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 چکیده 

 اجتماعي و وانير بهداشتي، معضالت از يکي ويکم، بيست قرن چهارگانه بحرانهاي از يکي عنوان به اعتياد

 و رواني مختلف هاي آسيب دليل به نيز را دانشجويان پرخطر رفتارهاي ايجادكنندۀ عامل ترين مهم نيز و

 كارآمديهيجان و خود شناختي تنظيم رابطه بررسي هدف با حاضر پژوهش. است كرده درگير اجتماعي،

 باشد، مي تگيهمبس -توصيفي نوع از پژوهش روش دانشجويان، در اعتياد به فعال آمادگي بيني پيش در

 رد تحصيل به مشغول تحصيلي مختلفي مقاطع پسر دانشجويان تمامي شامل پژوهش آماري جامعه

 استفاده با نفر 200 تعداد هاآن بين از كه بودند 96-95 سالتحصيلي دوم نيمسال در خلخال آزاد دانشگاه

 تنظيم قياسم از استفاده با ها داده. شدند مطالعه وارد و انتخاب ساده تصادفي گيري نمونه روش از

 و زرگر اداعتي به آمادگي مقياس و همکاران و شرر عمومي خودكارآمدي مقياس وجان، راگراس شناختي

 ضريب و چندمتغيري رگرسيون آماري هاي تکنيک از ها داده تحليل جهت. گرديد آوري جمع همکاران

 شناختي نظيمت كه داد نشان ها يافته. گرديد استفاده  19spss افزار  نرم محيط در پيرسون همبستگي

 نتايج همچنين د،دار معنادار منفي رابطه دانشجويان در اعتياد به فعال آمادگي با هيجان و خودكارآمدي

 اعتياد به يآمادگ معنادار كننده بيني پيش پژوهش متغيرهاي تمامي كه داد نشان نيز رگرسيون تحليل

 .باشند مي دانشجويان در

 اعتياد، تنظيم شناختي هيجان، خودكارآمدي، دانشجويان.واژگان کلیدی: 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
       esa_jafary@yahoo.com، تهران، ایران.   دانشگاه پیام نوردانشیار گروه روانشناسي، دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي، . 1

 .   ، ایران، اردبیلخلخالدانشگاه آزاد واحد ، گروه روانشناسي، بالینيکارشناسي ارشد روانشناسي  .2 

 محقق اردبیلي، اردبیل، ایران.   دانشگاه دانشجوی دکترای مشاوره، دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي، . 3

 ، تهران، ایران.   دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي، کارشناسي ارشد روانشناسي عموميدانشجوی  .4



 

  

 

The Role of Cognitive Emotion Regulation and Self-efficacy in Predicting Active Readiness 

to Addiction in Students 

 

Eisa Jafari1, Ramiz Nuri 2, Nasim Mohammadi 3, saloomeh Shafei4 

 

 

Abstract 

Addiction, as one of the quintessential crises of the 21st century, is one of the health, mental 

and social problems and the most important cause of students' high risk behaviors due to 

various psychological and social disorders. The purpose of this study was to investigate the 

relationship between cognitive emotion regulation and self-efficacy in predicting students' 

active readiness to addiction. The research method was descriptive-correlational. The second 

was the 96-95 academic year, of which 200 were selected using simple random sampling and 

entered the study. Data were collected using Cognitive Adjustment Scale, General Self-

efficacy Scale, and Addiction Scale. Multivariate regression and Pearson correlation 

coefficients were used for data analysis. The findings showed that cognitive emotion 

regulation and self-efficacy had a negative significant relationship with active readiness for 

addiction in students, and also the results of regression analysis showed that all research 

variables were significant predictors of addiction readiness in students. 
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 مقدمه 

 قرن چهارگانه هاي بحران از يکي عنوان به اعتياد(. 1391 بزمي،)است  روانپزشکي شايع بيماري دومين مخدر مواد مصرف

 فرنام،)است  پرخطر رفتارهاي ايجادكنندۀ عامل مهمترين نيز و اجتماعي و رواني بهداشتي، معضالت از يکي ويکم، بيست

 درگير اجتماعي، و رواني مختلف هاي آسيب دليل به را دانشجويان از درصد5/2 اعتياد متعدد مطالعات نتايج برابر(. 1392

 هاي آسيب ناگوارترين از آن، ناخوشايند پيامدهاي و مواد سوءمصرف(. 1392 خانجاني، و خسروشاهي بهادري،) است كرده

 بزرگساالن در تنها نه مواد مصرف اخير، سالهاي در. است قرارگرفته رواني بهداشت متخصصان توجه كانون كه است اجتماعي

 مصرف كشورها از برخي در كه اند داده نشان پژوهشها راستا، همين در. شود مي مشاهده نيز دانشجويان و نوجوانان در بلکه

 (. 2008 اورتيز، و جيمز بيکر، بوري، دوسن بوتوين،)است يافته افزايش بسيار دانشجويان و آموزان دانش در غيرمجاز مواد

 در دشواري. است هيجان شناختي تنظيم زمينه اين در مهم متغيرهاي از يکي دارند، رابطه اعتياد با زيادي روانشناختي عوامل

 به هيجان شناختي تنظيم. شود مي مطرح رفتاري اختالالت از بسياري در اساسي هاي مولفه عنوان به اغلب هيجانات، تنظيم

 و راهبردي اعمال و داده سازمان را خود فعاليت به توجه تواند مي فرد چگونه كه است مساله اين فهميدن براي ابزاري عنوان

 هيجان مشکالت برابر در را فرد تواند مي هيجانات تنظيم در نقص و اشکال هرگونه. آورد بدست مسائل حل براي را مصرانه

بوسترلينک،  و اسچال فيشر، ، اهرين) سازد پذير آسيب شناختي و رفتاري مشکالت رواني، فشار اضطراب، افسردگي، مثل

 داشته مهمي موادنقش سوءمصرف براي آمادگي در باشدكه مي پژوهش اين ازمتغيرهاي يکي  هيجان شناختي تنظيم(. 2008

 به( 2008) وهمکاران وتيلور پاركر(. 2009آگ و همکاران، ) است هيجاني پاسخهاي گرايشهاي ذاتي وجه هيجان تنظيم. باشد

 تنظيم از معتاد غير افراد با معتاددرمقايسه افراد اند ودريافته پرداخته مواد سوءمصرف با هيجان شناختي تنظيم ارتباط بررسي

 مهارت كه دادند نشان (1389 ومظاهري، منشئي از نقل به ،2010)وهمکاران  بركينگ خوردارند بر ضعيفي هيجاني شناختي

 وهمکاران زاده مهرابي. كند مي بيني پيش را درمان از پس دردوره الکل مصرف باالي سطح هيجان تنظيم ضعيف هاي

 زادگان عيسي. هستند متفاوت هيجان شناختي تنظيم راهبردهاي از استفاده معتادازنظر وغير معتاد افراد كه دريافتند( 2014)

 . هستند مواجه دشواري با هيجاناتشان شناختي تنظيم معتاددر غير افراد با مقايسه در معتاد افراد دريافتند،( 1393) وهمکاران

 قرار بررسي مورد پژوهش اين در و باشد موثر اعتياد در تواند مي قبلي مطالعات نتايج برابر كه روانشناختي متغيرهاي ديگر از

 و خانوادگي محيط محيطي، عوامل بعد در كه دهد مي نشان پژوهشي شواهد از برخي. باشد مي خودكارآمدي گرفت خواهد

 از دروهي مهارگري مسند و فردي بين مهارتهاي باال،تقويت خودكارآمدي شخصيتي و فردي عوامل بعد در و مناسب اجتماعي

 از برخي كه حالي در(. 2010 همکاران، و استابروك) است سيگار آميز موفقيت ترك كننده بيني پيش عوامل ترين مهم

 به ديگر، برخي كنند، مي آغاز نوجواني در را مواد مصرف كنندگان، مصرف از درصد 91 از بيش كه دهند مي نشان ها پژوهش

 و سني هاي گروه در مواد مصرف ادامه و شروع كننده تعديل و ساز زمينه متغيرهاي عنوان به شخصيتي هاي ويژگي نقش

جعفري و  پژوهش نتايج مثال، براي( 1389 طباطبايي، قاضي و رفيعي جزايري، خاني، محمد)كنند  مي اشاره مختلف فرهنگي

 در مواد سوءمصرف معنادار و مثبت كننده بيني پيش پراكنده هويت و شده تحميل هويت كه دادند نشان (1388همکاران )

 وجود معنادار رابطه نوجوانان در مواد سوءمصرف و خودكارآمدي بين كه اند داده نشان ديگر هاي پژوهش. هستند دانشجويان

 بهه تمايل و خودكارآمدي باالي سطوح بين كه دادند نشان( 2008)وايت دوالن(. 2008 كارور، و اريس كرال، مک)دارد 

 ميزان كه دادند نشان نيز( 2008)همکاران  و كالر مک. دارد وجود معکوس ارتباط خطر پر هاي موقعيت در مواد مصرف

 افسردگي، الکل، به مرتبط مشکالت الکل، مصرف كاهش براي مناسبي كننده بيني پيش بهبودي سال اولين در خودكارآمدي

 جهت به رو، اين از. است گمنام هاي الکلي گروه در مدت طوالني مشاركت و دوستان ازطرف اجتماعي حمايت برانگيختگي،

 بررسي مورد غيرمعتاد افراد و دانشجويان آماري جامعه در را پژوهش اين در مطالعه مورد متغيرهاي گذشته مطالعات در اينکه

 اعتياد به آمادگي با متغيرها اين ارتباط بررسي با پژوهش اين لذا بوده معتاد افراد روي صرفا گرفته انجام مطالعات و نداده قرار

 تنظيم سطوح آيا كه است پرسش اين به پاسخ جهت در حاضر پژوهش لذا. نمايد حل را موجود مسئله تواند مي دانشجويان در

 كنند؟ بيني پيش را دانشجويان در اعتباد به فعال آمادگي توانند مي خودكارامدي هيجان و شناختي



 

  

 

 روش تحقیق 
. جامعه آماري پژوهش شامل تمامي باشد يم يو همبستگ يفياز لحاظ نوع روش، توص ،ياز نوع كاربرد قياز لحاظ هدف تحق

 96-95دانشجويان پسر مقاطع مختلفي تحصيلي مشغول به تحصيل در دانشگاه آزاد خلخال در نيمسال دوم سالتحصيلي

(، بنابراين با استفاده از 1386نفر كفايت مي كند)دالور،  200توجه اينکه در تحقيقات از نوع همبستگي تعداد نمونه بودند، با 

 نفر دانشجو انتخاب و جهت تکميل پرسشنامه هاي تحقيق وارد پژوهش گرديدند. 200روش نمونه گيري تصادفي ساده تعداد 

گويه تشکيل شده  10وجان تهيه كرده اند، اين مقياس از  ي راگراسمقياس تنظيم شناخت مقیاس تنظیم شناختی هیجان:

مقياس ليکرت)هفت درجه اي( از  گويه(دارد .پاسخ ها براساس4گويه ( و فرونشاني )6است كه دو خرده مقياس ارزيابي مجدد )

واعتبار باز آزمايي 73/0اني وبراي فرونش79/0(است ضريب آلفاي كرونباخ براي ارزيابي مجدد7(تا كامال موافق )1كامالمخالف)

 (.2003گزارش شده است )گراس وجان ،69/0بعد از سه ماه براي كل مقياس 

گويه  17كند، داراي  مي گيري اين مقياس كه خودكارآمدي كلي را اندازهعمومی شرر و همکاران:  مقیاس خودکارآمدی

نفر از دانشجويان دوره كارشناسي  344ترجمه توسط است. اين مقياس پس از  توسط شرر ساخته شده1982بوده و در سال 

مقياس داراي روايي و  شهيد بهشتي تکميل شد و پس از تجزيه و تحليل آغازي، نتايج بهدست آمده نشان داد كه دانشگاه

عامل  عاملي اكتشافي استفاده شد كه حکايت از وجود سه باشد. جهت بررسي روايي سازه از روش تحليل اعتبار قابل قبول مي

 التراعامل تأييدي جهت آزمون فرضيه مبين وجود يک الگوي سه عاملي با يک مرتبه ب در اين مقياس بود. نتايج تحليل

آمد. به دست  83/0استفاده شد كه نتيجه آن  خباشد بود. براي بررسي اعتبار مقياس از ضريب آلفاي كرونبا خودكارآمدي مي

 محاسبه كل نمره هاي دو زير مقياس و باشد. نمره هر فرد بر اساس نمره جه اي ميگذاري بر اساس طيف ليکرت پنج در نمره

گزارش شده است) واتسون و فرند،  67/0و  81/0ترتيب  به مقياس اين بازآزمايي اعتبار و كرونباخ  آلفاي ضرايب .مي شود

گزارش كرده اند كه حکايت از  -61/0را  اجتماعي اضطراب مقياس و (. يز ضريب همبستگي مقياس بين خودكارآمدي1962

به دست  67/0 اين مقياس خضريب آلفاي كرونبا (1392جاللي و احدي) در پژوهش(. 1982)نقل از شرر، روايي واگرا دارد

 آمد.

اجتماعي جامعه ايراني توسط  -مقياس ايراني آمادگي به اعتياد با توجه به شرايط رواني: مقیاس آمادگی به اعتیاد

گذاري  باشد. نمره سوال دروغ سنج مي 5سوال و  32شده و داراي شکيل ساخته شد. اين مقياس از دو عامل ت( 1385)زرگر

به ترتيب مربوط  ترين سوالهاشباشد. در عامل اول بي كامالً موافقم مي 3ليکرت از صفر كامالً مخالفم تا  هر سوال بر روي طيف

باشيد.  آمادگي فعال مييعني افسردگي و هيجان خواهي  بت به مواد،ثش مرگبه رفتارهاي ضد اجتماعي، ميل به مصرف مواد، ن

آمادگي منفعل. اعتبار اين مقياس با روش يعن ابراز وجود و افسردگي ميباشند  مبه عد ترين سوال ها مربوطشدر عامل دو بي

( و براي عامل 91/0عامل اول) براي آلفا ضريب همچنين، .باشيد مي مطلوب حد در محاسبه شده كه 90/0كرونباخ  آلفاي

از دو روش استفاده شد. در روايي مالكي، مقياس آمادگي به اعتياد گروه جهت محاسبه روايي  .است شده ( گزارش75/0دوم)

سوالي فهرست 25ر تميز داد. روايي سازه مقياس از طريق همبسته كردن آن با فهرستگرا به خوبي از يکدي معتاد و غير معتاد

(. در پژوهش برنا و 1387معني دار مي باشد)زرگر و همکاران،  001/0گزارش شده است كه در سطح  45/0نيعاليم بالي

به دست آمده  85/0و براي عامل آمادگي غيرفعال  87/0( نيز ضريب آلفاي كرونباخ براي عامل آمادگي فعال 1392همکاران)

 است.

 یافته ها
 ، سن، تاهل و تحصیالتتوزیع فراوانی شرکت کنندگان بر حسب: 1جدول 

 درصد فراوانی متغیر

 سن

 31/0 62 سال 18-25

 51/0 102 سال25-30

 18/0 36 سال به باال30



 

  

 

 تاهل
 43/0 87 متاهل

 57/0 113 مجرد

 تحصیالت
 56/0 112 کارشناسی

 44/0 88 کارشناسی ارشد

 نشان مي دهد. تحصيالت و تاهل ها بر اساس سن،توزيع فراواني آزمودني ،1در جدول 
 ها در متغیرهای پژوهش: میانگین و انحراف استاندارد  نمرات آزمودنی2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 38/30 69/71 آمادگی به  اعتیاد

 48/20 02/34 تنظیم شناختی هیجانی

 62/15 25/37 خودکارآمدی

 دهد. ها  در هريک از متغيرهاي  پژوهشي را نشان ميآزمودنيميانگين و انحراف معيار نمرات ، 2نتايج جدول 
 اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات -: آزمون کولموگروف3جدول 

 خودکارآمدی تنظیم هیجانی آمادگی به  اعتیاد هاشاخص هاویژگی

 62/3 62/4 02/3 اسمیرنف -کولموگروف

 08/0 14/0 28/0 سطح معناداری

شده است تفاوت معناداري بين توزيع نمرات با توزيع نرمال وجود  05/0به سطح معناداري در اين آزمون كه بيشتر از با توجه 

ندارد. لذا مفروضه نرمال بودن توزيع نيز رعايت شده و به اين ترتيب استفاده از تحليل ضريب همبستگي پيرسون و تحليل 

 ها مقدور است.رگرسيون در آزمودن فرضيه
 : نتایج ضریب همبستگی پیرسون تنظیم شناختی هیجان و خوکاری با آمادگی به اعتیاد4 جدول

 آمادگی به اعتیاد  متغیرها

 تنظیم شناختی هیجانی

 

 -89/0** ضريب همبستگي

 001/0 سطح معناداري

 خودکارآمدی
 -91/0** ضريب همبستگي

 006/0 سطح معناداري

01/0>p**                  05/0>p* 

 ( و خودكارآمديr= -89/0**؛ p<001/0دهد كه بين متغيرهاي تنظيم شناختي هيجان )نشان مي ،4نتايج جدول 

(006/0>p 91/0**؛- =r.با آمادگي به اعتياد ارتباط منفي معنادار دارند ) 
 نتایج تحلیل رگرسیون همزمان ارزش ویژه برند بر حسب مولفه های بازاریابی سبز :5جدول 

 معیار تخمینخطای 
 ضریب تبیین خالص

)2R(∆ 
 مدل (Rضریب همبستگی چندگانه) (2R)ضریب تبیین 

30/5 88/0 86/0 89/0 1 

 هيجان و شناختي )تنظيم بينكه نشان دهنده ميزان ارتباط خطي بين متغيرهاي پيش Rمقدار  ،5 جدولبا توجه به 

و ضريب تبيين خالص  2R=86/0است و ضريب تبيين  89/0برابر با  باشدمي( آمادگي به اعتياد) كو متغير مال خودكارآمدي(

88/0=2R∆  كنند.را تبيين مي آمادگي به اعتياداز واريانس  86/0حدود متغيرهاي پيش بين بدست آمده است يعني 
 بینداری مدل رگرسیون آمادگی به اعتیاد بر اساس متغیرهای پیش : نتایج آزمون آنووا برای بررسی معنی6جدول 

P  مشاهده شدهF میانگین محذورات (Ms) درجه آزادی(df) مجموع محذورات(SS) مدل 

  رگرسیون 36/113823 5 78/2276 35/80 08/0
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 باقیمانده 97/20083 74 62/28

 کل 87/115907 74 

 



 

  

 

-دار نميبين معني پيش متغيرهاي اساس بر اعتياد به آمادگي رگرسيونمدل  دهدمينشان  ،6كه مندرجات جدول  گونههمان

 (.P<08/0؛ F=35/80باشد )
 : نتایج ضرایب رگرسیون آمادگی به اعتیاد بر اساس متغیرهای پیش بین پژوهش7جدول 

 

sig 

 

t 

 آماری یهاشاخص ضرایب استاندارد نشده ضرایب استاندارد شده

 B خطای معیار Beta مدل

 )ثابت( 93/403 141/38  59/10 001/0

 تنظیم شناختی هیجانی -136/1 221/0 608/0 149/5 001/0 1

 خودکارآمدی -666/0 212/0 271/0 -13/3 002/0

ضريب استاندارد شده متغيرهاي پيش بين پژوهش شامل: تنظيم شناختي هيجان، با كه  دهدمينشان  ،7 جدولنتايج 

در  ؛ β=271/0 باضريب استاندارد شده رگرسيون برابر و خودكارآمدي با  >p 001/0 سطحدر  ؛ β=608/0 بارگرسيون برابر 

 متغير آمادگي به اعتياد مي باشند.دار معني بيني كنندهپيش؛ همه متغيرها  >p 002/0 سطح

  گیریبحث و نتیجه
 در اعتياد به فعال آمادگي بيني پيش در خودكارآمدي هيجان و شناختي تنظيم نقش پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير

دانشجويان به انجام رسيد. نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد كه متغير تنظيم شناختي هيجان ارتباط منفي معنادار با 

 آمادگي به اعتياد در دانشجويان دارد. 

ر وتيلور وهمکاران (؛ پارك2010(؛ بركينگ وهمکاران)2014اين يافته با نتايج مطالعاتي همچون مهرابي زاده وهمکاران )

توان اينگونه ي حاضر ميدر تبيين يافته ( و... مي باشد.2006)همکاران گارنفسيکي و(؛ 2008(؛ جاكوبسن وهمکاران)2008)

تنظيم شناختي هيجان يکي ازمتغيرهاي اين پژوهش مي باشدكه در آمادگي براي سوءمصرف موادنقش مهمي استدالل كرد كه 

اطالق  اعمالي به هيجان ( .تنظيم2008 است )آمستادتر، هيجاني پاسخهاي گرايشهاي ذاتي وجه هيجان داشته باشد. تنظيم

ه  شيو بر داللت هيجان شناختي تنظيم كلي مفهوم. مي رود به كار هيجاني حالت يک تعديل يا تغيير منظور به كه مي شود

دشواري در (. 2005) گراس و دارد اوكسنر هيجان فراخواننده اطالعات ورود  تنظيم دستکاري راهبردهاي شناختي هاي

تنظيم شناختي هيجان به  شود. هاي اساسي در بسياري از اختالالت رفتاري مطرح مي اغلب به عنوان مولفه تنظيم هيجانات،

اهبردي و عنوان ابزاري براي فهميدن اين مساله است كه چگونه فرد مي تواند توجه به فعاليت خود را سازمان داده و اعمال ر

هيجان  تواند فرد را در برابر مشکالت در تنظيم هيجانات مي صبدست آورد. هرگونه اشکال و نق مصرانه را براي حل مسائل

اهرين ، فيشر، اسچال و )سازد  اري و شناختي آسيب پذيرتمثل افسردگي، اضطراب، فشار رواني، مشکالت رف

شناسي رواني شايع هستند )كرينگ و تمام مشکالت مربوط به آسيب(. در واقع اختالالت هيجاني در 2008ک)بوسترلين

 (. بنابراين، تنظيم هيجان ممکن است در علت اين اختالالت نقش داشته باشد.1999باكوروسکي، 

نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد كه خودكارآمدي ارتباط منفي معنادار با آمادگي به اعتياد در دانشجويان دارد.  اين 

؛ دوالن، (2005)  مودي و بدر(؛ 2007(؛ اوستريچ، آستين، لوك و تارير )1391يافته با نتايج مطالعات عليزاده و همکاران)

 نوعي خودكارآمديتوان اينگونه استدالل كرد كه ي حاضر ميدر تبيين يافته ( و ... همسو مي باشد.2008مارتين، و روهسنو )

 خودكارآمدي (.1386زارع، و كديور) است ويژه موقعيتي با انطباق يا است وظيفه انجام در شان توانائي ي درباره افراد قضاوت

 مي اطالق عملکرد ي شده طراحي سطوح( دادن انجام) رساندن ثمر به براي خود تواناهاي خصوص در افراد هاي قضاوت به

مکن است از انجام آن م كار برخوردارند،كارآمدي كمتري براي انجام يک د افرادي كه از خو (.1386 وتاج، مرادي) شود

كارآمد به د افراد خو د.شركت خواهند كر هاتيفعالحتماالً در آن ا ي خود را باور دارند،هاييتوانافرادي كه ا خودداري كنند،

ر نشان از خود سخت كوشي و پشتکا ،ي خود ترديد دارندهاتيقابليشتر از افرادي كه به ب ويژه هنگام مواجهه با مشکالت،

اشکال  ،يامشاهدهافراد اطالعات الزم براي ارزيابي خودكارآمديشان را از عملکرد واقعي خويش با تجارب جانشين و  د.دهنيم

  د.كننيممختلف متقاعدسازي و عالئم فيزيولوژيک كسب 



 

  

 

 بي واجتماعي شخصي منافع تواند مي كار اين زيرا فرماست، حکم فردي برهر زندگي، برشرايط كنترل اعمال براي تالش

 امادگي بودن، بيني پيش قابل سازد، مي بيني پيش راقابل آنان پيامدها، بر گذاري تاثير توانايي كنند تامين آنان رابراي شماري

 گذارند مي تاثير فرد زندگي بر مطلوب نا صورت به كه براموري نفوذ اعمال در اميدي نا.دهد مي پرورش را يافتگي سازش

 كمتر دارد را موقعيت با سازش وشايستگي وكفايت توانايي كه باشد داشته باور فرد اگر اما دهد مي راپرورش ونااميدي نگراني

 پاسخ به راحتي به ها وچاش تهديدات با مواجهه در بکند لياقت احساس فرد واگر كند مي را موقعيت آن در تنيدگي احساس

 (.1392 مرادي، از نقل به ؛1995 ، بندورا) يابد مي دست آمدن كنار هاي

مي توان بيان نمود افرادي كه باور دارند مي توانند به وسيله ي اعمالشان به نتايج دلخواه برسند در مواجهه با مشکالت احساس 

صالحيت بيشتري مي كنند وهمچنين افرادي كه داراي شايستگي وصالحيت باال در انجام يک تکليف هستند، باور پايين 

تکليف كمتر تالش مي كنند. به عبارت ديگروقتي قابليت ها باالولي باورهاي خود  نسبت به قابليت هايشان دارند بر نوشتن

؛ به نقل 1382كارآمدي پايين باشد شانس كمي براي انجام تکاليف با كنار آمدن با موقعيت هاي خاص خواهند داشت )كروني، 

 موقعيت و تمايل بهه مصرف مواد در نشان دادند كه بين سطوح باالي خودكارآمدي( 2008(. دوالن وايت)1392از مرادي،

دادند كه ميزان خودكارآمدي در اولين سال  نيز نشان( 2008)ران هاي پر خطر ارتباط معکوس وجود دارد. مک كالر و همکا

مصرف الکل، مشکالت مرتبط به الکل، افسردگي، برانگيختگي، حمايت  بهبودي پيش بيني كننده مناسبي براي كاهش

به جهت اينکه در مطالعات از اين رو، . ستان و مشاركت طوالني مدت در گروه الکلي هاي گمنام استاجتماعي ازطرف دو

گذشته متغيرهاي مورد مطالعه در اين پژوهش را در جامعه آماري دانشجويان و افراد غيرمعتاد مورد بررسي قرار نداده و 

 گيرياندازه براي بود. گيريابزار اندازه حاضر، پژوهش هايديتمحدو از مطالعات انجام گرفته صرفا روي افراد معتاد بوده. يکي

آمار و اطالعات و روشهاي  ساير از آينده تحقيقات در شودمي گرديد. لذا پيشنهاد استفاده پرسشنامه از متغيرهاي پژوهش فقط

متغيرهاي مرتبط با آمادگي به شود كه ساير همچنين به پژوهشگران آتي پيشنهاد مي گردد. استفاده گردآوري اطالعات نيز

 اعتياد را نيز مطالعه نمايند.
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