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در بین  مواد مصرفسوءغیرمنطقی با گرایش به باورهای مذهبی و  گیریجهترابطه 

 نوجوانان

 

  (مسئول ۀدانشگاه پیام نور، تهران، ایران، نویسند ،مربی گروه علوم تربیتی) محمد بهرامی

ba_mohammad2003@yahoo.com 

 (دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ،ستادیار گروه روانشناسیا)مریم روشن 

lightmaryv74@yahoo.com 

 

 چکیده

متههیی و باورهتای ریرمقط تی بتا  گیریجهت پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه 

ایتن پتژوهش ان نتوم هتییت  ی  .انجام شتد نوجوانانمواد در بین  مصرفسوءگرایش به 

ان پیتر م طتم م وستطه دوم آمتوندانشنفتر ان  912بر ای مش تل که بر روی نتونه اس  

و ترکییتی   ووشته ای تصتاد(ی    گیریروش نتونه .ه اس شهرس ان شاهین دژ انجام شد

  و 1291متتههیی آورتتور    گیریجهتت  ، 1831آمتتادگی ای یتتاد نرگتتر   یهانامهپرستتش

ج نشتان داد کته   بتر روی نتونته ان بتابی اجترا شتد.ن ای1831باورهای ریرمقط ی اهوان  

مههیی بیرونی و باورهای ریرمقط ی رابطه مثی   گیریجه مواد با  مصرفسوءگرایش به 

دارد. ن ایج تحلیل رگرسیون  معقادارمههیی درونی رابطه مقفی و  گیریجه و با  معقادارو 

 11مههیی بیرونتی و درونتی و باورهتای ریرمقط تی در مجتتوم  گیریجه نشان داد که 

تتوان گفت  کته  میکققتد.متی بیقتیپیشمتواد را  مصرفسوءبه  گرایشواریانس درصد ان 

 ستاننمیقهی دیقی و مههیی درونی ان جتله یوامتل هاباورهای ریرمقط ی و نداش ن ن رش

متورد توجته متواد  مصرفسوءباشقد که باید در درمان و پیش یری ان میمواد  مصرفسوء

 .قرار گیرند

 گیریجهت متههیی درونتی،  گیریجهت متواد،  مصترفسوء گرایش به :هاکلیدواژه

 مههیی بیرونی، باورهای ریرمقط ی 
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 مقدمه. 1

م عتددی  ای یتادیپیشی هانمیقهروانی و اج تایی اس  که بیتاری جیتانی یای یاد نوی

ی را آمتادگی اب لتا ای یادپیشتوان این یوامل میکققد. میگیری آن ن ش اساسی ایفا در شکل

 یاد نام نهاد. آمادگی اب لا به ای یاد، باورهای (ترد در متورد ن یجته و یاقیت  هتر کتار و به ای

  . 9009، 1شود  گاوان رمیارنشی که (رد برای این ن یجه قائل اس ، قلتداد 

ی ا(راد راجم به مواد و پیامدهای مقفی و هاگرایش به مصرف مواد را در باورها و ن رش

بتا  تیبقابراین گرایش بته مصترف متواد ارتیتات میت  ی .اندردهکتعریف  هامثی  مصرف آن

بودن و میتاان پتهیرش اج تتایی متواد، قانونیان  های ن رشی ا(راد ان قییل درک آنهاحونه

حاوا  و پیامتدهای ووشتایقد مصترف متواد و ریتره دارد و  ضررهای ناشی ان مصرف مواد

ف متواد در ا(تراد براستاا باورهتا و  . پس گرایش به مصتر1233، 9سارووا و مک کلقدون 

وابی  ی به مواد یا ای یاد به متواد مبتدر در هتته  د.شومیبه مواد ارنیابی  های آنهان رش

شود و به ا(راد و اقشار واصتی میمشارل، سطوح تحصیلی و طی ه اق صادی، اج تایی دیده 

ن، تلتاش آی درمتان هااو صاص ندارد. با توجه به شیوم باوای وابی  ی به مواد و دشتواری

ی مب لف بییار ضتروری است  هابرای شقاسایی یوامل وطر اب لا به این مشکل در جتعی 

  .1833، به ن ل ان قاضی نژاد و ساواوان پور، 1223، 8 اندرسون

تواند در کاهش مصرف مواد ن تش متریری داشت ه باشتد، داشت ن میکه  ان جتله یواملی

دگی یتک اقتدام ی  تادا  متههیی در تتتام مراحتل ننتاای  ادا  متههیی است  و ت ویت  

کققده برای کاهش او لاوا  روانی و مشکلا  ناشی ان آن مانقد وودکشی، ای یاد به پیش یری

در  1 . آورتور 1829، احتتدیو  ، کردمیرنامواد مبدر، ا(یردگی و اضطراب اس   اصغری

را به دو نوم  هاا(راد، آندیقی  گیریجه شقاسی اج تایی بر حیب روانگی ره شبصی  و 

                                                           
1. Galanter 

2. Sarvela & McClendon 

3. Anderson  

4  . Allport 
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ت یتی  کترده است . ان نآتر آورتور ، ا(تراد دارای  9و بیرونتی 1مههیی درونتی گیریجه 

مههیی بیرونتی، بته وحتاظ نآتری دارای باورهتای متههیی هیت قد. در دیتدگاه  گیریجه 

مههیی بیرونی، مههب اباار ارضای نیانهای اوویته (ترد وواهتد بتود. ان دیتدگاه  گیریجه 

ی دیقی، متههب هامههیی درونی ضتن درون سانی ارنش گیریجه ور ، ا(راد دارای آور

، دین دارای کقش وری وودمب اری و گیریجه گیرند. در این میرا به مثابه هدف در نآر 

  . 1291، 8شود  آورور  و راامیمی  لی شده و به ان یاه برتر میدل 

اج تتایی تتیییر دارنتد. امتا نداشت ن در گی رش ایتن آستیب  یوامل مب لف دی ری نیا

ترین یوامل به دام ا( ادن نوجوانتان و ی اصووی و مداوم ان مه هااطلایا  صحیح و آمونش

ی ناشتی ان آن هاجوانان اس . م یسفانه اطلایا  دردس را مردم در متورد ای یتاد و آستیب

ا و ی ایتد نادرست ی در گتاه باورهت ،براینبییار اندک و در بییاری موارد اش یاه اس . یلاوه

ان جتلته  کقتد.میمورد مواد و ای یاد در بین مردم رواج دارد که اوضام را بدتر و پیچیده تر 

، مصترف تفریحتی مقجتر بته ای یتاد دشتوتینایقکه مصرف ویلی ک  مواد مقجر بته ای یتاد 

ب کتردن دارد. ایتن باورهتای رلتأ م یستفانه موجتتجربهشود و هر چیای ارنش یکیار تین

 دست جردی، ،، به ن ل ان شهریاری1821کروی،  د شومیگی رش آوودگی و ای یاد در جامعه 

در  تتیوجود تفکرا  و باورهای ریرمقط ی ن ش مه  .1829، و رمضانی کیبانیناده، حج 

کققد. وجتود تفکترا  و باورهتای میشقاسی و (رآیقد درمان ا(راد وابی ه به مواد بانی سیب

 . 9001، 1شتود  گاست فریقدمتی اوم  درمان و بانگش  دوباره بیتتاری ریرمقط ی بایث م

 باورهای ریرمقط ی دو ویژگی دارند:

  ؛شوندمیبیان  با کلتا  باید و ح تاً آمیای هی قد که معتوواًتعصبتوقعا  وشک و 

                                                           
1  . intrinsic 

2  . extrensic 

3  . Ross 

4. Gastfriend 
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 ی هاحاصتل ایتن توقعتا  هیت قد و ان یتاب سان، کته معتووتاًآشف هی وودها(لیفه

کققد  پروچیتکا، ترجتته ستید محتتدی، مییا( ه ایجاد تعتی ان حد نامع ول و بیش 

1833  .  

ی تر باورهتا و گتهارد. بته بیتان دمتیباورها و ا(کار ا(راد اس  کته بتر ر( تار وی ایتر  

نه رویدادها و حوادث. باورهای مقط ی بر  ،گرهای ر( ار وی هی قدی شبص تعیینهان رش

د و بته نشتومتیدهای یاطفی و ر( ار مقط ی در ا(راد یکس باورهای ریرمقط ی مقجر به پیام

  . 9003، 1، (ل ، هوی  و بلانکی ایند  گوردونقکقمیحفظ سلام  روانی وی کتک 

نوم ن رش ا(راد مع اد به مواد مبتدر نتویی تفکتر است  کته متکتن است  مقط تی یتا 

تتوان ایتن تتیی ندارد و به راح ت تیریرمقط ی باشد و ارلب ماهی ی وودکار، ناهشیار و دائ

کقد تتا بته شتقاو  مییی که به مع اد کتک هایکی ان شیوه ،ن رش را تغییر داد. با این حال

 ، اوس ین،وود دس  یابد، بررسی نوم ن رش و ایجاد ن رش مقفی نیی  به مواد اس   بی 

 در . 1829، و تیادست رحتانی  ،دس جانی (راهانی، به ن ل ان 9 (یشچوف، پاوت رن، جاکوبا

  پژوهشی بایقوان (راشتقاو  و سوءمصترف متواد انجتام داد و 9003  8توناتو ،هتین راس ا

ی هتادریا(  ا(راد وابی ه به مواد در م اییه بتا ا(تراد یتادی باورهتای ریرمقط تی و ن رش

ناکارآمدی دارند و مع  د اس  درمان شقاو ی و (راشقاو ی برای ا(راد وابی ه به متواد متریر 

 جهت  گیتریبه مطاوب (وق، هدف پتژوهش حاضتر بررستی رابطته توجه  با شود.میواقم 

 مواد اس . مصرفسوءمههیی و باورهای ریرمقط ی با گرایش به 

 مبانی نظری تحقیق. 2

یکی ان مشکلا  امرون جامعه ما، برولاف دو یا سه دهه قیل، کاهش سن ای یاد اس  که 

د. گاارش د( تر میتارنه بتا متواد مبتدر و باشمیی آماری حاکی ان ادامه این روند هابررسی

                                                           
1  . Gordon, Flet, Hewitt, Blankstein  

2  . Beyth, Austin, Fishchhoff, Palmgren, Jacobs 

3  . Tonato 
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دارد که مصرف مواد مبدر در ارلتب کشتورها ان مییا( ه سانمان ملل نیا بیان جرای  سانمان

ی اویر تغییر یا( ه اس . ایتن هاگرایی در سالجتله ایران ان پیرگرایی چقد دهه قیل به جوان

تتوان بته گیت رش ای یتاد در متی معضل وود پیامدهایی به دنیال داش ه اس  که ان جتله آن

اشتاره کترد. بتا توجته بته جتعیت  جتوان کشتور، ای یتاد بته یقتوان  هامدارا و دانشت اه

ترین معضل جامعه و یاملی برای تیدیل این قشر به نیروی مقفی و مبترب است  و وطرناک

ناده یشیساند  قرمیی جامم میارنه با مواد مبدر را مطرح هااین امر واوم طرح ریای برنامه

در بتین  و ای یاد ان جتله م غیرهای ایر گهار بر گرایش به سوء مصرف مواد  .1831 و ترابی،

 که به بررسی آنها می پردانی : اس نوجوانان جه  گیری مههیی و باورهای ریر مقط ی 

 . جهت گیری مذهبی 2. 1

ایتل کت تری بته مههیی و معقوی باوا، تت گیریجه شواهد حاکی ان آن اس  که ا(راد با 

انتد، ا(ترادی کته ایتتان و مصرف اوکل و سایر مواد دارند. مطاوعا  در این نمیقه تییید کرده

هتا در ستطح ضتعیفی است ، باورهای دیقی و معقوی، احیاا معقا و هتدف در ننتدگی آن

 . هتچقتین باورهتای 1223متواد دارنتد  میلتر،  مصرفسوءآمادگی و اس عداد بیش ری برای 

 کار گر( ه شوند.مواد به مصرفسوءدر م ابل او لاوا   1توانقد به یقوان پادنهرمیمعقوی 

اند مراجعانی که باورهای و نشان داده های هتیو در این نمیقه این امر را تییید کردهیا( ه

های درمانی مرتیأ با ترک اند، در م اییه با مراجعان دی ر ان برنامهمعقوی و دیقی قوی داش ه

؛ 9001 ، 9اند  واتترن و شتا(رس  یال بیش ری کرده و در ایتن نمیقته ییتا  قتدم داشت همواد ا

 . ح ی باورهای معقوی یتیت،، 9000، 1و جاروسیون 9001، 8اوان س و واربرتون و مارگووین

 . مراجعانی که طی (رآیقد درمان 9000مد  تیییر می  ی  دارد  جاروسیون،بر بهیودی طووانی

باورهای معقوی، تغییر ن رش به نندگی، توکل و اتکا بته نیتروی باوتاتر،  بر روی معقویا  و

                                                           
1  . antidote 

2  . Waters and Shafer 

3. Avants, , Warburton, & Margolin  

4. Jarusiewicz 
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توجه به ندای درونی، احیاا معقا در نندگی، قدرشقاسی و هتکاری با دی تران کتار کترده 

، 1وجوی بهیودی و درمان بودند  آرنوود، اوان ا، مارگووین و متارکو بودند، بیش ر در جی 

9009  .  

  در پژوهش وود دریا( قد دانشجویان دارای ن ترش 1829دی  اصغری، کردمیرنا و احت

مصرف مواد دارند در م ابل کیتانی کته گترایش متههیی مههیی درونی گرایش کت ر به سوء

مصتترف متتواد دارنتتد. ن تتایج پتتژوهش رجقیتتراا و بیرونتتی دارنتتد، گتترایش بیشتت ر بتته سوء

ا برای مصرف اوکل و متواد   نشان داد که داش ن ن رش مههیی گرایش جوانان ر9008 9اودر

دهد و حداقل یتلکترد متههب، داشت ن ن تش و باهکاری و ر( ارهای پروطر را کاهش می

و 8وستأ ادوونتدتپهیری اس . پتژوهش دی تری کته حفاظ ی می  ی  در برابر هر نوم آسیب

  در این رابطه انجا شده اس ؛ حتاکی ان آن است  کته باورهتای متههیی و 9010هتکاران  

دهتد. در مصرف مواد را کتاهش میکلییا اح تال آسیب پهیری و گرایش به سوء حضور در

  نشان دادند کته بتین ستطح 1833پژوهش دی ری ودایاری (رد، شهابی و اکیری نردوانه  

دیقداری (رد و گرایش به مصرف مواد دانشجویان رابطه مقفی و معقاداری وجود دارد. بتدین 

ی ان دیقداری قرار داش ه باشد، اح تال گرایش به مصترف ترتیب، هر چه (رد در سطح باواتر

  در پتژوهش وتود دریا( قتد کته 1831 تر اس . نرگر، نجاریان و نعامی مواد در وی پایین

های متههیی پتایین آمتادگی بیشت ری های سرسب ی ک  و ن رشوواه، با ویژگیا(راد هیجان

 برای اب لا به ای یاد دارند. 

  نشتان داد کته ا(تراد مع تاد در م اییته بتا ا(تراد یتادی 9011ی  ن یجه پژوهش هتایون

تواند مشکلا  روانی ا(تراد گیری درونی مههیی میگیری مههیی بیرونی دارند و جه جه 

دهد. نوری پور هق ام درمان ای یاد را کاهش دهد و کارآمدی ا(راد برای درمان را ا(اایش می

های مههیی و سلام  روانتی بطه مثی  بین ن رش  در پژوهش وود به را9019و هتکاران  

                                                           
1  . Arnold, Avants, Margolin, & Marcotte 

2  . Regnerus & Elder 
3  . Edlund 
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  با مترور بییت  و 9018  1اند. در نهای  ایقکه موا، رای و وودرافا(راد مع اد اشاره کرده

مصترف متواد را شده در نمیقه تیییر معقوی  و مههب بتر بهیتود درمتان سوءنه مطاوعه انجام

رر حفتتاظ ی ا(تتراد در برابتتر توانتتد ستتبررستتی کتترده و دریا( قتتد کتته معقویتت  و متتههب می

مصرف مواد باشد و بین معقوی  و مههب و بهیود و ترک مصرف مواد هتیی  ی مثی ی سوء

 وجود دارد.

  باورهای غیر منطقی. 2. 2

باورها مجتویه یا مجتویه های اساسی ان اندیشه هایی هی قد پیرامتون ایقکته جهتان ان 

اً بصور  ح ی  ی ریر قابل تردیتد پهیر( ته جتله جهان اج تایی چیی  ؟ این باورها ت ریی

 :در واقم باورهاشده اند باور در واقم پهیرش هر پهیره واص بصور  ح ی   اس  و 

  آنی و گهرا نیی قد و پهیرش آنها تتام وجود ا(راد را در بر می گیرد، یعقی رنگ

  یاطفی و هیجانی دارند.

 انجتام یتتل و یتا تترک آن را  باورها نمیقه (کری را مهیا می ساند تا (رد نمیقه

: 1893مشبص کقد. در واقم باورها تعیین کققده شیوه یتل هی قد  ستارووانی،

98.  

باورها متکن اس  مقط ی باشقد یا ریر مقط ی، به طور کلی باورهای ریتر مقط تی دارای 

 :هی قدنیر  وصویا 

 .با واقعیا  موجود هتاهقگ و ه  جه  نیی قد  

 د نتی شوند و (رد در صدد آنمایش آنها نیی .یییتوسأ شواهد ییقی ت  

 . به شکل اطلایا  و یا به شکل تصتی  و تصتی  گیری نادرس  اس  

 اجیار و اواام و وظیفه اس ، وشک و انعطاف ناپهیر هی قد. با  

 و ریره در (رد می شود.، ا(یردگی و احیاا گقاه  در نهای  مقجر به اضطراب 

 

                                                           
1  . Moss, Ray, and Woodruff  
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س  که باورهای ریتر مقط تی و ن ترش هتای ناکارآمتد بتر ن ایج پژوهش ها بیان ر آن ا

بب یتاری شتوهانی و بب یتاری شتوهانی مصترف متواد تتیییر دارد. سوءبه گرایش نوجوانان 

  در مطاوعه به بررسی رابطه یتلکرد وانواده و باورهای ریرمقط ی با گرایش به ای یاد 1821 

نشان داد که بتین  ها. ن ایج پژوهش آنان م طم م وسطه شهر ایلام پرداو قدآموندانشدر بین 

داری وجود دارد و یتلکرد ناساو  معقاباورهای ریرمقط ی و گرایش نوجوانان به ای یاد رابطه 

دهقتده تیتکینتواند (رد را به ست  اس فاده ان مواد میوانواد و ا(اایش باورهای ریرمقط ی 

  ای یادآور سوق دهد.

سانی شقاو ی بر باورهتای ریرمقط تی و ناامیتدی ا(تراد   تیییر رویکرد بان1828  تیکری

مواد را مورد مطاوعه قترار داد و دریا(ت  کته رویکترد بانستانی  مصرفسوءمی لا به او لال 

شقاو ی در کاهش باورهای ریرمقط ی و ناامیدی ا(تراد وابیت ه بته متواد متریر بتوده است . 

ورهتا ریرمقط تی و کتاهش ناامیتدی یود باشقاو ی در به ج وی مداوله بانسانیبراساا ن ای

   نشان 1829ن ایج مطاوعه محتودی   تواند مریر واقم شود.میمواد  مصرفسوءا(راد می لا به 

آوری و ن رش به مواد مبدر رابطته معقتاداری وجتود تابداد که بین باورهای ریرمقط ی با 

تر و ن رش پایینآوری تابدارد. به این صور  کیانی که باورهای ریرمقط ی باواتری دارند 

 تری به مصرف مواد مبدر دارند.مثی 

  باورهای ریرمقط ی را در بین ا(تراد مع تاد و یتادی متورد 1820پور و احتدناده  امین 

م اییه قرار دادند و دریا( قد نتره باورهای ریرمقط ی در ا(راد مع اد بیش ر ان ا(راد یادی بود 

ساو ن باورهای وود، ر( ار و احیاساتشان را دگرگونطری،  توانقد انمیو مع  دند که ا(راد 

باورهای ریرمقط ی را بتا ملاحآتا  آمونشتی و باورهتای مقط تی  باید بقابراین،تغییر دهقد. 

  نشان داد که بیتتاران می لتا بته 1820  و قربانیکاظتی  ،ن ایج مطاوعه قربانی جای این کرد.

 ،یع توبی ادی باورهای ریر مقط ی بیش ری داش قد.شیشه نیی  به ا(راد ی مصرفسوءاو لال 

  در پژوهش وود نشان دادند که بین باورهای ریرمقط ی 1821  مح  ی، امیری و اسفقدیاری
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داری امعقتان شهر کرمانشاه رابطه مثیت  و آموندانشو ن رش نیی  به مصرف مواد در بین 

 ای یاد اس . ساننمیقهیوامل  وجود دارد و ن یجه گر( قد که باورهای ریرمقط ی ان جتله

 مصرفسوءبا توجه به ن ش باورهای مههیی در کاهش آسیب پهیری در برابر  ان یک سو

گاه باورها و ی اید نادرس ی در مورد مواد و ای یاد در بتین متردم رواج  ان سوی دی ر مواد و

ی هتایییر ن رشکقد، ضرور  دارد کته بتا بررستی تتمیدارد که اوضام را بدتر و پیچیده تر 

کته  و بررسی یلتل گترایش آنتان نوجوانانمههیی و باورهای ریرمقط ی بر گرایش به ای یاد 

کققده گرایش به بیقیپیش، ضتن شقاسایی یوامل چهارچوب نآری تح ی، را تشکیل می دهد

 و اقداما  وانم در این نمیقه به یتل آید.  هاای یاد، پیش یری

 شناسیروش. 3

 قیقروش تح .1. 3

پیر  انآموندانشدر این پژوهش هتیی  ی اس . در این تح ی، جامعه کل  روش تح ی،

در حتال تحصتیل  21-29در ستال تحصتیلی  م وسطه دوم شهرس ان شاهین دژ بود کهم طم 

رضتای  بته م وستطه دوم و شرایطی نآیتر م طتم  ،به تح ی،ان آموندانشورود  برایبودند. 

نفتر بتوده کته ان طریت، روش  912شد. حج  نتونه شامل شرک  در پژوهش در نآر گر( ه 

گیتری نتونتهمراحتل روش  ان بتاب شتدند. و تصاد(ی ستاده  ایووشهترکییی  گیرینتونه

دبیرس ان م وسطه دوم  نآامی، (ردوسی، شتاهد،  3بدین صور  بود که ان مجتوم  ایووشه

 دژشاهینشهر و روس اهای  دک ر حیابی، معل ، کاردانش، شهدای اسلام و امام جعفر صادق 

دبیرس ان به صور  تصاد(ی  شتهدای استلام، (ردوستی، شتاهد و نآتامی  ان بتاب  1تعداد 

، ان هر دبیرس ان یک کلاا ان پایه دهت ، یتک هاشدند. پس ان ان باب تصاد(ی این دبیرس ان

ر پایته و سرس در هکلاا ان پایه یانده  و یکی ان پایه دوانده  به صور  تصاد(ی ان باب 

درنهایت  ان . میان آنان تونیتم گردیتد  نامهپرسشصور  تصاد(ی ساده ان باب و هبنفر  90

را  هانامهپرستشدرصتد  21کته شد آوری جتم نامهپرسش 912تونیم شده  نامهپرسش 910
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برای تجایه و تحلیل اطلایا  این پتژوهش ان روش هتییت  ی پیرستون و  .دهدمیتشکیل 

  غیری اس فاده شد.رگرسیون وطی چقدم
 

 هانامهپرسشتوزیع و  گیرینمونهمراحل  -1جدول

 ها(مدارس )خوشه
 گیریمرحله اول نمونه

 )انتخاب مدرسه(

 گیریمرحله دوم نمونه

 )انتخاب کلاس(

 انتخاب تصادفی ساده

 نفر( 22)هر کلاس 

های تعداد پرشنامه

 شدهآوریجمع

گقجوی، نآامی

 (ردوسی، شاهد،

، دک ر حیابی

معل ، کاردانش، 

شهدای اسلام، امام 

 جعفر صادق  م 

 3شهدای اسلام  

 کلاا 

 کلاا 8

 کلاا  1 ان هر پایه 

نامه تونیم پرسش 90

 شد.
19 

 (ردوسی

 کلاا  3 

 کلاا 8

 کلاا  1 ان هر پایه 

نامه تونیم پرسش 90

 شد.
18 

 19شاهد پیرانه  

 کلاا 

 کلاا 8

 کلاا  1 ان هر پایه 

ه تونیم نامپرسش 90

 شد.
11 

 10گقجوی  نآامی

 کلاا  

 کلاا 8

 کلاا  1 ان هر پایه 

نامه تونیم پرسش 90

 شد.
11 

 912جتم :    
 

 تحقیق ابزار .2. 3

با توجته بته شترایأ   1831م یاا ایرانی آمادگی ای یاد: این م یاا توسأ نرگر  اوف  

متاده  89دارای  مل تشکیل شده واج تایی جامعه ایرانی ساو ه شده اس  و ان دو یا-روانی

بته ترتیتب مربتوت بته ر( ارهتای  هادر یامل اول  آمادگی (عال  مادهدروغ سقج اس .  1و 

وتواهی است  و هیجانضداج تایی، میل به مصرف مواد، ن رش مثی  به مواد، ا(یردگی و 

متاده  93 .است مربوت به یدم ابران وجود و ا(یردگی  هادر یامل دوم  آمادگی مقفعل  ماده

، 91، 91، 99، 12، 13، 11، 19، 11، 10، 2، 3، 1، 1، 1، 8آن مربوت به یامل آمادگی (عتال  

متتاده آن مربتتوت بتته آمتتادگی  2  و 11، 10، 82، 83، 81، 89، 81، 81، 80، 92، 93، 91، 99

 ه ، در یامل آمادگی 2باشد و در ضتن ماده   می81، 89، 98، 90، 11، 18، 2، 9، 1مقفعل  

 کاملتاً  ررال بتر روی یتک پیوست ار ان صتفگهاری هتر ستنتره(عال و مقفعل، مش رک اس  
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کته شتامل است  ستقج دروغدارای یامتل  نامهپرسشاین  .اس  کاملاً موا(     8مباوف   تا 

 . اس ها معکوا گهاری آننتره .شودمی 88و  91، 11، 19سراوا  شتاره 

تک سراوا   به ریر باید مجتوم ام یانا  تک نامهپرسشم یان کلی اوردن آبرای به دس  

را وواهتد داشت .  103تتا  0ای ان دامقته. این نتره کردان م ییا دروغ سقج  را با ه  جتم 

بترای  و بتر یکتس.است  دهقده بترای ای یتاد پاسخنترا  باواتر به مقاوه آمادگی بیش ر (رد 

 نامهپرستشست . در روایتی ملتاکی، محاسیه روایی این م یاا ان دو روش است فاده شتده ا

وتوبی ان هت  تشتبیص داد. روایتی ستانه بتهآمادگی به ای یاد دو گروه مع اد و ریرمع اد را 

محاستیه  11/0یلتائ  بتاویقی  ماده ای (هرس  91 یاا کردن آن با مهتیی هم یاا ان طری، 

 20/0دار بود. پایایی م یاا با روش آوفای کرونیاخ معقا 0001/0شد که در در سطح کت ر ان 

   .1831 نرگر، اس  محاسیه شد که در حد مطلوبی 

گیتتری انتتدانهبتترای   1291  متتههیی آورتتور : آورتتور  گیریجهتت  نامهپرستتشب  

متههیی  گیریجهت گویته آن  11متاده ای ستاو  کته  90مههیی یک م یاا  گیریجه 

شقاسی بته بعد ان آن روانسقجد. میرا  مههیی درونی گیریجه گویه دی ر آن  2و  بیرونی

ا بیرونی و درونی ان روی م یاا آورور  ستاو . اای ان م یگویه 91نام (ی ن یک نیبه 

برای سقجش روایی این آنمون در ایران، این نیبه ترجته شد و سرس م بصصتان مب لتف 

با با(  (رهق ی و مههیی ایران شود.  ی م عدد بر روی آن انجام دادند تا م قاسبهاباننوییی

در ایتن  برای سواوا  این م یاا براساا م یتاا ویکتر  تقآتی  شتده است .  گهارینتره

 گیریجهت  91تتا  18ی هامههیی بیرونی و  گویه گیریجه  19تا  1ی هاگویه نامهپرسش

بیرونتی  یریگجه ی هادر تح ی، آورور  هتیی  ی بین م یااسقجد. میمههیی درونی را 

 ، کردمیرنا و احتدیغریدر پژوهش اص .بوده اس  -91/0درونی  گیریجه ی هابا م یاا

 دس  آمده اس . به 99/0یادشده  نامهپرسش  ضریب آوفای کرونیاخ برای 1829 

بتا هتدف ستقجش باورهتای  نامهپرستشن : ایتاهتوانباورهای ریرمقط ی  نامهپرسشج  

است  ای متاده 100باورهای ریرمقط ی جتونا  نامهپرسشوتاه ریرمقط ی اصلاح شده و (رم ک
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در شهر اهوان دوبتاره بررستی  1831در سال ن حاضر توسأ ییادی و مع تدی نامهپرسشکه 

 یاملی به دس  آمد.  1سرال آنمون حهف شد و یک ساو ار  100ماده ان  90شد و 

درجه ای ویکر  بته  1 سرال اس  که آنمودنی براساا م یاا 10دارای  نامهپرسشاین 

 1 است . 1و باواترین درجه برای هر سرال نتتره  1دهد که کت رین درجه نتره میآن پاسخ 

ان دی تران   ، توقم تیییدگویه 11گی در برابر تغییر  ند ان درمانداییار  نامهپرسشیامل این 

 گهارینترهیوه  . شگویه 10میئووی ی هیجانی  بی  و گویه 1 ، اج قاب ان مشکل  گویه 10 

ی   بترا1 و 1،8،9،1سراوی باورهای ریرمقط ی (رم اهتوان بتا او صتاص نتترا    10آنمون 

دهقتده گیترد. نتتره باوتا نشتانمتیی  به شد  مباوف  تا به شد  موا(    صور  هاگایقه

حداکثر نتتره در  .دهقده باور ریرمقط ی پایین اس باورهای ریرمقط ی باوا و نتره پایین نشان

هتا بتا یامل ان طری، روایی یتاملی هت ترا و پایتایی آن 1روایی این  اس . 190این آنمون 

اس فاده ان آوفای کرونیاخ محاسیه گردید. ضریب پایایی کل آنمون ان طری، آوفتای کرونیتاخ 

دست  آمتد بته 31/0برابتر بتا  IBTو  و ضریب هت رای آنمون باورهتای ریرمقط تی 12/0

  .1821، و نمانی مع تدین، بدری، ییادی 

 هایافته. 4

ان شتاوه آموندانشدرصد  91بررسی وصوصیا  (ردی ا(راد تح  مطاوعه نشان داد که 

 13تتا  11ان دردامقه سقی آموندانشبودند.  ایحر(ه(قیدرصد ب یه کارودانش و  89نآری و 

انحتراف  ی توصیفی  میان ین وهاشاوص 1جدول سال قرار داش قد.  19/19سال با میان ین 

و  متههیی  بیرونتی و درونتی  گیریجهت ، متواد مصترفسوءمعیار  م غیرهای گرایش بته 

  دهد.میباورهای ریرمقط ی را برای کل نتونه نشان 
 

 ی توصیفی متغیرهای پژوهش برای کل نمونههاشاخص -2جدول
 انحراف معیار میانگین متغیرهای پژوهش

 1/13 1/11 مواد مصرفسوءگرایش به 

 9/2 8/92 مههیی بیرونی گیری جه
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 2ادامه جدول 
 انحراف معیار میانگین متغیرهای پژوهش

 01/1 9/91 گیری مههیی درونیجه 

 9/10 1/91 باورهای ریرمقط ی

 

متواد بتا  مصترفسوء  نشان داد که گرایش به 9ن ایج ضریب هتیی  ی پیرسون  جدول 

متههیی درونتی  گیریجهت ، بتا دارمعقتامتههیی بیرونتی، هتییت  ی مثیت  و  گیریجه 

 ی دارد. معقادارو با باورهای ریرمقط ی نیا رابطه مثی  و  معقادارهتیی  ی مقفی و 
 

 مذهبی و باورهای غیرمنطقی گیریجهتمصرف مواد با سوءضریب همبستگی گرایش به  -3جدول 

 متغیر
 گیریجهت

 مذهبی بیرونی

مذهبی  گیریجهت

 درونی

باورهای 

 غیرمنطقی

گرایش به 

 مواد مصرفسوء

 r 11/0 11/0- 81/0 م دار

 00/0 00/0 00/0 یمعقادارسطح 
 

متههیی  گیریجه برای  Rدهد، مجهور میحلیل رگرسیون هتامان نشان ن ایج جدول ت

درصتد و هتتراه  82مههیی بیرونی این م تدار  گیریجه درصد و بعد ان ورود  99درونی 

درصد ا(اایش پیدا کرد. بته طتور کلتی  11ا این دو م غیر به شدن م غیر باورهای ریرمقط ی ب

مههیی بیرونی و باورهای ریرمقط تی قتادر  گیریجه مههیی درونی،  گیریجه سه م غیر 

درصد واریانس مربوت به  11 مواد بوده و جتعاً مصرفسوءن به گرایش نوجوانا بیقیپیشبه 

 کقد. می بیقیپیشن دژ را مواد در نوجوانان شهر شاهی مصرفسوءگرایش به 
 

مذهبی  گیریجهت مواد از روی متغیرهای مصرفسوءگرایش به  بینیپیشمدل رگرسیون برای  -4جدول 

 و باورهای غیرمنطقی
 یمعنادارسطح  (Tمقدار آزمون ) ضریب بتا انحراف استاندارد Rمجذور  R متغیرها

 000/0 -9/9 -83/0 11/0 99/0 11/0 بیرونی گیریجه 

 000/0 9/1 10/0 109/0 82/0 99/0 درونی گیریجه 

 001/0 1/9 11/0 101/0 11/0 91/0 یرمقط یرباورهای 
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 گیرینتیجهو  بحث

ی متههیی و باورهتای ریرمقط تی بتا هتاگیریجه این پژوهش با هدف بررسی رابطته 

جه تحلیتل . ن ین شهرس ان شاهین دژ انجام شداآموندانشمصرف مواد در بین گرایش به سوء

متواد رابطته  مصرفسوءمههیی بیرونی و گرایش به  گیریجه هتیی  ی نشان داد که بین 

مواد  مصرفسوءمههیی درونی و گرایش به  گیریجه ی وجود دارد و بین معقادارمثی  و 

ی وجود دارد. به این معقی که نوجوانان بتا معقاداران نوجوان رابطه مقفی و آموندانشدر بین 

تری به مصرف مواد دارنتد و کیتانی ی مههیی درونی، گرایشا  کت ر و پایینهاریگیجه 

برای مصترف متواد بیشت ر است .  هاکه گرایش مههیی بیرونی دارند، تتایلا  و اس عداد آن

ی مههیی با گرایش به مصرف متواد بتا ن تایج هان یجه پژوهش حاضر در نمیقه رابطه ن رش

وونتد و د ، ا9002 ، رجقیتراا و اوتدر  1829  احتتدی ، کردمیترنا وی اصتغریهاپژوهش

 ، نجاریان و نعتامی ، نرگر1833 ، شهابی و اکیری نردوانه  ، ودایاری (رد9010هتکاران  

   هتبوان اس .9018  فای و وودرا، ر  و موا9011 ، هتایونی  1831 

ی هتارنشسانی ادرونمههیی درونی ضتن  گیریجه بر طی، نآر آورور  ا(راد دارای 

، دیتن دارای کتقش وری گیریجه گیرند. در این میدیقی، مههب را به مثابه هدف در نآر 

شتواهد   .1291آورور  و راا،  شود میوودمب اری و می  لی شده و به ان یاه برتر میدل 

دیقی و معقوی باوتا در ننتدگی وتود احیتاا  گیریجه بر این امر تیکید دارند که ا(راد با 

 . هتچقتین براستاا 1223تری به نندگی دارند  میلتر، مثی کققد و ن رش میدف معقا و ه

توانقتد بته یقتوان متیباورهای معقوی   9002و جقیراا و اودر    9001نآر واترن و شا(ر  

ی متههیی، هاو داش ن ن رش مواد به کار گر( ه شوند مصرفسوءپادنهر در م ابل او لاوا  

دهتد و حتداقل یتلکترد متیمواد و ر( ارهای پروطتر کتاهش گرایش ا(راد را برای مصرف 

 مههب، داش ن ن ش حفاظ ی می  ی  در برابر هر نوم آسیب اس . 

مصونی  آنان در برابتر ی دیقی و معقوی ا(راد، هاتوان گف  باورها و ن رشمیدر ن یجه 

واقعی در م ابل رسد ا(راد دارای ای  ادا  مههیی درونی و میدهد و به نآر میمواد ا(اایش 
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با توجه به ن ایج این پژوهش و تیییر گرایش مههیی بر گرایش ا(راد به  ای یاد مصونی  دارند.

ی هاان تلاشآموندانشمههیی شود برای ارت ای سطح ای  ادا  می مصرف مواد پیشقهادسوء

شتی ی آمونشتی و پرورهای مههیی و معقوی در برنامههاوانم صور  گیرد و ت وی  گرایش

 گقجانده شود. 

یکی دی ر ان اهداف پژوهش حاضر شقاسایی رابطته بتین باورهتای ریرمقط تی و میتاان 

در این رابطه نشتان دادنتد کته  هامصرف مواد بود. یا( هسوءان نوجوان به آموندانشگرایش 

ی وجتود دارد. معقتاداربین باورهای ریرمقط ی و گرایش به مصرف مواد هتیی  ی مثیت  و 

نی که باورهای ریرمقط ی داش قد، گرایش بیش ری به مصرف مواد داش قد. بتر یکتس نوجوانا

 ها در سطح پتاییقی نیتا قترار داشت .تری داش قد، ای یادپهیری آنمقط یکیانی که باورهای 

ی بب یتاری شتوهانی و بب یتاری هتان یجه پژوهش حاضر در ایتن رابطته بتا ن تایج پژوهش

  1821  استتفقدیاریو  ، مح  تتی، امیتتری و یع تتوبی  1829 ، محتتتودی  1821شتتوهانی  

هتبوان اس . آنان نیا در پژوهش وود نشان دادند که باورهتای ریرمقط تی، گترایش ا(تراد 

 دهد. میبرای مصرف مواد را ا(اایش 

ی مردم و نندگی ها  مشکلا  روانی، ر( اری و بییاری ان ناراح ی1221به ای  اد اویس  

ها در مورد وود و جهتان یشه در انوام ی اید ریرمقط ی و ریرواقعی آنها ریاطفی نامقآ  آن

ها دارد. ان نآر او مشکلا  روانی و ر( اری ن یجه شقاو  نادرست  ا(تراد است  پیرامون آن

چرا که یواطف محصول شقاو  اس  و پیامدهای (راوانی که ان تفکرا  ریرمقط تی ناشتی 

، یاطف، روند  ناریی دوس میجانی به شتار ی هیهاترین او لالمه شود، یلل اساسی می

در  تتتیوجتتود تفکتترا  و باورهتتای ریرمقط تتی ن تتش مه . 1839، بیتتان ناده و بیرشتتک

وجود تفکترا  و باورهتای  کققد ومیراد وابی ه به مواد بانی شقاسی و (رآیقد درمان ا(سیب

 . 9001 است فریقد، گ شتودمتین و بانگش  دوبتاره بیتتاری ریرمقط ی بایث م اوم  درما

بر این گاه باورها و ی اید نادرس ی در مورد مواد و ای یاد در بتین متردم رواج دارد کته یلاوه

ان جتله ایقکه مصرف ویلتی کت  متواد مقجتر بته ای یتاد  کقد.میتر اوضام را بدتر و پیچیده
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کتردن تجربتهبتار شود و هر چیای ارنش یتکتی، مصرف تفریحی مقجر به ای یاد ندشوتین

گتردد متیدارد. این باورهای رلأ م یسفانه موجتب گیت رش آوتودگی و ای یتاد در جامعته 

  .1829، ، به ن ل ان شهریاری، دست جردی، حجت  ناده، کیبتانی و رمضتانی1821 کروی، 

  مع  د اس  که ا(راد وابیت ه بته متواد در م اییته بتا ا(تراد یتادی باورهتای 9003  توناتو

شقاو ی و (راشقاو ی برای ا(راد وابی ه بته درمانناکارآمدی دارند و ی هاریرمقط ی و ن رش

 شود.میمواد مریر واقم 

متههیی و  گیریجهت در نهای  ایقکه ن ایج حاصل ان تحلیتل رگرستیون نشتان داد کته 

متواد  مصترفسوءدرصد تغییرا  نترا  گرایش به  11 بیقیپیشباورهای ریرمقط ی توانایی 

نداش ن باورها و توان گف  که میبا توجه به این نک ه نوجوان را دارند.  انآموندانشدر بین 

ی متتههیی درونتی و معقتتوی و باورهتای ریرمقط تتی ا(تراد را در برابتتر ر( ارهتتای هتان رش

ساند و نمیقه وانم برای ای یادپتهیری نوجوانتان را میپهیر آسیبپروطری مانقد مصرف مواد 

شتود بترای ا(تاایش آگتاهی و تغییتر ن ترش متیپیشتقهاد  هاهبا توجه به یا( کقد. می(راه  

ان به مواد ضتن توجه واص به ای  ادا  مههیی و باورهتای معقتوی و باورهتای آموندانش

ای  تادی دیقتی، بیهای مقاسب راه م ابله با شده و با اس فاده ان راهکارها و مدل هامقط ی آن

 شود. باورهای ریرمقط ی و مصرف مواد آمونش داده 

 نامهکتاب

 . رابطه ن رش مههیی، مقیم کق رل و 1829اوله و احتدی، ویلا  اصغری، (رهاد؛ کردمیرنا، یا  .1

-118، 91مصرف مواد، نامه ای یاد پژوهی سوءمصرف مواد در دانشجویان. (صلگرایش به سوء

108. 

های ریرمقط ی در  . بررسی و م اییه وضعی  باور1820پور، حین و احتدناده، یاسین.  امین .9

 . 101-190، 11نامه ای یاد پژوهی، ا(راد مع اد و یادی. (صل
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آمونان پیر م وسطه شهر ایلام. اووین هتایش باورهای ریرمقط ی با گرایش به ای یاد در بین دانش
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های روان درمانی. ترجته یحیی  . نآریه1833پروچیکا، جیتاوو و نورکراا، جان سی.   .1

 سیدمحتدی. تهران: ان شارا  رشد.
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