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 چکیده 

پذیری شناختی )ادراک آموزان براساس انعطافبینی آمادگی به اعتیاد دانشپیشپژوهش حاضر با هدف 

هش توصیفی از نوع انجام گرفت. روش پژوپذیری و ادراک توجیه رفتار( های مختلف، ادراک کنترلگزینه

های شهر چالوس در سال آموزان پسر هنرستاندانش تمامیی آماری پژوهش را همبستگی بود. جامعه

تعداد  دسترس گیری دردادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونهتشکیل می 1396-97تحصیلی 

( و 1385اعتیاد زرگر و همکاران )آمادگی به  مقیاسبه عنوان نمونه انتخاب شدند. از آموز دانش 180

ها استفاده شد. برای آوری دادهبرای جمع( 2010)دنیس و وندروال پذیری شناختی انعطافمقیاس 

ها های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافتهها از آزمونتجزیه و تحلیل داده

پذیری های مختلف، ادراک کنترل)ادراک گزینه آن یهامولفهپذیری شناختی و انعطاف نشان داد که بین

ی منفی معناداری وجود دارد. همچنین، آموزان رابطهبا آمادگی به اعتیاد دانش و ادراک توجیه رفتار(

های مختلف، ادراک )ادراک گزینهپذیری شناختی انعطافهای مولفهنتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 

د. بنابراین، نآموزان را داربینی آمادگی به اعتیاد دانشپیش توان یه رفتار(پذیری و ادراک توجکنترل

پذیری و ادراک های مختلف، ادراک کنترل)ادراک گزینه پذیری شناختیتوان نتیجه گرفت که انعطافمی

اسان و که لزوم توجه روانشنباشد میآموزان از متغیرهای مرتبط با آمادگی به اعتیاد دانش توجیه رفتار(

 کند.مشاوران مدارس را به سوی اینگونه متغیرها طلب می
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 مقدمه 

ند. کشور ما هم به سبب شرایط جغرافیایی، اعتیاد یک مشکل جهانی است که تقریباً بیشتر کشورهای جهان با آن روبرو هست

ی های پیشگیرانهتغییرات اقتصادی و اجتماعی، عوامل فردی و محیطی با این معضل روبرو است و به سبب نداشتن مداخله

 مزمنیعتیاد به مواد مخدر، بیماری روانی عود کننده و ا (.1394مناسب در معرض گسترش و تشدید این بیماری است )بهراد، 

د شدید و از دست دادن تسلط رفتاری است و منجر به ویرانی شخصیت می شو انگیزشی اختالالتاست که توأم با 

اعتیاد و مصرف، عوارض جسمانی، روانشناختی، اقتصادی،  (.1397بگلو، درویشلو و هنرمند قوجهقرهاالسالمی، رئیس)شیخ

زیستی و اجتماعی است. امروزه در کنار سه بحران جهانی فقر و رشد  ی روانی،اجتماعی و خانوادگی متعددی دارد و یک پدیده

ی سوم ترین شوک هزارهای، موضوع مواد مخدر به عنوان بحران چهارم و بزرگجمعیت، نابودی محیط زیست و تهدیدات هسته

گزارش  براساس(. 2014، 1ربوترین و کانتوکشور در جهان با این معضل دست و پنجه نرم کنند ) 170سبب گردیده که بالغ بر 

 2012 در سال جهان، سال 15-64 جمعیت % از5 یا نفر، میلیون 243حدود  (،2015) 2ملل سازمان جرم و مخدر مواد دفتر

 % از6/0حدود  میلیون، 27 مخدر مواد سازمشکل کنندگانمصرف تعداد حال، همین در بودند. کرده مصرف مخدر مواد

ی اخیر به شدت کاهش یافته سن ابتالء به اعتیاد در ایران طی دو دههبود.  نفر 200 هر در نفر 1 یا جهان، سالبزرگ جمعیت

 روزافزون افزایش (.1381سال رسیده است )سمیعی، رفیعی و طاهری نخست،  15سال و حتی گاهی به زیر  20و به زیر 

 و جوانان گرایش و ءابتال سن میانگین کاهش ست،ا تأمل درخور آنچه و کرده تبدیل بحران به را اعتیاد یهمسئل معتادان،

 کردن درگیر جمله از آن، ابعاد گسترش و اعتیاد انتقال سرعت افزایش ساززمینه موضوع، این .است مواد سوءمصرف به نوجوانان

کریمی، رفیعی، ثانی، د )شریفیانشویم دیگر اجتماعی مسائل و هاآسیب به زدن دامن نیز و مسئله این با اجتماعی نهادهای

( در تحقیقی که انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که 1391فارسانی )اوالدی، نویدیان و کاوه (.1391زاده، محمدی و قاسم

 باشند. پذیرند، مستعد اعتیاد میافراد همنوا و افرادی که به لحاظ شخصیتی آسیب

 پذیریانعطاف پژوهشگران باشد. بعضیمی 3پذیری شناختیت، انعطافاز جمله متغیرهایی که با آمادگی به اعتیاد در ارتباط اس

 تغییر مختلف هایموقعیت در ارزیابی این که اندکرده تعریف شرایط بودن قابل کنترل مورد در فرد ارزیابی میزان را شناختی

تغییر  حال در هایمحرک با یسازگار منظور به شناختی هایآمایه تغییر توانایی طور کَلی، (. به2010، 4کند )زانگمی

انعطاف پذیری شناختی به  ،بنابراین(. 2010، 5است )دنیس و واندروال شناختی پذیریانعطاف تعاریف در اصلی عنصر محیطی،

این معناست که فرد از انتخایشان آگاه است، می تواند با موقعیت های جدید سازگار شود و در این موقعیت های جدید احساس 

پذیری شناختی را میزان ارزیابی فرد (. برخی از پژوهشگران انعطاف1395)اسکندری و همکاران،  کندشایستگی میکفایت و 

در مقابل کنترل بودن شرایط تعریف کرده اند که این ارزیابی در موقعیت های مختلف تغییر می کند و در افراد با اختالل 

 نشان تجربی شواهد مرور (.1396شود )قدرتی میرکوهی و همکاران، افسردگی و اضطراب انعطاف پذیری شناختی مختل می

 پاسخ الگوهای آن دنبال به و موفق گیریتصمیم به منجر شناختی، پذیریانعطاف مانند موثر شناختی فرآیندهای که است داده

 سعی خود، رفتار پیامدهای بر تنظار با توانندمی افراد این فرآیندها، مراحل طی شود. درمی محیطی تغییرات هنگام در درست

 با مواد (. مصرف2014، 6رو داشته باشند )اولسپرگر، دنیلمیر و جاکهامشناختی پیش عملکرد در شکست عوامل بینیپیش در

 بینایی،-فضایی توانایی جدید، یادگیری مطالب سازماندهی، ریزی،برنامه مسأله،حل جمله از شناختی عملکرد در هاییآسیب

محمدزاده، نریمانی، میکائیلی و شاه (.2007، 7باشد )آردیالمی یادسپاری مرتبط به هایمهارت و شناختی پذیریانعطاف

اری و گپذیری شناختی در افراد مبتال به سوءمصرف مواد، سیدر پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین انعطاف( 1393بشرپور)

                                                           
1. Botvin & Kantor 
2. UNODC  
3. cognitive flexibility 
4. Zong 
5. Dennis & Vander Wal 
6. Olesperger, Danilmier & Jacquham 
7. Ardila 
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تر است. شیخ پایین مبتالء به سوءمصرف مواد دپذیری شناختی در افراعطافصورت کهانافراد عادی تفاوت وجود دارد . بدین

های بینی گرایش به مصرف مواد بر اساس سیستم( در تحقیقی با عنوان پیش1395ی )االسالمی، کیانی، احمدی و سلیمان

 این نتیجه رسیدند که بین سیستمآموزان به پذیری شناختی و تحمل آشفتگی در دانشرفتاری، انعطاف یساز و بازدارندهفعال

 پذیریانعطاف ی رفتاری،بازدارنده سیستم بین و مثبت، رابطه ی آموزاندانش در مواد مصرف به گرایش با رفتاری سازفعال

 .دارد وجود منفی یرابطه مواد مصرف به باگرایش آشفتگی تحمل و شناختی

ک لف، ادراهای مختپذیری شناختی )ادراک گزینهبین انعطاف شود این است که آیاسوالی که در اینجا مطرح می حال

ه اعتیاد بآمادگی  نتواآموزان رابطه وجود دارد؟ و آیا میتوجیه رفتار( با آمادگی به اعتیاد دانشادراک پذیری و کنترل

 یه رفتار(توجراک ادپذیری و های مختلف، ادراک کنترلپذیری شناختی )ادراک گزینهبراساس انعطاف آموزان رادانش

 ؟بینی کردپیش

 روش تحقیق 
ی بین باشد که براساس آن رابطهمیتوصیفی از نوع همبستگی و از نظر روش،  یپژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربرد

بین با پیش به عنوان متغیرهای پذیری و ادراک توجیه رفتار(های مختلف، ادراک کنترلپذیری شناختی )ادراک گزینهانعطاف

 میتمای آماری پژوهش را جامعهبه عنوان متغیر مالک مورد بررسی قرار گرفته است. آموزان مادگی به اعتیاد دانشآ

دادند که از میان آنها با استفاده از روش می تشکیل 1396-97تحصیلی های شهر چالوس در سالآموزان پسر هنرستاندانش

ده ذیل استفا ارهایابزها از عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده بهآموز دانش 180گیری در دسترس تعداد نمونه

 شد.

( ساخته شد و تالش هایی در جهت تعیین 1992توسط وید و بوچر ) 8مقیاس آمادگی به اعتیادمقیاس آمادگی به اعتیاد:  -

-ه اعتیاد است که با توجه به شرایط روانیاست. این پرسشنامه، مقیاس ایرانی آمادگی بروایی آن در کشور ایران صورت گرفته

(. این پرسشنامه از دو 1387(، ساخته شد )به نقل از زرگر، نجاریان و نعامی، 1385ی ایرانی توسط زرگر )اجتماعی جامعه

صفر گذاری هر سؤال بر روی یک پیوستار از باشد. نمرهی دروغ سنج میماده 5ماده به اضافه  36عامل تشکیل شده و دارای 

معکوس خواهد  21و  15، 12، 6گذاری در سواالت شماره ی نمره)کامالً موافقم( می باشد. البته این شیوه 3)کامال ًمخالفم( تا 

شود. برای بدست می 33و 21، 15، 13، 12باشد که شامل سواالت شماره شد. این پرسشنامه دارای عامل دروغ سنج می

جموع امتیازات تک تک سؤاالت )به غیر از مقیاس دروغ سنج( را با هم جمع نمود. این نمره آوردن امتیاز کلی پرسشنامه باید م

باشند و برعکس. دهنده برای اعتیاد میی آمادگی بیشتر فرد پاسخرا خواهد داشت. نمرات باالتر به منزله 108تا  0ای از دامنه

فرد پاسخ  یآمادگانگریب54تا  36 نیب نمره، است نییدر حد پا دایاعت یفرد پاسخ دهنده برا یآمادگ انگریب 36تا  0 نینمره ب

این باشد. یدر حد باال م ادیاعت یفرد پاسخ دهنده برا یآمادگانگریب 54باالتر از  نمرهو  در حد متوسط است ادیاعت یدهنده برا

به رفتارهای ضداجتماعی، میل به باشد. آمادگی فعال مربوط پرسشنامه ترکیبی از دو عامل آمادگی فعال و آمادگی منفعل می

ها مربوط به عدم مصرف مواد، نگرش مثبت به مواد، افسردگی و هیجان خواهی و در عامل دوم )آمادگی منفعل( بیشترین ماده

 استفاده روش دو از مقیاس این روایی محاسبه جهت( 1387) همکاران و زرگر پژوهش باشد. درورزی و افسردگی میجرأت

 سازه روایی. استداده تمییز یکدیگر از خوبی به را معتاد غیر و معتاد گروه دو اعتیاد به آمادگی پرسشنامه مالکی، یروای در. شد

 دارمعنی که است شده محاسبه 45/0 بالینی عالئم بالینی فهرست ای ماده 25 مقیاس با آن کردن همبسته طریق از مقیاس

 (.1387 همکاران، و زرگر) باشدمی مطلوب حد در که شد محاسبه 90/0 اخکرونب آلفای روش با مقیاس اعتبار. باشد می

ساخته شده است،  (2010)دنیس و وندروال  که توسط 9پذیری شناختیانعطاف مقیاس پذیری شناختی:مقیاس انعطاف -

رد برای چالش ناختیکه در موقعیت فشپذیری سؤالی استو برای سنجش نوعی از انعطاف 20 یک ابزار خودگزارشی کوتاه

ای درجه 7گذاریآن براساس یک مقیاس ی نمرهرود. شیوهاست، به کار می مزینی افکار ناکارآمد با افکار کارآمد الزگوجای

                                                           
8. Susceptibility Addiction scale  
9. Cognitive flexibility scale 
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، 5، تا حدودی موافقم 4، نظری ندارم 3، تا حدودی مخالفم 2، مخالفم 1ی بسیار مخالفم عدد باشد که به گویهلیکرتی می

به صورت ( 17و  11، 9، 7، 4، 2)گذاری در سؤاالت گیرد که این نمرهیتعلق م 7سیار موافقم عدد ی بوبه گویه 6موافقم 

پذیری باال و نمره در این مقیاس نمره باال به معنای انعطاف باشد.می140ه نمر ثرحداکو 20باشد.حداقل نمره معکوس می

، 13، 12، 6، 5، 3ی های شمارهگویه)های مختلف راک گزینهمل: عامل اداهای آن شمؤلفهپذیری پایین است. پایین انعطاف

و عامل ادراک توجیه ( 17، و 15، 11، 9، 7، 4، 2، 1ی های شمارهگویه)ذیری پعامل ادراک کنترل(، 20و  19، 18، 16، 14

ختار اپرسشنامه از س در پژوهشی نشان دادند که این( 2010)باشد. دنیس و وندروال می( 10 و 8ی مارهشهای گویه)رفتار 

های مختلف و را و روایی همزمان مناسبی برخوردار است. این پژوهشگران نشان دادند که دو عامالدراک گزینهگعاملی، رواییهم

رای آن با مقیاس گدر نظر گرفته شد. روایی همم ادراک توجیه رفتار یک معنی دارند و عامل کنترل به عنوانخردهمقیاس دوّ

کل مقیاس، بوده است. این پژوهشگران اعتبار به روش آلفای کرونباخ را برای  75/0شناختیمارتین و رابین پذیری انعطاف

و  75/0، 81/0و با روش باز آزمایی به ترتیب  84/0، و 91/0، 91/0های مختلف به ترتیب پذیری و ادراک گزینهادراک کنترل

پذیری، ادراک های اداراک کنترلو خرده مقیاس 71/0کل مقیاس را  یایبازآزم اعتباربه دست آوردند. در ایران، ضریب  77/0

سلطانی، شاره، بحرینیان و اند )گزارش کرده 57/0و  72/0، 55/0های مختلف و ادراک توجیه رفتار را به ترتیب گزینه

و  89/0، 87/0به ترتیب ها برای خردهمقیاسو  90/0مقیاس را  ران ضرایب آلفای کرونباخ کلگاین پژوهش(. 1392فرمانی،

 اند.گزارش نموده 55/0

 هایافته
 توصیفی متغیرهای پژوهش هایآماره: 1جدول 

 انحراف معیار میانگین حجم نمونه هامتغیر

 60/4 69/36 180 های مختلفادراک گزینه

 64/3 42/27 180 پذیریادراک کنترل

 89/1 22/7 180 ادراک توجیه رفتار

 05/8 33/71 180 پذیری شناختیانعطاف

 99/10 14/53 180 آمادگی به اعتیاد

و  69/36های مختلف به ترتیب برابر با نگین و انحراف معیار ادراک گزینهشود، میامشاهده می 1طور که در جدول همان

میانگین و انحراف معیار ادراک توجیه  ،64/3و  42/27به ترتیب برابر با  پذیریکنترل، میانگین و انحراف معیار ادراک 60/4

و  05/8و  32/71پذیری به ترتیب برابر با ، میانگین و انحراف معیار نمره کل انعطاف89/1و  22/7رفتار به ترتیب برابر با 

 است.  99/10و  14/53میانگین و انحراف معیار آمادگی به اعتیاد به ترتیب برابر با 
و ادراک توجیه رفتار( با آمادگی  پذیریکنترلهای مختلف، ادراک پذیری شناختی )ادراک گزینهنعطاف: ماتریس همبستگی بین ا2جدول 

 آموزاندانش به اعتیاد

 هامتغیر
های ادراک گزینه

 مختلف

ادراک 

 پذیریکنترل

ادراک توجیه 

 رفتار

پذیری انعطاف

 شناختی

آمادگی به 

 اعتیاد

     1 های مختلفادراک گزینه

    1 53/0 پذیریرلکنتادراک 

   1 20/0 36/0 ادراک توجیه رفتار

  1 52/0 80/0 89/0 پذیری شناختیانعطاف

 1 -42/0 -38/0 -30/0 -35/0 آمادگی به اعتیاد
p<0.01 

، p<01/0) آموزاندانش های مختلف با آمادگی به اعتیادادراک گزینهی مولفهشود، بین مشاهده می 2طور که در جدول همان

35/0-r=آموزاندانش با آمادگی به اعتیاد پذیریکنترلادراک  یمولفه (، بین (01/0>p ،30/0-=r بین ،)ادراک ی مولفه

 پذیری شناختی با آمادگی به اعتیادبین انعطافو  (p، 38/0-=r<01/0) آموزاندانش توجیه رفتار با آمادگی به اعتیاد
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 نفی معناداری وجود دارد. ی مرابطه ،(p ،42/0-=r<01/0) آموزاندانش
پذیری شناختی )ادراک انعطاف هایمولفه براساس آموزاندانش بینی آمادگی به اعتیادجهت پیشنتایج تحلیل رگرسیون : 3جدول 

 و ادراک توجیه رفتار( پذیریکنترلهای مختلف، ادراک گزینه

 F Sig تعدیل شده R 2R R مدل

1 46/0 21/0 19/0 38/16 01/0 

 بینبرای متغیر پیش tب بتا و آزمون معناداری ضرای
 B STE  T Sig بینمتغیرهای پیش متغیرمالک

 آمادگی به اعتیاد

 01/0 48/10 - 95/11 36/125 مقدار ثابت

 04/0 -97/1 -16/0 36/0 -70/0 های مختلفادراک گزینه
 04/0 -02/2 -15/0 43/0 -87/0 پذیریلادراک کنتر

 01/0 -10/4 -29/0 75/0 -09/3 فتارادراک توجیه ر

های آموزان براساس مولفهآمادگی به اعتیاد دانشدرصد از واریانس  21شود، تقریباً مشاهده می 3طور که در جدول همان

 Fنسبت بینی است. قابل پیش و ادراک توجیه رفتار( پذیریکنترلهای مختلف، ادراک پذیری شناختی )ادراک گزینهانعطاف

از میان باشد. پذیری شناختی معنادار میهای انعطافبیانگر این است که رگرسیون متغیر آمادگی به اعتیاد براساس مولفهز نی

 با بتای پذیریکنترلی ادراک ، مؤلفه-16/0های مختلف با بتای ی ادراک گزینهپذیری شناختی، مؤلفههای انعطافمولفه

آموزان را آمادگی به اعتیاد دانشتوانند می به طور منفی معناداری ،-29/0با بتای  ی ادراک توجیه رفتارمؤلفه ،-015/0

 .بینی کنندپیش

 گیریبحث و نتیجه
های مختلف، پذیری شناختی )ادراک گزینهآموزان براساس انعطافبینی آمادگی به اعتیاد دانشپیشپژوهش حاضر با هدف 

و  پذیری شناختیها نشان داد که بین انعطافانجام گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده پذیری و ادراک توجیه رفتار(ادراک کنترل

ی آموزان رابطهو ادراک توجیه رفتار( با آمادگی به اعتیاد دانش پذیریادراک کنترلهای مختلف، )ادراک گزینه های آنمولفه

ی مولفه های مختلف،ادراک گزینه یری شناختی، مولفهپذیهای انغطاف، از میان مولفهدارد. همچنینمنفی معناداری وجود 

د. نآموزان را داربینی آمادگی به اعتیاد دانشطور منفی معناداری توان پیشبه ادراک توجیه رفتار یمولفه پذیری وادراک کنترل

 باشد.(، همسو می1395ان )السالمی و همکارشیخ ا ( و1393و همکاران ) محمدزادهشاههای با یافته پژوهش حاضر هاییافته

های مهم کارکرد اجرایی )کارکردهای عالی شناختی پذیری شناختی یکی از مؤلفهتوان گفت که انعطافدر تبیین این یافته می

باشد. کارکردهای اجرایی مسئول تنظیم و کنترل رفتارها، هیجانات و افکار ما هنگام مواجهه با محیط و فراشناختی( می

توان گرایش نوجوانان به مصرف مواد و سوءمصرف مواد مخدر را مرتبط با ضعف یا نارسایی رشدی نابراین، میباشند، بمی

(. ضعف در کارکرد اجرایی 1392؛ به نقل از ابراهیمی قوام، 2006کارکردهای اجرایی مغز نوجوانان دانست )کربوس و هادگ، 

نشده و پرمخاطره از جمله مصرف و خطر اقدام به رفتارهای کنترل های پرشود که نوجوان هنگام مواجه با موقعیتسبب می

های مختلف جهت حل سوءمصرف مواد داشته و همچنین در برخورد با یک مشکل در رسیدن به هدف، قادر به استفاده از شیوه

پذیری عبارت دیگر انعطافتری که تقویت کننده هستند را برگزینند و به های مطلوبآن مشکل نباشند، یا اینکه نتوانند هدف

در کارکرد  صها حاکی از آن است که نقنتایج پژوهششناختی الزم جهت حل مسأله هنگام مواجهه با مشکل را نداشته باشند. 

مصرف مواد در بین معتادین  شود و این موضوع با گرایش بهپذیری شناختی میاجراییتغییر آمایه منجر به ضعف در انعطاف

ونه تبیین کرد گپذیری شناختی را در گرایش به مصرف مواد اینتوان نقش کارکرد اجراییانعطافر میگاز سویی دیارتباط دارد. 

توانند در پذیری شناختی پایینیدارند، نمیا موقعیت مصرف مواد نوجوانان وجوانانی که توانایی انعطافب مواجهه گامکه هن

ری به غیر از مصرف مواد را برگزینند یا اینکه گدی هایمواد، هدف رفمصدهنده از جمله های پاداشمواجهه با موقعیت

 ری به غیراز مصرف استفاده کنند. همچنین در نوجوانی و اوایل جوانی بعد از شکست در یک هدفگای دیراهبردهای حلمسأله

ری شود، یگن هدف جهتی آکنندهتقویت دارد که فرد به سمت مواد مخدر به عنوان جانشین بیشتریمهم شخصی احتمال 



 

6 

 

توانند به هدف، نمی رسیدنمواجه با شکست در گام شناختی پایینی دارند هن پذیریزیرا نوجوانان و جوانانی که انعطاف

ری را برای رسیدن به همان هدفانتخاب کنند، در نتیجه به دلیل گهای دیزین کنند یا اینکه راهگتری را جایمطلوب هایهدف

. در مجموع کنندشکست، به سمت مصرف مواد مخدر گرایش پیدا می ی برای رهایی از فشارهای روانیناکامی و درماندگ

باشد که با پذیری شناختی از جمله متغیرهایی میتوان به این نتیجه رسید که انعطافهای این پژوهش میبراساس یافته

( چالوس شهر) خاص جغرافیایی منطقه به بودن محدودود. آموزان بتوان شاهد کاهش آمادگی به اعتیاد در دانشافزایش آن می

 متغیرهای سنجش برای خودگزارشی ازابزارهای جغرافیایی و استفاده مناطق سایر به آن نتایج تعمیم امکان بودن محدود و

 لولی،مع و علّت روابط به دستیابی و نتایج بیشتر پذیریتعمیم جهت های پژوهش حاضر بود.از جمله محدودیت پژوهش

 روش به امکان صورت در و تحصیلی مقاطع سایر آموزاندانش روی جفرافیایی دیگر، مناطق در را هاییپژوهش چنیناین

 . دهند انجام آزمایشی

 منابع
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