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Introduction: Addiction is one of the issues that plagues all institutions today. Therefore, the
current research was conducted with the aim of designing a model of passive preparation of
nursing students to addiction based on personal intelligence and emotional self-efficacy.
Materials and Methods: The current research is a descriptive correlation study. The statistical
population of the research included all nursing students of the universities of medical sciences in
Benab and Maragheh cities in 2021, and 250 students were selected using the available sampling
method. Data collection tools included Wade and Boucher (1992) passive addiction readiness
questionnaire, Mayer and Caruso (2013) personal intelligence and Beverly, Nicola and Donald
(2008) emotional self-efficacy. Data was analyzed using Pearson, Bootstrap and Sobel correlation
tests, and in SPSS and Amos version 24 statistical software.
Results: The results showed that the variables of emotional self-efficacy and personal intelligence
play a role in explaining the passive readiness model of students to addiction, and finally 31% of
the variance of passive readiness to addiction was explained through the variables of the model.
Conclusion: Considering the direct and indirect effect of predictor and mediator variables on the
level of preparedness to addiction, it seems that students' vulnerability to addiction can be reduced
by strengthening emotional self-efficacy and personal intelligence.
Keywords: Tendency, Addiction, Personal Intelligence, Emotional Self-Efficacy.

D

rug addiction, also known as drug abuse, is one of the major global health problems [1], which
causes the death of millions of people in the world every year [2]. The management and
prevention of addiction as a chronic disease is influenced by misconceptions, according to
which addicts are often referred to as weak, immoral, and criminal drug users [3]. As a result, it is
important to study and identify people who are prone to addiction and, more importantly, have a latent
tendency for addiction [4]. One of the psychological factors affecting students' vulnerability to addiction
is emotional self-efficacy, which consists of self-efficacy and emotional intelligence [5]. Emotional
self-efficacy refers to an individual's belief and attitude toward control and management of their positive
and negative emotions [6]. Another psychological variable the role of which has been studied in
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students' passive tendency for addiction model is personal intelligence. Personal intelligence, which is
comprised of intrapersonal and interpersonal mental abilities [7], is the ability to think about personality
and related information as well as using this information to manage personal behaviors and life [8].
Therefore, the present study aimed to determine the role of personal intelligence and emotional selfefficacy variables in explaining the model of nursing students' passive tendency for addiction.
Materials and Methods
The method of the present study was descriptive-correlational. The statistical population of the study
consisted of all nursing students at Bonab and Maragheh medical universities in 2021. Two hundred
and fifty students were selected as the statistical sample through convenience sampling. Criteria for
participating in the study included willingness to cooperate with researchers, having no record of
academic probation, and not being on academic leave in that semester. Moreover, the participants failing
to send timely responses to data collection tools were excluded from the study. To collect the data,
Weed and Butcher’s (1992) Passive Tendency for Addiction, Mayer et al.’s (2013) Personal Intelligence
and Beverley et al.’s (2008) Emotional Self-efficacy questionnaires were used. Data were analyzed
using Pearson correlation coefficients, Sobel, and Bootstrap in SPSS and Amos software (version 24)
and P<0.05 was considered as a significant relationship.
Result
To measure the direct and indirect effects of variables in explaining the model of passive tendency for
addiction, Sobel and Bootstrap tests were used. The results showed that the variables of emotional selfefficacy (-0.29) and personal intelligence (-0.27) play a role in explaining the model of passive tendency
for addiction. More specifically, a total of 31% of the variance of passive tendency for addiction is
explained by model variables. Furthermore, the indirect effect of emotional self-efficacy (t-value =
2.12) mediated by personal intelligence was significant.
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Conclusion
To examine the mediating role of personal intelligence in the relationship between emotional selfefficacy and passive tendency for addiction, the Sobel test was used. The results of the Sobel test
indicate the significant role of personal intelligence in modulating the relationship between emotional
self-efficacy and passive tendency for addiction. The findings are in line with those of Peng et al., who
showed the mediating role of personal and emotional intelligence in intensifying the relationship
between self-esteem and disconnection from university with students' tendency to addiction and
cyberspace [9]. To interpret the results, it can be stated that students who have high personal intelligence
will also have high emotional self-efficacy; thus, their ability to decide and control unpleasant emotions
will be higher in the light of having interpersonal and interpersonal skills. As such, they deal with
abnormal behaviors (including addiction) more effectively. Further, having both high personal
intelligence and emotional self-efficacy increases the self-esteem of students. Hence, with perseverance
and self-confidence, they cope with problems in difficult life and academic conditions and prevent
failure and depression (which is one of the causes of passive tendency for addiction).
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چکیده
مقدمه :اعتیاد یکی از مسااللی هسات ه امروزه تمامی نهادها را گراتار رده اسات بنابراین ،تحقیق حاضار باهد رراحی مد
آمادگی منفعل دانشجویان پرستاري به اعتیاد بر اساس هوش شخصی و خود ارآمدي هیجانی اجرا شد.
مواد و روشها :تحقیق حاضار تویایفی از نوه همتساتگی میباشاد .جامعه آماري تحقیق ،شاامل تمامی دانشاجویان پرساتاري
دان شگاههاي علوم پز شکی شهر ستان بناب و مراغه در سا  1444بودند ه با ا ستفاده از روش نمونهگیري در د سترس 944 ،نفر
انتخاب شاادند .ابزار جم آوري ارالعات شااامل پرسااشاانامه آمادگی منفعل به اعتیاد وید و بو ر  ،)1119هوش شااخصاای مایر و
اروساااو  )9412و خود ارآمدي هیجانی بورلی ،نیکوال و دونالد  )9446بود .تحلیل دادهها ،با اساااتفاده از آزمون همتساااتگی
پیرسون ،بوت استراپ و سوبل و در محیط نرماازار آماري  SPSSو  Amosنسخه  94انجام شد.

نقش دارند ه درنهایت  21درید از واریانس آمادگی منفعل به اعتیاد از رریق متغیرهاي مد تتیین شدند.
نتیجهگیري :با توجه به اثر م ستقیم و غیرم ستقیم متغیرهاي پیشبین و میانجی بر میزان متغیر آمادگی منفعل به اعتیاد ،به نظر
میرسد با تقویت خود ارآمدي هیجانی و هوش شخصی میتوان آسیبپذیري دانشجویان را نستت به اعتیاد اهش داد.
کلمات کلیدي :آمادگی ،اعتیاد ،منفعل ،هوش شخصی ،خود ارآمدي هیجانی.
*نوی سنده م سئول :مظفر غفاري ،ا ستادیار گروه روان شنا سی ،دان شکده روان شنا سی و علوم تربیتی ،دان شگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
تلفن ،4161141419847 :ایمیلMozaffar.ghaffari@pnu.ac.ir :

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1401.7.4.2.8

مجله پژوهش سالمت؛ دوره 7؛ شماره 4؛ صفحات 987-972

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-10

نتایج :نتایج ن شان داد ه متغیرهاي خود ارآمدي هیجانی و هوش شخ صی در تتیین مد آمادگی منفعل دان شجویان به اعتیاد
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این مطالعه از نوه مقطعی اساات .جامعه آماري موردنظر در این
پژوهش را دان شجویان دان شگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی
در سا تحصیلی  11و همکاران استفاده شد.
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اعتیاد به مواد مخدر ه به سوءم صر مواد معرو ه ست از م سالل و
م شکالت مهم بهدا شت جهانی تلقی می شود[ ،]1ه بر ا ساس اعالم
سازمان پزشکی قانونی شور 4 ،هزار و  249نفر در سا گذشته ،براثر
سوءم صر مواد در شور جان خود را از د ست دادند [ .]9مدیریت و
پیشاااگیري از اعت یاد ،ت حت تأثیر باور هاي غلط قرار دارد ،ه به
مصااار نندگان مواد مخدر ااراد ضاااعیغ ،غیراخالقی و مجرم گفته
می شود[ .]2بنابراین ،مطالعه و شنا سایی اارادي ه تمایل به اعتیاد و
مهمتر از آن ،آمادگی اعتیاددارند ب سیار مفید میبا شد [ .]4آمادگی به
اعتیاد عتارت ا ست از باور و نگرش مثتت ارد ن ستت مواد و عواقب آن
می باشاااد [ .]4بهعتارتدیگر اشاااخایااای ه آمادگی باالیی براي
اعتیاددارند ،بیشتر در معرض خطر اعتیاد قرار دارند[.]8
برر سی و شنا سایی عواملی ه دان شجویان را ن ستت به م صر مواد
مخدر آسیبپذیر می سازد ،در پیشگیري و تشخیص زودهنگام اختال
سوءم صر مواد ،همچنین در اتخاذ شیوه درمانی ،مک شایانی به
درمانگران می ند[ .]7از عوامل روانشااناختی مؤثر بر آساایبپذیري
دان شجویان ن ستت به اعتیاد ،میتوان از خود ارآمدي هیجانی نام برد،
خود ارآ مدي هی جانی از دو مفهوم خود ارآ مدي ب ندروا و هوش
هیجانی ت شکیل یااته ا ست[ .]6خود ارآمدي هیجانی عتارت ا ست از
باور و نگرش ارد نساااتت نتر و مدیریت هیجانهاي مثتت و منفی
خودش میباشد[ .]1اارادي ه از مقدار مساوي ویژگیهاي هیجانی و
ویژگیهاي شااناختی عقلی) برخوردار هسااتند ،در نتر هیجانات و
احساسات خود و دیگران توانا هستند ،ازنظر خود ارآمدي هیجانی در
ساااطط مطلوبی قرار دارند [ .]14نتایج تحقیقات بیانگر ارتتاط منفی
خود ارآمدي هیجانی با گرایش به اعتیاد در بین نوجوانان و جوانان
میباشاااد[ .]11خود ارآمدي و خودتنظیمی یک سااامر محااظتی در
پیشاااگیري از راتارهاي خطرنا نظیر ساااوءمصااار مواد) ایجاد
می نند[ .]19نتایج مطالعات سایر محققان ن شان داد ه اثر م ستقیم
هو یت ساااردرگم ،خود ارآ مدي ،هوش اخالقی و هی جان خواهی بر
میزان آ مادگی به اعت یاد معنیدار می باشاااد[ .]12با تو جه به نقش
معنیدار خود ارآمدي و حمایت ادرا شده در تتیین مد آمادگی به
اعتیاد سااربازان ،در پیشااگیري از اعتیاد ،توجه به این متغیرها داراي
ضااارورت میباشاااد [ .]14مطالعه دیگر نشاااان داد ه خود ارآمدي
مقابلهاي و اح ساس تنهایی در دان شجویان واب سته به گو شی همراه به
ترتیب متر و بی شتر از دان شجویان عادي ا ست [ .]14بین اعتیاد به
اینتر نت و خود ارآ مدي اجت ماعی در دانشاااجو یان راب طه منفی و
معنیدار وجود دارد[.]18
متغیر روانشااا ناختی دیگري ه نقش آن در مد آمادگی منفعل
دان شجویان به اعتیاد برر سی شد ،هوش شخ صی بوده ا ست .هوش
شااخصاای از دو توانایی ذهنی درون اردي و بین اردي تشااکیل یااته
اساات [ .]17به توانایی تفکر در شااخصاایت و ارالعات مرتتط با آن و
اسااتفاده از این ارالعات براي مدیریت راتارهاي شااخصاای و مدیریت
زندگی ،هوش شخ صی گفته می شود [ .]16هوش شخ صی یا هوش
شااخصاایتی یک توانایی ذهنی هساات ه ااراد در شااناخت و در
شخصیت خود و شخصیت دیگران از آن استفاده می نند[ .]11هوش
شخصی یک متغیر روان شناختی و شخصیتی است ه در پی شگیري،

درمان و اهش ول مصااار مواد اربرد دارد[ .]94تحقیقاتی ه در
این حوزه انجامگراته اسااات نشاااان دادند ه متغیر خود ارآمدي
هیجانی و هوش شخصی در تتیین مد آمادگی منفعل به اعتیاد نقش
دارند ه درنها یت 21دریاااد از وار یانس آمادگی منفعل به اعت یاد از
رریق متغیرهاي خود ارآمدي هیجانی و هوش شااخص ای مد تتیین
شدند[ .]91شواهد تجربی قابلتوجهی وجود دارد ه ن شان از نقش
مؤثر هوش شخ صی و هیجانی در گرایش ااراد به اعتیاد ه ستند[.]99
با آموزش هوش شخ صی و هیجانی میتوان ا ستفاده یحیط از ا ضاي
مجازي را به دانشاااجویان یاد داد و آن ها را نساااتت به اعتیاد مقاوم
سااااخت [ .]92ارت تاط بین هوش هیجانی و شاااخصااای با گرایش
دانشجویان به اعتیاد منفی و معنیدار میباشد[.]94
هد آخر مطالعه ،بررسی نقش میانجی هوش شخصی در ارتتاط بین
خود ارآمدي هیجانی و آمادگی منفعل دانشاااجویان به اعتیاد بود،
بهعتارتدیگر پژوهشااگران به دنتا بررساای نقش هوش شااخصاای در
تعدیل ارتتاط خود ارآمدي هیجانی با آمادگی منفعل دانشاااجویان به
اعتیاد بودند .مطالعهاي ه اثر واسطهاي هوش شخصی را در ارتتاط با
متغیرهاي این مطالعه ،بررسااای ند تابهحا انجامنشاااده ،یا حداقل
محققان پیدا نکردند ،اما مطالعاتی هسااتند ه نقش واسااطهاي هوش
شخ صی را در ارتتاط با سایر متغیرهاي روان شنا سی معنیدار ن شان
داد ند به عنوان م ثا  ،ن تایج م طال عه  Pengو هم کاران حا ی از
معنی داري نقش میانجی هوش شاااخصااای و هیجانی در ارتتاط بین
عزتنفس و قط ارتتاط از دانشااگاه با گرایش دانشااجویان به اعتیاد و
اضاي مجازي بوده است[.]94
اعتیاد به مواد مخدر یک بیماري مزمن هسااات ه مشاااکالت روانی،
جساامانی ،اقتصااادي و اجتماعی اراوانی براي متتالیان و خانوادههاي
آن ها ایجاد می نند ه متأسااافانه هنوز درمان قطعی براي آن پیدا
نشده است [ .]98ازآنجاي ه بعضی دانشجویان ممکن است نستت به
سوءم صر مواد مخدر و ا ضاي مجازي آ سیبپذیر با شند و آنها را
م ستعد اختالالت روانی و ج سمانی ند[ .]97لذا با اجراي این مطالعه
و با شااناسااایی عوامل مؤثر بر آمادگی منفعل دانشااجویان به اعتیاد،
میتوان در گرایش آنها به اعتیاد پیشااگیري رد [ ،]96و در رراحی
برنامههاي آموزشی و درمانی براي درمان سوءمصر مواد دانشجویان
و ساااایر گروهها اساااتفاده نمود [ .]91همچنین ،با توجه به مطالعات
ا ند در این زمی نه ،خصاااویااااا عدم بررسااای نقش متغیر هاي
روانشااناختی و اجتماعی در تتیین مد آمادگی به اعتیاد بهیااورت
معادالت ساااختاري ،اجراي این مطالعه عالوه بر نوآوري در متدولوژي
در تقویت دانش روانشااناساای اعتیاد ،نقش بساازایی خواهد داشاات.
بنابراین پژوهش حاضر باهد تعیین نقش متغیرهاي هوش شخصی و
خود ارآ مدي هی جانی در تتیین مد آ مادگی منف عل دانشاااجو یان
پرستاري نستت به اعتیاد انجام شد.
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روش پژوهش حاضاار تویاایفی از نوه همتسااتگی بود .جامعه آماري
مطالعه را تمامی دانشااجویان پرسااتاري دانشااگاههاي علوم پزشااکی
شااهرسااتان بناب و مراغه در سااا  1444تشااکیل داده بودند .نمونه
آماري به روش در دسترس و از رریق ارمو
ه با یک مطالعه مقدماتی  44نفري و با در نظر گراتن خطاي 4/44
میزان همتسااتگی متغیرهاي پیشبین با متغیر مال  ،حداقل 4/178
به د ست آمد) به تعداد  944نفر انتخاب شدند بعد از م شخص شدن
نمونه آماري ،پژوهشاااگران با هماهنگی مسااادولین دانشاااگاه ها در
گروههاي ا ضاي مجازي دان شجویان حا ضر شده و آنها را ن ستت به
اهمیت و ضرورت پژوهش آگاه ساختند و تأ ید ردند ه م شار ت
در مطالعه امال اختیاري بوده و عدم مشاااار ت در مطالعه اثري بر
ارزیابی و نمرات میانترم و پایانترم آنها نخواهد دا شت .سمس اقدام
به پخش و جم آوري پر س شنامههاي مطالعه در گروههاي وات ساپی،
تلگرامی ،ای ستا و )..نمودند .ضمنا این مطالعه داراي د اخالقی مصوب
دانشااگاه پیام نور با شااناسااه  IR.PNU.REC.1400.146میباشااد.
مال ورود به پژوهش ،دا شتن تمایل همکاري با محققان ،عدم سابقه
مشروری ،عدم دریاات مرخصی تحصیلی در ترم جاري شامل می شد
و تنها مال ی ه باعث خروج آزمودنی از مطالعه میشااد عدم ارسااا
بهموق پاسخنامههاي ابزارهاي جم آوري ارالعات بود.
براي جم آوري ارالعات از پر س شنامه آمادگی منفعل به اعتیاد وید و
بو ر  ،)1119هوش شخ صی مایر و ارو سو  )9412و خود ارآمدي
هیجانی بورلی ،نیکوال و دونالد  )9446استفاده شد.
 4ساااؤا دروغسااانج دارد ه توساااط وید و بو ر در ساااا 1119
رراحیشااده اساات ،ه آمادگی ااراد را نسااتت به مصاار مواد مخدر
اندازه میگیرد و بر اسااااس ریغ لیکرت پنجدرجهاي امال مخالغ،
مخالغ ،نظري ندارم ،موااق و امال موااق) نمرهگذاري میشااود .نمره
باال ،بیانگر آمادگی بیشااتر ارد نسااتت به مصاار مواد میباشااد .این
پرسشنامه از دو عامل آمادگی اعا و آمادگی منفعل به اعتیاد تشکیل
یااته اساات ه ضااریب همسااانی درونی ابزار به روش آلفاي رونتاخ
 4/67و در  4/44معنیدار بهد ست آمد [ .]24در ایران ،زرگر )1267
جهت محا سته روایی مقیاس از دو روش مال ی و سازه ا ستفاده رد
ه روایی مال ی و سازه مقیاس در حد مطلوب گزارش شد .همچنین
اعتتار مقیاس با روش آلفاي رونتاخ  /14محاساااته شاااد ه در حد
مطلوب میباشد[.]21

با هد ارزیابی توانایی ارد در شناخت ویژگیهاي شخ صیتی خود و
دیگران رراحیشااده اساات ه از  19آیتم  4گزینهاي تشااکیل یااته
اسااات .در نمرهگذاري زمانی به ارد نمره تعلق میگیرد ه به ساااؤا
موردنظر جواب یاااحیط داده باشاااد در غیر این یاااورت نمره تعلق
نمیگیرد .براي برر سی پایایی پر س شنامه از دو روش باز آزمایی و دو
نیمهسااازي اسااتفاده شااد ه میزان آنها به ترتیب  4/64و  4/61به
د ست آمد ه ن شان از مطلوب بودن پایایی پر س شنامه میبا شد[.]29
در مطالعه نریمانی و غفاري  )1214براي بررسی پایایی پرسشنامه از
روش باز آزمایی استفاده شد ه میزان آن  4/66به دست آمد[.]22
پر س شنامه خودکارآمدي هیجانی :این مقیاس را بورلی ،نیکوال و
دونالد  )9446جهت ارزیابی خود ارآمدي هیجانی م شار ت نندگان
رراحی نمودند .این پرساااشااانامه بر اسااااس مد هاروجهی هوش
هیجانی از  29سااؤا تکبعدي تشااکیل یااته اساات .سااؤاالت آن بر
اساااس مقیاس  4گزینهاي لیکرت از نمره  1امال مخالفم) تا نمرهي
 4امال موااقم) نمرهگذاري میشاااود .براي بررسااای اعتتار و پایایی
مقیاس ،ضااریب همسااانی درونی سااؤا هاي آزمون بر اساااس آلفاي
رونتاخ  4/18گزارششااده اساات .همچنین ضااریب اعتتار باز آزمایی
مقیاس در یک نمونه  97نفري در اایااله زمانی دوهفتهاي 4/64 ،به
د ست آمد .روایی مقیاس خود ارآمدي هیجانی نیز از رریق سنجش
همتساتگی آن با ساازههاي مرتتط اای گزارششاده اسات[ .]24در
ایران ،سؤاالت این مقیاس ابتدا تو سط خدایاريارد ،تو لی و اراهانی
ترجمه شااد و ساامس توسااط سااه نفر از ارشااناسااان زبان انگلیسای
ا یالحات الزم اعما گردید ،درنهایت ن سخه اار سی آن تدوین و آماه
اجرا شد ،ه ضریب آلفاي رونتاخ و ضریب باز آزمایی پر س شنامه در
جامعه ایرانی به ترتیب  4/71و  4/61به دست آمد[.]24
در این پژوهش داده ها با استفاده از ضریب همتستگی پیرسون ،سوبل
و بوت استراپ و از رریق نرماازار آماري  SPSSو  Amosبا نسخه 94
مورد تحل یل قرار گرات ند و  P< 4/44به عنوان ارت تاط معنی داري در
نظر گراته شد.

یافتهها
نمونه آماري مطالعه شاااامل  944نفر دانشاااجو بودند ه  81/7دریاااد
مشااار ت نندگان دختر و  26/7دریااد پساار بودند و ازنظر مقط تحصاایلی
 11/1دریااد در مقط اردانی 49/6 ،دریااد در مقط ارشااناساای و 96/1
درید در مقط ارشد مشغو به تحصیل بودند ه میانگین ،انحرا معیار،
حداقل و حدا ثر نمرات متغیرها در جدو  1آمده است.

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

مقیاسها و خرده مقیاسها
آمادگی منفعل به اعتیاد

24/28

16/12

4

64

شکل دادن مدلها

2/87

1/92

4

4

راهنماي انتخاب

4/42

1/44

1

8

هوش شخصی

7/19

1/14

1

11

111/44

42/41

29
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هوش شخصی

خودکارآمدي هیجانی

آمادگی منفعل به اعتیاد

**-4/944

**-4/922
 ** P<4/41و * P<4/44
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براي بررساای میزان همتسااتگی ساااده متغیرهاي پیشبین با آمادگی
منفعل دانشاجویان نساتت به اعتیاد ،از ماتریس همتساتگی پیرساون
ا ستفاده شد .نتایج اراله شده در جدو  9ن شان میدهد ه بین هوش
شخ صی  )r=4/921و خود ار آمدي هیجانی  )r=4/419با آمادگی
منفعل دان شجویان به اعتیاد رابطه منفی و معناداري در سطط 4/44
> )pوجود دارد ،به این معنی ه با اازایش میزان هوش شااخصاای و
خود ارآمدي هیجانی ،آسا ایبپذیري دانشاااجویان نساااتت به اعتیاد
اهش مییابد.
براي ارزیابی اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرها در تتیین مد آمادگی
منفعل به اعتیاد ،از آزمون سوبل و بوت ا ستراپ ا ستفاده شد ،نتایج
حا ی از این بود ه متغیر خود ارآ مدي هی جانی  )-4/91و هوش
شخ صی  )-4/97در تتیین مد آمادگی منفعل به اعتیاد نقش دارند
ه درمجموه  21دریااد از واریانس آمادگی منفعل به اعتیاد از رریق
متغیرهاي مد تتیین میشاااود ه اثر غیرمساااتقیم خود ارآمدي

هی جانی  t-value)=9/19با م یانجیگري نقش واسااا طهاي هوش
شخصی معنیدار میباشد تصویر .)1
براي سنجش میزان برازش مد آمادگی منفعل دان شجویان به اعتیاد،
از نرماازار آموس  Amosورژن  94استفاده شد .خروجی نشان داد ه
نقش ابعاد هوش شاااخصااای و خود ارآمدي هیجانی در تتیین مد
آمادگی منفعل دانشاااجو یان به اعت یاد معنیدار هسااات ،زیرا مقادیر
شاااخص برازندگی یا  ،GFIشاااخص برازندگی تعدیلشااده یا ،AGFI
شاخص برازش اازای شی یا  IFIو شاخص برازش تطتیقی یا  CFIدر
مد بی شتر از  4/1میبا شد .همچنین در مد هاي منا سب ،شاخص
نستت اي اسکولر به درجه آزادي  X2/dfباید در دامنه  1الی  2باشد
ه در این مد شاخص نستت اي اسکولر به درجه آزادي  X2/dfدر
دامنه  1الی  2قرارگراته اساات .ضاامنا شاااخص ریشااه میانگین مرب
خطاي برآورد یا  RMSEAباید و کتر از  4/41باشاااد ه در این
مد  4/46به دسااات آمد ه نشاااان میدهد اعتتار این مد مطلوب
است جدو .)2
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جدول  :3برازش الگوي پیشنهادي با دادهها بر اساس شاخص برازندگی
شاخص برازندگی الگو

X2

DF

X2/df

GFI

AGFI

IFI

CFI

RMSEA

الگوي پیشنهادي

94

19

9/46

4/111

4/129

4/124

4/148

4/46

بحث

ن تایج م طال عه نشاااان داد ه نقش متغیر هاي هوش شاااخصااای و
خود ارآمدي هیجانی در گرایش دانشاااجویان به مصااار مواد مخدر
منفی اساات ه تقویت این ویژگیها ،دانشااجویان را در برابر خطرات
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در این مطالعه اثر مسااتقیم هوش شااخصاای در تتیین مد آمادگی
منفعل دان شجویان به اعتیاد برر سی شد نتایج حا یل از آزمون بوت
ا ستراپ ن شان داد ه اثر م ستقیم هوش شخ صی  )-4/97در تتیین
مد آمادگی منفعل دانشااجویان معنیدار هساات .تحقیقات همسااو با
یااته حا ضر ن شان دادند ه  24در ید از واریانس ول م صر مواد ،از
رریق هوش شاااخصااای و حس انساااجام قابل تتیین هسااات [.]91
همچنین دیگر تحقیقات همرا ستا با یااته حا ضر ،ن شان از نقش مؤثر
هوش شخ صی و هیجانی در گرایش ااراد به اعتیاد میبا شند[ .]99در
دیگر تحقیقات همسو با یااته حاضر ،از رریق آموزش هوش شخصی و
هیجانی ،استفاده یحیط اضاي مجازي را به دانشجویان یاد میداند و
آنها را نساااتت به اعتیاد مقاوم میسااااختند [ .]92در تتیین یااته
حا ضر ،میتوان گفت ه اارادي ه از هوش شخ صی باالیی برخوردار
هستند ،با توجه به شناختی ه از شخصیت خوددارند سعی می نند
خودشااان را همانگونه ه هسااتند قتو داشااته باشااند .بنابراین این
توانمندي در هوش شخصی و قتو خود واقعی میتواند از جهتگیري
دانشااجویان بهسااوي اعتیاد جلوگیري ند زیرا ه آنها ،خودش اان را
منصااب و جایگاهی ه قتو دارند میبینند و میتواند به خود آرمانی
برسند .همچنین این تیپ از دانشجویان ،اگر ضعغ و متود هم داشته
باشاااند ،بازهم خودشاااان را باارزش میدانند و خود – مفهومی آنها
خیلی واقعی و منطقی میباشاااد .و این امر ساااتب باال راتن اعتماد و
عزتنفس در این دان شجویان می شود بنابراین ن ستت به اعتیاد دوري
میگزینند.
همچنین یااته حا یل از آزمون بوت ا ستراپ ،ن شان از نقش معنیدار
خود ارآمدي هیجانی در تتیین مد آمادگی منفعل دانشاااجویان به
اعتیاد میبا شد ه اثر خود ارآمدي هیجانی  )-4/91در تتیین مد
آمادگی منفعل دانشاااجویان به اعتیاد به دسااات آمد .نتایج تحقیقات
همسو با یااته حاضر ،بیانگر ارتتاط منفی بین خود ارآمدي هیجانی و
گرایش به اعت یاد در بین نوجوانان و جوانان هساااتند[ ،]11همچنین،
نشااان دادند ه خود ارآمدي و خودتنظیمی یک ساامر محااظتی در
پیشاااگیري از راتارهاي خطرنا نظیر ساااوءمصااار مواد) ای جاد
می نند[ .]19نتایج سایر مطالعات هم سو ن شان دادند ه م سیرهاي
مساااتقیم هو یت ساااردرگم ،خود ارآ مدي ،هوش اخالقی و هی جان
خواهی در تتیین مد آمادگی به اعت یاد معنیدار می باشاااد[ ،]12یا
اینکه نقش معنیدار خود ارآمدي و حمایت ادرا شده در تتیین مد
آمادگی به اعت یاد ساااربازان ،در پیشاااگیري از اعت یاد ،منفی گزارش
ردند[ .]14در مطالعه دیگر نشااان دادند ه خود ارآمدي مقابلهاي و
احساس تنهایی در دانشجویان وابسته به گوشی همراه به ترتیب متر
و بی شتر از دان شجویان عادي ا ست [ .]14در تتیین این یااته میتوان
عنوان رد ه استفاده از مهارت خود ار آمدي هیجانی ،دانش دانشجو
را ن ستت به هیجانها و اح سا سات اازایش میدهد و منجر میگردد

ه دان شجو درباره رایی و گونگی برانگیخته شدن در موقعیتهاي
مختلغ مهارت سااب ند و هنگام خشاام یا غمگینی یا هر هیجان
ناخو شایند دیگر ،ناخوا سته به سمت ا ستعما و م صر مواد ،جهت
تساااکین آنی و مو قت هی جان ،نرود .عالوه بر نقش خود ار آ مدي
هی جانی در مدیریت هیجان ،خود ارآمدي هی جانی با ایجاد مهارت
اجتماعی مؤثر ،مان گرایش دان شجو به اعتیاد می شود .بدین معنا ه
دانشاااجوي مجهز به مهارت خود ارآمدي هیجانی با برقراري روابط
جد ید و حفظ روابط مؤثر گذشااا ته از رریق ه مدلی ردن و ای فاي
مهارتهاي ارتتاری زمینه را براي پرهیز از انزوا ه زمینهساز گرایش
ارد به اعتیاد هست) و سوق یااتن به مصر مواد جلوگیري می ند.
همچنین در این مطالعه ،براي برر سی نقش وا سطهاي هوش شخ صی
در ارت تاط بین خود ارآ مدي هی جانی و آ مادگی منف عل به اعت یاد از
آزمون سوبل استفاده شد نتایج حایل از آزمون سوبل ،حا ی از نقش
معنیدار هوش شاااخصااای در تعدیل ارتتاط خود ارآمدي هیجانی و
آمادگی منفعل به اعتیاد میبا شد .یااته بهد ستآمده هم سان با یااته
 Pengو همکاران ه ست ه نقش میانجی هوش شخ صی و هیجانی را
در تشااادید ارت تاط عزت نفس و قط ارت تاط از دانشاااگاه با گرایش
دانشااجویان به اعتیاد و اضاااي مجازي معنیدار نشااان دادند[ .]94در
تفساایر یااته حاضاار میتوان گفت دانشااجویانی ه هوش شااخص ای
باالیی دارند ،از خود ارآمدي هیجانی باالیی نیز برخوردار خواهند بود
لذا توانایی آنها در تصااامیمگیري و نتر هیجانات ناخوشاااایند ،به
علت برخورداري از دو مهارت بین اردي و درون اردي بیشااتر خواهد
بود ،پس در مواجه با راتارهاي ناهنجار ازجمله گرایش به اعت یاد)
مؤثر عمل می نند .همچنین برخورداري همزمان از دو توانایی هوش
شاااخصااای و خود ارآ مدي هی جانی ،با عث اازایش عزت نفس در
دانشاااجویان توانمند میشاااود و از بروز نا امی و به دنتا آن از بروز
ااساااردگی ه یکی از عوامل آمادگی منفعل به اعتیاد می باشاااد)،
پی شگیري می نند .بنابراین ،براي اازایش نقش خود ارآمدي هیجانی
در پیشااگیري از گرایش دانشااجویان به اعتیاد و اازایش مقاومت آنها
در برابر اعتیاد ،الزم هسااات مسااادولین امور دانشاااجویی و ارهنگی
دان شگاهها ،عالوه بر اهمیت و نقش خود ارآمدي هیجانی ،از اهمیت و
ضرورت هوش شخ صی در اهش آ سیبپذیري دان شجویان به اعتیاد
آگاه باشااند و با اجراي دورههاي آموزشاای ،دانشااجویان را به هر دو
مهارت خود ارآمدي هیجانی و هوش شخصی توانمند سازند .تا از ابتال
دانشااجویان به اختالالت سااوءمصاار مواد جلوگیري شااود ه در
اختالالت سوءمصر مواد ،پیشگیري نستت به درمان ،مؤثرتر ،آسانتر
و مهزینهتر میباشد.

مظفر غفاري و همکاران /طراحی مدل آمادگی منفعل دانشجویان پرستاري به اعتیاد بر اساس هوش شخصی و خودکارآمدي هیجانی
مواد مخدر ایمن میسااازد .در یک نتیجهگیري لی میتوان گفت
ه بین راهتردهاي نا ارآمد تنظیم شاااناختی و باور آمیختگی
اکر -ع مل راب طه وجود دارد .به روري ه راهترد هاي نا ارآ مد
تنظیم شناختی همراهی بی شتري با نگرانی در دان شجویان دارد.
با توجه به نتایج بهدساااتآمده براي اازایش ساااالمت روانی و
اهش نگرانی در بین دانشجویان الزم هست راهتردهاي ارآمد
به دانشجویان آموزش داده شود.
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م طال عه را اازایش می داد .م حدود یت ب عدي ،جم آوري ارال عات
بهیورت مجازي و عدم استفاده از روش حضوري بود ه ممکن هست
دانشجویان یادقانه و دقیق به سؤاالت پرسشنامهها جواب نداده باشند

پیشنهادات
پیشااانهاد می گردد ررحی مشاااابه با جم اوري ارالعات بصاااورت
حضوري در جمعیتی گسترده تر انجام گیرد.

تشکر و قدردانی

میزان مشارکت نویسندگان

در اینجا یااامیمانه از تمام ساااانی ه ما را به نحوي در انجام این
پژوهش یاري نمودهاند سماسگزاري مینماییم.

مظفر غفاري نوی سنده او ) ،پژوه شگر ا یلی و نوی سنده مقدمه 22
در ید) رعنا پیغامی نوی سنده دوم) ،نگارنده بحث/روش شناس 22
در ید) غالمح سین جوانمرد نوی سنده سوم) ،تحلیلگر آماري 22
درید).

این تحقیق م ستخرج از پایاننامه ار شنا سی ار شد ر شته روان شنا سی
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