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Abstract
Background and Aim: High self-efficacy and perceived social support make soldiers immune to addiction and
lead to more conformity in military fields. This study aimed to investigate the relationship between self-efficacy
and perceived social support with addiction tendency among soldiers in Ardabil city.
Methods: The method of study was a descriptive and correlational. The population of this study comprised all
Ardebil Soldiers in 2015. Using stratified random sampling, 168 samples were selected and finally 150 soldiers’
questionnaires were analyzed. The self-efficacy questionnaire, Perceived Social Support and Addiction Tendency
questionnaire were used for data collection. Data were analyzed by using Pearson’s correlation coefficient and
regression analysis.
Results: The current findings demonstrated a significant negative correlation between self-efficacy and perceived
social support with the addiction tendency among soldiers in Ardabil city (p<0.01). Also, regression analysis
revealed that 45% of the variance of addiction tendency can be explained by self-efficacy and perceived social
support.
Conclusion: It is suggested to present more social support to soldiers, and to increase the efficacy of soldiers,
some programs should be considered. Proper application of these results could lead to prevention of addiction
among soldiers.
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بررسي رابطه خودکارآمدی و حمایت اجتماعي ادراک شده با آمادگي به اعتیاد در سربازان خدمت
وظیفه
اسماعیل صدری دمیرچي ،*1مینا فیاضي ،2نسیم

محمّدی3

 1استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشکدهی علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 2کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی ،دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 3کارشناس ارشد مشاوره خانواده ،دانشکدهی علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.

چکیده
زمینه و هدف :برخورداری سربازان از خودکارآمدی باال و حمایت اجتماعی ادراک شده ،باعث ایمنی آنها در برابر اعتیاد میشود و انطباق
بیشتری را در محیطهای نظامی به دنبال خواهد داشت .بنابراین پژوهش حاضر باهدف ،بررسی رابطه خود کارآمدی و حمایت اجتماعی ادراک
شده با آمادگی به اعتیاد در سربازان خدمت وظیفه شهر اردبیل ،بود.
روشها :روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش را کلیه سربازان خدمت وظیفه شهر اردبیل در سال 1394
تشکیل میدادند ،که از میان آنها با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی و طبقهای  168سرباز بهعنوان نمونه انتخاب شدند که درنهایت
پرسشنامه  150سرباز قابلتحلیل بود .از پرسشنامه خودکارآمدی ،حمایت اجتماعی ادراک شده و پرسشنامه آمادگی اعتیاد برای جمعآوری
دادهها استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی و حمایت اجتماعی ادراک شده با گرایش به اعتیاد ،رابطه منفی معناداری وجود دارد ).(p<0.01
همچنین ،نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریباً  45درصد از کل واریانس آمادگی به اعتیاد بر اساس خودکارآمدی و حمایت اجتماعی
ادراک شده قابل پیشبینی است.
نتیجهگیری :لذا با توجه به این نتایج پیشنهاد می شود حمایت اجتماعی بیشتری از سربازان خدمت وظیفه به عمل آید و در جهت افزایش
خودکارآمدی آنها برنامههایی مدنظر گرفته شود .بنابراین اهمیت این متغیرها در پیشبینی از آمادگی در جهت ابتالء به اعتیاد ،همچنین
پیشگیری از آن ،قابلتوجه است.
کلیدواژهها :خودکارآمدی ،حمایت اجتماعی ادراکشده ،آمادگی به اعتیاد ،سربازان.
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اتباع ذکور ایرانی ،براساس قانون مدت وظیفه عمومی با پدیدهای
به نام سربازی مواجه هستند .سربازی ،بهطورکلی به دو بخش دوره
آموزشی و دوره خدمت در یگان ،تقسیم میشود که هر دوره ،دارای
پیامدهای جسمی و روانی و نیز پیامدهای اجتماعی برای سربازان
است ( .)1در کشورهای مختلف ،خدمت سربازی اجباری با شرایط
متفاوتی از نظر زمان و نوع وظیفه وجود دارد؛ مثالً در فنالند،
جوانانی که از سالمتی کافی بهرهمندند در سن  19تا  21سالگی
به مدت  6تا  12ماه باید در دورههای خدمت نظامی یا خدمت مدنی
شرکت کنند ( .)2خدمت سربازی ،رویداد انتقالی مهمی است که در
زمینههای مختلف زندگی فرد ،اثر میگذارد ( .)3دوران خدمت
سربازی زمان جدایی جوان از محیط خانوادگی و ورود به محیطی
کامالً رسمی میباشد که تحت قوانین نظامی اداره میگردد و
ممکن است تجربه این شرایط جدید برای این قشر از جوانان
پراسترس بوده و منجر به مشکالنی چون احتمال سوءمصرف مواد،
احتمال به خودکشی و افسردگی در آنان گردد (.)4
اعتیاد یک بیماری جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی است (.)5
اعتیاد به مواد مخدر ،یکی از چهار بحران جهانی هزاره سوم و در
صدر تهدیدها و آسیبهای اجتماعی و از غمانگیزترین معضالت
جوامع امروزی است که اکثر جوامع مختلف بهویژه جامعه ما را به
چالش کشانده است و تأثیر آن در ظهور سایر آسیبهای اجتماعی
نمود عینی دارد ( .)6اعتیاد که برآمده از مصرف مواد مخدر و درواقع
حالتی مزمن در اثر تکرار مصرف مواد مخدر است دارای این
مشخصات است -1 :در اثر مصرف مکرر مواد عادات روحی ایجاد
میشود و این عادات فرد را علت نیاز و تمایل روانی بهسوی مصرف
مواد مخدر ترغیب میکند  -2 .مقدار مواد مصرفی مرتباً رو به
افزایش میرود -3 .در اثر قطع دارو نشانگان محرومیت در شخص
از قبلی پرخاشگری ،تنش ،اضطراب و ...ایجاد میشود -4 .اعتیاد
به مواد مخدر برای افراد یا جامعه حالت زیانآوری ایجاد میکند.
امروزه مسئلۀ مواد اعتیادآور از اختالالت بسیار شایع مربوط به
روانپزشکی در سراسر جهان است ( )7و به بحران اساسی دنیای
کنونی تبدیلشده است که سالمت ،رفاه ،ثبات سیاسی ،اقتصادی و
ساختارهای اجتماعی کشورهای مختلف جهان را تهدید میکند (.)8
اعتیاد نوعی آسیب اجتماعی است که ریشه در محرومیت مزمن و
طردشدگی افراد و گروههای خاص در جوامع مختلف دارد و
هزینههای زیادی را به جوامع تحمیل میکند (.)9
هر کشوری به طور جدی روی بهداشت و سالمت جوانان بویژه
سربازان تأکید دارد ( .)10در مورد علل ریشهای سوءمصرف مواد
مخدر توافق خاصی وجود ندارد ،عوامل مرتبط با سوءمصرف مواد
متعدد و متنوع هستند و شامل زمینههای فردی ،ویژگیهای
خانوادگی و عوامل اجتماعی و محیطی میشوند و برای طراحی
برنامههای مؤثر برای پیشگیری از مصرف مواد ،درک سببشناسی
این پدیده و عوامل مرتبط با آن الزم است محیط اجتماعی و عوامل

فرهنگی در تعامل با ویژگیهای فردی بر رفتار اعتیادآور تأثیر
میگذارد.
بسیاری از سربازان به خاطر چیره شدن بر استرس به استفاده از
مواد روی میآورند ( ،)11در این میان مشخصشده است که ابعاد
حمایت اجتماعی بهعنوان قویترین و نیرومندترین نیروهای
مقابلهای برای رویارویی موفقیتآمیز و آسان افراد در زمان درگیری
با شرایط تنشزا میباشد که تحمل مشکالت را برای فرد تسهیل
مینماید ( .)12منظور از حمایت اجتماعی ،قابیلت و کیفیت ارتباط
با دیگران است که منابعی را در مواقع موردنیاز فراهم میکنند.
حمایت اجتماعی را بهعنوان "پی بردن فرد به اینکه از طرف
دیگران به اعتقادات احساسات او اهمیت داده و بهعنوان یک
شخص ارزشمند در نظر گرفته میشود" تعریف میکنند (.)13
حمایت اجتماعی از دو طریق رضایت از زندگی را متأثر میسازد.
اولین روش تأثیر مستقیم یا تأثیر عمومی حمایت اجتماعی بر
رضایت از زندگی این است که بدون در نظر گرفتن میزان پریشانی
تجربهشده از جانب فرد ،بر رضایت از زندگی تأثیر میگذارد .روش
دوم شامل تأثیر غیرمستقیم یا تأثیر میانجی است که از افراد در
مقابل اثرات منفی در شرایط استرسزا محافظت میکند ( .)14در
مطالعات موجود در این زمینه ،حمایت اجتماعی به  2صورت حمایت
اجتماعی دریافت شده و ادراک شده مورد مطالعه قرار میگیرد .در
حمایت اجتماعی دریافت شده ،میزان حمایتهای کسبشده توسط
فرد مورد تأکید است و در حمایت اجتماعی ادراک شده ،ارزیابیهای
فرد از در دسترس بودن حمایتها در مواقع ضروری و موردنیاز
بررسی میشود (.)15
احساس رضایت از حمایت اجتماعی ،موجب کاهش اضطراب،
افسردگی ،غلبه بر بیمارانگاری ،افزایش اعتمادبهنفس و گسترش
روابط اجتماعی در سربازان میشود ( .)16همچنین دریافت حمایت
اجتماعی میتواند فشار ناشی از استرسها و اثر منفی آنها را
کاهش دهد ( .)17میزان حمایت اجتماعی هم در آسیبپذیری و
هم در مقابلهی افراد به تنش نقش دارد .آسیبپذیری جسمی و
روانشناختی بهموازات کاهش حمایت اجتماعی نهتنها طی دوره
فشار روانی بسیار یاری کننده است ،بلکه در مواقع آرامش نسبی
نیز مفید میباشد (.)18
بسیاری از پژوهشها نشان دادند که حمایت اجتماعی ادراک شده،
در پیشگیری ،درمان و جلوگیری از مصرف مجدد عود نقش دارد.
حمایت اجتماعیای که در دسترس مصرفکنندگان است ،بر مسیر
اعتیاد آنها و عود پس از درمان تأثیر میگذارد Davis .و Jason
نیز به این نتیجه رسیدند که پرهیز از مصرف مواد ،با دریافت حمایت
اجتماعی ارتباط مثبت دارد .البته برخی از پژوهشها ،نشان دادهاند
که حمایت اجتماعی ،همیشه پیشبینی کننده مراحل بهبود نیست
(.)19
 )20( Janowskiنیز در این راستا اینگونه بیان میکنند که فرد
معتادی که از حمایت اجتماعی کمتری برخوردار باشد ،با مشکالت
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روشها
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش ،توصیفی از
نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سربازان
خدمت وظیفه شهر اردبیل در سال  1394بود .تعداد  168سرباز
بهطور تصادفی و طبقهای (از  3یگان نظامی) انتخاب گردیدند و از
 3پرسشنامه برای جمعآوری اطالعات استفاده گردید .نحوه توزیع
و تکمیل پرسشنامهها به این نحو بود که بهتناسب حجم سربازان
در هرکدام از این یگانها ،تعداد  48سرباز از یگان بیمارستان54 ،
سرباز از یگان انتظامات و  64سرباز از یگان پشتیبانی و خدمات
انتخاب گردید و با مراجعه به این یگانها پرسشنامهها به سربازان
توزیع و در مورد هدف و شیوه تکمیل پرسشنامهها به آنها توضیح
داده شد .که درنهایت پرسشنامه  150نفر از آنان قابلتحلیل بود.
مالکهای ورود به مطالعه در این تحقیق عبارت بودند از :سربازان
نظاموظیفهای که بیش از  5ماه از ورودشان به محیط نظامی گذشته
باشد و به مشارکت در تحقیق رضایت داشته باشند .برای جمعآوری
دادهها از ابزارهای زیر استفاده گردید:
ابزار:

 -1پرسشنامه خودکارآمدی ( :(GSESبرای سنجش خودکارآمدی
از پرسشنامۀ شرر و مادوکس استفاده شد .این مقیاس  23سؤال
دارد که  17سؤال آن مربوط به خودکارآمدی عمومی و  6مادۀ دیگر
مربوط به تجربیات خودکارآمدی در موقعیتهای اجتماعی است .در
این پژوهش از مقیاس  17مادهای خودکارآمدی شرر استفادهشده
است .این مقیاس بهصورت  5گزینهای است و به هر ماده از  1تا
 5امتیاز تعلق میگیرد .بدین ترتیب باالترین نمره در این مقیاس
 85و پایینترین نمره  17است .شرر و مادوکس میزان آلفای
کرونباخ این پرسشنامه را  0/86گزارش دادهاند و برای سنجش
اعتبار سازه مقیاس خودکارآمدی از همبستگی آن با مقیاس کنترل
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زیادی مواجه خواهد شد ( .)20یافتههای پژوهش طیبی و همکاران
( )21نشان داد که محرومیت اجتماعی از عوامل خطرزا برای
سوءمصرف مواد روانگردان محسوب میشود .از سوی دیگر
 Davisو  Jasonنیز به این نتیجه رسیدند که پرهیز از مصرف
مواد بهطور مثبت با دریافت حمایت اجتماعی در ارتباط است (.)19
نشان دادهشده است که در طی مراحل ابتدایی درمان ،حمایت
دیگران جهت ترک مصرف از اهمیت زیادی برخوردار است (.)22
حسینیالمدنی و همکاران ( )23در پژوهش خود به نتیجه رسیدند
که دریافت حمایت اجتماعی و مشارکت در فرایند مواد باعث
افزایش تابآوری در سربازان شده است.
با توجه بهشدت استرس در دوره از زندگی جوانان ،میتوان انتظار
داشت آن دسته از سربازان نظاموظیفه که آسیبپذیرترند ،یا
احساس میکنند که از حمایت اجتماعی مطلوب بهرهمند نیستند،
بهویژه سربازان تازه خدمت ،بیشتر در معرض آسیبهای روانی قرار
گیرند و سالمت جسمی و روانی آنها ،به خطر افتد.
خودکارآمدی یکی از دیگر از متغیرهایی است که با سوءمصرف
مواد در سربازان ارتباط دارد و یکی از کارآمدترین موضوعها در
نظریهها و الگوهای تغییر رفتار بهویژه نظریۀ شناخت اجتماعی
بندورا بوده و تأثیرات آن در زمینههای گوناگون ازجمله مصرف و
سوءمصرف مواد مخدر بارها گزارششده است ( .)24براساس نظریۀ
یادگیری اجتماعی  Banduraمصرف مواد مخدر ناشی از الگو
گیری فرد از افرادی است که انتظارهای مثبتی در زمینۀ مصرف
مواد دارند .بهعبارتدیگر الگوهای موجود در محیط زندگی ،فرد را
به مصرف مواد تشویق و تقویت میکنند .مفهوم خودکارآمدی ،با
رویکرد «من میتوانم ،در زندگی هممعناست و درواقع ،بار «من
میتوانم» ،پایه مفهوم خودکارآمدی را تشکیل میدهد .بنابراین
افزایش خودکارآمدی میتواند فرد را در برابر فشارهای عمیق
مصون نگه دارد ( Ibrahim .)25و همکاران در پژوهشی نشان
دادند که همبستگی منفی و معنیداری بین خودکارآمدی و عود
اعتیاد در فرد وجود دارد .آنها معتقدند وقتی افراد بعد از رهایی از
اعتیاد ،با چالشهای زندگی و محیطهای مشمول مواد مخدر روبرو
میشوند ،خود کارآمدی پایین میتواند بر شروع مجدد و رهایی
افراد از اعتیاد تأثیر منفی داشته باشد ( .)26پژوهشهای ابوالقاسمی
و همکاران در زمینهی ارتباط مهارتهای اجتماعی و خودکارآمدی
عمومی با گرایش به مصرف مواد در سربازان نظام وظیفه ،نشان
داده است که مهارتهای اجتماعی و خودکارآمدی عمومی با
گرایش به مصرف مواد در سربازان ،رابطه دارد ( Hyde .)27و
همکاران در پژوهشی با انجام مداخالتی تالش کردند که
خودکارآمدی را در بافت رفتارهای اعتیادآور افزایش دهند و اذعان
داشتند که خودکارآمدی پیشبینی کننده آغاز و تداوم وضعیتهای
عاری از اعتیاد است و در مداخالت برای درمان افراد مبتالبه
اختالل مصرف مواد ،اگر خودکارآمدی بهطور ویژه مدنظر قرار گیرد،
تأثیر درمان افزایش خواهد یافت ( .)28فتحی آشتیانی و اسالمی با

ارزیابی روانشناختی سربازان در یک واحد نظامی نشان دادهاند که
 16درصد آنها در عالئم روانشناختی ،دارای مشکالتی هستند که
در این بین ،مشکالت سربازان متأهل بیشتر از مجردان است (.)29
سوءمصرف مواد ازجمله رفتارهایی است که کامالً تحت کنترل اراده
فرد نبوده و افراد در آن با عامل کنترل مواجه هستند ،زیرا در این
رفتار عوامل داخلی و خارجی متعددی میتوانند مؤثر واقع شوند .لذا
وجود سازهای مانند خودکارآمدی که ازجمله سازههای کارآمد در
زمینه کنترل رفتار است ،قدرت پیشگویی رفتار را در آن افزایش
خواهد داد (.)30
از سویی با توجه به اهمیت و موضوع و همچنین رواج اعتیاد در
بین سربازان خدمت وظیفه و نقش مهم حمایت اجتماعی و
خودکارآمدی در این زمینه ،تعامل متغیرهای مذکور نیاز به تحقیقات
بیشتری دارد .بر این اساس پژوهش حاضر ،هدف پژوهش حاضر
بررسی رابطه خودکارآمدی و حمایت اجتماعی ادراکشده با آمادگی
به اعتیاد در سربازان خدمت وظیفه شهر اردبیل بود.

 / 320صدری دمیرچی و همکاران

مجله طب نظامي

دوره  ،18شماره  ،4زمستان 1395

نتایج
براساس یافتههای پژوهش  150سرباز خدمت وظیفه نمونه آماری
را تشکیل میدانند 131 .نفر ( )% 87/3مجرد و  19نفر ()% 12/7
متأهل بودند 68 .نفر ( )% 45/3تحصیالت دیپلم و  45نفر ()% 30
تحصیالت کارشناسی و  37نفر ( )% 24/7تحصیالت کارشناسی
ارشد به باال داشتند 93 .نفر ( )% 62در گروه سنی  21الی 47 ،25
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درونی-بیرونی راتر ،مقیاس اشتیاق اجتماعی مارلو کروان و مقیاس
شایستگی بین فردی هالند و بیرد استفاده کردند .براساس
بررسیهای انجامشده بین نمرات خودکارآمدی و مقیاس کنترل
درونی-بیرونی ،همبستگی منفی متوسط ،بین مقیاس شایستگی
اجتماعی با خودکارآمدی همبستگی مثبت متوسط بهدستآمده ست
( .)31در پژوهشی نجفی و فوالدچنگ ( )32پایایی این مقیاس را
از طریق آلفای کرونباخ  0/80و روایی سازه آن از طریق همبستگی
آن با مقیاس عزتنفس روزنبرگ  0/61گزارش کردهاند.
 -2پرسشنامه حمایت اجتماعی مری پروسیدانو و کنیت (:)PSS
این پرسشنامه توسط  Prosidanoو  Helerساختهشده است (.)33
دادههای هنجاری از یک نمونه  222نفری (با میانگین سنی 19
سال) دانشجویان دورۀ کارشناسی روانشناسی استخراجشده است.
میانگین و انحراف معیار استاندارد مقیاس دوستان و مقیاس خانواده
به ترتیب  )SD=5/08( 15/15و  )SD=4/83( 13/40است .این
پرسشنامه دارای دو زیر مقیاس است:
الف) مقیاس خانواده :گزینههای این پرسشنامه عبارت از بله ،خیر
و نمیدانم است .نمره نمیدانم همیشه برابر با صفر ،در سؤاالت ،3
 19 ،16 ،4و  20مساوی  +1است و برای بقیه سؤاالت نمره پاسخ
بله مساوی  +1است .دامنه نمره کل سؤاالت بین  0تا  20میباشد.
نمره باال بهمنزله حمایت اجتماعی بیشتر ازنظر پاسخدهندگان است.
پرسشنامه حمایت اجتماعی با ضریب آلفای  0/90از هماهنگی
درونی فوقالعادهای برخوردار است .دادههای مبتنی بر اعتبار مبتنی
بر  20سؤال اصلی مقیاسها قبل از تفکیک حمایت خانواده است.
ب) مقیاس دوستان :گزینهای این پرسشنامه عبارت از بله ،خیر و
نمیدانم است .نمره نمیدانم همیشه برابر با صفر ،در سؤاالت ،2،6
 18 ،15 ،7و  20مساوی  +1است و برای بقیه سؤاالت نمره پاسخ
بله مساوی  +1است .دامنه نمره کل سؤاالت بین  0تا  20میباشد.
نمره باال بهمنزله حمایت اجتماعی بیشتر ازنظر پاسخدهندگان است
اعتبار :هر دو مقیاس حمایت اجتماعی با ضریب آلفای  0/90از
هماهنگی درونی فوقالعادهای برخوردارند .دادههای مربوط به اعتبار
مبتنی بر  20سؤال اصلی مقیاسها قبل از تفکیک حمایت خانواده
و حمایت دوستان است .آلفای نهایی برای «مقیاس حمایت
اجتماعی خانواده» بین  0/84تا  0/91و برای «مقیاس حمایت
اجتماعی دوستان» بین  0/84تا  0/90استروایی :هر دو مقیاس
حمایت اجتماعی دوستان و خانواده از روایی همزمان خوبی
برخوردارند .نمرات مقیاسها با درماندگی روانی و کارآمدی
اجتماعی همبستگی دارد .نمرات «مقیاس حمایت اجتماعی
دوستان» با مدتزمان عضوت فرد در شبکۀ اجتماعی و میزان
متقابل بودن رابطه قابل پیشبینی بود .نمرات «مقیاس حمایت
اجتماعی خانواده» با حمایت محسوس و نامحسوس اعضای
خانواده قابل پیشبینی بود .ضرایب همبستگی بین نمرات حاصل
از این مقیاسها باشخصیت سنج کالیفرنیا و وابستگی بین اشخاص
معنادار بود .تفاوت آزمودنیهایی که در مقیاسهای حمایت

اجتماعی نمرات باال یا پایین داشتند در بیپرده گویی کالمی
متفاوت بود؛ تفاتی که روایی ابزار را برای گروههای شناخته شده
تائید میکرد .نمرات گروههای نمونهی بالینی و غیربالینی نیز در
هر دو مقیاس متفاوت بود.
-3مقیاس ایرانی آمادگی اعتیاد ( :)IAPSمقیاس آمادگی به اعتیاد
توسط وید و بوچر در سال  ،1992ساخته شد این پرسشنامه ،مقیاس
ایرانی آمادگی به اعتیاد است که با توجه به شرایط روانی– اجتماعی
جامعه ایرانی توسط زرگر ساخته شد ( .)34این پرسشنامه از دو
عامل تشکیلشده و دارای  36ماده بهاضافه  5ماده دروغسنج
میباشد .این پرسشنامه ترکیبی از دو عامل آمادگی فعال و آمادگی
منفعل میباشد .آمادگی فعال مربوط به رفتارهای ضداجتماعی ،میل
به مصرف مواد ،نگرش مثبت به مواد ،افسردگی و هیجان خواهی
میباشد و در عامل دوم (آمادگی منفعل) بیشترین مادهها مربوط به
عدم ابراز وجود و افسردگی میباشد .در پژوهش زرگر و همکاران،
جهت محاسبه روایی این مقیاس از دو روش استفاده شد .در روایی
مالکی ،پرسشنامه آمادگی به اعتیاد دو گروه معتاد و غیر معتاد را
بهخوبی از یکدیگر تمیز داده است .روایی سازه مقیاس از طریق
همبسته کردن آن با مقیاس  25مادهای فهرست بالینی عالئم
بالینی  0/45محاسبهشده است که معنیدار میباشد .اعتبار مقیاس
با روش آلفای کرونباخ  0/90محاسبه شد که در حد مطلوب
میباشد ( .)34نمرهگذاری هر سؤال بر روی یک پیوستار از صفر
(کامالً مخالفم) تا ( 3کامالً موافقم) میباشد .البته این شیوه
نمرهگذاری در سؤاالت شماره  21 ،15 ،12و  33معکوس خواهد
شد .این پرسشنامه دارای عامل دروغسنج میباشد که شامل
سؤاالت شماره  21 ،15 ،12و 33میشود .برای به دست آوردن
امتیاز کلی پرسشنامه باید مجموع امتیازات تکتک سؤاالت
(بهغیراز مقیاس دروغسنج) را با هم جمع نمود .این نمره دامنهای
از  0تا  108را خواهد داشت .نمرات باالتر بهمنزله آمادگی بیشتر
فرد پاسخدهنده برای اعتیاد میباشند و برعکس.
تجزیهوتحلیل دادهها :برای تجزیهوتحلیل دادهها در بخش آمار
توصیفی از گزارش فراوانی ،میانگین و انحرافمعیار و در بخش آمار
استنباطی از آزمون کولموگروف اسمیرنف و رگرسیون چندگانه به
کمک نرمافزار  SPSS21استفاده گردید.
مالحظات اخالقي :در مورد مسائل اخالقی پژوهش به سربازان
اطمینان داده شد که گمنامی در تکمیل پرسشنامهها لحاظ گردیده
و رازداری و محرمانه بودن اطالعات حفظ میگردد.
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نفر ( )% 31/3در گروه سنی  26الی  30و  10نفر ( )% 6/7در گروه
سنی  31با باال قرار داشتند.
همانطور که جدول  1-نشان میدهد میانگین متغیر خودکارامدی
 62/91و انحراف معیار آن  9/16شد .میانگین و انحراف معیار
حمایت اجتماعی به ترتیب  26/55و  7/72شد .میانگین و انحراف
معیار متغیر گرایش به مواد  80/12و  16/67شد.
قبل از انجام تحلیل رگرسیون مفروضههای این آزمون آماری
نرمال بودن متغیرهای پژوهش ،آماره هم خطی بودن بررسی شد.
جدول .1-یافتههای توصیفی متغیرهای خودکارآمدی اجتماعی ،حمایت
اجتماعی و گرایش به مواد
متغیرها

خودکارآمدی
حمایت اجتماعی

گرایش به مواد

متغیر مالک
آمادگی به اعتیاد

میانگین

62/91
26/55
80/12

انحراف

حداقل

حداکثر

معیار

نمره

نمره

9/16
7/72
16/67

35
11
42

77
42
107

جدول .2-نتایج آزمون کالمگروف اسمیرنف برای بررسی مفروضۀ نرمال بودن
کالمگروف اسمیرنف
متغیرها

آماره

خودکارآمدی
آمادگی به اعتیاد
حمایت اجتماعی

0/062
0/049
0/077

درجه

سطح

آزادی

معناداری

141
141
141

0/091
0/110
0/066

همانطور که نتایج جدول 2-آزمون کولموگروف اسمیرنف برای
بررسی مفروضۀ نرمال بودن نشان میدهد هر سه متغیر با سطح
معناداری بزرگتر از  0/05نرمال هستند ( .)p>0.05برای بررسی
پیشفرض عدم وجود هم خطی میبایستی از شاخص  VIFاستفاده
شود .برای برقراری این پیشفرض میبایستی مقدار این شاخص
کمتر از  2باشد .نتایج جدول  3نشان میدهد این شاخص برای
مؤلفه خودکارآمدی  1/39و حمایت اجتماعی برابر  1/39است .در
تمام موارد این پیشفرض برقرار است.

جدول .3-نتایج تحلیل رگرسیون و آزمون معناداری بین متغیرهای خودکارآمدی و حمایت اجتماعی و آمادگی به اعتیاد
P
T
F
R2
R
آماره هم خطی
متغیرهای پیشبین
VIF
قدرت تحمل
56/72 0/45
0/67
مقدار ثابت
1/39
0/71
0/001
-7/71
-0/57
خودکارآمدی
1/39
0/71
0/036
-2/11
-0/15
حمایت اجتماعی

جدول 3-نشان میدهد که  0/45درصد از کل آمادگی به اعتیاد
بهوسیلۀ خودکارآمدی و حمایت اجتماعی تبیین میشود .مقدار بتا
برای دو متغیر خودکارآمدی و حمایت اجتماعی به ترتیب  -0/57و
 -0/15است که در سطح  0/001و  0/03معنادار است .با توجه به
سطح معناداری و بتا میتوان پی برد ،هر دو متغیر خودکارآمدی و
حمایت اجتماعی بهصورت مثبت و معنادار متغیر آمادگی به اعتیاد
را پیشبینی میکنند .متغیر خودکارامدی با بتا بیشتر از حمایت
اجتماعی نقش بیشتری در پیشبینی متغیر آمادگی به اعتیاد دارد.
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پژوهش حاضر باهدف تعیین بررسی رابطه خودکارآمدی و حمایت
اجتماعی ادراک شده با آمادگی اعتیاد در سربازان خدمت وظیفه
شهر اردبیل انجام گرفت .نتایج این پژوهش نشان داد که بین
آمادگی به اعتیاد با خودکارآمدی رابطۀ منفی معنادار وجود دارد .این
یافته همسو با مطالعات مختلفی است (.)36 ،35 ،26
در تبیین این یافته نیز میتوان گفت که افرادی که دارای
خودکارآمدی واضح ،خوب تعریفشده ،هماهنگ و تقریباً باثبات
هستند ،از سالمت روانشناختی باالتری برخوردارند؛ بنابراین
احتمال کمتری دارد که برای حل مشکل خود از روش نابهنجار و
ناسالم مانند سوءمصرف مواد استفاده کنند .این نتیجه را میتوان
اینگونه تبیین کرد که هنگام رویارویی با رویدادهای نامطلوب و

استرسزا ،افرادی که خودکارآمدی باالیی دارند ،پایداری بیشتری
از خود نشان میدهند و تفکرات منفی درباره خود و تواناییهای
خود را نمیپذیرند .براین اساس خودکارآمدی به آنها کمک میکند
تا در مقابل مواد و فشار دوستان مقاومت کنند و رفتارهای خود را
کنترل نمایند ( .)27از سوی دیگر افرادی که خودکارآمدی باالیی
دارند،از جسارت باالتری نیز برخوردارند و چون دارای عزتنفس
باال و اطمینان به خود هستند؛ بهراحتی قضاوتهای منفی دیگران
را در برابر مصرف مواد نادیده میگیرند و بدان اهمیتی نمیدهند.
درواقع توانایی نه گفتن به مصرف مواد از پیامدهای خودکارآمدی
و احساس اعتمادبهنفس متعاقب آن محسوب میشود (.)37
یافتۀ دیگر پژوهش نشان داد که بین آمادگی به اعتیاد با حمایت
اجتماعی رابطۀ منفی معنادار وجود دارد .این یافته همسو با مطالعات
مختلفی است ( .)40 ،39 ،23 ،21 ،19در تبیین این یافته میتوان
بیان کرد که حمایت اجتماعی ادراک شده ممکن است به دو طریق،
اثرات زیانبخش فشار و استرس را کاهش داده و منجر به سازگاری
گردد .اوالً حمایت اجتماعی با واکسینه کردن افراد علیه تجربه
کردن فشارزاها قبل از اینکه رخ دهند ،فشار روانی را کاهش و
سازگاری را افزایش میدهد .ثانیاً شبکههای حمایت اجتماعی
بهعنوان سپری در مقابل فشار روانی عمل میکنند .دانش و
اطمینان از اینکه شخص میتواند هنگام فشار روانی به شبکههای
اجتماعی پناه ببرد ،این امکان را به او میدهد تا وقایع زندگی را
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 فقدان پر س شنامهی با پایایی و روایی باال در رابطه با گرایش.کرد
به اعتیاد نیز یکی از عمدهترین مشتتتکالت و محدودیتهای این
پژوهش بود که پژوهشگر در این راستا مجبور به تغییر پرسشنامه
.شد

نتیجهگیری
این تحقیق نشتتان داد که خودکارآمدی و حمایت اجتماعی ادراک
شده با آمادگی به اعتیاد در سربازان رابطه داشته و خطر اعتیاد در
 این یافته بایستی از سوی مسئولین و.سربازان را کاهش میدهد
اجتماعی ستتربازان جدی-ستتایر ارگانهای مرتبط با ستتالم روانی
 ا قدا ماتی پیشتتتگیرا نه برای بهبود محیط و دوران.گرف ته شتتتود
ستتربازی ستتبب میشتتود که ستترباز این دوران را بهعنوان نقطه
عطفی در زندگی خود قلمداد کند و صرفاً به سپری نمودن بیهوده
.این دوران نیاندیشد
 محققین از همه سربازان خدمت وظیفه شهر:تشکر و قدرداني
 کمال تشکر و قدردانی،اردبیل که در این پژوهش شرکت داشتند
.را دارند
، بدینوستتیله نویستتندگان تصتتریح مینماینتتد:تضاااد منااافع
.که تضاد منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد

کمتر تهدیدکننده ارزیابی نموده و از سطح سازگاری بیشتری
 درواقع دریافت میزان حمایت اجتماعی ادراک شده.برخوردار گردد
بهعنوان یک منبع مقابلهای قدرتمند بیرونی محسوب میگردد که
نقشی مؤثر بر بهزیستی روانی داشته و موجب افزایش سازگاری
 داشتن امنیت در حوزههای زندگی بر احساس.این افراد میشود
محرومیت افراد معتاد میافزاید و ازآنجاکه کسب پایگاه اجتماعی
 واکنش این افراد به این،برای این افراد تقریباً غیرعملی است
 احساس بیارزشی است که با مصرف مواد مخدر،وضعیت اجتماعی
.)38( و داروهای روانگردان به این وضعیت پاسخ فوری میدهند
 همانند،حمایت اجتماعی با افزایش سالمت روانشناختی فرد
 بنابراین.)39 ،38( سپری در مقابل عود پس از درمان عمل میکند
 بهاحتمال،افرادی که حمایت اجتماعی الزم را دریافت نمیکنند
باالتری به سمت مصرف مواد خواهند رفت و میزان بهبود و عود
پس از درمان نیز در این گروه به دلیل دریافت نکردن حمایت
.اجتماعی پایین تراست
 میتوان به استتتت فاده از،از جم له م حدود یت های این پژوهش
پر س شنامههای با سؤاالت زیاد (بهخ صوص پر س شنامه حمایت
اجتماعی خانواده و دو ستان) ا شاره کرد که بهتر ا ست در پژوهش
های بعدی از پرسشنامههای مشابه با حجم کمتر استفاده
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