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Abstract
The purpose of the present study was to develop and
evaluate a model for predicting drug use among
University students in Tehran. The current study was
applied by purpose and correlational by method. The
statistical population included all students of Tehran
University (47,605 individuals) studying in the academic
year 2018-2019. In this project, 200 students (male= 119
& female= 81) were selected by stratified-proportional
random sampling and answered the National Scale of
Students Life Profile (NSSLP). Data were analyzed using
frequency, mean, standard deviation, analysis of variance,
logistic regression analysis, and path analysis by SPSS23
and AMOS23. The results of logistic regression analysis
showed that frequency of brushing teeth, daily fruit
consumption, number of study hours per day, religious
attitude, worrying about not achieving wishes, depression,
anger and irritation, using a car whose driver used drugs
and alcohol, risky sex, and suicide attempts significantly
predicted drug use. The results of the path analysis
method showed that religious attitude directly and
negatively predicted drug use (standard coefficient - 0.26),
and the effect of religious attitude and worry about not
achieving wishes on drug use was mediated by depression
and anger and irritation (standard coefficient 0.18). The
results of this study suggest that low religious belief and
worry about not fulfilling wishes play an important role in
drug use through the development of depression and
anger. It is recommended that the university identify
students at risk and develop a prevention plan for them
according to the identified risk factors.
Keywords: Drug Use, Religious Attitude, Cognitive Risk
Factors, Emotional Risk Factors.

چکیده
هدف پژوهش حاضر طراحی و ارزیابی مدل پیشبینی مصرف مواا ر
 پژوهش بهلحاظ هودف اواربر ی و از. انشجایان انشگاه تهران با
 جامعۀ آماری شوام تموامی انشوجایان. جهت روش همبستگی با
1398-1399  نفر) با اه ر سوال تحصویلی47 605( انشگاه تهران
81  پسور و119(  انشجا200  ر این طرح.مشغال به تحصی با ند
نسبتی انتخوا شودند و-ختر) به روش نمانهگیری تصا فی طبقهای
.) پاسو ا نودNSSLP( به پرسشونامۀ سویمای زنودگی انشوجایان
ا هها بوا اسوتفا ه از روشهوای آمواری فراوانوی میوانگین انحوراف
استاندار تحلی واریانس تحلی رگرسیان لجستیک و تحلی مسویر
 طبوق. تحلی شد23  نسخۀAMOS  وSPSS از طریق نرمافزارهای
نتایج تحلیو رگرسویان فعوا مسواا ز ن مصورف میواه تعودا
ساعا مطالعه نگرش مذهبی نگرانی از نرسیدن به آرزوها افسر گی
عصبانیت ساارشدن ر خا رویی اه راننودهاش تحوت تو یر-و خشم
ماا است رابطۀ جنسی پرخطور و نقشوه بورای اقودام بوه خا اشوی
 مطوابق نتوایج.مصرف ماا را به طار معنا اری پویشبینوی مویاننود
تحلی مسیر نگرش مذهبی به طار مستقیم و منفی مصورف مواا را
) و ا ور متغیرهوای نگورش-0/26 پیشبینی میاند (ضریب استاندار
مذهبی و نگرانی از نرسیدن به آرزوها بر مصرف ماا بوا افسور گی و
 یافتههای مطالعۀ.)0/18 خشم میانجیگری میشا (ضریب استاندار
حاضر بیانگر این نکته است اه اعتقا ا مذهبی ضوعیف و نگرانوی از
نرسیدن به آرزوها از طریق ایجا افسور گی و خشوم ر ساممصورف
 پیشنها میشا انشگاه انشجایان ر معرض خطور. ماا نقش ار
را شناسایی و برای آنها طبق عاام خطر تشوخیص ا هشوده برناموۀ
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مقدمه
مصرف ماا از مهمترین مشکالتی است اه انشجایان انشگاهها با آن روبرو هستند (اسکیدمار اافمن و
اروول  .)2016تحقیقا اپیدمیالاژیک نشان می هد تقریباً  26درصد از انشجایان پسر و  19/2رصد از
انشجایان ختر تماموقت انشگاهها از مصرف ماا مخدر خبر می هند (سازمان ساممصرف ماا و بهداشت
روان  .)2014مطالعا انجامشده ر جامعۀ انشجایی ایران نیز بیانگر شیاع چشمگیر مصرف ماا ر این
قشر است؛ بهطاریاه نتایج پژوهش یعقابی طارمیان پیروی و ظفر ( )1392اه شیاع مصرف ماا را ر
میان انشجایان بررسی ار هاند میزان مصرف تریا را  3/1رصد حشیش  2/8رصد و شیشه  1/3رصد
و میزان مصرف را ر انشگاه تهران بهترتیب  7/4 2/8و  2/5رصد محاسبه ار ند .همچنین براساس
یافتههای پژوهش حیدری و همکاران ( )2015یکی از رایجترین ماا مار استفا ۀ انشجایان ماا مخدر از
ناع ماریجاانا و حشیش به میزان  5/2رصد است .عالوه بر این حیدری و همکاران ( )2015معتقدند میزان
مصرف ماا ر انشجایان پسر بیشتر از ختر است؛ بنابراین با تاجه به معض گفتهشده الزم است مسائ و
مشکال انشجایان انشگاه بررسی شا تا بتاان عاام گرایش به مصرف ماا را ر آنان اشف ار .
ر حقیقت ورو به انشگاه مرحلهای بسیار حساس ر زندگی جاانان ر هر اشاری است و اغلب با
تغییراتی ر روابط اجتماعی فر همراه است .ر این زمان اضطرا هایی بهویژه انشجایان سال پایینتر را
رگیر میاند و بر عملکر و اارایی آنها ت یر میگذار (علیمحمدزا ه اخالق وست بحرینیان و میرزایی
 )2017اه این اضطرا میتااند مقدمهای بر مصرف ماا ر میان قشر انشجا باشد؛ چناناه پژوهش
بارباسا آسفارا و مارا ( )2020طارمیان و همکاران ( )2018و یعقابی و همکاران ( )1392نشان ا اضطرا
مصرف ماا ر انشجایان را بهصار مثبت پیشبینی میاند (بارباسا آسفارا و مارا 2020؛ طارمیان و
همکاران  .)2018مدل خا مراقبتی بر آن است اه افرا با انتخا و قصد قبلی برای رمان عالئم
روانشناختی خا اه از آن رنج میاشند ماا مصرف میانند (گلکاپف لایت و بلیچ  .)2002طبق این
مدل ماا ممکن است برای ااهش عالئم اضطرا و امک به انارآمدن با سایر نشانههای روانپزشکی
انتخا شاند (فرون  .)2016حال با تاجه به اهمیت ورۀ جاانی و بهویژه انشجایی باید راهکار مناسبی
برای مصانسازی جاانان انشجا پیدا ار و آن پیشگیری از مصرف ماا است .علم پیشگیری مبتنی بر
ااهش عاام خطرساز و افزایش عاام محافظتاننده ر فر و محیط ر طال ورۀ رشد است (اواان
با و وارنر  )2009اه ر این میان نقش مذهب بهلحاظ ت یرگذاری بر همۀ ابعا زندگی انسان از جهت
فر ی و اجتماعی به نظر میرسد یکی از عام های پیشگیری از مصرف ماا است.
مذهب یا ین نظامی سازمانیافته از اعتقا ا اعمال مناسک و نما هایی است اه برای تسهی
نز یکی به الهۀ مقدس طراحی شده است (سانترو رای پرا و هرناندز و ایرازوال  .)2019یافتههای
پژوهشی گایای آن است اه ینداری تمای به مصرف ماا را ر افرا ااهش می هد (مارسیگلیا االیس
نیری و پارسایی 2005؛ یاوری ناری و حسنآبا ی 1394؛ بهرامی و روشن  .)1397میری و بهرامی
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( )1389ر پژوهشی نشان ا ند مذهبگرایی با مصرف ماا مخدر همبستگی منفی ار  .همچنین نتایج
مطالعۀ عظیمپار و همکاران ( )1394ارتباط واضح مطالعۀ قرآن اریم و افعال مذهبی را با ااهش تمایال
فر ی محیطی و اجتماعی به مصرف ماا مخدر نشان ا  .این پژوهشگران بر این عقیده هستند اه تشایق
انشجایان به انجام اعمال مذهبی میتااند به ااهش گرایش به مصرف ماا مخدر ر آنان منجر شا .
از سایی یافتههای پژوهشی حاای از ارتباط مشکال سالمت روان با گرایش به مصرف ماا مخدر است
(شی االسالمی ستا ه ناورو ی زینعلی و طالبی  .)1392بهزیستی روانی یکی از اجزای اساسی تعریف
سازمان جهانی بهداشت از سالمت است .سالمت روانی به افرا این امکان را می هد تا تااناییهای خا را
بشناسند با استرسهای عا ی زندگی انار بیایند بهطار مؤ ر اار انند و ر امک به جامعۀ خا سهیم باشند
(سازمان جهانی بهداشت  .)2013و مار از اختالال روانشناختی افسر گی 1و خشم و عصبانیت 2است.
است .براساس یافتههای پژوهش اسکیدمار اافمن و اروول ( )2016انشجایانی اه از افسر گی یا
اضطرا رنج میبرند و انشجایان مر و همچنین انشجایان ر سالهای اولیۀ ورو به انشگاه بیش از
سایر گروهها ر معرض خطر مصرف ماا قرار ارند .طارمیان و همکاران ( )2018نشان ا ند افسر گی
پیشبینیانندۀ ساممصرف ماا است .والترز بالمر تارویانا اوبیااا و بانهام ( )2018نیز رابطۀ مصرف ماا با
افسر گی و اضطرا را ر بین انشجایان مطالعه ار ند .این پژوهشگران به این نتیجه رسیدند اه عالئم
افسر گی با مصرف اانابیس تنبااا آمفتامین اااائین اروهای آرامبخش و تاهمزا همراه است (والترز و
همکاران  .)2018خشم نیز یکی یگر از متغیرهایی است اه تاجه پژوهشگران را به خا جلب ار ه است.
پژوهشگران بر این باور هستند اه ناتاانی فر ر بیان احساسا با خشم ارتباط ار و این مسئله میتااند
بهعناان یکی از محر های اصلی عا مصرف ماا عم اند (اوراای  .)2011شی االسالمی و همکاران
( )1392ریافتند اه بین خشم و گرایش به مصرف ماا رابطۀ معنا اری وجا ار  .پژوهش بگیان نریمانی
سلطانی و مهرابی ( )1393نیز نشان ا خشم و افسر گی ر میان مصرفانندگان ماا یده میشا و از
مهمترین پیشبینیانندههای شد اعتیا بهشمار میآید (بگیان و همکاران .)1393
همچنین مطالعا پیشین نشان می هند اعتقا ا مذهبی با افسر گی ارتباط ار ؛ برای مثال تامیتا و
رامالل ( )2018و سانترو و همکاران ( )2019بیان ار ند اه نگرش مذهبی 3عالئم افسر گی را ااهش
می هد (تامیتا و رامالل 2018؛ سانترو و همکاران  .)2019متخصصان اذعان ار هاند اه مذهب با
فراهمار ن یک نظام حمایت اجتماعی متشک از افرا ی همفکر و همچنین با ارائۀ چشماندازهای مثبت ر
شرایط استرسزا میزان غم و اندوه را ااهش می هد (لرمن و همکاران .)2018
یکی یگر از متغیرهای ت یرگذار ر مصرف ماا اه ر این پژوهش بررسی میشا نگرانی از نرسیدن

1. depression
2. anger and irritation
3. religious attitude
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به آرزوها 1است .براساس نظریۀ انترل اجتماعی 2هیرشی1969( 3؛ به نق از بهرامی احسان  )1390فشار یا
فرسا گی بر ا ر فاصلۀ بین آرزوهای ناجاان و بر اشت او از فراهمبا ن شرایط الزم برای رسیدن به آن
آرزوها تحقق پیدا میاند .براساس این یدگاه ناجاانی اه به لی شرایط نامساعد تربیتی و شغلی به امیدها
و آرزوها و اهداف تحصیلی و شغلی خایش نرسیده است نسبت به اجتماع و ارزشهای آن تعهدی احساس
نمیاند و بیشتر بهسای همساالن منحرف اه مصرف ماا را تشایق میانند گرایش مییابد (بهرامی
احسان  )1390و طبق نظریۀ یا گیری اجتماعی بندورا مااجهه و ارتباط با وستان و والدینی اه
مصرفانندۀ ماا هستند نگرش افرا به ماا را ر جهت مثبت تحت ت یر قرار می هد (نابخت .)1394
پژوهش گراوند و سبزیان ( )1398نشان ا احتمال نرسیدن به آرزوها سبب ایجا بیماری روانی از جمله
افسر گی ر انشجایان میشا (گراوند و سبزیان  .)1398از طرفی چناناه پیشتر ذار شد خشم (اوراای
2011؛ شی االسالمی و همکاران  )1392و افسر گی (والترز و همکاران  )2018نیز بهنابۀ خا سبب گرایش
انشجایان بهسمت مصرف ماا مخدر میشاند (بگیان و همکاران  .)1393برایناساس روشن است اه
مصرف ماا ر بین انشجایان پدیدهای چندعاملی است و این امر ااربر های مهمی ر مفهامسازی سطاح
بالقاۀ مداخله برای پیشگیری از مصرف ماا ار  .با وجا اینکه پژوهشها رابطۀ جداگانۀ این عاام را
مطالعه ار هاند تمامی متغیرها ر یک مدل بررسی نشدهاند .با تاجه به ضرور طراحی و تدوین برنامۀ
پیشگیرانۀ مبتنی بر ا ههای علمی هدف مطالعۀ حاضر ارائۀ یک مدل ساختاری است اه بتااند روابط بین
مصرف ماا و نگرش مذهبی نگرانی از نرسیدن به آرزوها افسر گی و خشم و همچنین میانجیهای
ارتباط بین این متغیرها را نشان هد؛ بنابراین پژوهش پیشرو فرضیههای زیر را بررسی میاند:
نگرش مذهبی بهصار مستقیم و منفی پیشبینیانندۀ مصرف ماا مخدر ر انشجایان است.
نگرش مذهبی بهصار غیرمستقیم و منفی بهواسطۀ افسر گی و خشم و عصبانیت پیشبینیانندۀ
مصرف ماا مخدر ر میان انشجایان است.
نگرانی از نرسیدن به آرزوها بهصار غیرمستقیم و مثبت بهواسطۀ افسر گی و خشم و عصبانیت
پیشبینیانندۀ مصرف ماا مخدر ر میان انشجایان است.

روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
مطالعۀ حاضر بهلحاظ هدف ااربر ی و از جهت روش تاصیفی-همبستگی است .جامعۀ آماری پژوهش
متشک از تمامی انشجایان انشگاه تهران (تعدا ا  )23 396ر سال تحصیلی  1398-1399با ند .ر
این طرح نمانهای به تعدا  200انشجای ختر و پسر از مقطع تحصیلی اارشناسی تا اتری با میانگین
1. worry of not achieving wishes
2. social control theory
3 Hirschi, T
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سنی  23و انحراف استاندار  4/8سال به روش نمانهگیری تصا فی طبقهای-نسبتی انتخا شدند.

شیوۀ اجرای پژوهش
برای جمعآوری ا ههای پژوهش ابتدا پرسشنامۀ سیمای زندگی انشجایان ولتشاهی و همکاران ()1395
از فتر مشاوره و سالمت انشگاه تهران ریافت شد .سپس از معاونت آمازشی انشگاه تهران مجاز اجرای
پرسشنامه ر انشکدههای انشگاه تهران و همچنین فهرست انشکدهها و نیز تعدا انشجایان پسر و ختر
از مقطع اارشناسی تا اتری مشغال به تحصی ر هریک از انشکدهها گرفته شد .نمانهگیری تصا فی
طبقهای-نسبتی از بین  25انشکده بهصار تصا فی صار گرفت و هشت انشکدۀ حقاق زبان و ا بیا
خارجی جغرافیا علام مطالعا جهان اشاورزی و منابع طبیعی امپزشکی و فنی انتخا شدند .برای
به ستآور ن تعدا نمانۀ  200نفری تعدا انشجایان هریک از انشکدهها را ر  200ضر و سپس
حاص ضر را تقسیم بر ا انشجایان مشغال به تحصی ر هشت انشکده ار یم .سپس برای محاسبۀ
نسبت انشجایان زن ر هر انشکده تعدا نمانۀ انتخابی ضر ر تعدا ا انشجایان زن هر انشکده و
حاص ضر تقسیم بر ا انشجایان آن انشکده شد .برای به ستآور ن تعدا انشجایان مر ر هر
انشکده نیز همین روند تکرار شد اه رمجماع نمانهای به تعدا  200ختر و پسر انشجا ( 119پسر و 81
ختر) با حذف  20پرسشنامۀ ناقص انتخا شدند (جدول  1انتخا و تخصیص نمانهها به تفکیک جنسیت
را نشان می هد).
مال ورو به پژوهش نیز مشغال به تحصی با ن ر یکی از این هشت انشکده از مقطع اارشناسی
تا اتری با  .هنگام ارائۀ پرسشنامه به انشجا بهمنظار پیشگیری از رج پاس غیرواقعی از سای انشجا و
همچنین اخذ رضایت آگاهانه از شراتانندگان ر پژوهش پس از ایجا یک ارتباط وستانه با انشجایان
اطالعا اافی و قاب ر رخصاص هدف و شیاۀ انجام پژوهش به آنها ارائه شد .به پاسخگایان ت اید
شد اه پاس واقعی را ر پاسخنامه رج انند و به آنان اطمینان ا ه شد اه پاس پرسشنامۀ آنها ر جایی
رج نخااهد شد و فقط بهصار یک آمار الی ارائه میشا  .به آنان نیز اعالم شد اه ر هر مرحله از
پژوهش به هر لیلی حق انصراف از شرات ر پژوهش را ارند و هیچگانه اجباری برای پرار ن پرسشنامه
نیست.

ابزار سنجش
پرسشنامۀ سیمای زندگی دانشجویان ()NSSLP
1

مقیاس ملی سیمای زندگی انشجایان تاسط ولتشاهی و همکاران ( )1395با هدف بررسی سبک زندگی
انشجایان ساخته شد .پرسشنامۀ سیمای زندگی شام  95سؤال است و ر قالب هشت بخش تدوین شده
(1. National Scale of Students Life Profile )NSSLP
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است .ر بخش  1با عناان برنامهها و فعالیتها سؤاالتی ر خصاص تحر تغذیه خاا و اوقا فراغت و
وضعیت تحصیلی-آمازشی انشجایان طرح شده است .بخش  2به ماضاعاتی ر خصاص نگرشها و
یدگاههای انشجا ربارۀ برخی مسائ اجتماعی خاناا گی مذهبی ملی و انشگاهی پر اخته شده است.
سؤاال بخشهای  3و  4بهترتیب ربارۀ رضایتمندی انشجایان و نگرانیها و غدغههای آنان است .بخش
 5رخصاص هیجانا و احساسهایی است اه وضعیت سالمت روانی انشجا را ر یک ماه اخیر میسنجد.
بخش  6به بررسی میزان مصرف ماا از جمله سیگار مشرو ماا مخدر محر و ساممصرف اروها ر
یک سال اخیر ر انشجایان پر اخته است .ر بخش  7تعدا ی از رفتارهای پرخطری اه ممکن است ر
برخی از انشجایان مشاهده شا مار پرسش قرار گرفته است اه شام رانندگی پرخطر رابطه با جنس
مخالف و رفتارهای پرخطر جنسی و خا اشی است .بخش  8حاوی مشخصا فر ی انشجا است از جمله
سن جنسیت وضعیت ت ه رشته وره و مقطع تحصیلی معدل ا ورۀ تحصیلی وضعیت اشتغال و
مقدار زمان صرفشده برای اار زبان ما ری مح سکانت والدین وضعیت سکانت مقدار هزینۀ ماهیانۀ
انشجا .رنهایت اگر انشجا پیشنها خاصی اشت میتااند ر انتهای پرسشنامه یا اشت اند اه ر این
پژوهش از بخشهای نگرش نگرانیها هیجانا و مصرف ماا مخدر استفا ه شد .ولتشاهی و همکاران
( )1395مقیاس سیمای زندگی انشجایان را ر یک نمانه  1200نفری از انشجایان انشگاههای وزار
علام ر شهر تهران اعتباریابی ار ند .این پژوهشگران با نتایج تحلی عاملی ااتشافی و بررسی روایی مالای
پیشبین به ستآمده از ضریب همبستگی پیرسان اظهار اشتند اه نسخۀ اولیۀ مقیاس ملی سیمای زندگی
انشجایان از ویژگیهای روانسنجی مناسبی برخار ار است و قابلیت استفا ه ر پژوهشهای مرتبط با
انشجایان و جاانان را ار .

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
ر مطالعۀ حاضر ا ههای آماری با استفا ه از روشهای آماری مانند فراوانی میانگین انحراف استاندار
تحلی واریانس تحلی رگرسیان لجستیک و تحلی مسیر از طریق نرمافزارهای  SPSSو  AMOSنسخۀ
 23تجزیه و تحلی شدند.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
پژوهش حاضر روی  200نفر از انشجایان ختر و پسر انشگاه تهران ( 119پسر و  81ختر) با امنۀ
تحصیال اارشناسی تا اتری با میانگین سنی  23و انحراف استاندار  4/8سال انجام شد .بهلحاظ
وضعیت ت ه  186نفر مجر و  11نفر مت ه با ند و  3نفر یگر نیز ر طبقۀ سایرین قرار اشتند .بهلحاظ
وضعیت شغلی  79نفر شاغ و  121نفر غیرشاغ با ند .ابتدا از تحلی واریانس یکراهه برای بررسی
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تفاو بین میزان مصرف ماا مخدر ر انشجایان اارشناسی اارشناسی ارشد و اتری استفا ه شد و
نتیجه نشان ا اه تفاو معنا اری بین سه مقطع تحصیلی وجا ندار  .جدول  1انتخا و تخصیص
نمانهها به تفکیک جنسیت را نشان می هد.
جدول  .1تخصیص نمونهها برحسب دانشکده و جنسیت
دانشکده

تعداد

تعداد دانشجو به

فراوانی

فراوانی نمونه به تفکیک

دانشجو

تفکیک جنسیت
مر 1859
زن 2058
مر 1260
زن 712
مر 436
زن 475
مر 1325
زن 1734
مر 497
زن 1081
مر 184
زن 142
مر 442
زن 495
مر 7691
زن 3005
مر 13694
زن 9702

نمونه

جنسیت
مر 16
زن 17
مر 11
زن 6
مر 4
زن 4
مر 11
زن 15
مر 4
زن 9
مر 2
زن 2
مر 4
زن 4
مر 65
زن 26

اشاورزی البرز

3917

حقاق

1972

جغرافیا

911

علام

3059

زبان خارجه

1578

مطالعا جهان

326

امپزشکی

937

فنی

10696

ا

23396

33
17
8
26
13
4
8
91
119
81

ب) تحلیل رگرسیون لجستیک
برای شناسایی عاام ا رگذار بر مصرف ماا مخدر از تحلی رگرسیان لجستیک استفا ه شد .برای این
منظار مصرف ماا مخدر به یک متغیر و ارزشی تبدی شد اه یکی از ارزشها نشانگر مصرف و یگری
نشانگر عدم مصرف است .مصرف ماا مخدر شام حشیش گ ااس ال اس ی تریا هروئین ارا
شیشه تراما ول ریتالین و متا ون با .
ر اولین گام تحلی رگرسیان لجستیک مصرف و عدم مصرف ماا مخدر بهعناان متغیر مال و
شاخصهای مرباط به فعالیتها و برنامهها نگرشها نگرانیها هیجانا و احساسا رفتارهای پرخطر
بهعناان متغیر پیشبین ر نظر گرفته شد .جدول  2متغیرهای معنا ار تحلی رگرسیان لجستیک مصرف ماا
مخدر را نشان می هد.
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جدول  -2متغیرهای معنادار تحلیل رگرسیون لجستیک مصرف مواد مخدر
مصرف روزانۀ میاه
فعا مساا ر شبانهروز
تعدا ساعت مطالعه ر روز
نگرش مذهبی
نگرانی از نرسیدن به آرزوها
افسر گی
خشم و عصبانیت
استفا ه از خا رویی اه رانندهاش تحتت یر مشرو ماا یا اروی خاا آور باشد
رابطۀ جنسی محافظتنشده
نقشه برای اقدام به خا اشی

B

Wald

p

)Exp)B

-0/671
-0/655
-0/741
0/063
0/353
0/774
0/638
0/358
0/657
0/546

4/00
6/38
9/09
11/26
7/23
4/33
4/84
5/36
5/37
0/257

0/045
0/011
0/003
0/001
0/007
0/037
0/028
0/021
0/020
0/033

0/511
0/520
0/477
0/939
1/42
2/16
1/89
2/29
1/93
1/72

همانطار اه از جدول  2مشاهده میشا ر تحلی رگرسیان مصرف و عدم مصرف ماا مخدر
براساس مقیاس فعالیتها و برنامهها متغیر فعا ز ن مساا مصرف روزانۀ میاه و تعدا ساعا مطالعه
ر روز بهصار منفی و معنا ار ر مقیاس نگرشها متغیر نگرش مذهبی بهصار منفی و معنا ار ر
مقیاس نگرانیها متغیر نگرانی از نرسیدن به آرزوها بهصار مثبت و معنا ار ر مقیاس هیجانا و
احساسا متغیر افسر گی و خشم و عصبانیت بهصار مثبت و معنا ار ر مقیاس رفتارهای پرخطر متغیر
رابطۀ جنسی محافظتنشده استفا ه از خا رویی اه رانندهاش تحتت یر مشرو یا ماا است و نقشه برای
اقدام به خا اشی بهصار مثبت و معنا اری مصرف ماا مخدر را پیشبینی ار هاند.

ج) ارزیابی مدل مصرف مواد مخدر و تحلیل مسیر
ر این بخش ابتدا براساس نتایج مرباط به تحلی رگرسیان لجستیک و مبانی نظری و پژوهشی مدلی
فرضی برای مصرف ماا مخدر طراحی و سپس با استفا ه از روش تحلی مسیر برازش این مدل ارزیابی
شد .مدل ساختاری مصرف ماا مخدر به همراه ضرایب استاندار ر شک شماره  1مشاهده میشا .
براساس مدل ساختاری شک  1نگرش مذهبی و نگرانی از نرسیدن به آرزوها با واسطهگری افسر گی
خشم و عصبانیت و نقشه برای اقدام به خا اشی بر مصرف ماا مخدر ا ر میگذار  .اما ا ر نگرانی از
نرسیدن به آرزوها بر نقشه برای اقدام به خا اشی ا ر نقشه برای اقدام به خا اشی بر مصرف ماا مخدر و
ا ر افسر گی بر مصرف ماا مخدر معنی ار نیست .سایر مسیرها ر سطح  P>0/05معنی ار هستند.
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افسردگی

نگرش مذهبی

63

0/02

0/15
-

خشم و عصبانیت
0/36

مصرف مواد
0/20

مخدر

نگرانی از عدم
دسترسی به آرزوها
0/10

نقشه برای اقدام به

0/13

خودکشی

شکل  .1مدل ساختاری برای مصرف مواد مخدر همراه با ضرایب استاندارد

مدل اولیه برای مصرف ماا مخدر بهعلت اشتن مسیرهای غیرمعنی ار و همچنین شاخصهای اصالح بازبینی
شد .ر مدل نهایی برخی مسیرها از مدل حذف و برخی پارامترها به مدل افزو ه شدند .ضرایب استاندار برای مدل
اصالحشدۀ مصرف ماا مخدر ر شک  2گزارش شده است.
نگرش مذهبی
مصرف مواد
مخدر
افسردگی
نگرانی از نرسیدن به
آرزوها

0/42

خشم و عصبانیت
شکل  .2مدل اصالحشده برای مصرف مواد مخدر همراه با ضرایب استاندارد

ضرایب گزارششده ر شک  2نشان می هد نگرش مذهبی با ضریب  )p = 0/001( -0/26بر مصرف ماا
مخدر و با ضریب  )p = 0/001( -0/24بر افسر گی ا رگذار است .نگرانی از نرسیدن به آرزوها با ضریب 0/36
( )p = 0/001بر افسر گی و افسر گی نیز با ضریب  )p = 0/001(0/42بر خشم و عصبانیت ا رگذار است .همچنین
خشم و عصبانیت با ضریب  )p = 0/007( 0/18بر مصرف ماا مخدر ا ر میگذار  .شاخصهای برازش برای مدل
اصالحشدۀ مصرف ماا مخدر نیز ر جدول  2مشاهده میشا .
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جدول  .3شاخصهای برازش مدل مواد مخدر
شاخص برازندگی
خی و ()χ2
نسبت خی و به رجۀ آزا ی
شاخص برازندگی هنجار شده ()NFI
شاخص تاار -لاییس ()TLI
شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI
شاخص برازندگی فزاینده ()IFI
شاخص نیکایی برازش ()GFI
ریشۀ وم برآور واریانس خطای تقریب ()RMSEA

دامنۀ قابلپذیرش
امتر از 5
بزرگتر از 0/90
بزرگتر از 0/90
بزرگتر از 0/90
بزرگتر از 0/90
بزرگتر از 0/90
امتر از 0/08

مقدار
4/59
0/919
0/960
0/99
0/99
0/99
0/99
0/001

طبق ا ههای جدول  3همۀ شاخصهای برازش ر محدو ۀ قاب پذیرش قرار ارند و نشان هندۀ
برازش مناسب مدل هستند.

بحث و نتیجهگیری
ر مدل مفهامی مصرف ماا مخدر نتایج مطالعۀ حاضر نشان ا اه نگرش مذهبی بهطار مستقیم
پیشبینیانندۀ منفی مصرف ماا مخدر ر انشجایان است اه این یافته با یافتههای پژوهش طارمیان و
همکاران ( )2018میری و بهرامی ( )1389خدابخشنژا ( )1397مارسیگلیا و همکاران ( )2005و جانسان
شیت و اریستلر ( )2008مطابقت ار  .ر تبیین این مسئله میتاان چنین استدالل ار اه طبق آمازههای
ینی معیار اساسی سبک زندگی اسالمی ایمان و عم صالح است .پس ور از انتظار نیست اه انشجایی
اه از نگرش قای مذهبی برخار ار است می اند اه مصرف ماا و همچنین ورو به جمع گروههای همسال
مصرفانندۀ ماا -براساس نظریۀ یا گیری بندورا ( -)1977میتااند سبب یا گیری رفتار نامطلا مث
مصرف ماا ر وی شا .
همچنین نگرش مذهبی بهصار غیرمستقیم بهواسطۀ افسر گی و خشم و عصبانیت مصرف ماا را ر
انشجایان پیشبینی میاند .پیشبینیانندگی منفی نگرش مذهبی برای افسر گی تاسط پژوهشهای
متعد ی ت یید شده است؛ بهعناان مثال طبق پژوهش صالحی و مسلمان ( )1394بین نگرش مذهبی و
افسر گی رابطۀ منفی معنا اری ر میان انشجایان وجا ار  .یحییزا ه جلا ار و لطفی گا رزی ()1391
نیز ر مطالعهای نشان ا ند عاام مذهبی از جمله ایمان به خدا باورهای مذهبی و پر اختن به عا و نیایش
میتاانند ر امر رمان و پیشگیری از اختالال روانی از جمله افسر گی به نحا مؤ ری بهاار بر ه شاند.
همچنین مطالعهای اه سانترو و همکاران ( )2019ر جمعیت آمریکای جنابی ربارۀ ارتباط بین ینداری و
افسر گی انجام ا ند مشخص ار اه شیاع افسر گی عمده ر میان زنانی اه ر فعالیتهای مذهبی
شرات میانند امتر از زنانی است اه فعالیت مذهبی ندارند اما هیچ ارتباطی بین فعالیتهای مذهبی و
افسر گی ر مر ان یافت نشد.
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ر زمینۀ ت یر باور مذهبی بر افسر گی میتاان بهلحاظ فیزیالاژیکی این ت یر را تبیین ار  .طبق
مطالعا شعایر ینی و مذهبی از طریق مکانیسم قشری-نباتی ماجب تغییرا فیزیالاژیکی ر انسان
میشاند .بدینمعنا اه محر های محیطی مانند خااندن نماز ذار عا و ...از راه مرااز قشری مغز و ارتباط
متقاب با مرااز غد هیپاتاالماس و تاالماس مفهام و رنگ عاطفی پیدا میانند .از سای یگر این مرااز
با غدۀ هیپافیز ر ارتباط هستند و هیپافیز فعالیت غدههای یگر از جمله غد تیروئید و فاق الیای را
تنظیم میاند .بدینصار یک امر محیطی و اجتماعی از طریق مکانیسم قشری-نباتی ر یک پدیدۀ
فیزیالاژیک ا ر میگذار  .رنهایت تحریک هیپافیز تاسط هیپاتاالماس با ت یرگذاشتن بر قشر مغز و ترشح
هارمانهای استرسزا سبب مقاومت فر ر برابر فشارهای روانی میشا (صالحی و مسلمان .)1394
همچنین از منظر روانشناختی برای ت یر باور مذهبی بر افسر گی میتاان به سخنان برگین1991( 1؛ به
نق از اباالقاسمی  )1389ربارۀ اندیشۀ مذهبی اشاره ار  .برگین (1991؛ به نق از اباالقاسمی )1389
معتقد است اندیشۀ مذهبی به چند لی ت یرا مثبتی بر وضعیت روانشناختی افرا ار  .اول مذهب معنایی
برای زندگی فراهم میساز ؛ یعنی چیزی اه بتاان برای آن زندگی ار و مر ؛ وم امید و خاشبینی را
ایجا میاند؛ سام به افرا احساس انترل امار تاسط خداوند را می هد اه احساس عدم انترل شخصی را
جبران میاند؛ چهارم راه و روش زندگی بهتر را برای فر فراهم میساز ؛ پنجم هنجارهای مثبت اجتماعی
ایجا میاند اه خا حمایتهای اجتماعی را برمیانگیزند (اباالقاسمی  .)1389بدیهی است با وجا این
ت یرا مثبتی اه ذار شد فر ر نامالیما زندگی چار غم و افسر گی نشا .
ر مدل ماا مخدر مشاهده شد اه نگرانی از نرسیدن به آرزوها بهصار مثبت افسر گی را پیشبینی
میاند و افسر گی نیز پیشبینیانندۀ خشم و عصبانیت است و خشم و عصبانیت سبب مصرف ماا مخدر
ر میان انشجایان میشا  .با مراجعه به پژوهشهای پیشین مشاهده شد اه خشم و افسر گی ر
مصرفانندگان ماا یده میشا و از مهمترین پیشبینیانندههای شد اعتیا بهشمار میآید (بگیان و
همکاران  .)1393آریا و همکاران ( )2008ر پژوهشی روی انشجایان نشان ا ند افرا ی اه ر مااجهه با
رویدا های فشارزای روانی احساس غم پریشانی و به راهبر های تنظیم هیجانها واانش نامناسب نشان
می هند بیشتر از همساالن خا به مصرف ماا رو میآورند .نتایج پژوهش رونقی پا سرشت اسیری و
عطراار روشن ( )2018روی انشجایان ایرانی نشان ا رابطۀ معنا اری بین پرخاشگری و تمای به مصرف
ماا وجا ار  .ر راستای پژوهشهای پیشین حاجیحسنی شفیعآبا ی پیرساقی و ایانیپار ()1391
پژوهشی با هدف تعیین رابطۀ بین پرخاشوگری ابراز وجا و افسر گی با آما گی به اعتیا ر میان
انشجایان ختر انشگاه عالمه انجام ا ند .نتایج تحلی رگرسیان چندمتغیری ر پژوهش آنها نشان ا
ترایب خطی پرخاشگری ابراز وجا و افسر گی تاان پیشبینی آما گی برای اعتیا را ارند .همچنین شااهد
پژوهشی اتان و اارااانتا ( )2013نشان می هد بین افسر گی و پرخاشگری رابطهای مستقیم برقرار است؛
1. Bergin, A. E.
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بهطاریاه افسر گی عام ایجا انندۀ پرخاشگری است ( اتان و اارااانتا  .)2013عالوه بر این ر رابطه
با پیشبینیانندگی مثبت نگرانی از نرسیدن به آرزوها بر افسر گی همراستای پژوهشهای پیشین است.
گراوند و سبزیان ( )1398ر پژوهشی به این نتیجه رسیدند اه شکاف بین ابعا اهداف و آرزوها با احتمال
ستیابی به آنها نشان هندۀ برآور هنشدن اهداف و آرزوهای انشجایان است اه این برآور هنشدن میتااند
منش ایجا بیماریهای روانی ر میان انشجایان شا  .از میانگین باالی نگرانیهای انشجایان ر مقایسه
با میانگین یگر متغیرها ر پژوهش ما میتاان گفت انااع نگرانیها از مهمترین و برجستهترین متغیر ر
پژوهش ما محسا میشا  .ناجاان و جاان قب از ورو به انشگاه با انگیزه و اشتیاق بسیار سعی ار اه
رشتۀ تحصیلی مار عالقه را ر انشگاه مار عالقه خا ا امه هد و آرزوها و اهداف گاناگانی را ر
انشگاه و بعد از فارغالتحصیلی ر ذهن میپروراند .این ر حالی است اه هنگامیاه وار انشگاه میشا و
با واقعیت مااجه میشا و آگاهی وی از محیط انشگاه و جامعه افزایش مییابد پی میبر اه احتمال ار
به امیال و آرزوهای خا مث آیندۀ شغلی مناسب مافقیت مالی مار انتظار و ...ست پیدا نکند و با تاجه به
یافتههای پژوهشی احتمال نرسیدن به آرزوها ماجب ایجا بیماری روانی از جمله افسر گی ر انشجا
میشا (گراوند و سبزیان  .)1398افسر گی هم بهنابۀ خا خشم و پرخاشگری را ر میان انشجایان ایجا
میاند ( اتان و اارااانتا  .)2013از آنجا اه پرخاشگری و اعمال و رفتار خشانتآمیز عملی ناپسند تلقی
میشا اینگانه افرا برای غلبه بر هیجانا و نی به آرامش رونی خا را نیازمند به ارویی مسکن
میبینند و این ا ر را ر ماا مخدر مییابند .البته چنین افرا ی از ماا تنها برای اسب لذ استفا ه نمیانند
بلکه اارار اصلی آن سراا و غلبه بر طغیان رونی است (بگیان و همکاران  .)1393بهطارالی
یافتههای مطالعۀ حاضر بیانگر این نکته است اه اعتقا ا مذهبی ضعیف و نگرانی از نرسیدن به آرزوها از
طریق ایجا افسر گی و خشم نقش مهمی ر ساممصرف ماا مخدر انشجایان ایفا میاند.

محدودیتها
رخااست اطالعا شخصی زیا ر بخش جمعیتشناختی پرسشنامه را احتماالً میتاان از محدو یتهای
پژوهش رنظر گرفت؛ چرا اه ر قسمت مشخصا فر ی پرسشنامه اطالعا بسیار زیا ی را از انشجا
میخااهد اه این امر ممکن است اص ناشناسبا ن را از بین ببر و احتمال ار افرا تمای زیا ی به
خا افشایی رفتار مصرف ماا و مشرو نشان ندهند.
پیشنهادها
بهلحاظ نظری پیشنها میشا ر پژوهشهای آتی طبقا اجتماعی و خصاصیا شخصیتی انشجایان
هم بررسی شا تا بتاان به نتایج جامعتری رخصاص مشکال انشجایان ست یافت و متعاقب ًا
برنامهریزیهای پیشگیری از مصرف ماا نیز اام تر خااهد با .
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ر حازۀ پیشنها های ااربر ی تاصیه میشا اه انشگاه انشجایان ورو ی را ارزیابی اند و ر صار
مشاهدۀ عالئمی از افسر گی نگرانی از نرسیدن به آرزوها و فاصلهگرفتن از معنایت تسهیالتی برای امک
روانشناختی به آنها فراهم ساز  .همچنین برای رفع مشکال مالی انشجایان انشگاه میتااند پروژههای
عملی از ولت ریافت اند و از انشجا برای انجام آن تحقیق ر قبال پر اخت حقالزحمۀ مناسب امک
بگیر .
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