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Abstract 
Background: The aim of current study was to investigate the existence of any possible 

relationship between the components of self-knowledge and affiliation with delinquent peers at tendency 
to addiction among high school student girls. 

Materials and Methods: The research method is correlation. 132 high school student grils were 
selected through a random cluster sampling method in 2014-2015 academic years, and responded to the 
self-knowledge, affiliation with delinquent peers, and tendency to addiction scale questionnaires. For data 
analysis, the Pearson coefficient and stepwise regression are used.  

Results: The findings of the study showed that, among the components of self knowledge, there 
is a meaningful and negative relationship between self-observation with tendency to addiction (p<0.01) 
and a positive relationship between social-comparison and social-feedbacks with tendency to addiction 
(p<0.01). 

Conclusion: According to the obtained results, with adjustment of self-knowledge and also 
psychological holding classes for teenager to select appropriate friends and peers, tendency to addiction 
can be reduced. 

Keywords: Affiliation with delinquent peers, High school student girls, Self-knowledge, 
Tendency to addiction. 
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  مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك                                      مقاله پژوهشی                                                                             
 93-103، 1396شهریور )، 123(شماره پیاپی  6، شماره 20سال                                                                                                                       

  
لفه هاي منابع شناخت خود وهمنشینی با همساالن بزهکار در گرایش به ؤبررسی م

  اعتیاد در دانش آموزان دختر دبیرستانی
  

  *4، دکترسید جالل یونسی3، زهرا آسوده نالکیاشري2، زینب کریمی1الیاس نیکوي کوپس

  

 ایران. تهران، بخشی تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توان ، بخشی ي کارشناسی ارشد مشاوره تواندانشجو. 1

 دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی تهران، تهران، ایران.کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی،  يدانشجو .2

 دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی تهران، تهران، ایران.، ي کارشناسی ارشد مشاوره تحصیلیدانشجو. 3

  .خشی تهران، تهران، ایرانب دانشگاه علوم بهزیستی و توان، بخشی مشاوره توان، گروه دانشیار. 4
  

  4/5/96تاریخ پذیرش:  ، 24/3/96تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
همساالن بزهکار در  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مولفه هاي منابع شناخت خود و همنشینی با هدف: زمینه و

  انجام شد. آموزان دختر دبیرستانید در دانش گرایش به اعتیا
 1394-95دانش آموز دبیرستانی دختر، در سال تحصیلی  132 است. نوع همبستگی از پژوهش این روش روش ها: مواد و

نامه ي منابع شناخت خود، همنشینی با همساالن بزهکار و  به شیوه نمونه گیري تصادفی خوشه اي انتخاب شدند و به پرسش
بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده  پاسخ دادند. براي تجزیه و تحلیل داده ها از روش هم گرایش به اعتیاد

  شده است.
بین مولفه هاي منابع شناخت خود، بین خودمشاهده گري با گرایش به اعتیاد  از نتایج تحقیق نشان می دهد که یافته ها:

مقایسه اجتماعی با گرایش به اعتیاد رابطه مثبت و  پسخوراند اجتماعی  و بینو  )>01/0p(رابطه منفی و معنادار وجود دارد
چنین بین همنشینی با همساالن بزهکار و گرایش به اعتیاد رابطه مثبت و معنا داري وجود  هم )>01/0p(معناداري وجود دارد

  .)>01/0p(دارد
شناختی  اري کالس هاي روانچنین برگز شناخت خود و همدست آمده، با تعدیل منابع ه باتوجه به نتایج ب نتیجه گیري: 

  براي نوجوان براي انتخاب دوست و همسال مناسب، می توان گرایش نوجوانان را به سمت مواد کاهش داد.
  همنشینی با همساالن بزهکار، دانش آموز دختر دبیرستانی، منابع شناخت خود، گرایش به اعتیاد. واژگان کلیدي:

 

 

  .بخشی مشاوره توان، گروه خشی تهرانب دانشگاه علوم بهزیستی و توان ، تهران،ایران مسئول:نویسنده *
Email: jyounesi@uswr.ac.ir 
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  مقدمه
ــه نوجـــوانی  از آن  ــد جـــا کـ ــم از رشـ دوره ي مهـ

سـفانه ایـن دوره   ماعی می باشـد، متأ وتغیرجسمی، روانی و اجت
می تواند زمانی براي به وجود آمدن تهدیدهاي متعددي باشـد،  

). در 1که سالمت و بهزستی نوجوانان را بـه خطـر مـی انـدازد(    
واقع در این مرحله، نوجوان به دلیل خـود محـور بـودن و عـدم     

عواقـب رفتارمخـاطره آمیـز خـود،      درك صحیح و یکپارچه از
 راي شـروع رفتارهـاي پرخطـر از قبیـل    می تواند مرحله مهمی ب

چنین با توجـه   ). هم2مصرف سیگار، مواد مخدر و الکل باشد(
به اینکه گرایش به سـمت مـواد سـنتی و صـنعتی در چنـد دهـه       

منجـر بـه آن    گیـري داشـته اسـت، ایـن امـر      اخیر افزایش چشم
مشــکالت جســمانی، فــردي و بــه تبــع آن گردیـده اســت، کــه  

چنـین در   ). هـم 3مشکالت اجتماعی شیوع بیشتري پیـدا کنـد(  
) در ایـران بـر روي دانـش    4)(2004تحقیقی ملـی کـه صـدیق(   

آموزان راهنمایی و متوسطه انجام داد، نتایج پژوهش نشان مـی  
 درصداز دانش آموزان در خطر مصرف سـیگار،  3/23دهدکه 

 3/13طر مصرف مشروبات الکلـی و  درصد در معرض خ 8/15
معرض خطر مصرف مواد قـرار دارنـد. از ایـن رو بـا      درصد در

توجـه بــه اســتفاده گسـترده از مــواد مخــدر در دورة نوجــوانی،   
برجسته نمودن شیوع مشکالتی کـه ناشـی از مصـرف مـواد در     
این دوره می باشد، مـی توانـد در پیشـگیري از گـرایش بیشـتر      

چنـین بـا    ). هـم 5د حـایز اهمیـت باشـد(   نوجوانان به سمت مـوا 
 مخـدر  مـواد  بهداشت مصرف و ملی توجه به آمارهاي سازمان

)، برآورد شده است یـک ونـیم میلیـون از نوجوانـان بـه      2006(
اختالل مصرف مواد مبتال می باشند. که از این آمار تنهـا یـازده   

درصد)، براي این اختالل درمان دریافت می 7هزار نفر از آنان(
). این شکاف درمانی ممکـن بـه دلیـل عوامـل مختلفـی      6د(کنن

ازجمله: پوشش خدمات درمانی ضعیف، انگیـزه پـایین توسـط    
آنان، فاقد برنامۀ تخصصی در درمان این  نوجوان یا پدر و مادر

چنین کیفیت نامناسـب خـدمات درمـانی مـورد      نوجوانان و هم
ر ، تحقیقــات زیســت شــناختی دازســویی باشــد.نیــازاین افــراد 

ارتباط با مغز نوجوانان نشان دهندة ایـن امـر مـی باشـد، کـه در      

ــر     ــیش پیشــانی کــه مســئولیت نظــارت ب ــان کــرتکس پ نوجوان
تکانشگري، تعیین هدف، استدالل و قضـاوت را برعهـده دارد،   

صـورت کامـل بـالغ نشـده اسـت. و بصـورت همزمـان        ه هنوز ب
 نیز هنوز در حال کامـل شـدن مـی باشـد و     نوکلئوس اکومبنس

این امر ممکن اسـت منجـر بـه افـزایش تمایـل نوجوانـان بـراي        
ــاطره آمیــز در ایــن دوره       ــتجوي هیجــان و کارهــاي مخ جس

چـه کـه در دوره نوجـوانی مـی توانـد نقـش        ). ولی آن7باشد(
بسیار سازنده یا مخرب درگرایش نوجوانان نسـبت بـه زنـدگی    
 داشته باشد، همنشینی و روابط نزدیک آنان با کسانی است کـه 

نوجـوان در فرآینـد شـکل گیـري اسـتقالل و جـدایی نســبی از       
ثیر کند. در واقع در سـنین نوجـوانی تـأ    خانواده خود تجربه می

و  )8گذاري گروه همساالن، حتی بیشـتر ازخـانواده مـی باشـد(    
این امر می تواند خطراتی مانند همنشینی با همساالن بزهکـار را  

الن بزهکار، همنشینی در نوجوانان افزایش دهد. منظور از همسا
قبیـل   نوجوان با همساالنی است که رفتار هاي خالف قـانون از 

حمل سالح، آسیب رساندن به دیگران، شرکت در درگیري و 
). در 9مصرف مواد مخدر و الکـل را مرتکـب مـی شـوند(    ءسو

رفتـاري، از بعـد    واقع با توجه به نظریه هاي عمـده اجتمـاعی و  
نوجوانان، همساالن را بـه عنـوان    ثیرگذار درعوامل اجتماعی تأ

عامل عمده گرایش نوجوان به سمت رفتارهاي مخاطره آمیـزو  
ن تحقیقات نشان می دهنـد تعـداد   یچن ). هم10ناسالم می دانند(

ــین افــرادي کــه دو تــن یــا بیشــتر دوســت    رفتــار انحرافــی در ب
درصــد بیشــتر از افــرادي اســت کــه هــیچ   40منحــرف دارنــد، 

در بین متغیرهـا و عـواملی کـه     ).11اند( شتهدوست منحرفی ندا
می تواند در گرایش نوجوانـان بـه سـمت اعتیـاد و سـایر رفتـار       
پرخطر می تواند نقش بسزایی ایفا کنـد، عـدم تعـادل در منـابع     
شناخت خود در این نوجوانان می باشد. مهـارت منـابع تکـوین    
خود روشی است که براسـاس نظریـات یونـگ و شـونمن و بـا      

ل آگاهی و خـود تنظیمـی شـکل گرفتـه اسـت و بـه       تکیه براص
). 12پرورش حرمت نفس و افزایش سالمت روان می انجامـد( 

با نگاهی اجمالی به خود انسان می توانیم حضور سه منبع را در 
الـف)   : نـد از ا فرآیند تکوین خود ببینیم. این سه منبـع عبـارت  
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ــري  ــاهده گ ــاعی  ،خودمش ــه اجتم ــخوراند  و ب) مقایس ج) پس
خودمشاهده گري عبارت است از آگاهی و دقت در  .اعیاجتم

حاالت، افکار و احساسات خود، کـه بـه واسـطۀ آن مـی تـوان      
ــرل    ــامطلوب را در خــود کنت بســیاري از عــادات و رفتارهــاي ن
یاحذف نمود. این منبع با باز نمودن باب فراشـناخت حتـی مـی    

ت تواند به عنوان عـاملی در ایجـاد و حفـظ بسـیاري از اخـتالال     
 ، ازسویی دیگـر  ).13ها مدنظر قرار گیرد( روانی و یا درمان آن

هنگامی که فرد معیار قضاوت دیگران را به عنوان خود سـنجی  
و ایـن  ن مقایسه اجتماعی شناخته می شـود  قرار می دهد به عنوا

یابی و کنترل خود مـی   منبع منجر به کاهش بی ثباتی در ارزش
لب به نارضایتی مقایسـه کننـده   و مقایسه با باالتر ازخود اغ شود

و مقایسه با پایین تر ازخود، رضایت و یا عبرت آموزي را براي 
پسـخوراند اجتمـاعی نیـز     ).14فرد مقایسـه کننـده در پـی دارد(   

دیدگاهی است که دیگران در ارتباط با اعمال،رفتـار، عقایـد و   
و می توانـد بـراي او زمینـه    ی قیافه ظاهري فرد بیان می کنند حت
فراهم آورد که براساس آن تغییـرات الزم را درخـود بـه     را اي

در منابع شناخت خود، سالمتی زمانی حاصل ). 15وجود آورد(
میشود که انرژي روانی به طور مساوي در بین سه مقیاس خـود  

و مقایسه اجتمـاعی توزیـع   -پسخوراند اجتماعی-مشاهده گري
وص )، در خصـ 2004. در این ارتبـاط یونسـی و محمـدي(   شود

تنظیم منابع شناخت خود براي تغییر نگـرش دانـش آمـوزان در    
مورد اعتیاد، پژوهشی مداخله اي انجام دادند، در ایـن پـژوهش   
دانش آموزان دبیرستانی توسط تشدید مقایسه اجتماعی(مقایسه 
با پایین تر ازخود) تغییر نگرش محسوسی در مورد اعتیاد نشـان  

اشـتند کـه بـا منـابع تکـوین      چنین محققان بیان د ). هم16دادند(
خود و تشدید فیدبک اجتماعی می توان در قالب رویکرد نشر 

گیري از اعتیـاد داشـت کـه کـارایی      اطالعات مدلی براي پیش
). بـا توجـه بـه    17بین نوجوانان بـه اثبـات رسـیده اسـت(     آن در

چنین در نتیجه تحقیق میلر و همکـاران   مباحث بیان شده، و هم
که ارتباط مستقیمی را با پولی که روزانه صرف مواد مـی شـود   
و حوادث جنایی که براي فراهم کردن آن مبلغ  پول در سـطح  

) و از سـویی  18جامعه اتفاق مـی افتـد، را گـزارش مـی دهنـد(     

جـایی کـه    )، از آن2005دیگر با توجه به نتایج تحقیق کـولج ( 
ین عامل در گرایش  بـه اعتیـاد در نوجوانـان، دوسـتانی     تر مهم

ا بـا مصـرف   هستند که خود مبتال به اعتیاد هستند و ایـن افـراد ر  
ز بـین مجموعـه عوامـل و    چنـین ا  و هم)19مواد آشنا می کنند(

ثیرگذار بر همنشینی با همساالن بزهکار و گـرایش  متغیرهاي تأ
می تواند بسـیار   هنقش عوامل شخصیتی و مستعد کنند به اعتیاد،
که بـه بررسـی ویژگـی     )2011و تحقیقات همایونی( مهم باشد

و گزارش می دهد ایـن   هاي شخصیتی این افراد پرداخته است 
 افراد نسبت به افراد سالم از نمرات بـاالیی در نوروتیـک و هـم   

)، 20هسـتند(  دارچنین باز بودن نسبت به تجارب بیرونی برخور
که افرادي که گرایش به مواد دارنـد،   استتایید کننده این امر 

ی خود مسـتعد  از لحاظ ویژگی هاي شخصیتی و محیط پیرامون
قیقـات شـاهدي و   چنـین نتـایج تح   هـم  گرایش به مواد هسـتند. 

نشان می دهد که گرایش بـه سـمت مـواد در     )2013همکاران(
جـایی   نوجوانان بیش از حدانتظار افـزایش یافتـه اسـت و از آن   

کمـی در ارتبـاط بـا مـواد و سـو مصـرف آن        که والدین دانش
شناختی مناسـب و هـدف گـرا     اري جلسات روان،  برگزدارند

گیري ازعـواملی کـه مـی توانـد منجـر بـه اعتیـاد در         براي پیش
هـدف   رو، از ایـن  ).21نان شود بسیار ضروري می باشد(نوجوا

بین مولفـه هـاي منـابع شـناخت      بررسی رابطهاز تحقیق حاضر، 
نی با همساالن بزهکـار درگـرایش بـه اعتیـاد مـی      خود و همنشی

  باشد.
  

  ها روشمواد و 
  جامعه، نمونه و شیوه نمونه گیري

ــت. داده    ــتگی اس ــوع همبس ــژوهش از ن ــن پ ــاي ای  ه
  SPSSافـزار  نـرم  وارد تحلیـل  و تجزیـه  بـراي  شده گردآوري

خھ  ــا و ١٨نس  مــورد پیرســون همبســتگی ضــریب از اســتفاده ب
ــل ــرار تحلی ــد ق ــابع   .گرفتن ــژوهش حاضــر مولفــۀ هــاي من در پ

شناخت خود(خودمشاهده گري، مقایسه اجتماعی و پسخوراند 
اجتماعی) و همنشینی با همساالن بزهکـار بـه عنـوان متغیرهـاي     
پیش بین و گرایش به اعتیاد به عنوان متغیر مالك در نظرگرفته 
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شده است. جامعه آماري این پـژوهش را کلیـه دانـش آمـوزان     
تحصـیلی   وم مقطع دبیرسـتان شـهر تهـران در سـال    دختر سال د

گیــري در ایـن پــژوهش بــه  نمونـه  تشـکیل داده انــد.  94-1393
روش خوشه اي چند مرحله اي بوده است بدین معنی که  ابتدا 

تهران(شـمال، جنـوب،    از چهار منطقه آموزشی وپرورش شـهر 
شــرق و غــرب)، منطقــه شــرق تهــران وآنگــاه ازکلیــه مــدارس 

وسـپس   شهر تهران، چهار مدرسه  انتخاب شدندمتوسطه شرق 
نفـراز دانـش    140و در نهایـت   از هر مدرسـه کـالس پایـه دوم   

ــی و    ــدول کرجسـ ــاس جـ ــطه براسـ ــه دوم متوسـ ــوزان پایـ آمـ
) جهـت شـرکت   Krejci & Morgan, 1970:607مورگـان( 

نامه هاي تحقیـق پاسـخ    در پژوهش انتخاب شدند، و به پرسش
ف پژوهش بصورت کامل تشـریح  که اهدا دادند. و پس از این

نامه هاي تحقیـق بـه منظـور پاسـخ گـویی در       داده شد، پرسش
 15اختصاص زمان تقریبا  اختیار دانش آموزان قرار گرفت تا با

چنین درارتباط با مالك هـاي ورود و   دقیقه تکمیل نمایند. هم
 هـاي  بیمـاري  آمـوزانی کـه پرونـده    وخروج آزمودنی ها، دانش

اخـتالالت و سـابقه بسـتري در     سـایر  خیصتشـ  و پزشـکی  روان
هـاي پزشـکی    براساس پرونـده (نداشتند را هاي روانی بیمارستان

 در شـرکت  براي رغبت و چنین تمایل موجود در مدرسه)، هم
 صـورت  هـا  آن از کـه  اي مصـاحبه  طریـق  از(داشتند را پژوهش
 ، در پـژوهش شـرکت داده شـدند. وهـم    )شد  مشخص گرفت،

دهی درمورد محرمانـه مانـدن اطالعـات و    چنین ضمن اطمینان 
آماده ساختن افراد نمونه تحقیق از لحاظ روحی و روانی بـراي  

نکـات اخالقـی رعایـت شـده در ایـن       شرکت در پـژوهش، از 
نامـه هـا بصـورت همزمـان ،      پژوهش بود.که در نهایت پرسش

توسط نویسندگان مقاله بر روي دانـش آمـوزان اجـرا گردیـد،     
صورت ناقص ه شرکت کننده پرسشنامه را ب 8 که از این تعداد،

تکمیل نمودند، که ازاحتساب در تحلیل آماري خـارج شـدند.   
  نفر در پژوهش شرکت کردند. 132براین اساس در نهایت 

 تحقیق ابزار

 Tendency to)(نامه میزان تمایل به اعتیاد پرسش

Addiction Scale   

سوال است و هدف کلـی   16نامه داراي  این پرسش
آن بررسی میزان تمایل به اعتیادازسـه بعـد اجتمـاعی، فـردي و     

نامه بـه صـورت    محیطی در افراد مختلف می باشد. این پرسش
محقق ساخته و با استفاده از برخی منابع علمی از قبیل فرچـاد و  

دهی بـه   طراحی گردیده است. طیف پاسخ،  )1385همکاران (
دنی براسـاس  که آزمـو  ه صورت لیکرت می باشدنامه ب پرسش

و  1مقیاس پنج درجه اي به آن پاسخ می دهد. کمترین درجـه  
می باشد. بدین ترتیب، به  5باالترین درجه براي هر سوال نمره 

 نامـه، مجمـوع امتیـاز    دست آوردن امتیاز کلی پرسشه منظور ب
یم. بـدیهی اسـت کـه ایـن     همه سواالت را با هم جمع می نمـای 

خواهد داشت و هـر چـه ایـن امتیـاز      80تا  16امتیاز دامنه اي از 
گر میزان تمایل بیشتر شخص پاسخ دهنـده بـه    باالتر باشد، بیان

  اعتیاد خواهد بود و برعکس.
طی یک بررسی در داخل کشور،ضریب کرونباخ براي کل 

  ).22دست آمد(ه /. ب72مقیاس 
 Affiliation withبا همساالن بزهکار( همنشینینامه  پرسش

Delinquent peers Scale(  
نامـه همنشــینی بـا همســاالن بزهکـار توســط     پرسـش 

طراحی شده است و سـواالت آن  )، 2003پاسکال و همکاران(
ارتباط نوجوانان با همساالنی است که رفتارهـایی چـون    درباره

سومصرف الکل و مواد مخدر، شرکت در نزاع و حمل سـالح  
سـوال اسـت کـه     8نامـه داراي   را نشان می دهـد. ایـن پرسـش   

آزمـودنی براســاس مقیــاس چهـار درجــه اي لیکــرت کمتــرین   
به آن پاسـخ مـی    4صفر درجه و باالترین درجه براي هر سوال 

دهد. در طی یک بررسی ضـریب آلفـاي کرونبـاخ بـراي کـل      
/. درصـــــد بـــــود. در پـــــژوهش درگـــــاهی و 80مقیـــــاس 

/. بـــه دســـت آمـــده 77اي کرونبـــاخ ) آلفـــ1393همکـــاران(
  ).23(است

  شناخت خود بعنامه منا پرسش
 1395 سـال  در همکاران و یونسی توسط مقیاس این

 اسـتاندارد  تهـران  شـهر  مـردان  و زنـان  از نفـر  800 بروي و تهیه
 نظـام  بـا  کـه  سـوال  30 مقیـاس  ایـن  سـواالت  تعـداد . شـد  یابی
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 جــواب. گـردد  مـی  مشــخص لیکـرت  اي گزینـه  4 پاسـخدهی 
 ،)1 نمـره (مخـالفم  کـامالً : شـامل  نامـه  پرسش این در آزمودنی

 مـی ) 4 نمـره (مـوافقم  کامال و) 3 نمره(موافقم ،)2 نمره(مخالفم
 بـا  ارتبـاط  در آزمـودنی  نظـر  جویاي مقیاس این سواالت. باشد

-17-16-12-10-6-2-1: سـواالت  شامل( گري خودمشاهده
-13-9-7-3: سـواالت  شـامل (اجتمـاعی  مقایسه ،)24-27-29
: سـواالت  شامل(اجتماعی بازخورد ،)15-18-19-21-23-26

 هاي تحلیل نتایج. است) 4-5-8-11-14-20-22-25-28-30
 خــود شـناخت  منـابع  مقیـاس  درونــی پایـایی  بـا  مـرتبط  آمـاري 

 مقیاس این در مطلوب سنجی روان معیارهاي وجود از حکایت
 بـراي  آلفا و بوده خوب بسیار آزمون درونی پایایی نتایج. دارد

 بـا  درهمبسـتگی  ضـعف  دلیـل  بـه  سوالی اینکه بدون سوال، 30
 ضـریب  همچنـین . بـود  86/0 مساوي گردد، حذف مقیاس کل

 شـناخت  منـابع  مقیـاس  سوالی 15 بخش دو براي کردن دونیمه
 بسـیار  درونـی  پایـایی  از نشان دو هر که بود 79/0 مساوي خود

  باشد. می خود شناخت منابع مقایس براي خوبی
  

 یافته ها
ــزار     ــرم اف ــیله ن ــه وس ــده ب ــرد آوري ش ــاي گ داده ه

SPSS-18        و با توجه بـه آمـار توصـیفی (میـانگین و انحـراف

تگی پیرسـون و  معیار) و آمار استنباطی به روش ضـریب همبسـ  
  تجزیه و تحلیل شدند. رگرسیون گام به گام

  

اطالعات توصیفی( تعداد، میانگین و انحراف معیار) . 1جدول
  متغیرهاي پژوهش

انحراف   میانگین  تعداد  متغیر
  معیار

.هم نشینی با همساالن 1
  بزهکار

132  21/5  94/4  

  04/7  94/35  132  .گرایش به اعتیاد2
  87/12  14/84  132  .منابع شناخت خود3
  19/4  80/30  132  .خود مشاهده گري4
  83/5  13/27  132  .مقایسه اجتماعی5
  07/6  20/26  132  .بازخورد اجتماعی6
  

، اطالعـات توصـیفی( تعـداد، میـانگین و     1در جدول
انحراف معیار) متغیرهاي پژوهش گزارش شده است. به منظور 
ــتگی     ــق از ضــریب همبس ــاي تحقی ــین متغیره بررســی رابطــه ب

نشـان داده شـده    2پیرسون استفاده شـده اسـت کـه در جـدول     
  است.

  
  تریس همبستگی بین متغیرهاي تحقیقما. 2جدول 

  5  4  3  2  1  متغیر
.هم نشینی با همساالن 1

  بزهکار
1  -  -  -  -  

  -  -  -  2  **/.32  .گرایش به اعتیاد2
  -    3  **-/.82  **/.15  .خودمشاهده گري3
    4  **/.31  **/.49  **/.14  .مقایسه اجتماعی4
  5  **/.71  **/.21  **/.12  **/.42  .پسخورانداجتماعی5
  

هاي پژوهش ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیر
ارائه شده است. براساس یافته هاي جدول  بین  2در جدول 

متغیرهاي همنشینی با همساالن بزهکار و گرایش به اعتیاد با 

چنین  هم معنادار وجود دارد. /.، رابطه 32ضریب همبستگی
بین متغیر گرایش به اعتیاد با خود مشاهده گري با ضریب 

و  /.49یسه اجتماعی با ضریب همبستگی، مقا-/.82همبستگی
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بطه معنا دار /. را12اجتماعی با ضریب همبستگی پسخوراند 
رایش به هاي  گدر ادامه به منظور تعیین مفروضه وجود دارد.
که آیا مولفه هاي منابع شناخت خود و همنشینی با  اعتیاد و این

تواند گرایش به اعتیاد را در دانش  همساالن بزهکار می
آموزان پیش بینی کند از رگرسیون گام به گام استفاده شد. 
بدین ترتیب در گام اول گرایش به اعتیاد به عنوان متغیر مالك 

اخت خود به عنوان متغیر پیش بین و متغیر مولفه هاي منابع شن
در گام دوم متغیر همنشینی با  در نظرگرفته شده است و

همساالن بزهکار به عنوان متغیر پیش بین  و متغیر گرایش به 
که در  استاعتیاد به عنوان متغیر مالك در نظرگرفته شده 

  نشان داده شده است. 2جدول 

  
  نتایج رگرسیون.  3جدول

 R  r² F B Beta T sig  متغیرها  ام هاگ

منابع شناخت   اول
  خود

52./  03/0  35  35./-  52./-  59./-  00/0  

همنشینی با   دوم
همساالن 

  بزهکار

32./  10./  23/15  46./  32./  90/3  00/0  

  
نتایج رگرسیون گام ،  3با توجه به یافته هاي جدول 
همبستگی باال و  ،خود به گام نشان می دهد که منابع شناخت

معناداري با گرایش به اعتیاد دارد و در مرحله اول وارد مدل 
چنین در مرحله بعد همنشینی با همساالن بزهکار  می شود. هم

وارد معادله می شود. در نهایت متغیرهاي منابع شناخت خود و 
واریانس گرایش  /. درصد از10همنشینی با همساالن بزهکار

ش بینی نمایند. از سویی ضریب تاثیر منابع به اعتیاد را پی
منابع  متغیر است. در واقع =B/.46و   =B-/.35شناخت خود

صورت منفی گرایش به اعتیاد را پیش بینی ه شناخت خود ب
د، گرایش به می کنند و با افزایش تعادل در منابع شناخت خو

ه و متغیر همنشینی با همساالن بزهکار ب اعتیاد کاهش می یابد
ورت مثبت گرایش به اعتیاد را پیش بینی می کند و با ص

کاهش همنشینی با همساالن بزهکار گرایش به اعتیاد نیز 
کاهش پیدا می کند. ذکر این نکته ضروري است که پیش 

 >01/0p بینی متغیر مالك براساس متغیرهاي پیش بین در
  معنی دار است.

 
 
 
  

  بحث
گیـري بهتـر از   هر زمینه اي  پیش جایی که در از آن

اسایی عوامل گیري از یک پدیده، شن درمان است و براي پیش
بنابراین توجه به عواملی که منجر به  موثر برآن ضروري است، 
مخدر می شـود، حـائز اهمیـت مـی     گرایش به سومصرف مواد 

چرا که شناسایی عوامل موثر در یک پدیده قدرت پیش  باشد،
گیـري   در جهـت پـیش  بینی را تسـهیل کـرده و متخصصـان را    

اولیه و تدوین مداخله هاي آموزش براي افراد در معرض خطر 
جایی که نوجوانان سرمایه  از آن ،از سویی دیگرمی هد. یاري 

ها تضمین و سالمت روح و جسم آنباشند ي معنوي جامعه می
ن مسایل آنـان  باشد. بنابرایي سالمت جامعه در آینده میکننده

ها توجـه ویـژه اي مبـذول     که باید به آن از جمله مسایلی است
اي مسایل آنان، براي رسیدن به یک جامعه داشت بررسی ریشه

 جـایی کـه عوامـل روان    و از آن ل شرط ضروري اسـت آایده 
گیـري در گـرایش    شناختی و بین فردي می توانـد تـاثیر چشـم   

ایـن تحقیـق بـا هـدف      ایـن رو، افراد به سمت مواد داشته باشد، 
بررسی رابطه بین مولفه هاي منابع شناخت خـود و همنشـینی بـا    
همساالن بزهکار در گرایش به اعتیاد در صدد می باشـد نقـش   
عوامل فردي و اجتمـاعی را در گـرایش افـراد بـه اعتیـاد تبیـین       
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گر این امر می باشد کـه از بـین    نتایج تحقیق حاضر بیان نماید.
ناخت خــود، بـین خــود مشـاهده گــري و   مولفـه هـاي منــابع شـ   

گرایش به اعتیـاد رابطـه منفـی و معنـادار وجـود دارد. در واقـع       
به نحو مطلـوبی   د بتوانند از این منبع شناخت خودزمانی که افرا

هـا   استفاده نماینـد، گـرایش بـه اسـتفاده از مـواد مخـدر در آن      
ابد. افراد با استفاده از خـود مشـاهده گـري عـالوه     ی کاهش می

 ،ابندی که آگاهی بر حاالت، افکار و احساسات خود می براین
مهم را  نیزدر خود ایجاد می کننـد و همـان   بسیاري از تغییرات 

بیان می کند، ایـن منبـع بـا بـه کـار گیـري        )2002که ولز( طور
سیستم خود تنظیمی می تواند بسیاري از افکار و عواطـف و در  

ن نتـایج  چنـی  ). هـم 13کل شناخت ما را تحت تاثیر قـرار دهـد(  
این امر می باشد که عـدم تعـادل    مطالعات دیگري نشان دهنده

کـاهش   هده گري و کـاهش شـدید آن مـی توانـد    در خود مشا
مندي هـاي خـود را در برداشـته باشـد و      ارزیابی در مورد توان

ه نفس و حـس  این گونه افراد می توانند مستعد کاهش اعتماد ب
 تر به سـمت مـواد مخـدر را از   و در نتیجه گرایش بیش صالحیت

بـین مولفـه هـاي دیگـر      ، ).  از سویی دیگر24خود نشان دهند(
ــخوراند       ــاعی و پس ــه اجتم ــی مقایس ــود یعن ــناخت خ ــابع ش من
اجتماعی با گرایش مثبت به اعتیاد رابطه مثبت و معنا دار وجود 
دارد. و این امر بدان معناست که تشدید اسـتفاده در ایـن منـابع    

اد را در گرایش به سمت مواد مخدر سوق دهد. و می تواند افر
) و 2010ه و همکـاران( نتایج این مطالعـه بـا تحقیقـات نیکخـوا    

) در خصـوص  2004تحقیق یونسـی و محمـدي(   همچنین نتیجه
تنظیم منابع شناخت خود براي تغییر نگـرش دانـش آمـوزان در    

). در تایید نتایج این تحقیق، 16،17مورد اعتیاد همخوانی دارد(
افــزایش شــدید  ) در تحقیقشــان دربــاره2001( بــرن –وودرف 

خود مشاهده گري و کـاهش شـدید در بـه کـارگیري مقایسـۀ      
اجتماعی و پسخوراند اجتماعی بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتندکـه      
افزایش شدید خود مشاهده گـري سـبب نـوع اشـتغال ذهنـی و      
درنتیجه نوع شدت توجه تمرکز یافته بر خود می شود کـه مـی   

ــددنظیر     توا ــالینی متع ــتالالت ب ــا و اخ ــندرم ه ــه س ــی ب ــد منته ن
افسردگی، اضطراب اجتماعی و عـدم اعتمـاد بـنفس و مترتـب     

). 25(م یــا گــرایش بــه ســوي موادمخــدر گــردد بــرآن الکلیســ
شـود   ع شناخت خود سالمتی زمانی حاصل مـی ببنابراین در منا

کـه انــرژي روانــی بــه طــور مســاوي در بــین ســه مقیــاس خــود  
و مقایسه اجتمـاعی توزیـع   -پسخوراند اجتماعی-ريمشاهده گ

چنین نتایج این پژوهش نشان می دهد بین همنشینی با  هم شود.
همساالن بزهکار بـا گـرایش بـه اعتیـاد رابطـه مثبـت و معنـادار        
وجود دارد. درواقع هـر چقـدر افـراد خـود را بیشـتردر معـرض       

کارهــاي را بــه  هــا همنشــینی بــا همســاالنی قــرار دهنــد کــه آن
خالف قانون و عرف بکشاند احتمال اینکه گـرایش بـه سـمت    

بـا توجـه    ،مواد مخدر پیدا کنند نیز بیشتر است. در تایید این امر
به نظریه یـادگیري اجتمـاعی بنـدورا الگوهـاي نقـش از جملـه       
همساالن و دوستان در گرایش نوجوانـان بـه سـمت رفتارهـاي     

). در واقع یکـی از  26پرخطر از اهمیت باالیی برخوردار است(
عوامل  مهمی که مـی توانـد در نخسـتین مصـرف مـواد توسـط       

د نوجوانان نقش مهمی را ایفا نماید، مقبولیت اجتماعی آنان نـز 
نخسـتین   بـه بـراي تجر  همساالن و فشار وارد شده از سوي آنان

نظیــر شخصــیت و  مصــرف مــواد مــی باشــد و عوامــل دیگــري
ك فرد از اثرات این مواد در نحوة ادار خصوصیات زیستی فرد

و میزان ایجاد تغییرات در ساختار مغز براثر مصـرف مکـرر آن   
 در واقع در راستاي مطالـب بیـان شـده در اهمیـت     .اهمیت دارد

 عوامل محیطی در گرایش به اعتیاد و به ویژه در سنین نوجوانی
جهـت کسـب    مانند سازي بیشتري را با همسـاالن که شخص ه

در روابط خود ایجـاد مـی کنـد، از ایـن رو      استقالل از خانواده
باید خانواده ها و نوجوانان در ارتباط با ایـن مرحلـه از زنـدگی    
آموزش هاي الزم را در برخورد با مسـایل و مشـکالتی کـه بـا     

بـه اظهـارات   توجـه   بـا  مواجه می گردنند، دریافـت نماینـد.  آن 
نـی  اسـت، یع   »بیماري مغز«، اعتیاد )2015، (کاپالن و سادوك

فرآیند حیاتی که رفتـار اختیـاري مصـرف مـواد را بـه مصـرف       
ریشــه در ســاختمان و شــیمی  و جبــري مــواد تبــدیل مــی کنــد

چـه کـه در جلـوگیري از     از این رو آن ).27(اعصاب مغز دارد
مصرف مواد بیش از بیش قبل از ابتالء به مصرف مـواد اهمیـت   

توانـایی  دارد، آموزش به نوجوانان براي چگـونگی اسـتفاده از   
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شـکالت و برخـورد منطقـی بـا آن، بـه      هاي خود در مواجه با م
هـا و اسـتفاده از انـواع مـواد مخـدر بـه منظـور         ي فرار از آنجا

چنــین مــراگ و مــس کــاي  انکــار ایــن مشــکالت اســت. هــم
در تحقیــق خــود  بــه ایــن نتیجــه رســیدند افــرادي کــه   )2013(

خـالف  همساالنشان مصرف الکل، مواد مخـدر و سـایر اعمـال    
، مـواد  کنند، سطوح باالتري از مصرف الکل قانون را تایید می

در آینـده از خـود نشـان     مخدر و سایر رفتارهـاي بزهکارانـه را  
ــد( ــهریاري و     و )28دادنــ ــات شــ ــا مطالعــ ــه بــ ــن نتیجــ ایــ

نظـري و   ،)1392)، سـنگده و همکـاران(  29) (1392همکاران(
محـدویت  ). از جملـه  30،1خـوانی دارد(  ) هـم 1392همکاران(

 در پـرورش  و آمـوزش  مسـئولین  هاي ایـن تحقیـق، حساسـیت   
 بـا  موافقـت  عـدم  و اعتیـاد  مورد در اطالعات آوري جمع زمینه
و  سنجد می رفتار اعتیادي را هاي جنبه از برخی که هایی گویه

 است ویژگی اجتماعی و فرهنگی جامعه و مالحظاتیچنین  هم
بـه ویـژه در مـورد     که باعث می شود افراد در بسیاري از موارد

محافظه کار باشند و بخواهند خودشان  رفتارهاي اعتیادي خود،
را خوب نشان دهند و ایـن موضـوع در تحقیـق حاضـر کـه در      

برخـی از   نجام شده بیشـتر بـه چشـم مـی خـورد و     ها ا دبیرستان
که اطالعـات بـه دسـت مـدیر مدرسـه       دانش آموزان از بیم آن

ــی او از اطالعــات   ــا همکالس ــوند از دادن  برســد ی ــاخبر ش او ب
ندگان ایـن  نویسـ  از ایـن رو،   .اطالعات صحیح طفره می روند

پژوهش هایی با ایـن مؤلفـه در مـدارس     مقاله پیشنهاد می کنند
غیر انتفاعی و مناطق مختلف جغرافیـایی و در دوره هـاي سـنی    

چنین پیشنهاد می  چون جوانی و بزرگسالی انجام دهند. هم هم
نیز براي کشـف تعـادل شـناختی افـراد و      شود از روش مصاحبه

چنین میزان همنشینی نوجوانان بـا دوسـتانی کـه آنـان را بـه       هم
داده هـاي   سمت رفتار اعتیادي سوق می دهـد اسـتفاده شـود و   

نامـه مقایسـه    حاصل از مصاحبه با داده هاي حاصـل از پرسـش  
  شود.

 
 
  

  نتیجه گیري
رابطـه  گـر   کـه بیـان   تحقیق حاضـر  نتایجبا توجه به  

چنـین همنشـینی بـا     معنادار بین عدم تعادل قواي شناختی و هـم 
همســاالن بزهکــار در گــرایش نوجوانــان بــه ســمت رفتارهــاي 

چنــین  رو مشــاوران مــدارس و هــم اعتیــادي مــی باشــد، ازایــن
مسئوالن آموزش و پرورش در درکنـار امـوزش کتـب درسـی     

ن، کـه در  باید به بهزیستی و تعادل روانشناختی این دانش آموزا
این دوره سنی با مسایل عدیده اي مواجه هستند و ممکن است 

توجه به اقتضاعات سنی خود رفتارهاي اسـتقالل طلبانـه را از    با
خــود نشــان بدهنــد ولــی خــود از مهــارت هــاي الزم بــراي در  
چارجوب قرار دادن این مقتضیات رشـدي برخـوردار نباشـند،    

من آمـوزش همگـانی   رو ضـ  توجه کافی مبذول نمایند. از ایـن 
در صورت  براي دانش آموزان براي درك این مسایل رشدي،

لزوم دانش آموزانی که  با مشکالت سازگاري بیشتري در ایـن  
دوره سنی برخوردار هستند بایـد توسـط متخصصـان بهداشـت     

صورت انفرادي و تخصصـی تـر   ه گري گردند و ب روان غربال
  به مسایل و نیازهاي آنان توجه گردد.

  
  انیدقدر شکر وت

ایــن مقالــه از تمــامی  دانــش آمــوزان،   نویســندگان 
چنین مسئوالن آموزش و پرورش که در اجرایـی   معلمان و هم

این تحقیق با ما همکاري الزمه را داشته اند تشکر و قدردانی به 
  عمل می آورند.
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