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Identifying factors which contribute to young adults’ temptation 

for substance use is a significant step toward prevention of this 

social harm. The current study aimed to examine the role of a 

set of personal and social factors and their interaction in shaping 

temptation for cigarette smoking and substance use among 

university students. 

Participants were 766 students at Shahid Beheshti University 

who responded to self-efficacy and time perspective measures, 

as well as questions concerning popularity among family and 

friends, temptation for smoking/substance use, and social 

pressure. Hierarchical regression analysis was performed to 

determine predictors of temptation for substance use and 

smoking. In the first step, demographic variables, in the second 

step, self-efficacy, time perspective, social popularity, and 

social pressure, and in the third step the interaction of social 

pressure with the other predictors were entered. 

Religiosity, present hedonism, popularity among family, and 

social pressure predicted temptation for smoking cigarettes. 

Further, substance temptation was determined by parents’ 

marital status, religiosity, self-efficacy, social pressure, and the 

interaction of social pressure with either of the variables gender, 

perceived morality, self-efficacy, futurism, and present fatalism. 

As revealed by interactive effects, the effect of social pressure 

was stronger for men and individuals lower in either self-

efficacy, perceived morality, futurism, or present fatalism. 

Despite the noticeable role of social pressure in shaping 

temptation for substance use, this effect was moderated by self-

efficacy, perceived morality, and time perspective. Therefore, 

designing interventions targeting these moderators can reduce 

the harm caused by social pressure. 
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 مواد و سیگار کشیدن در دانشجویان سوءمصرفانداز زمان و فشار همرنگی در گرایش به نقش خودکارآمدی، چشم

 2انیباقر، فاطمه * ،1نجاتپگاه 
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 نوع مقاله
 مقاله پژوهشی

 

 هاکلیدواژه

 یهزمان؛ خودکارآمدی؛ سیگار کشیدن؛ فشار اجتماعی؛ وسوس اندازچشم
 مصرف مواد

 

 *مسئول نویسنده
پگاه نجات مدرک دکتری خود را از دانشگاه شهید بهشتی دریافت کرد. 

 و شناسیرواندانشکده  شناسیروانوی در حال حاضر استادیار گروه 
علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی است. عالیق پژوهشی ایشان 

و  اخالق، فرآیندهای میان گروهی و خود شناسیروانمشتمل بر 
فرهنگی است. برای مکاتبه در مورد این مقاله با دکتر  شناسیروان

 و شناسیروانتحولی، دانشکده -اجتماعی شناسیرواننجات، گروه 
 9183121199 کد پستیدانشگاه شهید بهشتی، تهران، علوم تربیتی، 
 تماس بگیرید.

 9720-1410-0003-0000: ارکید

 

 p_nejat@sbu.ac.ir: پست الکترونیکی

 
گرایش جوانان به مواد مخدر گامی مهم در پیشگیری از این  یهکنندبینیپیششناسایی عوامل 

از عوامل  ایمجموعهحاضر با هدف بررسی نقش  یه. مطالعشودمیآسیب اجتماعی محسوب 
سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر  یهبه وسوس دهیشکلدر  هاآنفردی و اجتماعی و تعامل 

 .در میان دانشجویان انجام شد
مان ز اندازچشم هایمقیاسدانشجوی دانشگاه شهید بهشتی بودند که به  322 کنندگانشرکت

رف مص یهمیزان محبوبیت در میان خانواده و دوستان، وسوس یهباردر سؤاالتیو  و خودکارآمدی
ه مصرف گرایش ب هایبینپیشتعیین  منظوربهو فشار اجتماعی پاسخ دادند.  سیگار و مواد مخدر

مواد مخدر و سیگار کشیدن از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. در گام اول متغیرهای 
 زمان، محبوبیت اجتماعی و فشار اجتماعی اندازچشم، در گام دوم خودکارآمدی، شناختیجمعیت

 وارد شد. هابینپیشو در گام سوم تعامل فشار اجتماعی با سایر 
ن و فشار اجتماعی گرایش به سیگار کشید ، محبوبیت در خانوادهطلبانهلذت گراییحال، داریدین
، ریدادینمخدر نیز توسط وضع تأهل والدین،  کردند. گرایش به مصرف مواد بینیپیشرا 

از متغیرهای جنسیت، ادراک  هرکدامو تعامل فشار اجتماعی با  خودکارآمدی، فشار اجتماعی
ات تعاملی، شد. بنا بر اثر بینیپیشتقدیرنگر  گراییحالو  گراییآیندهاخالقمندی، خودکارآمدی، 

مردان و نیز افراد دارای خودکارآمدی، ادراک  اثر فشار اجتماعی بر گرایش به مصرف مواد برای
 بود. ترقوی ،ترپایین گرایی تقدیرنگرِحالو  گراییآیندهاخالقمندی، 

مصرف مواد مخدر، این اثر  یهبه وسوس دهیشکلفشار اجتماعی در  توجهقابلنقش  رغمعلی
بنابراین، طراحی مداخالتی ؛ زمان تعدیل شد اندازچشمتوسط خودکارآمدی، ادراک اخالقمندی و 

از آسیب ناشی از قرار گرفتن در معرض فشارهای اجتماعی  تواندمیمعطوف به این تعدیلگرها 
 بکاهد.

 

         
 

 مقدمه

ت مشکال یهاندیشمندان علوم رفتاری اجتماعی از دیرباز دغدغ
 هاییلحراهو یافتن  ساززمینهاجتماعی را داشته و در پی تعیین عوامل 

به  اهآسیببزرگی از این  یه. دستاندبوده هاآنبرای پیشگیری از 
که لذت آنی اما پیامدهای منفی برای فرد  شودمیرفتارهایی مربوط 

موقعیتی به آن مبادرت  هایوسوسهیا جامعه دارند و افراد تحت تأثیر 
قابلیت چشمگیر افراد  9122و  9192 هایدههدر  هاپژوهش. ورزندمی

فشار و اجباری در کار باشد نشان  کهآنرا برای همرنگی حتی بدون 
مطالعات  بخشالهامی کالسیک هاپژوهش. این (9192اش داد )

بعدی برای شناخت نقش همرنگی با دیگران در گرایش به رفتارهای 

                                                                                                                                                                                                
1 Social Development Model 

(، 2222ن، کوهن و پرینشتاینظیر خشونت و پرخاشگری ) زاآسیب
 هایگوشیو اعتیاد به  (2293یانگ و ویرمن، رفتارهای بزهکارانه )

 ( بوده است.2298چن، هوشمند )
کمرون، ؛ 9189هاوکینز و ویس، ) 9بنا بر مدل تحول اجتماعی

تعامل با افراد منحرف و درگیری  (، فرصت2291کاتاالنو و هاوکینز، 
یر در پیشرفت فرد در مس ایکنندهتعیینمنحرف نقش  هایفعالیتدر 

ایرانپور، مصرف مواد ) ازجملهمبادرت به رفتارهای منحرف اجتماعی 
زاده، افتخار اردبیلی و افتخار  ، شجاعیدوستحقجمشیدی، نخعی، 

( 2292جونز، هیل، اپشتاین، لی، هاوکینز و کاتاالنو، ؛ 2299اردبیلی، 
دارد و واسط این اثر دریافت تقویت بابت انجام این رفتارها از سوی 
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 به سوء مصرف مواد شیدر گرا یانداز زمان و فشار همرنگچشم ،یخودکارآمد                   انینجات و باقر

دیگران، بخصوص خانواده و همساالن است. در این راستا انتظار 
و درگیری بیشتری در  ترمثبت هر چه خود این افراد نگرش رودمی

رفتارهای منحرف داشته باشند به میزان بیشتری فرد را بابت انجام 
بین مصرف مواد توسط  یهمورد تأیید و تقویت قرار دهند. رابط هاآن

 موردتوجهموضوعات  ازجملهدوستان یا همساالن فرد و مصرف توسط 
در مطالعات اجتماعی اعتیاد بوده است. مارتینز، استور، الکساندر و چیل 

( بین مصرف مواد، بخصوص اکستازی، توسط فرد و 2228کت )
دیگر، ادراک از میزان  ایمطالعهدوستان نزدیک وی رابطه یافتند. در 

سیگار کشیدن در تمام  ،مصرف سیگار توسط دوستان و همساالن
این اثر در مورد الکل و  کهدرحالیکرد،  بینیپیشطول نوجوانی را 

زمانی محدودتر بود. در تبیین آن، نویسندگان احتمال  ازنظر جواناماری
دوان، ) سیگار کشیدن نمادی از هویت گروه همساالن باشد اندداده

 (.2221چو، والنتینا، اندریوا و پنتز، 

 هایویژگی( 2222بروک، پال، مرجل و بروک ) یهدر مطالع
فردی و مصرف مواد توسط همساالن سهم بیشتری از واریانس 

محیطی تبیین  زاهایتنشمصرف مواد را نسبت به عوامل والدی و 
کردند. فشار دوستان و همرنگی با آنان دو شکل اثر همساالن 

(. فشار دوستان به معنای 2292حرکه و والبرگ، ) شوندمیمحسوب 
در همرنگی، دوستان  کهدرحالیمورد تعارف مواد قرار گرفتن است، 

ار تقلید فرد از رفت یهواسطبهدارند و اثرگذاری  تریمنفعالنهنقش 
 .گیردمیمصرف همساالن صورت 

در میان  شدهگزارشموارد مصرف  ترینشایع ازجمله
موقر،  یسفیری، رحیمن هستند )دانشجویان ایرانی سیگار، الکل و قلیا

(. 2292 و فتوحی، یامنصور ن، پوریشمسیونسیان، صادقی، بازرگانی، 
، زادهیحاجکبیر، بهاری، ؛ 2292سفیری و همکاران، مرد بودن )

؛ 2298پور، طراحی، فخاری، انصاری و محمدپوراصل،  وردیاهلل
؛ 2299پور، عباسی، قهرمانلو، محمدپوراصل و نوروزی، وردیاهلل
عی، و نخ الدینیشمسپور، علیزاده، سادات حسینی، منصوری، نبی

؛ 2298کبیر و همکاران، ) کنندهمصرف( و داشتن دوستان 2292
 داریدینو  عوامل خطر ترینرایج( از 2292پور و همکاران، نبی

؛ 2292پور و همکاران،  نبی؛ 2299پور و همکاران، وردیاهلل)
( از 2291پور و آگنر، یوردقهرمانلو، اهلل یمحمدپوراصل، عباس

 .اندشدهدر این مطالعات گزارش  کنندهمحافظتعوامل  ترینرایج
زیربنای توانایی بازداری میل به پیروی از  عنوانبهکه  ایسازه

 ازجملهنام دارد و  9گریخودتنظیم شودمیآنی شناخته  هایوسوسه
یا باور  2رفتارها خودکارآمدی آمیزموفقیتعوامل شناختی در تنظیم 

 ایطهحیفرد به توانایی تسلط بر موقعیت و ایجاد پیامد مطلوب در 
(. خودکارآمدی عمومی 9119بندورا، عمومی است ) طوربهخاص یا 

وسیعی از  یهاعتماد کلی به توانایی خود برای مواجهه با دامن
( 2229چن، گالی و ادن، یدادهای زندگی است )و کنترل رو هاموقعیت

                                                                                                                                                                                                
1 self-regulation 
2 self-efficacy 
3 time perspective 
4 past negative 

 هاآنکه منبع انگیزش و قصد رفتار و انتخاب اهداف و تعهد به 
و  اجتماعی-و با رضایت از زندگی، سالمت روانی شودمیمحسوب 

از سالمت مرتبط شناخته شده  کنندهمحافظتمبادرت به رفتارهای 
مهم  بینپیش(. خودکارآمدی همچنین یک 2292خانی، شفیعاست )

سوءمصرف مواد مخدر یا میانجی اثرات این  هایدرمانموفقیت 
 (.2299کدن و لیت، بوده است ) هادرمان

 فردمنحصربه( بر نقش 9119مارلت، بیر و کوئیگلی )
اعتیاد و  هایعادت یهاولی یریگشکلخودکارآمدی در جلوگیری از 

نیز تسهیل فرآیند ترک اعتیاد و حفظ آن تأکید نموده و ترکیب 
 ینبپیشخودکارآمدی پایین و نفوذ اجتماعی در جهت مصرف مواد را 

قصد و خود رفتار مصرف مواد مخدر در نوجوانان یافتند. فورد و 
معکوسی را بین کنترل خود و مصرف  یه( رابط2293بلومنشتاین )

گزارش دادند که توسط  یکاییآمرالکل و مواد مخدر در دانشجویان 
خودکارآمدی در  فرصت و نفوذ همساالن تعدیل شد. بر این اساس،

کننده در نظر گرفته عاملی حفاظت عنوانبهپژوهش حاضر  چارچوب
مصرف مواد مخدر  یهمستقیم بر کاهش وسوس طوربهشد که هم 

ر اثر فشا یهدهندکاهش تواندمی گریلتعدمؤثر است و هم در نقش 
 اجتماعی بر آن باشد.

گری ارتباط تنگاتنگی با توانایی مجسم نمودن خودتنظیم
(. بر این اساس، 9119بندورا، مورد انتظار آینده دارد ) هایوضعیت

نقش چشمگیری در تنظیم رفتارها توسط  تواندمیعامل دیگری که 
عد بوده و است که مشتمل بر پنج بُ 3زمان اندازچشمفرد داشته باشد 

عاطفی فرد با گذشته، حال و آینده را -نیمرخی از نوع برخورد شناختی
به معنای تمرکز بر تجارب  1منفی گراییگذشته. کندمیمشخص 

و نگرش بدبینانه نسبت به گذشته است،  زاآسیبشخصی بد و 
 بخشلذتنگرش احساسی خوب و  9مثبت گراییگذشته کهدرحالی

 برای روابط صمیمانه با خانواده و تنگیدل نسبت به وقایع گذشته و
تمایل  یهکنندمنعکس 2طلبانهلذت گراییحالدوستان را در بر دارد. 

و نو و  انگیزهیجان هایفعالیتبه زندگی در لحظه، استقبال از 
آنی در کنار عدم نگرانی در مورد پیامدهای  هایلذتاز  مندیبهره
فرد را مستعد رفتارهای پرخطر سازد.  تواندمیاعمال است که  یهآیند
عالوه بر گرایش به رفتارهای تکانشی، داللت  3تقدیرنگر گراییحال

 کنترللغیرقاببر باور به کنترل شدن زندگی توسط تقدیر و نیروهای 
 ،درنهایتبیرونی و احساس درماندگی و فقدان امید به آینده دارد. 

اقب تصمیمات و اقدامات تمایل به در نظر گرفتن عو 8گراییآینده
در راستای تالش برای اهداف  هالذتحاضر و به تأخیر انداختن 

 (.9111زیمباردو و بوید، بلندمدت است )
بیشتر  یهتقدیرنگر با تجرب گراییحالمنفی و  گراییگذشته

با رضایت باالتر از  طلبانهلذت گراییحالافسردگی و اضطراب، اما 
(. 2293تسفریدی، گریوا و آناگنوستوپولوس، زندگی مرتبط بوده است )

5 past positive 
6 present hedonistic 
7 present fatalistic 
8 future 
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را  گراییآینده( در فراتحلیل خود، 2298کوییج، کانفر، بتس و رادلف )

ها، دستاورد ازجملهاز پیامدهای مثبت  ایگسترده یهمرتبط با مجموع
بهزیستی، رفتارهای سالمتی و عدم مبادرت به رفتارهای پرخطر 

رگ آن ورای پنج عامل بز گریبینیپیشیافتند، بخصوص که قدرت 
 ( نیز2222هنسن، کری، کری و میستو ) یهشخصیت بود. در مطالع

 مبادرت بیشتر به رفتارهای حفاظتی و بینپیشباالتر  گراییآینده
 انهطلبلذت گراییحالمبادرت کمتر به رفتارهای پرخطر بود. در مورد 

ی از ارتباط با رفتارهای مذکور مشاهده شد. ترقویالگوی معکوس اما 
تقدیرنگر نیز تنها با مبادرت بیشتر به رفتارهای مضر برای  گراییحال

مشابه، گرایش به رفتارهای پرخطر با  طوربهسالمتی مرتبط بود. 
جوان  ساالنبزرگاز  اینمونهگذشته و حال در  هایزماننگرش به 

 (.2291ائولونی و ورل، ملو، اوالدیپو، پرابطه داشت ) اینیجریه
در تبیین مصرف الکل، مواد و  گراییحال فردمنحصربهسهم 

 (، حتی بعد از کنترل9111زیمباردو و بوید )کیاگ،  یهمطالعتنباکو در 
 یهزمان را ساز اندازچشمشخصیتی، ایشان را واداشت تا  هایویژگی

زمان  اندازچشم، روازایناین رفتارها قلمداد کنند.  یهمهمی در حیط
گرایش به مصرف  هایبینپیشیکی از  عنوانبهدر پژوهش حاضر 

تظار پیشین، ان هاییافتهمواد مخدر مدنظر قرار گرفت. همچنین نظر به 
مل در نقش عوا گراییآیندهمثبت و  گراییگذشتهبر این است که 

ش در نق گراییآیندهو  گراییحالمنفی،  گراییگذشتهمحافظ، اما 
 کنند. بینیپیشعوامل خطرساز گرایش به مصرف مواد را 

 اندازچشم ایواسطه( نقش 2298خانی، باقریان و شکری )شفیع
بین خودکارآمدی عمومی و گرایش به مصرف مواد  یهزمان را در رابط

از نوجوانان دختر دبیرستانی بررسی نمودند.  اینمونهمخدر در 
زمان و  اندازچشمبخشیِ  گریواسطهایشان حکایت از  هاییافته
منفی خودکارآمدی با گرایش به مصرف مواد داشت.  یهرابط

رنگر تقدی گراییحالو  طلبانهلذت گراییحالمنفی،  گراییگذشته
در  راییگآیندهمثبت و  گراییگذشته کهدرحالیعوامل خطرساز بودند، 

ظاهر شدند. پژوهش حاضر با هدف پر  کنندهمحافظتنقش عوامل 
مذکور، یعنی محدودیت گروه نمونه به یک  یهکردن خألهای مطالع

، پژوهش عالوهبهجنس و عدم بررسی اثرات تعدیلگرانه انجام شد. 
 یهبر روی دانشجویان، یعنی افرادی که وارد دوران اولیحاضر 
انجام شده است. ورود به این دوران با پذیرش  اندشده سالیبزرگ

ست ا شناساییقابلهویت اجتماعی جدید و استقالل نسبی از خانواده 
جتماعی ا یهتعامالت و شبک یهکه این موضوع، نظر به افزایش گستر

در معرض فشارهای اجتماعی برای همرنگی،  و قرار گرفتن دانشجویان
 .کندمیرا متوجه آنان  ایبالقوهتهدیدات 

دهی فرد در جهت همرنگی با نقش عوامل اجتماعی به سوق
پیوند  یه. بنا بر نظریشودمیرفتارهای منحرف دیگران محدود ن

(، اتصال افراد به جامعه، بخصوص خانواده، 9121هیرشی ) 9اجتماعی
گرایش آنان به رفتارهای  یهکاهند عنوانبهمدرسه و همساالن 

انتظار داشت احساس  توانمی. بر این اساس کندمیمنحرف عمل 
                                                                                                                                                                                                

1 Social Bonding Theory 

 یاکنندهمحافظتمورد پذیرش بودن در میان خانواده و دوستان نقش 
تارها ایفا کند. در مقابل فشارهای معطوف به همرنگی با این رف

در مورد نقش محبوبیت در میان دوستان در گرایش  هایافته، حالبااین
به مصرف مواد و سایر رفتارهای منحرف اجتماعی یکدست نیست و 

؛ 2299فالو، بیر، ویتارو، کانتین و بورگ، برخی مطالعات دیگر )مانند 
مثبت  یه( وجود رابط2299امیکو،  و دی تاکر، گرین، ژو، مایلز، شیح

 .انددادهبین محبوبیت در میان همساالن و مصرف مواد را گزارش 
گری حاضر به بررسی سهم تبیین یه، مطالعبندیجمعدر یک 

کشیدن و مصرف به سیگار اجتماعی در گرایش  متغیرهای فردی و
در تنظیم میزان تأثیرپذیری از فشارهای  هاآنو نیز نقش  مواد مخدر

. در این راستا، باور به پردازدمیاجتماعی در جهت مصرف مواد 
یت بو میزان محبو منابع فردی عنوانبهزمان  اندازچشمخودکارآمدی و 

مقاومت  رمنبع اجتماعی تأثیرگذار ب عنوانبهدر میان خانواده و دوستان 
فرد در مقابل فشارهای اجتماعی برای همرنگی بخصوص از سوی 

 .آزمون شددوستان در جهت مصرف سیگار و مواد مخدر  یهشبک

 روش

 کنندگانشرکت

نفر دانشجوی مشغول به تحصیل در  322 کنندگانشرکت
مورد  در دسترس گیرینمونهدانشگاه شهید بهشتی بودند که با روش 

مرد  درصد 9/21زن و  درصد 2/22رجوع قرار گرفتند. از این تعداد، 
بودند و باقی جنسیت خود را مشخص نکردند. سن پاسخگویان بین 

( بود. میانگین SD=  39/2) 89/22سال با میانگین  33تا  98
با انحراف  92/3= زیاد برابر با  9= اصالٌ تا  9در طیفی از  داریدین

= خیلی بد 9و متوسط موقعیت اقتصادی در طیفی از  21/9استاندارد 
 ( بود.SD=  32/2) 91/3= خیلی خوب برابر با  9تا 

 درصد 2/99کارشناسی،  درصد 83سطح تحصیالت،  ازنظر
 یهداد 113وع دکتری بودند. از مجم درصد 3/3و  کارشناسی ارشد

وضعیت خانوادگی پاسخگویان، والدین اکثریت افراد  یهموجود دربار
 کهیدرحالنفر( در قید حیات و در حال زندگی با یکدیگر بودند،  198)

نفر نیز مجدداً ازدواج  2نفر از یکدیگر جدا شده و والدین  92والدین 
ر هر دو والد نف 2و  نفر مادر خود 1کرده بودند. نوزده نفر پدر خود، 

 فوت از دست داده بودند. یهواسطبهخود را 
پاسخ موجود برای محل زندگی، اکثریت افراد در  328از میان 

 کهدرحالی، کردندمی( زندگی %21( یا شهری کوچک )%29تهران )
درصد در سایر مناطق زندگی  1/2درصد دیگر در شهری بزرگ و  3/1

پاسخ موجود برای محل تولد، اکثریت در  339. از میان کردندمی
نفر( متولد شده بودند،  322نفر( یا تهران ) 333شهری کوچک )

نفر به ترتیب شهری بزرگ و سایر مناطق را  91و  38 کهدرحالی
 9/12تحصیلی،  یهرشت ازنظرمحل تولد خود گزارش دادند.  عنوانبه

مهندسی،  درصد 3/99پایه،  علوم درصد 3/92علوم انسانی،  درصد
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 به سوء مصرف مواد شیدر گرا یانداز زمان و فشار همرنگچشم ،یخودکارآمد                   انینجات و باقر

 درصد 1/99بودند و  هارشتهاز سایر درصد  3/3و  پزشکی درصد 1/2
 پاسخ ندادند. سؤالبه این 

 سنجشابزارهای 

نگرش به  یهبرای سنجش نحو زمان: اندازچشم یهپرسشنام
( 9111زیمباردو و بوید، ) 9زمان اندازچشم یهزمان، از پرسشنام

است.  مقیاسخردهگویه و پنج  92استفاده شد که دارای 
، طلبانهلذت گراییحالمنفی،  گراییگذشته هایمقیاسخرده
تیب دارای تقدیرنگر به تر گراییحالو  مثبت گراییگذشته، گراییآینده

= کامالً مخالف 9گویه هستند. پاسخ به هر گویه از  1و  1، 93، 99، 92
 = کامالً موافق متغیر بود. 9تا 

وسط ه تـــی این پرسشنامـــفارس یهاملی نسخعساختار پنج
( بررسی و تأیید شده است. ضریب آلفای کرونباخ 2292خانی )شفیع
 گراییگذشته) 39/2حاضر عبارت از  یهمطالعدر  هامقیاسخردهبرای 

 22/2(، گراییآینده) 38/2(، طلبانهلذت گراییحال) 33/2منفی(، 
 تقدیرنگر( بود. گراییحال) 22/2و  مثبت( گراییگذشته)

برای سنجش خودکارآمدی عمومی  خودکارآمدی: یهپرسشنام
شرر، مادوکس،  ایگزاره 93 یهفارسی پرسشنام یهاز نسخ

( استفاده شد که در 9182دان، جاکوبز و راجرز )-مرکاندانته، پرنتیس
= کامالً موافقم متغیر  9= کامالً مخالفم تا  9آن، پاسخ به هر گزاره از 

( و 2298خانی و همکاران )شفیع یهاست. آلفای کرونباخ در مطالع
 .بود 83/2و  83/2حاضر به ترتیب  یهمطالع

مصرف، فشار اجتماعی، محبوبیت اجتماعی و ادراک  یهوسوس
مصرف،  یهسنجش وسوس منظوربههشت پرسش  از اخالقمندی:

و محبوبیت اجتماعی در  اجتماعی یهفشار اجتماعی، رواج در شبک
رف مص یهقرار داده شده بود. دو پرسش به سنجش وسوسپرسشنامه 

مواد  / دلتان خواسته سیگار بکشید حالتابهآیا »سیگار و مواد مخدر )
( اختصاص داشت. دو پرسش دیگر مربوط به «مخدر مصرف کنید؟

 / چقدر خود را در میان خانواده»محبوبیت در خانواده و دوستان )
رواج  به سنجش دیگر نیز دو پرسش( بود. «؟دانیدمیدوستان محبوب 
رواج  ( و«؟کشندمیآیا دوستان نزدیک شما سیگار »مصرف سیگار )

آیا از دوستان شما کسی مواد مخدر مصرف »مواد مخدر )مصرف 
 ( در میان دوستان فرد پرداخت.«؟کندمی

میزان قرار گفتن در معرض فشار اجتماعی مستقیم برای 
 رکدامهمصرف سیگار و مواد مخدر نیز با استفاده از یک پرسش برای 

مواد  / که به شما سیگار ایدبودهدر جمعی  حالتابهآیا »سنجیده شد )
(. عالوه بر این موارد، یک پرسش نیز به سنجش «مخدر تعارف شود؟

چقدر خود »اخالقمندی خودش اختصاص داشت )ادراک فرد از میزان 
ر از مذکو هایپرسش تمامیبه هاپاسخ(. «؟دانیدمیرا انسانی اخالقی 

 .بود= زیاد متغیر  9= اصالً تا  9
 مورد شناختیجمعیت هایویژگی :شناختیجمعیت سؤاالت

ح ، سطداریدیندی، سطح عبارت از سن، جنس، موقعیت اقتصا سؤال

                                                                                                                                                                                                
1 Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) 

تحصیلی، وضع تأهل والدین، شهر محل تولد و  یهتحصیالت، رشت
 لرگرسیون، وضع تأه هایتحلیلشهر محل زندگی بود. پیش از انجام 

که یک سطح آن زندگی  ایگونهبهوالدین مجدداً کدگذاری شد، 
ی هاپاسخمشترک دو والد اصلی در قید حیات و سطح دیگر آن تمام 

 شامل شد. ممکن دیگر )طالق، ازدواج مجدد، فوت( را

 روند اجرای پژوهش

کاغذی در اختیار پاسخگویان قرار گرفت  صورتبه هاپرسشنامه
گار گرایش به سی بینیپیش منظوربهفردی پاسخ داده شد.  طوربهو 

کشیدن توسط عوامل فردی و اجتماعی از یک رگرسیون سلسله 
مراتبی با سه گام استفاده شد. در گام اول این تحلیل رگرسیون، 

، سطح اقتصادی، داریدین)سن، جنس،  شناختیجمعیتمتغیرهای 
وضع تأهل والدین(، در گام دوم آن ادراک از اخالقمندی خود، 

زمان، محبوبیت در میان  اندازچشم هایقیاسمخردهخودکارآمدی، 
و در گام سوم آن، تعامل فشار  و نیز فشار اجتماعی خانواده و دوستان

، داریدیناز متغیرهای جنسیت،  هرکدامبا  تکبهتکاجتماعی 
و  زمان اندازچشم هایمقیاسخردهاخالقمندی، خودکارآمدی، 

 شد.محبوبیت در میان خانواده و دوستان وارد 
 2مرکزی-جمالت تعاملی، متغیرها میانگین یهبرای محاسب

شدند. دو گام اول و دوم تحلیل رگرسیون با استفاده از روش ورود 
 نیبیپیش منظوربهانجام شد.  جلوروبهو گام آخر با روش ورود  زمانهم

 بینیشپگرایش به مصرف مواد مخدر، تحلیل رگرسیونی با متغیرهای 
 را شد.و روش مشابه اج

 نتایج

و ضرایب همبستگی  میانگین، انحراف استاندارد 9جدول 
. ددهمیپیرسون بین متغیرهای مورد تمرکز در این پژوهش را ارائه 

رنگر تقدی گراییحالو  طلبانهلذت گراییحالمنفی،  گراییگذشته
 یدوهرمثبت گرایش به مصرف سیگار، مواد مخدر، یا  هایبینپیش

مثبت،  گراییگذشتهو  گراییآیندهبودند. از سوی دیگر،  هاآن
و محبوبیت میان خانواده  خودکارآمدی، ادراک از اخالقمندی خود

منفی با یکی از دو متغیر گرایش به مصرف یا هر دو داشتند.  یهرابط
البته ضرایب همبستگی در تمامی این موارد ضعیف بود. در مقابل، 

نفوذ اجتماعی )رواج مصرف در میان  ضرایب همبستگی بین عوامل
 یهدوستان و فشار مستقیم برای مصرف( و گرایش به مصرف در باز

ودن ، نظر به مثبت بعالوهبهبود.  تربزرگمتوسط و از تمامی موارد باال 
این ضرایب، باید این عوامل را مرتبط با گرایش بیشتر به سیگار 

 کشیدن و مصرف مواد مخدر محسوب نمود.
، همبستگی بین محبوبیت در میان خانواده و 9بق جدول مطا

در میان دوستان قوی نبود و به همین دلیل با یکدیگر ادغام نشدند و 
 بین همبستگی ازآنجاکهمتغیرهایی جداگانه باقی ماندند.  هاتحلیلدر 

 رواج بیـن گرایش به سیگار کشیدن و گرایش به مصرف مواد مخدر،

2 mean-centered 
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 33-22 صفحات ،2، شماره 91دوره                9318ستان زمو  پاییز            روانشناسی معاصردوفصلنامه 

 
 و ضرایب همبستگی بین متغیرهای گرایش به مصرف، عوامل فردی و عوامل اجتماعی . میانگین، انحراف استاندارد9جدول 

 متغیر
9 2 

92 
3 

99 
1 

92 
9 

93 
2 

91 
3 

 انحراف استاندارد میانگین

99/2       - . گرایش به سیگار کشیدن9  19/9  

99/2 به مصرف مواد مخدر. گرایش 2  -      31/9  19/2  

28/2 منفی گراییگذشته. 3  21/2  -     21/3  21/2  

29/2 طلبانهلذت گراییحال. 1  28/2  29/2  -    21/3  . 91/2  

-99/2 گراییآینده. 9  99/2-  21/2  98/2  -   31/3  22/2  

-21/2 مثبت گراییگذشته. 2  99/2-  29/2-  39/2  19/2  -  28/3  91/2  

99/2 نگر تقدیر گراییحال. 3  93/2  31/2  23/2  33/2-  93/2-  - 33/2  29/2  

-92/2 . خودکارآمدی8  98/2-       22/3  93/2  

-92/2 . ادراک از اخالقمندی خود1  98/2-       39/1  21/2  

-98/2 میان خانواده یتمحبوب .92  99/2-  -     99/1  31/2  

29/2 میان دوستان یتمحبوب .99  21/2-  12/2  -    39/1  29/2  

92/2 سیگار کشیدن در دوستان رواج .92  32/2  99/2-  23/2  -   39/2  13/9  

13/2 . رواج مصرف مواد در دوستان93  22/2  92/2-  29/2-  99/2  -  92/9  29/9  

22/2 . فشار مستقیم برای سیگار کشیدن91  33/2  28/2-  21/2  33/2  92/2  - 28/2  92/9  

32/2 مصرف مواد. فشار مستقیم برای 99  92/2  91/2-  21/2-  13/2  31/2  12/2  31/9  12/2  

، همبستگی 31تا  33گزارش شده است. در مورد متغیرهای  2تا  0، همبستگی با متغیرهای 2تا  0در مورد متغیرهای در رابطه با بخش میانی جدول:  .1توجه 

 این بخش مشخص شده است. هایسرستونیز با دونیمه کردن اگزارش شده است. این تم 31تا  33با متغیرهای 

در  33/3باالتر از  یهمعنادار هستند. تمام ضرایب همبستگی با انداز 31/3در سطح  33/3تا  32/3 یهتمام ضرایب همبستگی در این جدول با انداز .2توجه 

 معنادار هستند. 33/3سطح 

و نیز بین فشار اجتماعی مستقیم برای مصرف این  دوستاناین دو در 
ه سیگار گرایش ب بینیپیشرگرسیون برای  هایتحلیلدو قوی نبود، 

جداگانه و با استفاده از مجموعه  طورمصرف مواد مخدر بهکشیدن و 
 در هر تحلیل انجام شد. هرکداممتغیرهای متناظر با 

یت یعنی محبوببررسی همبستگی بین متغیرهای اجتماعی، 
در  و رواج اجتماعی در میان خانواده و دوستان، فشار اجتماعی مستقیم

قوی بین رواج در  هایهمبستگیاجتماعی نشان داد تنها  یهشبک
میان دوستان و فشار اجتماعی مستقیم بود و در سایر موارد ضرایب 

صرف قوی بین م هایهمبستگیهمبستگی ضعیف بود. نظر به وجود 
طی خو لذا امکان ایجاد هم دوستان و فشار اجتماعی مستقیم در میان

در تحلیل رگرسیون، از این دو متغیر میانگین گرفته شد تا متغیر 
 جداگانه برای سیگار کشیدن طوربه «فشار اجتماعی»جدیدی با عنوان 

(83/2  =α( و مصرف مواد مخدر )89/2  =αساخته شود ). 
 هاییافته 2جدول  :گرایش به سیگار کشیدن بینیپیش

. دهدیمگرایش به سیگار را ارائه  بینیپیشحاصل از تحلیل رگرسیون 
ار معناد هایبینپیش داریدیندر گام اول جنسیت و  بر این اساس

بودند. جهت اثر جنسیت بیانگر باالتر بودن گرایش به سیگار در میان 
 راییگحالمردان نسبت به زنان بود. در گام دوم، محبوبیت در خانواده، 

 یهو فشار اجتماعی برای سیگار کشیدن به مجموع طلبانهلذت
یت معناداری خود را از دست اما جنس معنادار اضافه شد هایبینپیش

، انهطلبلذت گراییحال، داریدینمعنادار  هایبینپیشدر گام آخر، اد. د
ی جمالت تعامل ازآنجاکهمحبوبیت در خانواده و فشار اجتماعی بودند و 

سهم معناداری از واریانس گرایش به سیگار کشیدن را تبیین نکردند 
 قرار نگرفتند. بینپیشمتغیرهای  یهدر مدل نهایی در زمر

ایر از س تربزرگضرایب رگرسیون استاندارد فشار اجتماعی 
تًا اثر جنسیت در گام دوم عمد کهاینبررسی  منظوربهبود.  هابینپیش

 اجرا ایجداگانه هایرگرسیونتوسط کدام متغیر تبیین شده است، 

 و شناختیجمعیت، در گام اول عوامل هارگرسیوناز  هرکدامدر  .شدند
در گام دوم از متغیرهای ادراک از اخالقمندی خود، خودکارآمدی، 

زمان، محبوبیت در میان خانواده و دوستان، یا فشار اجتماعی  اندازچشم
برای سیگار کشیدن وارد شد. تنها فشار اجتماعی بود که در گام دوم اثر 

 (.p ،93/2=SE ،21/2- =β=321/2کرد ) غیر معنادارجنسیت را 
دو جنس در  یهمستقل مقایس t هایآزموناجرای 

فردی و فشار اجتماعی نشان داد تفاوت  شناختیروان هایویژگی
فشار اجتماعی برای  در معرضران در میزان قرار داشتن دختران و پس

 مواد مخدر ( و مصرفp ،93/91 ( =391)t < 229/2سیگار کشیدن )
(229/2 > p ،12/8 ( =391)t) ( 21/2و نه سایر متغیرها < ps، 

32/9 > |ts|ن پسرانــــورد، میانگیـــ( معنادار بود. در هر دو م 
( باالتر از دختران Mمواد فشار برای =  M ،12/9 یگارسفشار برای =  32/3)
 تفاوتی ( بود. اندازهMمواد فشار برای =  M ،22/9 یگارسفشار برای = 82/9)
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 گرایش به سیگار کشیدن بینیپیش. نتایج تحلیل رگرسیون 2جدول 

 بینپیشمتغیر 
 گام دوم گام اول

 خطای استاندارد ضریب استاندارد بتا خطای استاندارد ضریب استاندارد بتا

-22/2 سن  23/2  22/2-  22/2  

93/2 ***2/23 جنس  23/2-  93/2  

21/2 (یادوطبقهوضع تأهل والدین )  22/2  22/2  91/2  

29/2 ***2/33- داریدین  -2/99*** 29/2  

29/2 سطح اقتصادی  28/2  29/2  23/2  

-21/2   ادراک از اخالقمندی خود  28/2  

-29/2   خودکارآمدی  92/2  

22/2   منفی گراییگذشته  21/2  

99/2 *2/28   طلبانهلذت گراییحال  

-23/2   گراییآینده  92/2  

22/2   مثبت گراییگذشته  92/2  

29/2   تقدیرنگر گراییحال  92/2  

28/2 **2/99-   محبوبیت در میان خانواده  

23/2   محبوبیت در میان دوستان  21/2  

29/2 ***2/92   فشار اجتماعی برای سیگار کشیدن  

 ***R ***22/2 2/29تغییر مجذور 

333/3 > p*** 33/3؛ > p** 31/3؛ > p* 

بین فشار اجتماعی برای سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر در پسران 
رو، پسران (. ازاینp ،93/3 ( =391)t< 229/2بیشتر از دختران بود )

بیشتر از دختران فشار بیشتری را برای سیگار کشیدن نسبت به مصرف 
 کنند.مواد مخدر تجربه می

 هاییافته 3جدول  گرایش به مصرف مواد مخدر: بینیپیش
ا گرایش به مصرف مواد مخدر ر بینیپیشحاصل از تحلیل رگرسیون 

در گام اول جنسیت، وضع تأهل  شودمی. چنانکه مالحظه دهدمیارائه 
معنادار بودند. جهت اثر جنسیت و  هایبینپیش داریدینوالدین و 

ی که و افراد ه مردان بیشتر از زنانبود ک ایگونهبهوضع تأهل والدین 
 بودند بیشتر از پدر و مادرشان به دلیل فوت یا طالق از هم جدا شده

یش به گرا کردندمیدر کنار یکدیگر زندگی  والدینشانکسانی که 
در گام دوم، خودکارآمدی و فشار اجتماعی  مصرف مواد مخدر داشتند.

معنادار اضافه  هایبینپیش یهبرای مصرف مواد مخدر به مجموع
شدند اما جنسیت معناداری خود را از دست داد. نهایتاً در گام آخر، 

و فشار اجتماعی،  ، وضع تأهل والدین، خودکارآمدیداریدینعالوه بر 
تعامل فشار اجتماعی با جنسیت، با خودکارآمدی، با ادراک اخالقمندی، 

 معنادار بود. گراییآیندهو با  نگر تقدیر گراییحالبا 
مشابه با نتایج مربوط به سیگار کشیدن، در اینجا نیز ضریب 

 ترزرگبرگرسیون استاندارد فشار اجتماعی نسبت به سایر ضرایب 
بررسی  منظوربهاست. همچنین مشابه با سیگار کشیدن، در اینجا نیز 

اینکه اثر جنسیت در گام دوم عمدتاً توسط کدام متغیر تبیین شده 
، در گام اول هرکداماجرا شدند که در  ایجداگانه هایرسیونرگاست، 

و در گام دوم یکی از متغیرهای ادراک از  شناختیجمعیتعوامل 
زمان، محبوبیت در میان  اندازچشماخالقمندی خود، خودکارآمدی، 

خانواده و دوستان، یا فشار اجتماعی برای مصرف مواد مخدر وارد شد. 
یر غکه با ورود خود در گام دوم اثر جنسیت را  تنها فشار اجتماعی بود

 (.p ،28/2  =SE ،29/2-  =β=  329/2کرد ) معنادار
ین فشار ی بی جنسیت در رابطههمعنادار شدبرای پیگیری اثر تعاملی 

اجتماعی و گرایش به مصرف مواد مخدر، ضریب همبستگی پیرسون 
بین فشار اجتماعی و گرایش به مصرف مواد مخدر با کنترل سایر 

بین حاضر در مدل نهایی محاسبه شد. ضریب این متغیرهای پیش
ط خ یبش 1بود. جدول  22/2اما برای مردان  93/2رابطه برای زنان 

برای سطوح مختلف متغیرهای خودکارآمدی،  شدهمحاسبهرگرسیون 
اده گرایی تقدیرنگر با استفگرایی و حالادراک از اخالقمندی خود، آینده

 چنانکهدهد. ( را ارائه می9119از روش پیشنهادی آیکن و وست )
می موارد مثبت بود، شود اگرچه ضریب رگرسیون در تمامشاهده می

در  تر از ضرایبکوچک گرتعدیلاما برای سطوح باالی این متغیرهای 
دیگر، در صورت باال بودن عبارتسطوح پایین این متغیرها بود. به

هرکدام از این متغیرها، اثر فشار اجتماعی بر گرایش به مصرف مواد 
 مخدر با کاهش همراه بود.

 گیرینتیجهبحث و 

 جامعه هستند، برای داشتن یهآیند کنندگانادارهدانشجویان  ازآنجاکه
 وادـگرایش آنان به م هایبینپیش یهسالم و شکوفا، مطالع ایجامعه

رف برای مص در برابر فشار اجتماعی کنندهمحافظتمخدر و نیز عوامل 
اجتماعی حائز اهمیت است. در این راستا،  شناسیرواناین مواد از منظر 

از عوامل فردی و  ایمجموعههدف از پژوهش حاضر تعیین سهم 
 اجتماعی در گرایش دانشجویان به سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر
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 گرایش به مصرف مواد مخدر بینیپیش. نتایج تحلیل رگرسیون 3جدول 

 بینپیشمتغیر 
 گام آخر گام دوم گام اول

 خطای استاندارد بتا خطای استاندارد بتا خطای استاندارد بتا

-22/2 سن  22/2  22/2-  29/2  29/2-  29/2  

21/2 ***2/22 جنس  29/2-  28/2  29/2  23/2  

99/2 *2/92 (ایدوطبقهوضع تأهل والدین )  2/21* 92/2  2/21* 92/2  

21/2 ***2/29- داریدین  22/2-  23/2  -2/28* 23/2  

22/2 سطح اقتصادی  22/2  29/2-  29/2  29/2-  29/2  

-23/2   ادراک از اخالقمندی خود  29/2  29/2  29/2  

23/2 *2/92-   خودکارآمدی  -2/92* 22/2  

-22/2   منفی گراییگذشته  22/2  23/2-  22/2  

22/2   طلبانهلذت گراییحال  23/2  21/2  23/2  

-21/2   گراییآینده  22/2  28/2-  22/2  

-21/2   مثبت گراییگذشته  23/2  21/2-  22/2  

-29/2   تقدیرنگر گراییحال  22/2  21/2-  22/2  

-23/2   محبوبیت در میان خانواده  29/2  29/2-  29/2  

-22/2   محبوبیت در میان دوستان  22/2  21/2-  29/2  

29/2 ***2/98   فشار اجتماعی برای مصرف مواد مخدر  2/11*** 29/2  

28/2 **2/91-     گراییآینده ×فشار اجتماعی   

21/2 **2/91     جنسیت ×فشار اجتماعی   

23/2 ***2/91-     خودکارآمدی ×فشار اجتماعی   

21/2 *2/99-     ادراک اخالقمندی ×فشار اجتماعی   

28/2 *2/21-     رتقدیرنگ گراییحال ×فشار اجتماعی   

 ***R ***92/2 ***39/2 2/29تغییر مجذور 

333/3 > p*** 33/3؛ > p** 31/3؛ > p* 

 
 

 گرعدیلتفشار اجتماعی با گرایش به مصرف مواد مخدر در سطوح مختلف متغیرهای  یهرگرسیون بیانگر رابط خطشیب. 1جدول 

 فشار اجتماعی و گرایش به مواد مخدر یهرابط گرتعدیلمتغیر  

 تقدیرنگر گراییحال گراییآینده ادراک اخالقمندی خودکارآمدی گرتعدیلسطح متغیر 

 39/2** 32/2** 38/2** 39/2** یک انحراف استاندارد باالتر از میانگین
 11/2** 11/2** 11/2** 11/2** میانگین

 93/2** 91/2** 92/2** 93/2** از میانگین ترپایینیک انحراف استاندارد 

29/2 > p** 

بود. عواملی که در پژوهش حاضر مدنظر قرار گرفتند عبارت از 
، باورها و ادراکات در مورد خودکارآمدی، شناختیجمعیت هایویژگی

و فشار برای همرنگی  زمان اندازچشماخالقمندی و محبوبیت خود، 
گری سهم تبیین د. نقاط قوت این مطالعه اوالً بررسیدناجتماعی بو

 و با هم هاآنعوامل فردی و اجتماعی در کنار یکدیگر و نیز تعامل 
جداگانه برای گرایش به سیگار  بینیپیش هایمدلثانیاً ساخت 

 کشیدن و مصرف مواد مخدر بود.
و محبوبیت در خانواده در نقش عوامل  داریدین، هایافتهبنابر 
و فشار اجتماعی در نقش عوامل  طلبانهلذت گراییحالمحافظتی، اما 

 گراییالحکردند. نقش  بینیپیشخطرزا گرایش به سیگار کشیدن را 
( 2222هنسن و همکاران )با  در جهت مورد انتظار و همسو طلبانهلذت

بیین گرایش در ت گراییآیندهبودن نقش آن نسبت به  ترپررنگمبنی بر 

 به رفتارهای پرخطر بود.
، زندگی والدین داریدینپژوهش حاضر،  هاییافته یهدر ادام

و خودکارآمدی در نقش عوامل محافظتی، اما فشار  در کنار یکدیگر
اجتماعی در نقش عامل خطرزا گرایش به مصرف مواد مخدر را 

کردند. اثر فشار اجتماعی بر گرایش به مصرف مواد همچنین  بینیپیش
 گراییآیندهط جنسیت، ادراک از اخالقمندی خود، خودکارآمدی، توس
تقدیرنگر تعدیل شد. نقش خودکارآمدی در جهت مورد  گراییحالو 

( 2293پیشین نظیر فورد و بلومنشتاین ) هاییافتهانتظار و همسو با 
نیمی از واریانس گرایش بود. در هر دو مدل، این عوامل نزدیک به 

 دانشجویان به سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر را تبیین کردند.
ه گرایش ب یهکنندبینیپیشمربوط به عوامل  هاییافته

سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر در پژوهش حاضر اشتراکاتی با 
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در  داریدینیکدیگر داشتند. یکی از این اشتراکات نقش محافظتی 
 یهپیشین مبنی بر وجود رابط هاییافتهگرایش به هر دو بود که با 

از مواد مخدر در ایران و سایر  ایگسترهو مصرف  داریدینمنفی بین 
( و 2223کشورها همسو است. ویلس، گیبونز، جرارد، موری و برادی )

( این رابطه را به ترتیب در نوجوانان 2221پیکوا و فیتزپتریک )
 امریکایی و مجارستانی گزارش دادند.-افریقایی

متنوعی از دانشجویان  هایگروهروی  شدهانجاممطالعات 
یدن با قلیان کش داریدینمعکوس بین  یهایرانی حکایت از وجود رابط

پور و همکاران، وردیاهلل(، سیگار کشیدن )2292پور و همکاران، نبی)
. ( دارد2291محمدپور اصل و همکاران، مصرف مواد مخدر )( و 2299
مطالعات پیشین  سامانمند( با مرور 2228وود، ویس و لوکسفلد )چیت
 یناناطمقابلو کاهش خطر مصرف مواد را  داریدینبین  یهرابط

اثر  داریدین( نیز 2223ویلس، یگر و سندی ) یهیافتند. در مطالع
مصرف مواد و نرخ رشد مصرف آن  یهزندگی بر سطح اولی هایتنش

 در طول زمان را کاهش داد.
یگار گرایش به س هایبینپیشدومین اشتراک بین  عنوانبه

هر دو مدل  یهاولی کشیدن و مصرف مواد مخدر، جنسیت در گام
گرایش به مصرف ایفای نقش نمود، اما پس از ورود  بینپیش عنوانبه

سایر متغیرهای فردی و فشار اجتماعی اثر خود را از دست داد. در هر 
جنسیت در راستای باالتر بودن گرایش به مصرف در  یهدو، نقش اولی

میان پسران نسبت به دختران و همسو با مطالعات پیشین )نظیر 
پور و نبی؛ 2298کبیر و همکاران، ؛ 2292سفیری و همکاران، 

 هایتفاوتهمچنین نشان داد که  هایافتهاما ؛ ( بود2292همکاران، 
دو جنس در گرایش به سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر عمدتاً 

و پسران بیشتر از دختران در  شودمیتوسط فشار اجتماعی تبیین 
معرض فشار اجتماعی برای مصرف این دو قرار دارند. عالوه بر این، 
اختالف بین فشار اجتماعی برای سیگار کشیدن و برای مصرف مواد 

تفاوت بیانگر کارکرد م تواندمی. این موضوع در مورد پسران بیشتر بود
 سیگار کشیدن در دنیای اجتماعی پسران و دختران دانشجو باشد.

متمایز خود در مورد  هاییافته( 2221دوان و همکاران )
سیگار در هویت گروه  یهسیگار و سایر مواد مخدر را به نقش ویژ

 هایافتهیساالن نسبت دادند. بر این مبنا، یک توضیح ممکن برای هم
 هایروهگجنسیتی حاضر این است که کارکرد هویتی سیگار در  میان

. باشد ترپررنگهمسال دختران  هایگروههمسال پسران نسبت به 
این موضوع اهمیت توجه به عوامل اجتماعی در گرایش به سیگار 

اثر  گرتعدیل. جنسیت نمایاندمیکشیدن بخصوص در مورد پسران را 
که  ایگونهبهفشار اجتماعی بر گرایش به مصرف مواد مخدر نیز بود، 

مصرف مواد مخدر در پسران  یهفشار اجتماعی با وسوس یهرابط
، پسران عالوه بر بندیجمعبنابراین در یک ؛ ان بوداز دختر ترقوی

 شانهمساالناینکه در معرض فشار بیشتری برای مصرف مواد از سوی 
 .پذیرندمیقرار دارند، به میزان بیشتری نیز از آن تأثیر 

یدن گرایش به سیگار کش هایبینپیشسومین اشتراک بین 
هر دو بود که و مصرف مواد مخدر نقش خطرساز فشار اجتماعی در 

 اندازشمچ ازجملهنسبت به عوامل فردی  تریبرجستهگری سهم تبیین
زمان و خودکارآمدی داشت. این یافته با مطالعاتی که نقش گروه 
همساالن و نفوذ ناشی از آنان در مصرف مواد مخدر توسط نوجوانان 

بروک و همکاران، همسو است )مانند  انددادهو جوانان را گزارش 
کبیر و ؛ 2292حرکه و والبرگ، ؛ 2228مارتینز و همکاران، ؛ 2222

( و اهمیت توجه به بافت 2292پور و همکاران، نبی؛ 2298همکاران، 
همساالن را در مداخالت مربوط به پیشگیری از گرایش به مصرف 

فشار اجتماعی، اثر محبوبیت در  برخالف. دهدمیمواد مخدر نشان 
نبود.  توجهقابلاجتماعی خانواده و همساالن چندان  هایگروه

محبوبیت در میان دوستان گرایش به سیگار کشیدن یا مصرف مواد 
 طورهب، گرایش به سیگار کشیدن حالباایننکرد.  بینیپیشمخدر را 

 شد. بینیپیشمعکوس توسط محبوبیت در میان خانواده 
مربوط به نقش محافظتی محبوبیت در میان خانواده  یهیافت

. ناتوانی کندمی( حمایت 9121پیوند اجتماعی هیرشی ) یهیاز نظر
دن و گرایش به سیگار کشی بینیپیشمحبوبیت در میان دوستان در 

هر دو  زمانهممصرف مواد مخدر ممکن است به دلیل در کار بودن 
همسو با  هاآنفرآیند مورد فرض در مطالعات قبلی باشد. یکی از 

پیوند اجتماعی و بیانگر نقش حفاظتی محبوبیت در میان  یهنظری
( و 2228باکفسکی، ولساکز و برندگن، همساالن در گرایش به مواد )

رف آن، مص بر اساسی آن است که زاآسیبدیگری مبتنی بر نقش 
مواد راهی برای دریافت تأیید و پذیرش در میان دوستان و همساالن 

(. 2299تاکر و همکاران، ؛ 2299فالو و همکاران، ) شودمیمحسوب 
ان فرد که دوستالبته نقش داشتن فرآیند دوم در صورتی محتمل است 

تان نگرش دوس ازآنجاکهنگرش مثبتی به مصرف مواد داشته باشند. 
ن در آ یهدر این مطالعه مورد سنجش واقع نشده بود نقش تعدیلگران

بین محبوبیت در میان دوستان و گرایش به مصرف مواد قابل  یهرابط
 .شودمیی بعدی واگذار هاپژوهشبررسی نبود. بررسی این موضوع به 

ه گرایش ب یهکنندیینتبوجود اشتراکات، عوامل  رغمعلی
تند ی نیز با یکدیگر داشهایتفاوتسیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر 

عوامل خطرساز و  یهجداگان یهکه این مطلب ارزش مطالع
ونه، . برای نمنمایاندمیوسوسه نسبت به این دو را  یهکنندمحافظت

زمان، اما در  اندازچشمگرایش به سیگار کشیدن  بینیپیشدر 
ن ی داشت. از ایترپررنگمصرف مواد مخدر کارآمدی نقش  بینیپیش

گذشته، زندگی دو والد در کنار یکدیگر عامل محافظتی در برابر گرایش 
راین بناب؛ دانشجویان به مصرف مواد مخدر اما نه سیگار کشیدن بود

ر بیشتر از سیگار کشیدن با تغییرات مصرف مواد مخد رسدمیبه نظر 
 در خانواده مرتبط باشد. زاآسیبساختاری 

 شناختیروانفردی  هایویژگیو  شناختیجمعیتعوامل 
مستقیم گرایش به مصرف مواد مخدر، اثر فشار  بینیپیشعالوه بر 



 

01 

 33-22 صفحات ،2، شماره 91دوره                9318ستان زمو  پاییز            روانشناسی معاصردوفصلنامه 

 
اهش یا ک کهدرصورتیبنابراین، ؛ اجتماعی بر آن را نیز تعدیل کردند

حذف فشار اجتماعی واردشده از سوی همساالن بر جوانان دانشجو 
ا هدف ر کنندهیلتعدآن، این متغیرهای  یجابه توانمیعملی نباشد، 

 یه، مطالعترمشخص طوربهپیشگیری و مداخله قرار داد.  هایبرنامه
بین فشار اجتماعی و گرایش به مصرف مواد  یهحاضر نشان داد رابط

یا خودکارآمدی باالتری داشتند  گراییآیندهمخدر در میان کسانی که 
این  ،دیگربیانبهبود.  ترضعیف دانستندمییا خود را اخالقمندتر 

عوامل محافظتی در مقابل فشار اجتماعی  عنوانبهمتغیرهای فردی 
 .کنندمیعمل 

شار بین ف یهبودن رابط ترضعیفه، غیرمنتظر یهیک یافت
مصرف مواد مخدر همچنین در میان کسانی بود  یهاجتماعی و وسوس

 گراییحالکه این یافته  تقدیرنگر باالتری داشتند گراییحالکه 
در برابر فشار  کنندهمحافظتعوامل  یهتقدیرنگر را نیز در زمر

مطالعات پیشین، نظیر . این در حالی است که در دهدمیهمساالن قرار 
خانی ( و شفیع2222(، هنسن و همکاران )2293تسفریدی و همکاران )

تقدیرنگر با پیامدها در خالف  یگرایحال یه(، رابط2298و همکاران )
و خودکارآمدی با این پیامدها بود. در نگاهی  گراییآینده یهجهت رابط

خانی و پژوهش شفیع هاییافتهحاضر برخی از  هاییافتهکلی، 
مصرف توسط  یهشدن وسوس بینیپیش(، یعنی 2298همکاران )

با  حالدرعینزمان و خودکارآمدی را بازتولید نمود، اما  اندازچشم
 کهدرحالیاین دو از آن فراتر رفت.  یهبررسی اثرات تعدیلگران

مکاران خانی و هشفیع یهتقدیرنگر در مطالع گراییحالو  گراییآینده
حاضر  یهمصرف بودند، در مطالع یهمستقیم وسوس بینپیش( 2298)

فرد در برابر فشار اجتماعی برای  یهکنندمحافظتعوامل  عنوانبه
و خودکارآمدی  نقش خود را نشان دادند کنندگانمصرفهمرنگی با 

 را ایفا نمود. ایدوگانهنیز نقش محافظتی 

 قصدبهادراک از اخالقمندی خود متغیری فردی بود که 
یش گرا بینپیش عنوانبهحاضر  یهمطالع هایسازهاکتشاف در جمع 

 هاهیافتبه سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر قرار داده شده بود، اما 
حکایت از توانایی آن در تعدیل نمودن اثر فشار اجتماعی داشت، 

ت مثب یهرابط دانستندمیدر افرادی که خود را اخالقمندتر  چنانکه
. شاید بود ترضعیفتماعی و گرایش به مصرف مواد مخدر بین فشار اج

افرادی که خود را اخالقمندتر  یهبتوان گفت اخالقی بودن در خودپندار
از  ازدسمیمند است و همین موضوع آنان را انگیزه ترپررنگدانستند 

ار سیگ ازجمله، بردمی سؤالرا زیر  بودنشانرفتارهایی که اخالقی 
کشیدن و مصرف مواد اجتناب کنند. این موضوع اهمیت توجه به 

اعتیاد را نشان  شناسیروان یههویت اخالقی در مطالعات آتی در حوز
 .دهدمی

 را در نظر گرفت. هاییمحدودیت توانمیبرای این پژوهش 
پژوهش حاضر مربوط به گروه نمونه است که  هایمحدودیت ازجمله

ه ب هایافتهیمتعمباید در  هاآنعلیرغم تنوع نسبی موجود میان 
بسیار متفاوت از گروه  شناختیجمعیت هایویژگیدانشجویانی با 

محدودیت دوم عدم تفکیک مواد مخدر از یکدیگر  حاضر احتیاط کرد.
مربوط به عوامل خطرساز و  هاییافتهتعمیماست که توانایی 

با  بالقوه طوربهانواع مواد مخدر  تکتکرا به  کنندهمحافظت
حاضر،  یهاینکه در مطالع درنهایت. سازدمیمحدودیت مواجه 

کلی مورد سنجش قرار گرفت.  سؤالدر قالب تنها یک  داریدین
 داریندیاز  تریجزئی سازیمفهوممطالعات بعدی با  شودمیپیشنهاد 

در فرهنگ ایرانی این رابطه را مورد بررسی قرار دهند. بررسی ارتباط 
( و سطوح 2291مک، ) داریدینمیان مصرف مواد با ابعاد مختلف 

 گوالس، یاماگوچی، باخمن، اومالی، شولنبر) داریدینفردی و بافتی 
 راهکارهای قابل ارائه است. ازجمله( 2223و جانستون، 
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