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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 selfefficacy, perceived morality, futurism, or present fatalism.
Despite the noticeable role of social pressure in shaping
temptation for substance use, this effect was moderated by selfefficacy, perceived morality, and time perspective. Therefore,
designing interventions targeting these moderators can reduce
the harm caused by social pressure.
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نقش خودکارآمدی ،چشمانداز زمان و فشار همرنگی در گرایش به سوءمصرف مواد و سیگار کشیدن در دانشجویان
پگاه نجات ،* ،1فاطمه باقریان
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شناسایی عوامل پیشبینیکنندهی گرایش جوانان به مواد مخدر گامی مهم در پیشگیری از این
آسیب اجتماعی محسوب میشود .مطالعهی حاضر با هدف بررسی نقش مجموعهای از عوامل
فردی و اجتماعی و تعامل آنها در شکلدهی به وسوسهی سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر
در میان دانشجویان انجام شد.
شرکتکنندگان  322دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی بودند که به مقیاسهای چشمانداز زمان
و خودکارآمدی و سؤاالتی دربارهی میزان محبوبیت در میان خانواده و دوستان ،وسوسهی مصرف
سیگار و مواد مخدر و فشار اجتماعی پاسخ دادند .بهمنظور تعیین پیشبینهای گرایش به مصرف
مواد مخدر و سیگار کشیدن از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد .در گام اول متغیرهای
جمعیتشناختی ،در گام دوم خودکارآمدی ،چشمانداز زمان ،محبوبیت اجتماعی و فشار اجتماعی
و در گام سوم تعامل فشار اجتماعی با سایر پیشبینها وارد شد.
دینداری ،حالگرایی لذتطلبانه ،محبوبیت در خانواده و فشار اجتماعی گرایش به سیگار کشیدن
را پیشبینی کردند .گرایش به مصرف مواد مخدر نیز توسط وضع تأهل والدین ،دینداری،
خودکارآمدی ،فشار اجتماعی و تعامل فشار اجتماعی با هرکدام از متغیرهای جنسیت ،ادراک
اخالقمندی ،خودکارآمدی ،آیندهگرایی و حالگرایی تقدیرنگر پیشبینی شد .بنا بر اثرات تعاملی،
اثر فشار اجتماعی بر گرایش به مصرف مواد برای مردان و نیز افراد دارای خودکارآمدی ،ادراک
اخالقمندی ،آیندهگرایی و حالگرایی تقدیرنگرِ پایینتر ،قویتر بود.
علیرغم نقش قابلتوجه فشار اجتماعی در شکلدهی به وسوسهی مصرف مواد مخدر ،این اثر
توسط خودکارآمدی ،ادراک اخالقمندی و چشمانداز زمان تعدیل شد؛ بنابراین ،طراحی مداخالتی
معطوف به این تعدیلگرها میتواند از آسیب ناشی از قرار گرفتن در معرض فشارهای اجتماعی
بکاهد.
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آسیبزا نظیر خشونت و پرخاشگری (کوهن و پرینشتاین،)2222 ،
رفتارهای بزهکارانه (یانگ و ویرمن )2293 ،و اعتیاد به گوشیهای
هوشمند (چن )2298 ،بوده است.
9
بنا بر مدل تحول اجتماعی (هاوکینز و ویس9189 ،؛ کمرون،
کاتاالنو و هاوکینز ،)2291 ،فرصت تعامل با افراد منحرف و درگیری
در فعالیتهای منحرف نقش تعیینکنندهای در پیشرفت فرد در مسیر
مبادرت به رفتارهای منحرف اجتماعی ازجمله مصرف مواد (ایرانپور،
جمشیدی ،نخعی ،حقدوست ،شجاعی زاده ،افتخار اردبیلی و افتخار
اردبیلی2299 ،؛ جونز ،هیل ،اپشتاین ،لی ،هاوکینز و کاتاالنو)2292 ،
دارد و واسط این اثر دریافت تقویت بابت انجام این رفتارها از سوی

مقدمه
اندیشمندان علوم رفتاری اجتماعی از دیرباز دغدغهی مشکالت
اجتماعی را داشته و در پی تعیین عوامل زمینهساز و یافتن راهحلهایی
برای پیشگیری از آنها بودهاند .دستهی بزرگی از این آسیبها به
رفتارهایی مربوط میشود که لذت آنی اما پیامدهای منفی برای فرد
یا جامعه دارند و افراد تحت تأثیر وسوسههای موقعیتی به آن مبادرت
میورزند .پژوهشها در دهههای  9192و  9122قابلیت چشمگیر افراد
را برای همرنگی حتی بدون آنکه فشار و اجباری در کار باشد نشان
داد (اش  .)9192این پژوهشهای کالسیک الهامبخش مطالعات
بعدی برای شناخت نقش همرنگی با دیگران در گرایش به رفتارهای
Social Development Model
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دیگران ،بخصوص خانواده و همساالن است .در این راستا انتظار
میرود هر چه خود این افراد نگرش مثبتتر و درگیری بیشتری در
رفتارهای منحرف داشته باشند به میزان بیشتری فرد را بابت انجام
آنها مورد تأیید و تقویت قرار دهند .رابطهی بین مصرف مواد توسط
فرد و مصرف توسط دوستان یا همساالن ازجمله موضوعات موردتوجه
در مطالعات اجتماعی اعتیاد بوده است .مارتینز ،استور ،الکساندر و چیل
کت ( )2228بین مصرف مواد ،بخصوص اکستازی ،توسط فرد و
دوستان نزدیک وی رابطه یافتند .در مطالعهای دیگر ،ادراک از میزان
مصرف سیگار توسط دوستان و همساالن ،سیگار کشیدن در تمام
طول نوجوانی را پیشبینی کرد ،درحالیکه این اثر در مورد الکل و
ماریجوانا ازنظر زمانی محدودتر بود .در تبیین آن ،نویسندگان احتمال
دادهاند سیگار کشیدن نمادی از هویت گروه همساالن باشد (دوان،
چو ،والنتینا ،اندریوا و پنتز.)2221 ،
در مطالعهی بروک ،پال ،مرجل و بروک ( )2222ویژگیهای
فردی و مصرف مواد توسط همساالن سهم بیشتری از واریانس
مصرف مواد را نسبت به عوامل والدی و تنشزاهای محیطی تبیین
کردند .فشار دوستان و همرنگی با آنان دو شکل اثر همساالن
محسوب میشوند (حرکه و والبرگ .)2292 ،فشار دوستان به معنای
مورد تعارف مواد قرار گرفتن است ،درحالیکه در همرنگی ،دوستان
نقش منفعالنهتری دارند و اثرگذاری بهواسطهی تقلید فرد از رفتار
مصرف همساالن صورت میگیرد.
ازجمله شایعترین موارد مصرف گزارششده در میان
دانشجویان ایرانی سیگار ،الکل و قلیان هستند (سفیری ،رحیمی موقر،
یونسیان ،صادقی ،بازرگانی ،شمسیپور ،منصور نیا و فتوحی.)2292 ،
مرد بودن (سفیری و همکاران2292 ،؛ کبیر ،بهاری ،حاجیزاده،
اهللوردی پور ،طراحی ،فخاری ،انصاری و محمدپوراصل2298 ،؛
اهللوردیپور ،عباسی ،قهرمانلو ،محمدپوراصل و نوروزی2299 ،؛
نبیپور ،علیزاده ،سادات حسینی ،منصوری ،شمسالدینی و نخعی،
 )2292و داشتن دوستان مصرفکننده (کبیر و همکاران2298 ،؛
نبیپور و همکاران )2292 ،از رایجترین عوامل خطر و دینداری
(اهللوردیپور و همکاران2299 ،؛ نبی پور و همکاران2292 ،؛
محمدپوراصل ،عباسی قهرمانلو ،اهللوردیپور و آگنر )2291 ،از
رایجترین عوامل محافظتکننده در این مطالعات گزارش شدهاند.
سازهای که بهعنوان زیربنای توانایی بازداری میل به پیروی از
وسوسههای آنی شناخته میشود خودتنظیمگری 9نام دارد و ازجمله
عوامل شناختی در تنظیم موفقیتآمیز رفتارها خودکارآمدی 2یا باور
فرد به توانایی تسلط بر موقعیت و ایجاد پیامد مطلوب در حیطهای
خاص یا بهطور عمومی است (بندورا .)9119 ،خودکارآمدی عمومی
اعتماد کلی به توانایی خود برای مواجهه با دامنهی وسیعی از
موقعیتها و کنترل رویدادهای زندگی است (چن ،گالی و ادن)2229 ،

که منبع انگیزش و قصد رفتار و انتخاب اهداف و تعهد به آنها
محسوب میشود و با رضایت از زندگی ،سالمت روانی-اجتماعی و
مبادرت به رفتارهای محافظتکننده از سالمت مرتبط شناخته شده
است (شفیعخانی .)2292 ،خودکارآمدی همچنین یک پیشبین مهم
موفقیت درمانهای سوءمصرف مواد مخدر یا میانجی اثرات این
درمانها بوده است (کدن و لیت.)2299 ،
مارلت ،بیر و کوئیگلی ( )9119بر نقش منحصربهفرد
خودکارآمدی در جلوگیری از شکلگیری اولیهی عادتهای اعتیاد و
نیز تسهیل فرآیند ترک اعتیاد و حفظ آن تأکید نموده و ترکیب
خودکارآمدی پایین و نفوذ اجتماعی در جهت مصرف مواد را پیشبین
قصد و خود رفتار مصرف مواد مخدر در نوجوانان یافتند .فورد و
بلومنشتاین ( )2293رابطهی معکوسی را بین کنترل خود و مصرف
الکل و مواد مخدر در دانشجویان آمریکایی گزارش دادند که توسط
فرصت و نفوذ همساالن تعدیل شد .بر این اساس ،خودکارآمدی در
چارچوب پژوهش حاضر بهعنوان عاملی حفاظتکننده در نظر گرفته
شد که هم بهطور مستقیم بر کاهش وسوسهی مصرف مواد مخدر
مؤثر است و هم در نقش تعدیلگر میتواند کاهشدهندهی اثر فشار
اجتماعی بر آن باشد.
خودتنظیمگری ارتباط تنگاتنگی با توانایی مجسم نمودن
وضعیتهای مورد انتظار آینده دارد (بندورا .)9119 ،بر این اساس،
عامل دیگری که میتواند نقش چشمگیری در تنظیم رفتارها توسط
فرد داشته باشد چشمانداز زمان 3است که مشتمل بر پنج بُعد بوده و
نیمرخی از نوع برخورد شناختی-عاطفی فرد با گذشته ،حال و آینده را
مشخص میکند .گذشتهگرایی منفی 1به معنای تمرکز بر تجارب
شخصی بد و آسیبزا و نگرش بدبینانه نسبت به گذشته است،
درحالیکه گذشتهگرایی مثبت 9نگرش احساسی خوب و لذتبخش
نسبت به وقایع گذشته و دلتنگی برای روابط صمیمانه با خانواده و
دوستان را در بر دارد .حالگرایی لذتطلبانه 2منعکسکنندهی تمایل
به زندگی در لحظه ،استقبال از فعالیتهای هیجانانگیز و نو و
بهرهمندی از لذتهای آنی در کنار عدم نگرانی در مورد پیامدهای
آیندهی اعمال است که میتواند فرد را مستعد رفتارهای پرخطر سازد.
حالگرایی تقدیرنگر 3عالوه بر گرایش به رفتارهای تکانشی ،داللت
بر باور به کنترل شدن زندگی توسط تقدیر و نیروهای غیرقابلکنترل
بیرونی و احساس درماندگی و فقدان امید به آینده دارد .درنهایت،
آیندهگرایی 8تمایل به در نظر گرفتن عواقب تصمیمات و اقدامات
حاضر و به تأخیر انداختن لذتها در راستای تالش برای اهداف
بلندمدت است (زیمباردو و بوید.)9111 ،
گذشتهگرایی منفی و حالگرایی تقدیرنگر با تجربهی بیشتر
افسردگی و اضطراب ،اما حالگرایی لذتطلبانه با رضایت باالتر از
زندگی مرتبط بوده است (تسفریدی ،گریوا و آناگنوستوپولوس.)2293 ،
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کوییج ،کانفر ،بتس و رادلف ( )2298در فراتحلیل خود ،آیندهگرایی را
مرتبط با مجموعهی گستردهای از پیامدهای مثبت ازجمله دستاوردها،
بهزیستی ،رفتارهای سالمتی و عدم مبادرت به رفتارهای پرخطر
یافتند ،بخصوص که قدرت پیشبینیگری آن ورای پنج عامل بزرگ
شخصیت بود .در مطالعهی هنسن ،کری ،کری و میستو ( )2222نیز
آیندهگرایی باالتر پیشبین مبادرت بیشتر به رفتارهای حفاظتی و
مبادرت کمتر به رفتارهای پرخطر بود .در مورد حالگرایی لذتطلبانه
الگوی معکوس اما قویتری از ارتباط با رفتارهای مذکور مشاهده شد.
حالگرایی تقدیرنگر نیز تنها با مبادرت بیشتر به رفتارهای مضر برای
سالمتی مرتبط بود .بهطور مشابه ،گرایش به رفتارهای پرخطر با
نگرش به زمانهای گذشته و حال در نمونهای از بزرگساالن جوان
نیجریهای رابطه داشت (ملو ،اوالدیپو ،پائولونی و ورل.)2291 ،
سهم منحصربهفرد حالگرایی در تبیین مصرف الکل ،مواد و
تنباکو در مطالعهی کیاگ ،زیمباردو و بوید ( ،)9111حتی بعد از کنترل
ویژگیهای شخصیتی ،ایشان را واداشت تا چشمانداز زمان را سازهی
مهمی در حیطهی این رفتارها قلمداد کنند .ازاینرو ،چشمانداز زمان
در پژوهش حاضر بهعنوان یکی از پیشبینهای گرایش به مصرف
مواد مخدر مدنظر قرار گرفت .همچنین نظر به یافتههای پیشین ،انتظار
بر این است که گذشتهگرایی مثبت و آیندهگرایی در نقش عوامل
محافظ ،اما گذشتهگرایی منفی ،حالگرایی و آیندهگرایی در نقش
عوامل خطرساز گرایش به مصرف مواد را پیشبینی کنند.
شفیعخانی ،باقریان و شکری ( )2298نقش واسطهای چشمانداز
زمان را در رابطهی بین خودکارآمدی عمومی و گرایش به مصرف مواد
مخدر در نمونهای از نوجوانان دختر دبیرستانی بررسی نمودند.
یافتههای ایشان حکایت از واسطهگری بخشیِ چشمانداز زمان و
رابطهی منفی خودکارآمدی با گرایش به مصرف مواد داشت.
گذشتهگرایی منفی ،حالگرایی لذتطلبانه و حالگرایی تقدیرنگر
عوامل خطرساز بودند ،درحالیکه گذشتهگرایی مثبت و آیندهگرایی در
نقش عوامل محافظتکننده ظاهر شدند .پژوهش حاضر با هدف پر
کردن خألهای مطالعهی مذکور ،یعنی محدودیت گروه نمونه به یک
جنس و عدم بررسی اثرات تعدیلگرانه انجام شد .بهعالوه ،پژوهش
حاضر بر روی دانشجویان ،یعنی افرادی که وارد دوران اولیهی
بزرگسالی شدهاند انجام شده است .ورود به این دوران با پذیرش
هویت اجتماعی جدید و استقالل نسبی از خانواده قابلشناسایی است
که این موضوع ،نظر به افزایش گسترهی تعامالت و شبکهی اجتماعی
و قرار گرفتن دانشجویان در معرض فشارهای اجتماعی برای همرنگی،
تهدیدات بالقوهای را متوجه آنان میکند.
نقش عوامل اجتماعی به سوقدهی فرد در جهت همرنگی با
رفتارهای منحرف دیگران محدود نمیشود .بنا بر نظریهی پیوند
اجتماعی 9هیرشی ( ،)9121اتصال افراد به جامعه ،بخصوص خانواده،
مدرسه و همساالن بهعنوان کاهندهی گرایش آنان به رفتارهای
منحرف عمل میکند .بر این اساس میتوان انتظار داشت احساس
Social Bonding Theory
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مورد پذیرش بودن در میان خانواده و دوستان نقش محافظتکنندهای
در مقابل فشارهای معطوف به همرنگی با این رفتارها ایفا کند.
بااینحال ،یافتهها در مورد نقش محبوبیت در میان دوستان در گرایش
به مصرف مواد و سایر رفتارهای منحرف اجتماعی یکدست نیست و
برخی مطالعات دیگر (مانند فالو ،بیر ،ویتارو ،کانتین و بورگ2299 ،؛
تاکر ،گرین ،ژو ،مایلز ،شیح و دی امیکو )2299 ،وجود رابطهی مثبت
بین محبوبیت در میان همساالن و مصرف مواد را گزارش دادهاند.
در یک جمعبندی ،مطالعهی حاضر به بررسی سهم تبیینگری
متغیرهای فردی و اجتماعی در گرایش به سیگار کشیدن و مصرف
مواد مخدر و نیز نقش آنها در تنظیم میزان تأثیرپذیری از فشارهای
اجتماعی در جهت مصرف مواد میپردازد .در این راستا ،باور به
خودکارآمدی و چشمانداز زمان بهعنوان منابع فردی و میزان محبوبیت
در میان خانواده و دوستان بهعنوان منبع اجتماعی تأثیرگذار بر مقاومت
فرد در مقابل فشارهای اجتماعی برای همرنگی بخصوص از سوی
شبکهی دوستان در جهت مصرف سیگار و مواد مخدر آزمون شد.
روش
شرکتکنندگان

شرکتکنندگان  322نفر دانشجوی مشغول به تحصیل در
دانشگاه شهید بهشتی بودند که با روش نمونهگیری در دسترس مورد
رجوع قرار گرفتند .از این تعداد 22/2 ،درصد زن و  21/9درصد مرد
بودند و باقی جنسیت خود را مشخص نکردند .سن پاسخگویان بین
 98تا  33سال با میانگین  )SD = 2/39( 22/89بود .میانگین
دینداری در طیفی از  = 9اصالٌ تا  = 9زیاد برابر با  3/92با انحراف
استاندارد  9/21و متوسط موقعیت اقتصادی در طیفی از  =9خیلی بد
تا  = 9خیلی خوب برابر با  )SD = 2/32( 3/91بود.
ازنظر سطح تحصیالت 83 ،درصد کارشناسی 99/2 ،درصد
کارشناسی ارشد و  3/3درصد دکتری بودند .از مجموع  113دادهی
موجود دربارهی وضعیت خانوادگی پاسخگویان ،والدین اکثریت افراد
( 198نفر) در قید حیات و در حال زندگی با یکدیگر بودند ،درحالیکه
والدین  92نفر از یکدیگر جدا شده و والدین  2نفر نیز مجدداً ازدواج
کرده بودند .نوزده نفر پدر خود 1 ،نفر مادر خود و  2نفر هر دو والد
خود را بهواسطهی فوت از دست داده بودند.
از میان  328پاسخ موجود برای محل زندگی ،اکثریت افراد در
تهران ( )%29یا شهری کوچک ( )%21زندگی میکردند ،درحالیکه
 1/3درصد دیگر در شهری بزرگ و  2/1درصد در سایر مناطق زندگی
میکردند .از میان  339پاسخ موجود برای محل تولد ،اکثریت در
شهری کوچک ( 333نفر) یا تهران ( 322نفر) متولد شده بودند،
درحالیکه  38و  91نفر به ترتیب شهری بزرگ و سایر مناطق را
بهعنوان محل تولد خود گزارش دادند .ازنظر رشتهی تحصیلی12/9 ،
درصد علوم انسانی 92/3 ،درصد علوم پایه 99/3 ،درصد مهندسی،
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نجات و باقریان

تحصیالت ،رشتهی تحصیلی ،وضع تأهل والدین ،شهر محل تولد و
شهر محل زندگی بود .پیش از انجام تحلیلهای رگرسیون ،وضع تأهل
والدین مجدداً کدگذاری شد ،بهگونهای که یک سطح آن زندگی
مشترک دو والد اصلی در قید حیات و سطح دیگر آن تمام پاسخهای
ممکن دیگر (طالق ،ازدواج مجدد ،فوت) را شامل شد.

 2/1درصد پزشکی و  3/3درصد از سایر رشتهها بودند و  99/1درصد
به این سؤال پاسخ ندادند.
ابزارهای سنجش

پرسشنامهی چشمانداز زمان :برای سنجش نحوهی نگرش به
زمان ،از پرسشنامهی چشمانداز زمان( 9زیمباردو و بوید)9111 ،
استفاده شد که دارای  92گویه و پنج خردهمقیاس است.
خردهمقیاسهای گذشتهگرایی منفی ،حالگرایی لذتطلبانه،
آیندهگرایی ،گذشتهگرایی مثبت و حالگرایی تقدیرنگر به ترتیب دارای
 1 ،93 ،99 ،92و  1گویه هستند .پاسخ به هر گویه از  =9کامالً مخالف
تا  = 9کامالً موافق متغیر بود.
ساختار پنجعاملی نسخهی فارســـی این پرسشنامـــه توسط
شفیعخانی ( )2292بررسی و تأیید شده است .ضریب آلفای کرونباخ
برای خردهمقیاسها در مطالعهی حاضر عبارت از ( 2/39گذشتهگرایی
منفی)( 2/33 ،حالگرایی لذتطلبانه)( 2/38 ،آیندهگرایی)2/22 ،
(گذشتهگرایی مثبت) و ( 2/22حالگرایی تقدیرنگر) بود.
پرسشنامهی خودکارآمدی :برای سنجش خودکارآمدی عمومی
از نسخهی فارسی پرسشنامهی  93گزارهای شرر ،مادوکس،
مرکاندانته ،پرنتیس-دان ،جاکوبز و راجرز ( )9182استفاده شد که در
آن ،پاسخ به هر گزاره از  = 9کامالً مخالفم تا  = 9کامالً موافقم متغیر
است .آلفای کرونباخ در مطالعهی شفیعخانی و همکاران ( )2298و
مطالعهی حاضر به ترتیب  2/83و  2/83بود.

روند اجرای پژوهش

پرسشنامهها بهصورت کاغذی در اختیار پاسخگویان قرار گرفت
و بهطور فردی پاسخ داده شد .بهمنظور پیشبینی گرایش به سیگار
کشیدن توسط عوامل فردی و اجتماعی از یک رگرسیون سلسله
مراتبی با سه گام استفاده شد .در گام اول این تحلیل رگرسیون،
متغیرهای جمعیتشناختی (سن ،جنس ،دینداری ،سطح اقتصادی،
وضع تأهل والدین) ،در گام دوم آن ادراک از اخالقمندی خود،
خودکارآمدی ،خردهمقیاسهای چشمانداز زمان ،محبوبیت در میان
خانواده و دوستان و نیز فشار اجتماعی و در گام سوم آن ،تعامل فشار
اجتماعی تکبهتک با هرکدام از متغیرهای جنسیت ،دینداری،
اخالقمندی ،خودکارآمدی ،خردهمقیاسهای چشمانداز زمان و
محبوبیت در میان خانواده و دوستان وارد شد.
برای محاسبهی جمالت تعاملی ،متغیرها میانگین-مرکزی2
شدند .دو گام اول و دوم تحلیل رگرسیون با استفاده از روش ورود
همزمان و گام آخر با روش ورود روبهجلو انجام شد .بهمنظور پیشبینی
گرایش به مصرف مواد مخدر ،تحلیل رگرسیونی با متغیرهای پیشبین
و روش مشابه اجرا شد.

وسوسهی مصرف ،فشار اجتماعی ،محبوبیت اجتماعی و ادراک
از اخالقمندی :هشت پرسش بهمنظور سنجش وسوسهی مصرف،

نتایج

فشار اجتماعی ،رواج در شبکهی اجتماعی و محبوبیت اجتماعی در
پرسشنامه قرار داده شده بود .دو پرسش به سنجش وسوسهی مصرف
سیگار و مواد مخدر («آیا تابهحال دلتان خواسته سیگار بکشید  /مواد
مخدر مصرف کنید؟») اختصاص داشت .دو پرسش دیگر مربوط به
محبوبیت در خانواده و دوستان («چقدر خود را در میان خانواده /
دوستان محبوب میدانید؟») بود .دو پرسش دیگر نیز به سنجش رواج
مصرف سیگار («آیا دوستان نزدیک شما سیگار میکشند؟») و رواج
مصرف مواد مخدر («آیا از دوستان شما کسی مواد مخدر مصرف
میکند؟») در میان دوستان فرد پرداخت.
میزان قرار گفتن در معرض فشار اجتماعی مستقیم برای
مصرف سیگار و مواد مخدر نیز با استفاده از یک پرسش برای هرکدام
سنجیده شد («آیا تابهحال در جمعی بودهاید که به شما سیگار  /مواد
مخدر تعارف شود؟») .عالوه بر این موارد ،یک پرسش نیز به سنجش
ادراک فرد از میزان اخالقمندی خودش اختصاص داشت («چقدر خود
را انسانی اخالقی میدانید؟») .پاسخها بهتمامی پرسشهای مذکور از
 = 9اصالً تا  = 9زیاد متغیر بود.
سؤاالت جمعیتشناختی :ویژگیهای جمعیتشناختی مورد
سؤال عبارت از سن ،جنس ،موقعیت اقتصادی ،سطح دینداری ،سطح

جدول  9میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی
پیرسون بین متغیرهای مورد تمرکز در این پژوهش را ارائه میدهد.
گذشتهگرایی منفی ،حالگرایی لذتطلبانه و حالگرایی تقدیرنگر
پیشبینهای مثبت گرایش به مصرف سیگار ،مواد مخدر ،یا هردوی
آنها بودند .از سوی دیگر ،آیندهگرایی و گذشتهگرایی مثبت،
خودکارآمدی ،ادراک از اخالقمندی خود و محبوبیت میان خانواده
رابطهی منفی با یکی از دو متغیر گرایش به مصرف یا هر دو داشتند.
البته ضرایب همبستگی در تمامی این موارد ضعیف بود .در مقابل،
ضرایب همبستگی بین عوامل نفوذ اجتماعی (رواج مصرف در میان
دوستان و فشار مستقیم برای مصرف) و گرایش به مصرف در بازهی
متوسط و از تمامی موارد باال بزرگتر بود .بهعالوه ،نظر به مثبت بودن
این ضرایب ،باید این عوامل را مرتبط با گرایش بیشتر به سیگار
کشیدن و مصرف مواد مخدر محسوب نمود.
مطابق جدول  ،9همبستگی بین محبوبیت در میان خانواده و
در میان دوستان قوی نبود و به همین دلیل با یکدیگر ادغام نشدند و
در تحلیلها متغیرهایی جداگانه باقی ماندند .ازآنجاکه همبستگی بین
گرایش به سیگار کشیدن و گرایش به مصرف مواد مخدر ،بیـن رواج
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جدول  .9میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی بین متغیرهای گرایش به مصرف ،عوامل فردی و عوامل اجتماعی
متغیر
 .9گرایش به سیگار کشیدن
 .2گرایش به مصرف مواد مخدر
 .3گذشتهگرایی منفی
 .1حالگرایی لذتطلبانه
 .9آیندهگرایی
 .2گذشتهگرایی مثبت
 .3حالگرایی تقدیر نگر
 .8خودکارآمدی
 .1ادراک از اخالقمندی خود
 .92محبوبیت میان خانواده
 .99محبوبیت میان دوستان
 .92رواج سیگار کشیدن در دوستان
 .93رواج مصرف مواد در دوستان
 .91فشار مستقیم برای سیگار کشیدن
 .99فشار مستقیم برای مصرف مواد

9
2/99
2/28
2/29
-2/99
-2/21
2/99
-2/92
-2/92
-2/98
2/29
2/92
2/13
2/22
2/32

2
2/21
2/28
-2/99
-2/99
2/93
-2/98
-2/98
-2/99
-2/21
2/32
2/22
2/33
2/92

92
3

99
1

2/29
2/21
-2/29
2/31

2/98
2/39
2/23

2/12
-2/99
-2/92
-2/28
-2/91

2/23
-2/29
2/21
-2/21

92
9

2/19
-2/33

2/99
2/33
2/13

93
2

-2/93

2/92
2/31

91
3

-

2/12

میانگین

انحراف استاندارد

2/99
9/31
3/21
3/21
3/31
3/28
2/33
3/22
1/39
1/99
1/39
2/39
9/92
2/28
9/31

9/19
2/19
2/21
.2/91
2/22
2/91
2/29
2/93
2/21
2/31
2/29
9/13
9/29
9/92
2/12

توجه  .1در رابطه با بخش میانی جدول :در مورد متغیرهای  0تا  ،2همبستگی با متغیرهای  0تا  2گزارش شده است .در مورد متغیرهای  33تا  ،31همبستگی
با متغیرهای  33تا  31گزارش شده است .این تمایز با دونیمه کردن سرستونهای این بخش مشخص شده است.
توجه  .2تمام ضرایب همبستگی در این جدول با اندازهی  3/32تا  3/33در سطح  3/31معنادار هستند .تمام ضرایب همبستگی با اندازهی باالتر از  3/33در
سطح  3/33معنادار هستند.

داد .در گام آخر ،پیشبینهای معنادار دینداری ،حالگرایی لذتطلبانه،
محبوبیت در خانواده و فشار اجتماعی بودند و ازآنجاکه جمالت تعاملی
سهم معناداری از واریانس گرایش به سیگار کشیدن را تبیین نکردند
در مدل نهایی در زمرهی متغیرهای پیشبین قرار نگرفتند.
ضرایب رگرسیون استاندارد فشار اجتماعی بزرگتر از سایر
پیشبینها بود .بهمنظور بررسی اینکه اثر جنسیت در گام دوم عمدت ًا
توسط کدام متغیر تبیین شده است ،رگرسیونهای جداگانهای اجرا
شدند .در هرکدام از رگرسیونها ،در گام اول عوامل جمعیتشناختی و
در گام دوم از متغیرهای ادراک از اخالقمندی خود ،خودکارآمدی،
چشمانداز زمان ،محبوبیت در میان خانواده و دوستان ،یا فشار اجتماعی
برای سیگار کشیدن وارد شد .تنها فشار اجتماعی بود که در گام دوم اثر
جنسیت را غیر معنادار کرد (.)β= -2/21 ،SE=2/93 ،p=2/321
اجرای آزمونهای  tمستقل مقایسهی دو جنس در
ویژگیهای روانشناختی فردی و فشار اجتماعی نشان داد تفاوت
دختران و پسران در میزان قرار داشتن در معرض فشار اجتماعی برای
سیگار کشیدن ( )t)391( = 91/93 ،p > 2/229و مصرف مواد مخدر
( )t)391( = 8/12 ،p > 2/229و نه سایر متغیرها (،ps < 2/21
 )|ts| > 9/32معنادار بود .در هر دو مـــورد ،میانگیــــن پسران
( = 3/32فشار برای سیگار  = 9/12 ،Mفشار برای مواد  )Mباالتر از دختران
( =9/82فشار برای سیگار  = 9/22 ،Mفشار برای مواد  )Mبود .اندازهی تفاوت

این دو در دوستان و نیز بین فشار اجتماعی مستقیم برای مصرف این
دو قوی نبود ،تحلیلهای رگرسیون برای پیشبینی گرایش به سیگار
کشیدن و مصرف مواد مخدر بهطور جداگانه و با استفاده از مجموعه
متغیرهای متناظر با هرکدام در هر تحلیل انجام شد.
بررسی همبستگی بین متغیرهای اجتماعی ،یعنی محبوبیت
اجتماعی در میان خانواده و دوستان ،فشار اجتماعی مستقیم و رواج در
شبکهی اجتماعی نشان داد تنها همبستگیهای قوی بین رواج در
میان دوستان و فشار اجتماعی مستقیم بود و در سایر موارد ضرایب
همبستگی ضعیف بود .نظر به وجود همبستگیهای قوی بین مصرف
در میان دوستان و فشار اجتماعی مستقیم و لذا امکان ایجاد همخطی
در تحلیل رگرسیون ،از این دو متغیر میانگین گرفته شد تا متغیر
جدیدی با عنوان «فشار اجتماعی» بهطور جداگانه برای سیگار کشیدن
( )α = 2/83و مصرف مواد مخدر ( )α = 2/89ساخته شود.
پیشبینی گرایش به سیگار کشیدن :جدول  2یافتههای
حاصل از تحلیل رگرسیون پیشبینی گرایش به سیگار را ارائه میدهد.
بر این اساس در گام اول جنسیت و دینداری پیشبینهای معنادار
بودند .جهت اثر جنسیت بیانگر باالتر بودن گرایش به سیگار در میان
مردان نسبت به زنان بود .در گام دوم ،محبوبیت در خانواده ،حالگرایی
لذتطلبانه و فشار اجتماعی برای سیگار کشیدن به مجموعهی
پیشبینهای معنادار اضافه شد اما جنسیت معناداری خود را از دست
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جدول  .2نتایج تحلیل رگرسیون پیشبینی گرایش به سیگار کشیدن
متغیر پیشبین
سن
جنس
وضع تأهل والدین (دوطبقهای)
دینداری
سطح اقتصادی
ادراک از اخالقمندی خود
خودکارآمدی
گذشتهگرایی منفی
حالگرایی لذتطلبانه
آیندهگرایی
گذشتهگرایی مثبت
حالگرایی تقدیرنگر
محبوبیت در میان خانواده
محبوبیت در میان دوستان
فشار اجتماعی برای سیگار کشیدن
تغییر مجذور R

گام اول
ضریب استاندارد بتا خطای استاندارد
2/23
-2/22
2/93
***2/23
2/22
2/21
2/29
***-2/33
2/28
2/29

***2/22

گام دوم
ضریب استاندارد بتا خطای استاندارد
2/22
-2/22
2/93
-2/23
2/91
2/22
2/29
***-2/99
2/23
2/29
2/28
-2/21
2/92
-2/29
2/21
2/22
2/99
*2/28
2/92
-2/23
2/92
2/22
2/92
2/29
2/28
**-2/99
2/21
2/23
2/29
***2/92
***2/29

***p > 3/333؛ **p > 3/33؛ > 3/31

بین فشار اجتماعی برای سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر در پسران
بیشتر از دختران بود ( .)t)391( = 3/93 ،p> 2/229ازاینرو ،پسران
بیشتر از دختران فشار بیشتری را برای سیگار کشیدن نسبت به مصرف
مواد مخدر تجربه میکنند.
پیشبینی گرایش به مصرف مواد مخدر :جدول  3یافتههای
حاصل از تحلیل رگرسیون پیشبینی گرایش به مصرف مواد مخدر را
ارائه میدهد .چنانکه مالحظه میشود در گام اول جنسیت ،وضع تأهل
والدین و دینداری پیشبینهای معنادار بودند .جهت اثر جنسیت و
وضع تأهل والدین بهگونهای بود که مردان بیشتر از زنان و افرادی که
پدر و مادرشان به دلیل فوت یا طالق از هم جدا شده بودند بیشتر از
کسانی که والدینشان در کنار یکدیگر زندگی میکردند گرایش به
مصرف مواد مخدر داشتند .در گام دوم ،خودکارآمدی و فشار اجتماعی
برای مصرف مواد مخدر به مجموعهی پیشبینهای معنادار اضافه
شدند اما جنسیت معناداری خود را از دست داد .نهایتاً در گام آخر،
عالوه بر دینداری ،وضع تأهل والدین ،خودکارآمدی و فشار اجتماعی،
تعامل فشار اجتماعی با جنسیت ،با خودکارآمدی ،با ادراک اخالقمندی،
با حالگرایی تقدیر نگر و با آیندهگرایی معنادار بود.
مشابه با نتایج مربوط به سیگار کشیدن ،در اینجا نیز ضریب
رگرسیون استاندارد فشار اجتماعی نسبت به سایر ضرایب بزرگتر
است .همچنین مشابه با سیگار کشیدن ،در اینجا نیز بهمنظور بررسی
اینکه اثر جنسیت در گام دوم عمدتاً توسط کدام متغیر تبیین شده
است ،رگرسیونهای جداگانهای اجرا شدند که در هرکدام ،در گام اول
عوامل جمعیتشناختی و در گام دوم یکی از متغیرهای ادراک از
اخالقمندی خود ،خودکارآمدی ،چشمانداز زمان ،محبوبیت در میان

*p

خانواده و دوستان ،یا فشار اجتماعی برای مصرف مواد مخدر وارد شد.
تنها فشار اجتماعی بود که با ورود خود در گام دوم اثر جنسیت را غیر
معنادار کرد (.)β = -2/29 ،SE = 2/28 ،p = 2/329
برای پیگیری اثر تعاملی معنادار شدهی جنسیت در رابطهی بین فشار
اجتماعی و گرایش به مصرف مواد مخدر ،ضریب همبستگی پیرسون
بین فشار اجتماعی و گرایش به مصرف مواد مخدر با کنترل سایر
متغیرهای پیشبین حاضر در مدل نهایی محاسبه شد .ضریب این
رابطه برای زنان  2/93اما برای مردان  2/22بود .جدول  1شیب خط
رگرسیون محاسبهشده برای سطوح مختلف متغیرهای خودکارآمدی،
ادراک از اخالقمندی خود ،آیندهگرایی و حالگرایی تقدیرنگر با استفاده
از روش پیشنهادی آیکن و وست ( )9119را ارائه میدهد .چنانکه
مشاهده میشود اگرچه ضریب رگرسیون در تمامی موارد مثبت بود،
اما برای سطوح باالی این متغیرهای تعدیلگر کوچکتر از ضرایب در
سطوح پایین این متغیرها بود .بهعبارتدیگر ،در صورت باال بودن
هرکدام از این متغیرها ،اثر فشار اجتماعی بر گرایش به مصرف مواد
مخدر با کاهش همراه بود.
بحث و نتیجهگیری
ازآنجاکه دانشجویان ادارهکنندگان آیندهی جامعه هستند ،برای داشتن
جامعهای سالم و شکوفا ،مطالعهی پیشبینهای گرایش آنان به مـواد
مخدر و نیز عوامل محافظتکننده در برابر فشار اجتماعی برای مصرف
این مواد از منظر روانشناسی اجتماعی حائز اهمیت است .در این راستا،
هدف از پژوهش حاضر تعیین سهم مجموعهای از عوامل فردی و
اجتماعی در گرایش دانشجویان به سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر
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جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون پیشبینی گرایش به مصرف مواد مخدر
گام دوم
گام اول
متغیر پیشبین
خطای استاندارد
بتا
خطای استاندارد
بتا
2/29
-2/22
2/22
-2/22
سن
***
2/28
-2/29
2/21
2/22
جنس
2/92
*2/21
2/99
*2/92
وضع تأهل والدین (دوطبقهای)
2/23
-2/22
2/21
***-2/29
دینداری
2/29
-2/29
2/22
2/22
سطح اقتصادی
2/29
-2/23
ادراک از اخالقمندی خود
*
2/23
-2/92
خودکارآمدی
2/22
-2/22
گذشتهگرایی منفی
2/23
2/22
حالگرایی لذتطلبانه
2/22
-2/21
آیندهگرایی
2/23
-2/21
گذشتهگرایی مثبت
2/22
-2/29
حالگرایی تقدیرنگر
2/29
-2/23
محبوبیت در میان خانواده
2/22
-2/22
محبوبیت در میان دوستان
2/29
***2/98
فشار اجتماعی برای مصرف مواد مخدر
فشار اجتماعی × آیندهگرایی
فشار اجتماعی × جنسیت
فشار اجتماعی × خودکارآمدی
فشار اجتماعی × ادراک اخالقمندی
فشار اجتماعی × حالگرایی تقدیرنگر
***
***
تغییر مجذور R
2/39
2/92

گام آخر
خطای استاندارد
بتا
2/29
-2/29
2/23
2/29
2/92
*2/21
2/23
*-2/28
2/29
-2/29
2/29
2/29
2/22
*-2/92
2/22
-2/23
2/23
2/21
2/22
-2/28
2/22
-2/21
2/22
-2/21
2/29
-2/29
2/29
-2/21
2/29
***2/11
2/28
**-2/91
2/21
**2/91
2/23
***-2/91
2/21
*-2/99
2/28
*-2/21
***2/29

***p > 3/333؛ **p > 3/33؛ > 3/31

*p

جدول  .1شیبخط رگرسیون بیانگر رابطهی فشار اجتماعی با گرایش به مصرف مواد مخدر در سطوح مختلف متغیرهای تعدیلگر
سطح متغیر تعدیلگر
یک انحراف استاندارد باالتر از میانگین
میانگین
یک انحراف استاندارد پایینتر از میانگین

خودکارآمدی
**2/39
**2/11
**2/93

متغیر تعدیلگر رابطهی فشار اجتماعی و گرایش به مواد مخدر
حالگرایی تقدیرنگر
آیندهگرایی
ادراک اخالقمندی
**
**
2/39
2/32
**2/38
**2/11
**2/11
**2/11
**
**
2/93
2/91
**2/92
p > 2/29

بود .عواملی که در پژوهش حاضر مدنظر قرار گرفتند عبارت از
ویژگیهای جمعیتشناختی ،باورها و ادراکات در مورد خودکارآمدی،
اخالقمندی و محبوبیت خود ،چشمانداز زمان و فشار برای همرنگی
اجتماعی بودند .نقاط قوت این مطالعه اوالً بررسی سهم تبیینگری
عوامل فردی و اجتماعی در کنار یکدیگر و نیز تعامل آنها با هم و
ثانیاً ساخت مدلهای پیشبینی جداگانه برای گرایش به سیگار
کشیدن و مصرف مواد مخدر بود.
بنابر یافتهها ،دینداری و محبوبیت در خانواده در نقش عوامل
محافظتی ،اما حالگرایی لذتطلبانه و فشار اجتماعی در نقش عوامل
خطرزا گرایش به سیگار کشیدن را پیشبینی کردند .نقش حالگرایی
لذتطلبانه در جهت مورد انتظار و همسو با هنسن و همکاران ()2222
مبنی بر پررنگتر بودن نقش آن نسبت به آیندهگرایی در تبیین گرایش

**

به رفتارهای پرخطر بود.
در ادامهی یافتههای پژوهش حاضر ،دینداری ،زندگی والدین
در کنار یکدیگر و خودکارآمدی در نقش عوامل محافظتی ،اما فشار
اجتماعی در نقش عامل خطرزا گرایش به مصرف مواد مخدر را
پیشبینی کردند .اثر فشار اجتماعی بر گرایش به مصرف مواد همچنین
توسط جنسیت ،ادراک از اخالقمندی خود ،خودکارآمدی ،آیندهگرایی
و حالگرایی تقدیرنگر تعدیل شد .نقش خودکارآمدی در جهت مورد
انتظار و همسو با یافتههای پیشین نظیر فورد و بلومنشتاین ()2293
بود .در هر دو مدل ،این عوامل نزدیک به نیمی از واریانس گرایش
دانشجویان به سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر را تبیین کردند.
یافتههای مربوط به عوامل پیشبینیکنندهی گرایش به
سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر در پژوهش حاضر اشتراکاتی با
00
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سومین اشتراک بین پیشبینهای گرایش به سیگار کشیدن
و مصرف مواد مخدر نقش خطرساز فشار اجتماعی در هر دو بود که
سهم تبیینگری برجستهتری نسبت به عوامل فردی ازجمله چشمانداز
زمان و خودکارآمدی داشت .این یافته با مطالعاتی که نقش گروه
همساالن و نفوذ ناشی از آنان در مصرف مواد مخدر توسط نوجوانان
و جوانان را گزارش دادهاند همسو است (مانند بروک و همکاران،
2222؛ مارتینز و همکاران2228 ،؛ حرکه و والبرگ2292 ،؛ کبیر و
همکاران2298 ،؛ نبیپور و همکاران )2292 ،و اهمیت توجه به بافت
همساالن را در مداخالت مربوط به پیشگیری از گرایش به مصرف
مواد مخدر نشان میدهد .برخالف فشار اجتماعی ،اثر محبوبیت در
گروههای اجتماعی خانواده و همساالن چندان قابلتوجه نبود.
محبوبیت در میان دوستان گرایش به سیگار کشیدن یا مصرف مواد
مخدر را پیشبینی نکرد .بااینحال ،گرایش به سیگار کشیدن بهطور
معکوس توسط محبوبیت در میان خانواده پیشبینی شد.
یافتهی مربوط به نقش محافظتی محبوبیت در میان خانواده
از نظریهی پیوند اجتماعی هیرشی ( )9121حمایت میکند .ناتوانی
محبوبیت در میان دوستان در پیشبینی گرایش به سیگار کشیدن و
مصرف مواد مخدر ممکن است به دلیل در کار بودن همزمان هر دو
فرآیند مورد فرض در مطالعات قبلی باشد .یکی از آنها همسو با
نظریهی پیوند اجتماعی و بیانگر نقش حفاظتی محبوبیت در میان
همساالن در گرایش به مواد (باکفسکی ،ولساکز و برندگن )2228 ،و
دیگری مبتنی بر نقش آسیبزای آن است که بر اساس آن ،مصرف
مواد راهی برای دریافت تأیید و پذیرش در میان دوستان و همساالن
محسوب میشود (فالو و همکاران2299 ،؛ تاکر و همکاران.)2299 ،
البته نقش داشتن فرآیند دوم در صورتی محتمل است که دوستان فرد
نگرش مثبتی به مصرف مواد داشته باشند .ازآنجاکه نگرش دوستان
در این مطالعه مورد سنجش واقع نشده بود نقش تعدیلگرانهی آن در
رابطهی بین محبوبیت در میان دوستان و گرایش به مصرف مواد قابل
بررسی نبود .بررسی این موضوع به پژوهشهای بعدی واگذار میشود.
علیرغم وجود اشتراکات ،عوامل تبیینکنندهی گرایش به
سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر تفاوتهایی نیز با یکدیگر داشتند
که این مطلب ارزش مطالعهی جداگانهی عوامل خطرساز و
محافظتکنندهی وسوسه نسبت به این دو را مینمایاند .برای نمونه،
در پیشبینی گرایش به سیگار کشیدن چشمانداز زمان ،اما در
پیشبینی مصرف مواد مخدر کارآمدی نقش پررنگتری داشت .از این
گذشته ،زندگی دو والد در کنار یکدیگر عامل محافظتی در برابر گرایش
دانشجویان به مصرف مواد مخدر اما نه سیگار کشیدن بود؛ بنابراین
به نظر میرسد مصرف مواد مخدر بیشتر از سیگار کشیدن با تغییرات
ساختاری آسیبزا در خانواده مرتبط باشد.
عوامل جمعیتشناختی و ویژگیهای فردی روانشناختی
عالوه بر پیشبینی مستقیم گرایش به مصرف مواد مخدر ،اثر فشار

یکدیگر داشتند .یکی از این اشتراکات نقش محافظتی دینداری در
گرایش به هر دو بود که با یافتههای پیشین مبنی بر وجود رابطهی
منفی بین دینداری و مصرف گسترهای از مواد مخدر در ایران و سایر
کشورها همسو است .ویلس ،گیبونز ،جرارد ،موری و برادی ( )2223و
پیکوا و فیتزپتریک ( )2221این رابطه را به ترتیب در نوجوانان
افریقایی-امریکایی و مجارستانی گزارش دادند.
مطالعات انجامشده روی گروههای متنوعی از دانشجویان
ایرانی حکایت از وجود رابطهی معکوس بین دینداری با قلیان کشیدن
(نبیپور و همکاران ،)2292 ،سیگار کشیدن (اهللوردیپور و همکاران،
 )2299و مصرف مواد مخدر (محمدپور اصل و همکاران )2291 ،دارد.
چیتوود ،ویس و لوکسفلد ( )2228با مرور سامانمند مطالعات پیشین
رابطهی بین دینداری و کاهش خطر مصرف مواد را قابلاطمینان
یافتند .در مطالعهی ویلس ،یگر و سندی ( )2223نیز دینداری اثر
تنشهای زندگی بر سطح اولیهی مصرف مواد و نرخ رشد مصرف آن
در طول زمان را کاهش داد.
بهعنوان دومین اشتراک بین پیشبینهای گرایش به سیگار
کشیدن و مصرف مواد مخدر ،جنسیت در گام اولیهی هر دو مدل
بهعنوان پیشبین گرایش به مصرف ایفای نقش نمود ،اما پس از ورود
سایر متغیرهای فردی و فشار اجتماعی اثر خود را از دست داد .در هر
دو ،نقش اولیهی جنسیت در راستای باالتر بودن گرایش به مصرف در
میان پسران نسبت به دختران و همسو با مطالعات پیشین (نظیر
سفیری و همکاران2292 ،؛ کبیر و همکاران2298 ،؛ نبیپور و
همکاران )2292 ،بود؛ اما یافتهها همچنین نشان داد که تفاوتهای
دو جنس در گرایش به سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر عمدتاً
توسط فشار اجتماعی تبیین میشود و پسران بیشتر از دختران در
معرض فشار اجتماعی برای مصرف این دو قرار دارند .عالوه بر این،
اختالف بین فشار اجتماعی برای سیگار کشیدن و برای مصرف مواد
در مورد پسران بیشتر بود .این موضوع میتواند بیانگر کارکرد متفاوت
سیگار کشیدن در دنیای اجتماعی پسران و دختران دانشجو باشد.
دوان و همکاران ( )2221یافتههای متمایز خود در مورد
سیگار و سایر مواد مخدر را به نقش ویژهی سیگار در هویت گروه
همساالن نسبت دادند .بر این مبنا ،یک توضیح ممکن برای یافتههای
میان جنسیتی حاضر این است که کارکرد هویتی سیگار در گروههای
همسال پسران نسبت به گروههای همسال دختران پررنگتر باشد.
این موضوع اهمیت توجه به عوامل اجتماعی در گرایش به سیگار
کشیدن بخصوص در مورد پسران را مینمایاند .جنسیت تعدیلگر اثر
فشار اجتماعی بر گرایش به مصرف مواد مخدر نیز بود ،بهگونهای که
رابطهی فشار اجتماعی با وسوسهی مصرف مواد مخدر در پسران
قویتر از دختران بود؛ بنابراین در یک جمعبندی ،پسران عالوه بر
اینکه در معرض فشار بیشتری برای مصرف مواد از سوی همساالنشان
قرار دارند ،به میزان بیشتری نیز از آن تأثیر میپذیرند.
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اجتماعی بر آن را نیز تعدیل کردند؛ بنابراین ،درصورتیکه کاهش یا
حذف فشار اجتماعی واردشده از سوی همساالن بر جوانان دانشجو
عملی نباشد ،میتوان بهجای آن ،این متغیرهای تعدیلکننده را هدف
برنامههای پیشگیری و مداخله قرار داد .بهطور مشخصتر ،مطالعهی
حاضر نشان داد رابطهی بین فشار اجتماعی و گرایش به مصرف مواد
مخدر در میان کسانی که آیندهگرایی یا خودکارآمدی باالتری داشتند
یا خود را اخالقمندتر میدانستند ضعیفتر بود .بهبیاندیگر ،این
متغیرهای فردی بهعنوان عوامل محافظتی در مقابل فشار اجتماعی
عمل میکنند.
یک یافتهی غیرمنتظره ،ضعیفتر بودن رابطهی بین فشار
اجتماعی و وسوسهی مصرف مواد مخدر همچنین در میان کسانی بود
که حالگرایی تقدیرنگر باالتری داشتند که این یافته حالگرایی
تقدیرنگر را نیز در زمرهی عوامل محافظتکننده در برابر فشار
همساالن قرار میدهد .این در حالی است که در مطالعات پیشین ،نظیر
تسفریدی و همکاران ( ،)2293هنسن و همکاران ( )2222و شفیعخانی
و همکاران ( ،)2298رابطهی حالگرایی تقدیرنگر با پیامدها در خالف
جهت رابطهی آیندهگرایی و خودکارآمدی با این پیامدها بود .در نگاهی
کلی ،یافتههای حاضر برخی از یافتههای پژوهش شفیعخانی و
همکاران ( ،)2298یعنی پیشبینی شدن وسوسهی مصرف توسط
چشمانداز زمان و خودکارآمدی را بازتولید نمود ،اما درعینحال با
بررسی اثرات تعدیلگرانهی این دو از آن فراتر رفت .درحالیکه
آیندهگرایی و حالگرایی تقدیرنگر در مطالعهی شفیعخانی و همکاران
( )2298پیشبین مستقیم وسوسهی مصرف بودند ،در مطالعهی حاضر
بهعنوان عوامل محافظتکنندهی فرد در برابر فشار اجتماعی برای
همرنگی با مصرفکنندگان نقش خود را نشان دادند و خودکارآمدی
نیز نقش محافظتی دوگانهای را ایفا نمود.
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ادراک از اخالقمندی خود متغیری فردی بود که بهقصد
اکتشاف در جمع سازههای مطالعهی حاضر بهعنوان پیشبین گرایش
به سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر قرار داده شده بود ،اما یافتهها
حکایت از توانایی آن در تعدیل نمودن اثر فشار اجتماعی داشت،
چنانکه در افرادی که خود را اخالقمندتر میدانستند رابطهی مثبت
بین فشار اجتماعی و گرایش به مصرف مواد مخدر ضعیفتر بود .شاید
بتوان گفت اخالقی بودن در خودپندارهی افرادی که خود را اخالقمندتر
دانستند پررنگتر است و همین موضوع آنان را انگیزهمند میسازد از
رفتارهایی که اخالقی بودنشان را زیر سؤال میبرد ،ازجمله سیگار
کشیدن و مصرف مواد اجتناب کنند .این موضوع اهمیت توجه به
هویت اخالقی در مطالعات آتی در حوزهی روانشناسی اعتیاد را نشان
میدهد.
برای این پژوهش میتوان محدودیتهایی را در نظر گرفت.
ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر مربوط به گروه نمونه است که
علیرغم تنوع نسبی موجود میان آنها باید در تعمیمیافتهها به
دانشجویانی با ویژگیهای جمعیتشناختی بسیار متفاوت از گروه
حاضر احتیاط کرد .محدودیت دوم عدم تفکیک مواد مخدر از یکدیگر
است که توانایی تعمیمیافتههای مربوط به عوامل خطرساز و
محافظتکننده را به تکتک انواع مواد مخدر بهطور بالقوه با
محدودیت مواجه میسازد .درنهایت اینکه در مطالعهی حاضر،
دینداری در قالب تنها یک سؤال کلی مورد سنجش قرار گرفت.
پیشنهاد میشود مطالعات بعدی با مفهومسازی جزئیتری از دینداری
در فرهنگ ایرانی این رابطه را مورد بررسی قرار دهند .بررسی ارتباط
میان مصرف مواد با ابعاد مختلف دینداری (مک )2291 ،و سطوح
فردی و بافتی دینداری (والس ،یاماگوچی ،باخمن ،اومالی ،شولنبرگ
و جانستون )2223 ،ازجمله راهکارهای قابل ارائه است.

قدردانی :از تمامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی که با پاسخگویی به پرسشنامهها ما را در انجام این پژوهش یاری دادند سپاسگزاری میکنیم.
تعارض منافع :برحسب مدارک ،در این مقاله هیچگونه تعارض منافع از سوی نویسندگان گزارش نشده است.
حامی مالی :این پژوهش بدون حمایت مالی انجام شده است.
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