانا در برابر
خطرات احتمالی همانند سگوءمصگرف موادمخدر ضگروری به نظر میرسد .با توجه به مطا ل ب
ذکرشگگگده این پژوهش درپی یگافتن پگاسگگگخ بگه این سگگگوا بود کگه آیگا بین بگاورهای دینی،
تابآوری و عزتنفس با پذیرش اعتیاد در نوجوانا رابطه وجود دارد؟
روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
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روش تحقیق ،توصگگیفی  -همبسگگتری بود .جامعه آماری پژوهش ،شگگامل کلیه دانشآموزا
پسگر مقطع دبیرسگتا شگهر قزوین در سگا تحصیلی  2393-94و از نظر سنی در محدوده 24
تا  21سگگاله (نوجوانی) بودند .نمونه مورد بررسگگی شگگامل  374نفر از نوجوانا پسگگر  24تا 21
سگگاله دبیرسگگتا های شگگهر قزوین بود که از طریق روش نمونهگیری خوشگگهای چندمرحلهای
انتخاب شگگگدند .بدین صگگگورت که ابتدا از بین مناطق آموزش و پرورش شگگگهر قزوین ،منطقه
یک آموزش و پرورش و از این منطقه ،پنج دبیرسگگتا پسگگرانه به تصگگادف انتخاب شگگد و از
هر مدرسگگه سگگه کالس به تصگگادف انتخاب گردید .سگگپس با مراجعه به حراسگگت آموزش و
پرورش و همگاهنریهگای الزم ،پرسگگگشنامههای دینداری ،عزتنفس ،تابآوری و پذیرش
اعتیگاد در میا اعضگگگای نمونه پژوهش توزیع شگگگد .از شگگگرکتکنندگا خواسگگگته شگگگد تا
پرسشنامهها را تکمیل و در اختیار محقق قرار دهند.
ابزار
.2مقیاس دینداری :این ابزار یک مقیاس  42سگوالی اسگگت که با در نظر گرفتن ابعاد اسگاسگگی
شگناختی ،عاطفی و رفتاری و ه ماهنگ با سگه عنصگر اسگاسگگی عقاید ،اخالقیات و احکام تهیه
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شگگده اسگگت .این مقیاس مبتنی بر  4عنصگگر رابطه انسگگا با خدا ،با خود ،با دیررا و با جها
هسگتی اسگت که توسگو خدایاری فرد ،شگهابی و اکبری زردخانه ( )2311ساخته شده است.
این ابزار شگگامل  3خرده مقیاس باورهای دینی ،عواطف دینی و رفتارهای دینی اسگگت .اعتبار
مقیاس بر مبنای سگاختار نظری دینداری و با مراجعه به آیات ،احادیی و کتب شهید مطهری
و نیز تایید دوازده نفر از متخصگگصگگین صگگاحبنظر در حوزههای روانشگگناسگگی ،روانسگگنجی و
دین مورد تگاییگد قرار گرفتگه اسگگگت .برای انگدازهگیری پگایائی مقیاس از ر وش بازآزمایی (با
فاصگله  6هفته بین دو بار اجرا) اسگتفاده شگده است .نتایج نشا داد که بین مولفههای دینداری
و نیز نمره کگل دینگداری در اجرای او با همه مولفهها و نمره کل آ در اجرای شگگگش هفته
بعد ،ضگریب همبسگتری مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین ضرایبآلفای به دست آمده
برای بگاورهگای دینی  ،2/90عواطفدینی  2/12و رفتگارهای دینی  2/92و کل دینداری 2/92
بوده اسگت که نشگا دهنده ضگریب همسگانی درونی باالی این مقیاس اسگت (خدایاری فرد و
همکارا  .) 2390 ،در پژوهش حاضر پایایی از طریق آلفای کرونبا  2/79به دست آمد.
.0پرسگگگشنگامه عزتنفس کوپر اسگگگمیت :برای اندازهگیری و سگگگنجش عزتنفس کلی از

از جمالت در یکی از  4گزینگه کگامالً موافقم ،موافقم ،مخگگا لفم ،کگامالً مخگالفم مشگگگخ
نماید .شگگگاهپوری ( ،2372به نقل از برماس ) 2313 ،ضگگگریب پایایی این پرسگگگشگگگامه را 2/13
گزارش کرده اسگت .در پژوهش حاضگگر پایایی این پرسگگشنامه با اسگتفاده از آلفای کرونبا
 2/19به دست آمد.
 -3مقیاس تابآوری کونور و دیویدسگگگو  :کونور و دیویدسگگگو این پرسگگگشنامه را با
بگازبینی منگابع پژوهشگگگی در زمینه تابآوری تهیه نمودند .سگگگازندگا این مقیاس بر این باور
هسگگتند که این پرسگگشنامه می تواند به خوبی افراد تابآور درگروههای بالینی و غیربالینی را
جدا کند و در موقعیت های پژوهشگگگی و بالینی به کار برده شگگگود (به نقل از رحیمیا بوگر و
اصگگگغرنژاد .)2317 ،این پرسگگگشنگامگه  05گویه دارد و در مقیاس لیکرت بین صگگگفر (کامالً
نادرسگت) تا پنج (همیشگه درسگت) نمرهگذاری می شود .این مقیاس در ایرا توسو محمدی
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( ) 2314هنجاریابی شگده اسگت .برای تعیین روایی این مقیاس همبستری هر گویه با نمره کل
مقولگه محگاسگگگب ه و از روش تحلیل عاملی اسگگگتفاده شگگگده اسگگگت .برای تعیین پایائی مقیاس
تابآوری از روش آلفای کرونبا اسگگگتفاده و ضگگگریب پایائی  2/11گزارش شگگگده اسگگگت
(سگامانی ،جوکار و صگحراگرد .) 2316 ،در پژوهش حاضگر پایایی این پرسگشنامه با اسگتفاده
از آلفای کرونبا  2/13به دست آمد.
-4مقیاس پذیرش اعتیاد :یکی از بهترین آزمو های سگگاخته شگگده برای شگگناسگگایی افراد
مسگتعد مصگرف مواد ،مقیاس پذیرش اعتیاد اسگت .این مقیاس دارای  23ماده اسگت و توسو
وید ،بوچر ،مک کنا و بن پورات ( ،2990به نقل از مینوئی و صگگالحی )2315 ،سگگاخته شگگده
اسگگگت .کردمیرزا ( )2371در پژوهش خود ضگگگ ریگب آلفای کرونبا  2/75را گزارش کرده
اسگگت .در پژوهش مینوئی و صگگالحی ( )2312روی نمونهای از  2222دانشآموز دبیرسگگتانی
شگگگد کگه مقیاس فوق توانایی تفکیک افراد دارای

و  022داوطلگب ترا اعتیگاد ،مشگگگخ

اسگگگتعداد سگگگوءمصگگگرف مواد و افراد عادی را دارد .در پژوهش مینوئی و صگگگالحی()2312
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ضگگریب همسگگانی درونی با اسگگتفاده از روش آلفای کرونبا  2/60گزارش شگگده اسگگت .در
پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونبا  2/71گزارش شده است.
یافتهها
بگه منظور بررسگگگی رابطگه دینگداری ،عزت نفس و تگابآوری بگا پگذیرش اعتیگاد از ضگگگریب
همبسگتری پیرسگو استفاده شد .در جدو  2ماتریس همبستری بین متغیرهای پژوهش ارائه
شده است.
جدول :9ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیرها

2

 -2دینداری

2

0

3

 -0عزت نفس

*2/63

2

 -3تاب آوری

*2/57

*2/67

2

 -4پذیرش اعتیاد

*-2/46

*-2/49

*-2/69

4

2
* P<3/31

همگانطور کگه نتگایج جدو  2نشگگگا میدهد بین دینداری با پذیرش اعتیاد ارتباط منفی و
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معنیداری وجود دارد .بین عزت نفس بگا پگذیرش اعتیگگاد ارتبگاط منفی و معنیداری وجود
دارد .همچنین بین تگابآوری بگا پگذیرش اعتیگاد ارتبگگاط منفی و معنیداری وجود دارد .بگگه
عبگارتی ،بگا افزایش دینگداری ،عزت نفس و تگابآوری در نوجوانا  ،پذیرش اعتیاد در آ ها
کگاهش مییگابگگد .بگگه منظور پیشبینی پگذیرش اعتیگگاد بر اسگگگگاس دینگگداری ،عزتنفس و
تاب آوری از رگرسگگیو گام به گام اسگگتفاده شگگد که نتایج آ در جدو  0آمده اسگگت .قبل
از اسگگتفاده از این آزمو  ،مفروضگگههای آ مورد بررسگگی قرار گرفت .مفروضگگه وجود رابطه
خطی بین متغیرهگگای پیشبین و مالا برقرار بود .مفروضگگگه نرمگا بود توزیع دادههگا بگگا
اسگگتفاده از آزمو کولموگروف -اسگگمیرنوف نیز برقرار بود .مفروضگگه اسگگتقال باقیماندهها با
اسگگتفاده از آماره دوربین -واتسگگو (بازه بین  2/5تا  )0/5و مفروضگگگه نبود همخطی چندگانه
بین متغیرهای پیشبین با استفاده از شاخ

تولرانس نیز مورد تایید قرار گرفت.

جدول : 2نتایج رگرسیون گام به گام پذیرش اعتیاد از روی دینداری ،عزتنفس و تابآ وری
گام
2

تابآوری

*-2/79

-2/63

دینداری

*-2/25

-2/023

*2/72

2/52

تابآوری

*-2/73

-2/54

دینداری

*-2/20

-2/210

عزت نفس

*-2/25

-2/260

2/220
2/224
2/224

*2/73

2/54

2/226
2/223
*P<3 /31

همانطور که در جدو  0مشگگاهده می شگگود نتایج رگرسگگیو گام به گام نشگگا میدهد که
در گام او تاب آوری وارد معادله رگرسگگیو شگگده اسگگت .این متغیر به تنهایی  41درصگگد از
واریانس پذیرش اعتیاد را پیش بینی میکند .در گام دوم دینداری نیز اضگگافه شگگده اسگگت .با
ورود دینداری ضگگریب تعیین  2/20اضگگافه شگگده اسگگت به گونهای که تابآوری و دینداری
 52درصگگگد از واریگانس پگذیرش اعتیاد را پیش بینی میکنند .در گام سگگگوم عزتنفس نیز به
معادله رگرسگیو اضگافه شگده اسگت و با ورود عزت نفس ،ضگریب تعیین  2/24اضگافه شگده
اسگگگت بگه گونگهای کگه متغیرهگای تگابآوری ،دینداری و عزت نفس به طور مشگگگترا 54
درصد از واریانس پذیرش اعتیاد را پیش بینی میکنند.
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تابآوری

*-2/15

-2/76

*2/69

2/41

2/222
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بحث و نتیجهگیری
هگدف از پژوهش حاضگگگر تعیین رابطه دینداری ،عزتنفس و تابآوری با پذیرش اعتیاد در
نوجوانگا بود .یگافتگه هگا نشگگگا داد کگه بین دینداری و پذیرش اعتیاد در نوجوانا رابطه منفی
معنیدار وجود دارد .این یگافتگه بگا پژوهشهگای خگدایگاری فرد و همکگارا ()2311؛ کلین،
ایلفسگگگو و اسگگگترا  ،) 0229( 2مریگل ،فلسگگگوم و کریسگگگتوفرسگگگو  ،)0225( 0مکگارم و
زنجانی( )2390و برماس( ) 2313همسگگو اسگگت .در تبیین این یافته می توا گفت که دینداری
می تواند اسگتعداد سگوءمصرف مواد را از طریق برقراری یک نظم اخالقی در فرد تحت تأثیر
قرار دهد .دین ،راهنمایی ها یا قواعد خاصگگگی به لحاظ اخالقی و به منظور کنتر خویشگگگتن،
از قبیگل امتنگاع از مصگگگرف مواد در اختیگار فرد قرار میدهگد .عالوه بر این ،دین بگه تسگگگهیل
تجربگه معنوی کمک می کند و تجربه معنوی نیز تعهدات اخالقی را تحکیم میب خشگگگد و از
این راه مانع بروز پدیده اعتیاد در فرد میشگگود (اسگگمیت .) 0229 ،سگگاز وکار دیرر تأثیر دین
آ اسگگگت کگه می توانگد از طریق مهارتها و دانشهایی که فرد در طی زندگی خود کسگگگب
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میکند از مصگرف مواد پیشگریری کند .دین می تواند یک نظام معنایی شگامل هدفدار بود
زنگدگی و احسگگگاس خودارزشگگگمنگدی مثبگت را بنگا کنگد .این نظگام م عنگایی می تواند مانع از
خطرپگذیری و رفتگار هیجگا طلبگانگه شگگگود و احتما مصگگگرف مواد را کاهش دهد (کلین و
همکارا .)0229 ،
یگافتگه هگای پژوهش حگاضگگگر همچنین نشگگگا داد کگه بین عزت نفس و پذیرش اعتیاد در
نوجوانگا ارتبگاط منفی معنگادار وجود دارد .بگگه عبگارتی دیرر بگا افزایش میزا عزتنفس در
نوجوانگا  ،آمگادگی بگه اعتیگاد در آنگا کگاهش می یگابگد .این نتیجگه با یافتههای پژوهشهای
عگالئگیخگ رایگم ،کگگدیگور ،مگحگمگگدخگگانی ،صگگگرامی و عالییخرایم ()2392؛ طگگارمیگگا ،
خادمیاسگگکندری و فتحی ()2317؛ سگگیمن و سگگیمن  )0222( 3و مالکوم  )0222( 4همسگگو
اسگت .در تبیین این یافته می توا گفت که افراد با عزتنفس باال از خود راضگی هس گ تند و در
کارها احسگگاس موفقیت دارند .این افراد احسگگاس اطمینا بیشگگتر و تصگگویر شگگایسگگتهتری از
3. Seeman& Seeman
4. Malcom

1. Klein, Elifson& Sterk
2. Merrill, Folsom & Christopherson
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توانایی های خود دارند و احسگگاس توانمندی و ارزشگگگمندی دارند .این افراد همچنین به دلیل
اعتماد به نفس و تمایل به داشگگتن سگگالمت بیشگگتر و لذت برد از روابو با دیررا  ،نظر مثبتی
نسگگبت به خصگگیصگگه های ادراا شگگده خود دارند .بنابراین باتوجه به این ویژگیها احسگگاس
کنتر بیشگگگتری روی فرآیندهای زندگی دارند و کمتر به سگگگمت رفتارهای پرخطر از جمله
اعتیاد به موادمخدر گرایش پیدا میکنند (برماس.)2313 ،
یگافته دیرر پژوهش نشگگگا دادکه بین تابآوری با پذیرش اعتیاد در نوجوانا رابطه منفی
معنیداری وجود دارد .بگگه عبگارت دیرر ،بگا افزایش سگگگطو تگابآوری نوجوانگا  ،پگگذیرش
اعتیگاد در آنگا کگاهش می یگابگد .این یافته با پژوهشهای کیانی دهکردی ،رفیعی و کریملو
()2314؛ جوادی ،آقابخشگی و رفیعی ( )2317و مشگک و پاترسگو  )0222( 2همسو است .در
تبیین این یگافتگه می توا گفگت کگه نوجوانگا دارای تگابآوری باال به دلیل اعتماد به نفس و
خودکارآمدی باالتر می توانند پیشگگرفت تحصگگیلی بیشگگتر داشگگته باشگگند و در مدرسگگه نتایج
بهتری کسگگگب کننگد .آ هگا بگا غلبه بر شگگگرایو اسگگگترسزای زندگی قادر خواهند بود که با
چگالشهگای زنگدگی به گونه ای مناسگگگب مقابله کنند و از روشهای حل مسگگگئله سگگگازندهتر

رفتگارهای مشگگگکلزا و آسگگگیب روانشگگگناختی قطع کرده و به رغم وجود شگگگرایو ناگوار به
پیامدهای سگگازگارانه منتهی می شگگود .در نتیجه نوجوانا دارای تابآوری باالتر در شگگرایو
دشوار کمتر به سمت انجام رفتارهای پرخطر همانند اعتیاد گرایش دارند.
یافتههای حاصگگل از پژوهش حاضگگر نشگگا داد که دینداری ،عزتنفس و تابآوری قادر
به پیشبینی پذیرش اعتیاد در نوجوانا می باشگگگند .این یافته با پژوهشهای ک ریسگگگتوفر ،مت
بردشگگور و الیسگگو )0222( 0؛ کیانی دهکردی و همکارا ()2314؛ عالئیخ رائم و همکارا
( )2392و کلین و همکارا ( )0229همسگو اسگت .دین ،به عنوا یک سگامانه وسگیع متشکل
از برنامههای متعددی برای هدایت بشگر اسگت .دین ،همچنین شگامل عناصری از خودکنترلی
&2. Christopher, Matt Brdshour
Ellison

1. Meschke &Patterson

Vol. 4, No. 15, Autumn 2017

رفتارهای پرخطر در نوجوانا میشگگگود .در واقع تابآوری خو سگگگیر رشگگگدی را از خطر به

سال  ،4شماره  ،51پایيز 5931

اسگگگتفگاده نمگایند .یافتههای محمدی ( )2314نشگگگا داد که افزایش تابآوری باعی کاهش

43

رابطه دینداري ،عزت نفس و تابآوري با...

نیز اسگگگت ،چرا کگه راهنمگایی هگا و قواعگد خگاص اخالقی بگه منظور کنتر نفس و امتنگاع از
برخی رفتگارهگا را در اختیگار فرد قرار میدهگد .دانش و مهگارتی که فرد از این طریق کسگگگب
میکند ،می تواند مانع از گرایش او به سگگمت موادم خدر یا سگگایر رفتارهای آسگگیبزا باشگگد
(خگدایاری فرد و همکارا  .) 2311 ،چنانچه فرد دارای سگگگطو دینداری باالیی باشگگگد ،به تبع
آ معنایی که به خود و جها اطراف خود میدهد توأم با احسگگاس ارزشگگمندی و هدفمندی
اسگگگت .از این رو احتمگا کمتری دارد که به اقداماتی همانند مصگگگرف مواد دسگگگت بزند .به
عبارت دیرر ،دین به واسگگگطه نقشگگگی که در برابر فشگگگار روانی دارد می تواند از وابسگگگتری یا
سوءمصرف مواد پیشریری نماید (سیلبرنب .)0225 ،2
علگل اعتیگاد و سگگگوءمصگگگرف مواد ،بسگگگیار پیچیده اسگگگت و عوامل اجتماعی ،فرهنری،
روا شگگناختی ،ژنتیک و زیسگگتشگگناختی را در بر میگیرد .هیچ یک از این عوامل به تنهایی
عمل نمی کنند .در حقیقت ،تعامل این عوامل اسگگت که منجر به اختال سگگوءمصگگگرف مواد
میشگگود .بررسگگی های بسگگیاری صگگورت گرفته اسگگت تا معلوم شگگود که کدام ویژگیهای
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شگگخصگگیتی و چه عوامل اجتماعی افراد را به مصگگگرف داروهای روا گردا برمیانریزاند و
چه عوامل و صگفات شگخصگیتی فرد را در برابر خطر سوءمصرف مواد مقاوم میکند .یکی از
عوامل مراقبت کننده ،دینداری اسگگگت که در برخی از مطالعات (ویلز و همکارا  )0223 ،از
آ بگه عنوا عگامگل محگافظتی در مقگابل وابسگگگتری به مواد یاد شگگگده اسگگگت .دین از طریق
برقراری یک نظم اخالقی ،تدارا فرصگگتهایی برای به دسگگت آورد شگگایسگگتریهای یاد
گرفتگه شگگگده و تهیه قوانین اجتماعی ،سگگگوءمصگگگرف مواد و بهبود از آ را تحت تأثیر قرار
میدهد (اسمیت.)0222 ،
یکی دیرر از بهترین سگگگالزهگایی کگه بگه فرد نیرو میدهگد تگا در مواجهگه بگا پیشگگگنهگاد
همسگگگاال مبنی بر مصگگگرف انواع مواد مخگدر از خود محگافظگت نمگاید ،تابآوری اسگگگت.
تاب آوری اشگگاره به ایسگگتادگی در برابر خطر دارد؛ امّا یک پدیده تدریجی اسگگت و انباشگگت
خطر می توانگد حتّی تگابآورترین افراد را نیز مغلوب سگگگازد .مفهوم تگگابآوری بگا توانگگایی
درونی فرد برای پگگاسگگگخ داد و دوام آورد علیرغم وجود اسگگگترسهگا مرتبو اسگگگگت
1. Silbernab

محمد سعيد احمدي

(ریچگاردسگگگو  .)0220 ،2بنگابراین می توا نتیجگهگیری کرد کگه عوامگگل شگگگخصگگگیتی و
یادگیریهای محیطی و رشگگگدی می توانند به عنوا یک عامل بازدارنده و پیشگگگریری کننده
در زمینه استعداد سوءمصرف مواد در نوجوانا عمل نمایند.
از جملگه محگدودیگتهگای پژوهش حاضگگگر ،محدود بود جامعه آماری به دانشآموزا
پسگگگر مقطع دبیرسگگگتا بود که بایسگگگتی در تعمیم نتایج به دانشآموزا دختر و سگگگایر مقاطع
تحصگیلی جانب احتیاط را رعایت کرد .بر اسگاس نتایج پژوهش حاضگر پیشگنهاد میشود که
برنگامههای آموزشگگگی در خصگگگوص تقویت باورهای دینی و جهتگیری مثبت مذهبی برای
دانش آموزا بگه ویژه در سگگگن نوجوانی در نظر گرفتگه شگگگود .همچنین اجرای برنگامگههگگای
آموزش کارگاهی با موضگگگوعات افزایش عزت نفس و تابآوری برای نوجوانا در دسگگگتور
کگگار م گدارس قگرارگگیگرد؛ چگرا کگگه بگگا افزایش تگگابآوری و عزت نفس دانشآموزا ،
سوءمصرف مواد در آ ها کاهش مییابد.
منابع
برماس ،حامد ( .) 2313مقایسه میزا عزت نفس و سبک های اسنادی در دو گروه از نوجوانا غیر

در برابر مصگرف مواد در دانشآموزا پسگر دبیرستا  .فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،
.59- 42 ،)0(22

خدایاری فرد ،محمد؛ اکبری ،سگعید؛ وشگکوهی یکتا ،محسگن ( .)2390سگاخت فرم کوتاه مقیاس
سنجش دینداری برای جامعه دانشجویی .طرز پژوهشی دانشراه تهرا .
خدایاری فرد ،محمد؛ شگگهابی ،روزا..؛ و اکبریزردخانه ،سگگعید ( .) 2311بررسگگی رابطه دینداری،
خودکنترلی و گرایش به مصگگرف مواد در دانشگگجویا  .مجله رفاه اجتماعی-225 ،)34(22 ،
.232
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رحیمیا بوگر ،اسگگحق؛ و اصگگغرنژاد ،علی اصگگغر ( .) 2317رابطه سگگرسگگختی روانشگگناختی و خود

تاب آوری و سالمت روا در جوانا و بزرگساال بازمانده از زلزله بم .مجله روانشناسی بالینی
ایرا . 49-36 ،)2(24 ،
رستمی،علیرضا؛ نوروزی ،علی؛ و زراعی ،عاد ( .) 2317بررسی رابطه فرسودگی شغلی و سالمت

روا با نقش کنتر کنندگی جنسگگیت و تاب آوری در میام معلمین ابتدایی .فصگگلنامه سگگالمت
کاربرا .79-65 ،)3(5 ،
رجایی ،علیرضگگا؛ و بیاضگگی ،محمدحسگگین ( .) 2315تاثیر یک برنامه پیشگگریری از اعتیاد بر عزت

نفس ،نررش ،گرایش و آگاهی نوجوانا در سوء مصرف مواد .مجله علمی پژوهشی دانش و
پژوهش در روانشناسی. 72-16 ،)32(1 ،
سگگامانی ،سگگیامک؛ جوکار ،بهرام؛ و صگگحراگرد ،نرگس ( .)2316تابآوری ،سگگالمت روانی و
رضایت مندی از زندگی .مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایرا . 42-07 ،)3(20 ،
شگکربیری ،علیرضگا؛ و یاسمی نژاد ،پریسا ( .) 2392مقایسه سبک های فرزندپروری خانواده ،عزت

نفس و سالمت عمومی نوجوانا پسر بزهکار و عادی کرمانشاه .فصلنامه مشاوره و رواندرمانی
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خانواده. 290-271 ،)0(23 ،

طارمیا  ،فرهاد ( .) 2313پیشگریری از سگوء مصرف مواد در کودکا و نوجوانا  .فصلنامه علمی
پژوهشی سوءمصرف مواد.73-59 ،)6(0 ،

طارمیا  ،فرهاد؛ خادمی اسکندری ،ملوا؛ و فتحی ،طاهره ( .)2317مجموعه راهنمای پیشریری
از سوءمصرف مواد مخدر در دانشآموزا  .تهرا  :انتشارات بهزیستی.
عالئی خرایم ،رقیه؛ کدیور ،پروین؛ و محمدخانی ،شگگهرام؛ صگگرامی ،غالمرضگگا و عالیی خرایم،
محمدحسن ( .) 2392مد روابو علّی عوامل مؤثر بر مصرف موادمخدر توسو نوجوانا شهر
کرج .مجله پلیس ز .220-99 ،)24(20 ،
عماری ،حسگن؛ پاشا شریفی ،حسن؛ هاشمیا  ،کیانوش؛ و میرزمانی ،محمود ( .) 2392بررسی تأثیر
برنگامه پیشگگگریری از اعتیاد بر رفتارهای پرخطر نوجوانا در معرض خطر مصگگگرف مواد خدر.
فصلنامه مطالعات اجتماعی.12-60 ،03)2( ،

کرد میرزا ،عزت ا .)2371( ...هنجاریابی آزمو آمادگی اعتیاد به منظور شگگناسگگایی افراد مسگگتعد
سگوءمصگرف مواد در بین دانشگجویا دانشگراههای تهرا  .پایا نامه کارشگناسی ارشد ،چاپ
نشده ،دانشراه عالمه طباطبائی تهرا .

محمد سعيد احمدي

کلمز ،هریس؛ کالرا ،امینگه؛ و لدبین ،رینو ( .) 2312روش های تقویت عزت نفس در نوجوانا .
ترجمه پروین علی پور ،مشهد :انتشارات به نشر.
کوشکی ،شیرین؛ سپاه منصور ،مژگا و نوشاد ،مهرنوش ( .) 2311ارتباط عزت نفس با فرسودگی

شگگگغلی معلمگا دوره مهگارتهگای حرفگه ای و مگدارس راهنمگگایی عگادی .مجلگه تحقیقگگات
روانشناختی.33-41 ،0)5( ،
کیانی دهکردی ،منصوره؛ رفیعی ،حسن؛ کریملو ،مسعود ( .)2314تابآوری در برابر وابستری به
مواد در پسگرا و مردا وابسته و غیروابسته به اعتیاد .مجله علمی پژوهشی حکیم-55 ،)0(1 ،
.61
محمدخانی ،شهرام ( .) 2316مد ساختاری مصرف مواد در نوجوانا در معرض خطر :ارزیابی اثر
مستقیم و غیرمستقیم عوامل فردی و اجتماعی .فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختی،)0(2 ،
.46-32

محمدی ،شگهناز؛ جعفری ،سگیدحسگین؛ و محمدی ،مهناز ( .)2392بررسی رابطه عمل به باورهای
دینی و میزا گرایش به اعتیاد .فصلنامه فرهنگ در دانشراه اسالمی. 02-35 ،)4(0 ،

محمدی ،مسگعود ( .)2314بررسی عوامل مؤثر بر تابآوری در افراد در معرض خطر سوءمصرف

مواد با میزا مصرف مواد مخدر .فصلنامه اعتیاد پژوهی.225-99 ،)01(7 ،
مینوئی ،محمود؛ و صگگگالحی ،مهگدیگه ( .) 2312بررسگگگی عملی بود اعتبگار ،روایی و هنجگاریابی
آزمونهای  MAC-R,APS,AASبه منظور شگناسگایی افراد در معرض و مستعد سوء مصرف
مواد در بین دانش آموزا پسر مقطع متوسطه شهر تهرا  .فصلنامه اعتیاد پژوهی-225 ،)3(22 ،
.77
یونسی ،سید جال و محمدی ،محمدرضا ( .) 2315استفاده از رویکرد نشر اطالعات در برنامههای
پیشریری از اعتیاد در میا نوجوانا  .مجله دانش و رفتار.2 – 22 ،)26(23 ،
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