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آموزان پسر دبیرستانی مورد بررسی قرار با گرایش به اعتیاد در دانش خودکار امدیرابطه پژوهش حاضر با هدف بررسی  

دبیرستان سطح شهر  13آموزان بین دانشآموز پسر بودند که از نفر دانش 283شرکت کنندگان پژوهش شامل  گرفت.

و مقیاس گرایش به اعتیاد وید   خودکار آمدی شررهای پژوهش، پرسشنامه متغیرهای گیریاندازه برایانتخاب شدند. جیرفت 

ها نشان داد که بین یافتهو بوچر مورد استفاده قرار گرفتند.  به منظور تحلیل داده ها از روش آماری همبستگی استفاده شد.

توان نتیجه گرفت که (. بنابراین میp<001/0منفی و معنی داری وجود دارد)  خودکار امدی با گرایش به اعتیاد  رابطه

  د.بینی کنآموزان پیشد گرایش به اعتیاد را در دانشتوانخودکارامدی می

 

 دانش اموزان ، گرایش به اعتیاد.خودکار امدی واژه های کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مقدمه

مطالعات انجام شده . کند می تهدید را نوجوانان ویژه به ها انسان که همه است بالهایی از یکی مخدر مواد به اعتیاد

نشان دهنده ابتالی درصد باالیی از جوامع انسانی به سوء مصرف مواد است که در طول سال های اخیر در بیشتر کشورها 

و منابع انسانی به ویژه نوجوانان و جوانان را که نسبت به دیگر افراد جامعه در گرایش به سوء مصرف مواد آسیب  افزایش یافته

داشتن  و جغرافیایی موقعیت به توجه با ایران در .(Ganji,2004‘پذیر تر هستند را به شدت مورد تهدید قرار داده است)

 می تولید مخدر تن مواد 3500 از بیش ساالنه که پاکستان و فغانستانکشور ا دو با مشترك مرز کیلومتر 2000 به نزدیك

نشان  موجود آمارهای.هستیم جوانان و بین نوجوانان در اعتیاد افزون روز گسترش شاهد کشور، بودن جوان همچنین و کنند

 اعتیاد به سالگی 24تا  20 بین ها آن درصد 28 و دارند سن سال 19از  کمتر ایران معتادین درصد 16 حدود که دهند می

دوره نوجوانی دوره بحران رشد و نمو است که از نظر جسمی و روانی تحوالت بسیار  (.Bahrini.2014آوردند ) می روی

عمیقی در فرد ایجاد می کند و باعث می شود نظم جسمانی و روانی نوجوانان به هم بخورد. نوجوانان در این دوره  از لحاظ 

سوء (. از سویی دیگر Khalili 2011تجربه محدود و از نظر اجتماعی بسیار شکننده و تاثیر پذیر هستند) عاطفی  نارس، از نظر

مصرف مواد با رفتارهای مخاطره آمیز زیادی مانند نابودی دارایی های شخصی، افزایش خشونت، افزایش رفتاهای پر خطر 

 (.Reed,2009ت روانی و افکار خودکشی ارتباط دارد)جنسی و بیماری های سرایت کننده ای مثل ایدز، افزایش اختالال

    ل بنابراین دالیل زیادی برای مطالعه عامل هایی که منجر به گرایش مواد می شوند وجود دارد. احتماال برخی از این عوام

 مفهوم. باشند یا خودکارامدی زای شدید، مدل های خانوادگی ضعیف و حوادث فشار می توانند ژنتیکی، روان شناختی

 بندورا، اوست. اجتماعی -ی شناختی نظریه های جنبه از یکی که است گرفته شکل  بندورا آلفرد توسط خودکارآمدی،

 است، میل مطابق که عملی انجام دادن برای ها توانایی ادراك به که داده ارایه مرکزی مفهوم یك عنوان به را خودکارآمدی

 بر تاثیرگذاری چگونگی و برخورد ی نحوه ولی اجتماعی است نیروهای تاثیر تحت رفتار دیدگاه، این در .کند می اشاره

 ها موقعیت نیز انسان دهد، می شکل را انسان محیطی، شرایط که قدر همان بنابراین، .است فرد اختیار در اجتماعی نیروهای

 (Kadivar,2006پذیرد)  می تاثیر دیگران از و گذارد می تاثیر دیگران بر کند، انتخاب می را

 این .دارد یکپارچگی اجتماعی رابطه و باالتر موفقیت بیشتر، سالمت با خودکارآمدی، که دهد می نشان ها، پژوهش

 -اجتماعی تغییرات و شغل انتخاب ، سالمت و هیجانی، اختالالت تحصیلی، موفقیت قبیل از مختلفی های حیطه در مفهوم،



این پژوهش به بررسی رابطه  و نقش مهم خوکارامدی لذا با توجه به مطالب ذکر شده .(1996Fuchsدارد ). کاربرد سیاسی

 دبیرستانی پرداخته است.آموزان نشدادر خودکارامدی با گرایش به اعتیاد 

 

 روش پژوهش

آموزان پسر دبیرستانی این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش

نفر بود. که به  1052بود که تعداد آنان بنابر اعالم اداره آموزش و پرورش شهر جیرفت  97-96ه تحصیل در سال مشغول ب

نمونه با استفاده از جدول دبیرستان سطح شهر انتخاب شدند. حجم  13آموزان از بین دانش سادهری تصادفی گیروش نمونه

 نفرتعیین شد.  283مورگان 

 

 

 گیریابزارهای اندازه

 همکاران و شرر خودکارآمدی باورهای پرسشنامه از دانشجویان، خودکارآمدی باورهای سنجش به منظور خودکارامدی:-الف

 ماده هر برای .باشد می ماده 17 دارای شده، گرفته نظر در عمومی خودکارآمدی برای که این مقیاس .شد ( استفاده1982)

 نمرات و تر قوی خودکارآمدی بیانگر نمرات باالتر .گیرد می تعلق امتیاز 5 تا 1 ماده هر بر شده است که پیشنهاد پاسخ 5

با استفاده از الفای کرونباخ ضریب پایایی برابر ( 1388)نیجها پژوهش در .باشد می تری ضعیف خودکارآمدی بیانگر تر پایین

بر روی  ساین مقیا گرفت، انجام براتی توسط مقیاس، این روایی و اعتبار بررسی منظور به کهدیگر  وهشیپژ است. در 74/0با 

با  دارزیابیخو و نفس  عزت سمقیا( به دست امده از دو  61/0همبستگی ) شد که اجرا دبیرستان دانش اموز سوم 100

 .بود مقیاس این سازه روایی تأیید جهت در مقیاس خودکارآمدی

 

 تعیین برای هایی تالش و اند ساخته (1992) و بوچر وید را اعتیاد به آمادگی مقیاس اعتیاد: به آمادگیمقیاس  -ب

به  توجه با (1385) زرگر که است اعتیاد به آمادگی مقیاس ایرانی پرسشنامه این است. گرفته صورت ایران کشور در آن روایی

 ماده دروغ 5 فه اضا به ماده 36 و شده تشکیل عامل دو از پرسشنامه این.  است ساخته ایرانی جامعه اجتماعی  روانی وضعیت

 از مقیاس این محاسبه روایی سؤال به صورت صفر و یك) بلی و خیر( نمره گذاری می شود. برای هر گذاری نمره. دارد سنج

 داده تمیز یکدیگر خوبی از به را غیرمعتاد و معتاد گروه دو اعتیاد، به آمادگی مالکی پرسشنامة روایی در شد. استفاده روش دو

 محاسبه 45/0( -scl 25)  بالینی عالیم فهرست ایماده 25 مقیاس با آن همبسته کردن طریق از مقیاس سازة است. روایی



 است در حد مطلوب که شد محاسبه 9/0کرونباخ  آلفای روش با مقیاس پایایی .بود معنادار 0001/0سطح  در است که شده

 به دست آمد. 87/0پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر (. 19)

 

 

 هایافته

 

 تعداد، میانگین و انحراف استاندارد گرایش به اعتیاد و خودکارآمدی:1جدول 

انحراف  کمینه بیشینه کجی کشیدگی

 استاندارد

 متغیر تعداد میانگین

36/0- 30/0- 59 25 67/10 71/

59 

 خودکارآمدی 283

62/0- 41/0 15 5 83/5 69/

15 

 گرایش به اعتیاد 283

 

( است. میانگین نمرات 69/15)گرایش به اعتیاد همان طور که در جدول فوق مشهود است، میانگین مربوط به متغیر 

باشد، نشان دهنده مطلوب بودن  ±2است. در صورتی که شاخص های کجی و کشیدگی متغیرها بین  71/59 خودکارآمدی

  ±2وضعیت نرمال بودن متغیرها برای انجام تحلیل های پارامتری است. در این مطالعه همگی کجی و گشیدگی متغیرها بین 

 بود. 

 

 نتایج ماتریس همبستگی بین گرایش به اعتیاد و خودکارآمدی: 2 جدول

 متغیر 1 2

 خودکارآمدی -1 1 

 اعتیاد گرایش به -2 **-36/0 1

 (283 N=) (001/0>p )** 

رابطه منفی و معنی داری  در سطح  (-=36/0r) شود، بین گرایش به اعتیاد و خودکارآمدیفوق مالحظه می همان طورکه درجدول

 .( p<001/0)رابطه وجود دارد درصد اطمینان دارد. بنابراین بین گرایش به اعتیاد و خودکارآمدی 99/0

 

 



 

 

 بحث و نتیجه گیری

 داری وجود دارد ومعنیمنفی با گرایش به اعتیاد رابطه  خودکارآمدیدهد که بین های این پژوهش نشان مییافته 

همکاران  و بندورا های یافته نتایج با یافته این د.کنبینی میداری پیشبه طور معنیگرایش به اعتیاد را خودکارامدی 

 . در تبیین این نتایج می توان چنین گفت که ( همخوانی دارد2007) شوارتزر(، 2007و همکاران ) یمی (، اوگون1997)

 سالمت روانی از دارند، باالتری خودکارآمدی ی نمره که افرادی و دارد بدنبال را روان سالمت بهبود خودکارآمدی افزایش

 به ها آن ابتالی از تواند می شود، خودکارآمدیافزایش  باعث آموزان دانش در که هاییراه ایجاد بنابراین برخوردارند؛ بیشتری

کمتر به افراد این در نتیجه  دهد. افزایش محیط با را ها آن سازگاری و قدرت کند جلوگیری حدی روان تا سالمت اختالالت

های ه شود در مدارس با برگزاری کارگالذا پیشنهاد می .شوندسمت رفتارهای انحرافی مانند سوء مصرف مواد کشیده می

 مدی دانش اموزان را باال برد.اموزشی سعی شود تا خودکار آ
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