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Background and Aim Adolescent students are at high risk for substance abuse. The tendency to substance 
abuse in students is of significant importance. Therefore, this study aimed to investigate the relation-
ship between the tendency to substance abuse based on resilience and procrastination in high school 
students.
Methods & Materials This was a cross-sectional and correlational study. The statistical population con-
sisted of high-school male students in district 12 of Tehran City, Iran, in the academic year of 2017-2018. 
The statistical sample consisted of 149 individuals who were selected using a multistage cluster sam-
pling technique. The data collection instruments were Conner and Davidson’s Persistence Questionnaire 
(2003), Solomon and Roth Blum (1984), and Golparvar Substance Abuse Tendency Questionnaire (2003). 
Pearson’s correlation coefficient and regression analysis were used for data analysis.
Ethical Considerations This study was approved by the Research Ethics Committee of Kharazmi University 
(Code: IR.KHU.REC1397.29).
Results The current study results suggested a significant relationship between resilience and the tendency 
to substance abuse (P<0.05). There was a significant and positive relationship between academic pro-
crastination and the tendency to substance abuse (P<0.05) in the study samples. Academic resilience and 
procrastination could explain 54% of the variance in substance abuse tendency in the investigated adoles-
cents. Resiliency (-0.556) and academic procrastination (-0.436) played a significant role in predicting the 
tendency of substance abuse in adolescents.
Conclusion Academic resilience and procrastination predicted a tendency for substance abuse in second-
ary school students. Therefore, these risk factors need to be considered in preventive measures and 
interventions for this age group.
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A
Extended Abstract

Introduction

Significant human issue that vastly affected 
the biopsychosocial and economic dimen-
sions of life is substance abuse and depen-
dence. Moreover, it has inflicted irreparable 
damages on the human body at micro and 

macro levels. Substance abuse is among the problems of 
human society, i.e., increasing daily [1]. An affecting factor 
on adolescents’ tendency to abuse drugs is their resilience. 
Resilience includes a set of individual and psychological re-
sources with which a person could survive in difficult situ-
ations and not be harmed; even in experiencing difficult or 
critical situations, he/she could improve his/her personality. 
In other words, resilience could be assumed as a psychologi-
cal concept that seeks to explain individuals’ coping styles in 
unexpected situations. However, resilience not only increases 
a person’s ability to tolerate and adapt to a problem, but more 
importantly, maintains mental health, and even promotes it. 
Resilience enables individuals to face the difficulties and 
hardships of life and work, without being harmed, and even 
to use these opportunities for personality growth [2]. 

Another concept explored in this study was academic 
procrastination. Academic procrastination has been de-
fined as delaying studying for exams, delaying to perform 
homework, and failing to register for classes on time. Be-
sides, this concept has attracted numerous researchers’ 
attraction in recent years [8]. Academic procrastination 
is a frequent problem among students [9]. Although pro-
crastination may occur in all activities of daily living, it 
is more prevalent in the field of homework conduction. 
Procrastination of homework is among the main reasons 
why learners fail to learn and have academic achievement. 
Academic procrastination is associated with academic as-
signments and could be described as delaying academic 
assignments for various reasons. 

Researchers have extensively investigated factors associ-
ated with students ‘negligence, or more precisely, students’ 
academic procrastination. Accordingly, various psycho-
logical, family and social determinants, like internal control 

have been determined. External, general self-efficacy and 
self-regulation [11], and educational styles [12] were ex-
amined in this area.

Materials and Methods

This was a cross-sectional and analytical correlational 
study. The number of statistical samples using Cochran’s 
formula was calculated as 150 individuals. The study par-
ticipants were selected using a multistage cluster sampling 
method. The study samples completed the study question-
naires. Inclusion criteria were as follows: being in the sec-
ond year of high-school, unmarried, and aged 14-17 years. 
Exclusion criteria were being an unwillingness to participate 
in the research and providing uncompleted questionnaires. 
Due to the distortion of one of the questionnaires, a statisti-
cal sample of 149 individuals was finally considered. The 
instruments used in this study were Conner and Davidson’s 
Persistence Questionnaire (2003) [14], Solomon and Roth 
Blum [15], and Golparvar Substance Abuse Tendency Ques-
tionnaire [17]. Pearson’s correlation coefficient and regres-
sion analysis were used for data analysis.

Results

The correlation coefficient data of the research variables 
revealed that the degree of correlation obtained between re-
silience and substance abuse tendency was equal to -0.609 
(P<0.01). Furthermore, the correlation between academic 
procrastination and substance abuse was calculated as 
0.394 (P<0.01). In addition, the correlation between resil-
ience and academic achievement was measured as -0.547 
(P<0.01) (Table1).

As per Table 2, with the simultaneous entry of the predic-
tor variables into the equation, the coefficient of explana-
tion was calculated as 0.54. These variables were used as 
predictors to examine the effect of the studied variables in 
predicting substance abuse.

Furthermore, the prediction ratios for substance abuse 
based on student resilience and academic procrastination 
suggested that these variables could explain 54% of the 
variance in substance abuse in the studied students. More-

Table 1. Mean±SD values of substance abuse tendency, academic procrastination, and resilience

Max.Min. t Mean±SDVariable 

29213.18±8.03Substance abuse tendency

692252.14±13.42Academic procrastination

893062.48±18.29Resilience
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over, resilience (-0.564) and academic procrastination 
(-0.436) have played significant roles in predicting the in-
vestigated students’ tendency to abuse drugs (Table2).

Discussion

The current study aimed to predict the tendency of sub-
stance abuse in the second-grade male students based on re-
silience and academic procrastination. The obtained results 
indicated a significant and negative relationship between 
resilience and substance abuse tendency in the investigated 
students. Besides, resilience predicted the tendency of sub-
stance abuse in students.

These data suggest that the higher the students’ resilience, 
the lower their tendency to abuse drugs. These results are 
consistent with those of Mohammadi, Aghajani et al. [18], 
and Kennedy, Chen, Fang, and associates [19].

The present study findings also revealed a positive and 
significant relationship between academic procrastination 
and substance abuse in male students; academic procras-
tination predicted the tendency to substance abuse in the 
sample students. In other words, the higher the procras-
tination level, the greater the tendency to abuse drugs in 
the study samples. These data are consistent with those of 
Tavakoli and Dehkordian [21], and Ferrari and colleagues 
[22]. Tavakoli and Dehkordian argued that economic sta-
tus, age, field of study, and academic procrastination ex-
plained a total of 13% of the variance of substance depen-
dence. Moreover, Fugitive and colleagues [22] indicated 
a relationship between academic procrastination and sub-
stance dependence.
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Table 2. Predicting the substance abuse trend of study participants based on resilience and academic procrastination

FReset R2R2RPβSEBPredictor Variable/ Sources Change

191.9100.5400.5290.526Substance abuse tendency

0.001-0.5640.618-0.494Resilience

0.0010.4360.4200.496Academic procrastination
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زمینه و هدف دانش آموزان در سن نوجوانی در معرض آسیب های زیادی هستند. یکی از این آسیب ها گرایش به سوءمصرف مواد در میان 
آنان است؛ از این رو این پژوهش با هدف پیش بینی گرایش به سوءمصرف مواد در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم تهران بر اساس 

میزان تاب آوری و اهمال کاری تحصیلی انجام گرفت.

مواد و روش ها طرح پژوهش از نوع مقطعی و همبستگی است. جامعه آماری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه ۱۲ تهران در سال 
تحصیلی 97-96 بودند. تعداد ۱49نفر نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار استفاده شده 
در این تحقیق پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون )۲003(، مقیاس اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم )۱984( و پرسشنامه 

گرایش به مصرف مواد گلپرور )۱380( بود. برای تحلیل نیز از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.

مالحظات اخالقی این مطالعه با کد اخالق IR.KHU.REC1397.29 به تصویب کمیته اخالق پژوهشی دانشگاه خوارزمی رسیده است.
و   )p> 0.05( دارد  وجود  منفی  و  معنادار  رابطه ای  مواد  به سوءمصرف  گرایش  و  تاب آوری  بین  که  داد  نشان  نتایج  یافته ها 
بین  اهمال کاری تحصیلی و گرایش به سوء مصرف مواد رابطه ای معنادار و مثبت وجود دارد )p> 0.05(. نتایج: تاب آوری و 
اهمال کاری تحصیلی قادر به تبیین 54 درصد از واریانس گرایش به سوءمصرف مواد در نوجوانان است. تاب آوری )0/564-( و 

اهمال کاری تحصیلی )0/436-( در پیش بینی گرایش به سوءمصرف مواد در نوجوانان به ترتیب نقش بیشتری داشته اند.

نتیجه گیری تاب آوری و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر در مدارس مقطع متوسطه دوم، گرایش به سوءمصرف مواد را پیش بینی 
می کنند؛ از این رو الزم است در اقدامات پیشگیرانه و مداخالتی برای این گروه سنی، عوامل خطرساز مد نظر قرار گیرند.

کلیدواژه ها: 
اهمال کاری تحصیلی، 

گرایش به مصرف مواد ، 
تاب آوری
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تاریخ دریافت: 05 شهریور 1398

تاریخ پذیرش: 18 آذر 1398
تاریخ انتشار: 13 فروردین 1399

مقدمه

بدون تردید یکی از مهم ترین مسائل بشری که ابعاد گسترده 
زیستی، روانی، اجتماعی و اقتصادی جهان معاصر را تحت تأثیر 
قرار داده است، پدیده  اعتیاد و مصرف مواد مخدر است که در 
دو سطح خرد و کالن آسیب هایی جبران ناپذیر بر پیکر اجتماع 
مشکالت  ازجمله  مواد  سوءمصرف  است.  ساخته  وارد  انسانی 
جامعه بشری است که روزبه روز بر میزان آن افزوده می شود ]۱[. 
سال های  در  بشری  معضالت  جدی ترین  از  یکی  مواد  مصرف 
اخیر و یکی از پیچیده ترین پدیده  های انسانی است که پایه  ها 
و بنیان های جامعه انسانی را به تحلیل می برد و پیشگیری از 
آن نیازمند کاربرد تئوری های متعدد در رشته های علمی مختلف 
و تکنیك های متنوع است. در پزشکی به جای اصطالح اعتیاد 
معمواًل کلمه وابستگی به مواد مخدر به کار می رود و معتاد کسی 

است که از نظر روانی و جسمی به یك ماده مخدر وابستگی پیدا 
می کند. وابستگی دو حالت دارد: وابستگی روانی که شخص پس 
از مصرف ماده مخدر، احساس آرامش، رضایت و لذت می کند و 
وابستگی روانی که مهم ترین عامل مصرف مواد اعتیادآور است. 
وابستگی جسمی عبارت از حالت انطباقی در بدن فرد است که 
پس از استعمال مکرر مواد مخدر پدید می آید و درواقع، بدن فرد 
نسبت به آن عادت می کند و در صورت عدم استعمال، به خماری 

و دردهای جسمی دچار می شود ]۲[. 

یکی از عواملی که می تواند در گرایش نوجوانان به سوءمصرف 
شامل  تاب آوری  است.  افراد  تاب آوی  میزان  باشد،  مؤثر  مواد 
مجموعه ای از ظرفیت های فردی و روانی است که فرد به کمک 
آن ها می تواند در شرایط دشوارمقاومت کند و دچار آسیب دیدگی 
نشود و حتی در تجربه این شرایط مشکل آفرین یا بحرانی خود 
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را به لحاظ شخصیتی ارتقاء بخشد. به عبارت بهتر، تاب  آوری را 
می توان مفهومی روان شناختی دانست که می خواهد توضیح دهد 
افراد چگونه با موقعیت های غیرمنتظره کنار می آیند. با این اوصاف، 
تاب آوری نه تنها قدرت تحمل و سازگاری فرد در برخورد با مشکل 
را افزایش می دهد، بلکه مهم تر از آن سبب حفظ سالمت روانی و 
حتی ارتقای آن می شود. تاب آوری افراد را توانمند می سازد تا با 
دشواری ها و نامالیمات زندگی و شغلی روبه رو شوند، بدون اینکه 
آسیب ببینند و حتی از این موقعیت ها برای شکوفایی و رشد 

شخصیت خود استفاده کنند ]3[.

و  ورنر  است.  برآورد  یک  از  بیشتر  چیزی  آشکارا  تاب آوری 
اسمیت تاب آوری را سازوکار ذاتی خوداصالح گری بشر می دانند 
و می گویند کسانی که تاب آور هستند، انعطاف پذیری بیشتری 
دارند. این افراد نه شکست ناپذیرند و نه مصون. برخی فاکتورهایی 
که تاب آوری را تقویت می کنند، در درون فرد متمرکز است، مثل 
طبیعت و سرشت هر شخص، شخصیت و راهبردهای سازگاری 
و نیز متغیرهایی که معمواًل به صورت آماری بیان می شوند، از 
قبیل جنسیت، سن بیشتر و تحصیالت باالتر. از عوامل دیگر 
نیز می توان به عوامل بافت اجتماعی همانند روابط حمایت گر و 

دسترسی به پیوندهای اجتماعی اشاره کرد ]4[.

بروکس تاب آوری را سازگاری مثبت فرد در واکنش به شرایط 
ناگوار می داند. هرچند این مفهوم را ابتدا ورنر در حوزه روانشناسی 
روانشناسی  به حوزه های دیگر  به تدریج  ولی  رشد مطرح کرد، 
بالینی وارد شد ]5[.  مانند روانشناسی اجتماعی و روانشناسی 
اینزلیچ، ارونسون، گود و مک می که تاب آوری را در حوزه های 
اجتماعی مطالعه کرده اند، معتقدند که تاب آوری تنها پایداری در 
برابر آسیب ها یا شرایط تهدیدکننده نیست، بلکه شرکت فعال و 
سازنده فرد در محیط است. آن ها تاب آوری را توانمندی فرد در 
برقراری تعادل زیستی _ روانی در شرایط خطرناک می دانند. 
افزون براین، پژوهشگران بر این باورند که تاب آوری نوعی ترمیم 

خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است ]6[.

در سال های اخیر، تاب آوری یکی از متغیرهای نو و مهم در حوزه 
محیط های تحصیلی و شغلی محسوب می شود که شناسایی این 
سازه، بینشی دگرگون و امیدوارکننده ایجاد کرده و به قابلیت تطابق 
انسان در مواجهه با بالیا یا فشارهای جانکاه، غلبه یافتن و حتی 
تقویت شدن به وسیله آن اشاره می کند. این خصیصه با توانایی 
درونی شخص و مهارت های اجتماعی و تعامل با محیط حمایت 
می شود، توسعه می یابد و به عنوان یک ویژگی مثبت متبلور می 
گردد ]4[. تاب آوری در درمان افسردگی، بهبود روابط بین فردی و 
اجتماعی، سالمت روان و تنظیم هیجان مؤثر است و در سال های 
بهزیستی  ارتقاء  برای  تحصیلی  بافت های  در  پژوهشگران  اخیر، 
تحصیلی، رفتارهای پیشرفت و ارزیابی های شناختی به آن توجه 
کرده اند ]7[ و در پژوهش حاضر نیز در مورد این مفهوم به عنوان 

متغیری اثربخش در موضوع سوءمصرف مواد مطالعه شده است.

مفهوم دیگری که در این تحقیق بررسی شده، اهمال کاری 
تحصیلی است. اهمال کاری تحصیلی شامل به تعویق انداختن 
مطالعه برای امتحانات، تأخیر در انجام و ارسال تکالیف و عدم 
ثبت نام برای کالس ها در زمان مقرر تعریف شده است. این مفهوم 
در سال های اخیر توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است 
]8[. اهمال کاری تحصیلی مشکلی رایج در میان دانش آموزان و  
دانشجویان است ]9[. در سال های اخیر یکی از موضوعاتی که 
در زمینه مسائل آموزشی توجه پژوهشگران و برنامه ریزان حوزه 
آموزش را به خود جلب کرده است، بحث »اهمال کاری تحصیلی«  
با  استیل ]۱0[ در پژوهش خود  با آن است.  و مسائل مرتبط 
عنوان »تحلیل اهمال کاری به عنوان شکست در خودتنظیمی« 
بیان می دارد که اولین تحلیل تاریخی از اهمال کاری را میلگرام در 
سال ۱99۲ نوشته است. در این خصوص، میلگرام اهمال کاری را 
به عنوان »بیماری و مرض مدرن و امروزی« توصیف می کند که 

مختص به کشورها و جوامع توسعه یافته است ]۱0[. 

اهمال کاری تحصیلی از مهم ترین مسائلی است که همه ساله 
به میزان زیادی امکانات، منابع و استعدادهای بالقوه انسانی و 
اقتصادی در بخش آموزش را تلف می کند و اثر غیرقابل جبرانی در 
ابعاد فردی و اجتماعی به جای می گذارد. اهمال کاری تحصیلی 
به موکول کردن وظایف تحصیلی به بعد تعریف شده است ]8[. با 
وجود اینکه ممکن است اهمال کاری در تمام فعالیت های زندگی 
روزانه اتفاق بیفتد، اما در زمینه های انجام تکالیف درسی فراوانی 
بیشتری دارد. اهمال کاری در خصوص تکالیف تحصیلی مشکلی 
رایج در میان دانش آموزان است و از مهم ترین علل شکست یا 
برنامه های  به  دستیابی  و  یادگیری  در  فراگیران  نشدن  موفق 

پیشرفت تحصیلی است.

و  ارتباط است  با وظایف تحصیلی در  اهمال کاری تحصیلی 
می تواند به عنوان به تأخیر انداختن تکالیف تحصیلی با دالیل 
متفاوتی توصیف شود. پژوهشگران تاکنون تحقیقات فراوانی در 
مورد اینکه چه عوامل و زمینه هایی به بی توجهی و سهل انگاری 
تحصیلی  اهمال کاری  دقیق تر  عبارتی  به  یا  دانش آموزان 
تعیین کننده های  و  داده اند  انجام  می شود،  منجر  دانش آموزان 
روانشناختی، خانوادگی و اجتماعی متفاوتی مانند کنترل درونی و 
بیرونی، خودکارآمدی عمومی و خودتنظیمی ]۱۱[ و سبک های 

تربیتی ]۱۲[ بررسی شده است.

اعتیاد در کشور مشاهده می شود که میزان  با مطالعه روند 
معتادان تقریبًا هر ۱۲ سال دو برابر شده و ساالنه 8% بر جمعیت 
آنان افزوده می شود. با توجه به هرم سنی جمعیت کشور و خیل 
عظیم جوانان و نوجوانان در جامعه ما که در معرض خطر ابتال 
به این معضل قرار دارند، اهمیت توجه به دیدگاه های افراد جامعه 
در خصوص اعتیاد بیشتر قابل درک است ]۱3[. به دلیل اهمیت 
موضوع هرچه در این خصوص تحقیقات گسترده ای انجام گیرد، 
تازگی دارد و از اهمیت آن نمی کاهد. با توجه به اینکه در تحقیقات 
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پیشین نقش مؤلفه اهمال کاری تحصیلی و تاب آوری در گرایش 
به اعتیاد نوجوانان پسر در ایران بررسی نشده است، این مطالعه 
نقش میزان تاب آوری و اهمال کاری تحصیلی را در پیش بینی 
گرایش به سوءمصرف مواد در دانش آموزان پسر متوسطه دوم 

منطقه ۱۲ تهران بررسی کرده است.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر مطالعه ای مقطعی و تحلیلی از نوع همبستگی 
است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر مقطع 
متوسطه دوم منطقه ۱۲ شهر تهران در سال 97-96 بودند. تعداد 
نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران ۱50 نفر بودندکه با 
انتخاب  چندمرحله ای  خوشه ای  نمونه گیری  روش  از  استفاده 
شدند و به سؤاالت پرسشنامه ها پاسخ دادند. به این صورت که 
به صورت  از میان مدارس مقطع متوسطه دوم، شش مدرسه 
تصادفی و سپس از هر مدرسه، یک کالس به صورت تصادفی 
انتخاب شدند و در هر کالس، ۲5 دانش آموز به پرسشنامه ها پاسخ 
دادند. مالک های ورود شامل تحصیل در مقطع متوسطه دوم، 

مجرد بودن و قرار داشتن در سنین ۱7-۱4سال بود.

مالک های خروج، عدم تمایل به شرکت در پژوهش و پاسخدهی 
ناقص به سؤاالت بود. برای افراد نمونه توضیح مختصری در مورد 
موضوع و اهداف پژوهش داده شد. به شرکتکنندگان اطمینان 
برای  اینکه  و  است  اطالعات محرمانه  تمام  داده شد که  خاطر 
شرکت در این پژوهش مختار هستند. به دانشآموزان گفته شد 
قرار خواهد شد  استفاده  امور پژوهشی  برای  تمام اطالعات  که 
و همچنین تأکید شد که ذکر نام آن ها در پرسشنامه ضرورتی 
ندارد. به دلیل مخدوش بودن یکی از پرسشنامه ها، درنهایت نمونه 
آماری ۱49 نفر در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از روش 

تحلیل رگرسیون تحلیل شد.

ابزار پژوهش

پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون

این مقیاس دارای ۲5 گویه است و کانر و دیویسون ]۱4[ آن 
را برای اندازه گیری قدرت مقابله با فشار و استرس تهیه کرده اند. 
گزینه ها به صورت طیف لیکرت از 0 تا 4 نمره گذاری می شود؛ 
بنابراین طیف نمرات آزمون بین 0 تا ۱00 قرار دارد. نمرات باالتر 
بیانگر تاب آوری بیشتر آزمودنی است. نتایج تحلیل عاملی حاکی 
از آن است که این آزمون دارای 5 عامل تصور شایستگی فردی، 
اعتماد به غرایز فردی، تحمل عاطفه منفی، پذیرش مثبت تغییر و 

روابط ایمن، کنترل و تأثیرات معنوی است.

 کانر و دیویدسون ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تاب آوری را 
0/89 گزارش کرده اند. همچنین ضریب پایایی حاصل از روش 
بازآزمایی در یک فاصله 4 هفته ای 0/87 بوده است. در ایران نیز 

این آزمون را 0/80  آلفای کرونباخ  جوکار و دالورپور )۱385( 
گزارش کرده و روایی آن را به شیوه تحلیل عاملی محاسبه کردند 
که نتایج حکایت از وجود یک عامل کلی در مقیاس بود که بیش 

از 54 درصد واریانس سؤاالت را پیش بینی می کند ]۱5[.

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم

این مقیاس را سولومون و راث بلوم ]۱6[، ساخته اند که دارای 
۲7 گویه است و سه مؤلفه را دربرمی گیرد. مؤلفه اول »آماده 
شدن برای امتحانات« شامل 8 سؤال است وگویه هایی از قبیل 
»هنگام مطالعه برای امتحان مرتبًا رؤیاپردازی می کنم« و »تمرکز 
دارد. مؤلفه دوم »آماده  قرار  این مؤلفه  برایم دشوار است« در 
شدن برای تکالیف است« که شامل ۱۱ گویه است و گویه هایی 
را از قبیل »تکالیف را از یک جلسه به جلسه دیگر به تعویق 
می اندازم« دربرمی گیرد. مؤلفه سوم »آماده شدن برای مقاالت 
پایان ترم است« که شامل 8 گویه است و گویه هایی را از قبیل 
»هنگامی که مجبور باشم مقاله ای را آماده کنم، مرتبًا آن را به 

تأخیر می اندازم« شامل می شود.

در این مقیاس گویه های ۲5-۲3-۱6۲۱-۱3۱5-۱۱-59-3-۲ 
به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. پایایی مقیاس اهمال کاری 
تحصیلی از طریق آلفای کرونباخ در مطالعه ای که سولومون انجام 
داد، ضریب 0/64 به دست آمد. سولومون در مورد روایی مقیاس 
نیز با استفاده از روایی همسانی درونی ضریب 0/84 را به دست 
آورده است. در داخل کشور نیز در بررسی روایی و پایایی مقیاس 
اهمال کاری تحصیلی، جوکار و دالورپور در تحقیقی برای احراز 
روایی این پرسشنامه از روش تحلیل عاملی و همبستگی گویه با 
نمره کل استفاده کردند که نتایج آن ها نشان داد تحلیل عاملی به 
روش مؤلفه های اصلی بیانگر وجود عاملی کلی است و همبستگی 
در سطحی مطلوب معنادار است. پایایی مقیاس در مطالعه جوکار 

و دالورپور برابر با 0/9۲ گزارش شده است ]۱5[.

پرسشنامه گرایش به مواد گلپرور

این پرسشنامه از 54 سؤال تشکیل شده است که تهیه و تنظیم 
و اعتبار و روایی اش را محسن گلپرور ]۱7[ انجام داده است. پاسخ-

گویی به سؤاالت پرسشنامه به صورت بله و خیر است و دارای 
30 سؤال مثبت و ۲4 سؤال منفی است که در سؤاالت مثبت به 
گزینه بلی امتیاز یک و به گزینه خیر امتیاز صفر تعلق می گیرد و 
در سؤاالت منفی به گزینه بلی امتیاز صفر و به گزینه خیر امتیاز 
یک تعلق می گیرد. هرچقدر نمره فرد به 54 نزدیک تر باشد، میزان 
گرایش به مواد در او بیشتر است. اعتبار این پرسشنامه بر اساس 

آلفای کرونباخ 0/76 و 0/89 گزارش شده است.

و  داده ها  بررسی  منظور  به  داده ها:  تجزیه وتحلیل  روش 
تجزیه وتحلیل نتایج این پژوهش از روش های آمار توصیفی همچون 
میانگین، انحراف معیار و میانه استفاده شد. همچنین از روش های 
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آمار استنباطی مانند آزمون پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام 
استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss  انجام پذیرفت.

یافته ها

در تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ابتدا ماتریس همبستگی 
متغیرهای پژوهش ترسیم و سپس از طریق آزمون همبستگی و 

رگرسیون به بررسی متغیرهای پژوهش پرداخته شد.

از نظر خصوصیات جمعیت شناختی، ۲۱ نفر در سن ۱4 سالگی 
)۱4/09(، 47 نفر در سن ۱5 سالگی )3۱/54 ( و 8۱ نفر در 
سن ۱6 سالگی )54/37( قرار داشتند. شغل پدر، 4۲ نفر کارمند 
)۲8/۱8(، 8۲ نفر آزاد )55/03( و ۲5 نفر بیکار )۱6/77( بودند. 
شغل مادر، ۱9 نفر کارمند )۱۲/75(، 48 نفر آزاد )3۲/۲۱( و 8۲ 
نفر خانه دار )55/03( بودند. سابقه اعتیاد والدین، 36 نفر معتاد 

)۲4/۱6( و ۱۱4 نفر فاقد اعتیاد )76/5۱( بودند.

نتایج ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش نشان داد که میزان 
همبستگی به دست آمده بین تاب آوری و گرایش به سوءمصرف 
همبستگی  میزان  همچنین  )P>0.0۱(؛  است   -0/609 مواد 
به دست آمده بین اهمال کاری تحصیلی و گرایش به مواد 0/394 
است )P>0.0۱( و میزان همبستگی به دست آمده بین تاب آوری و 
اهمال کاری تحصیلی 0/547- است )P>0.0۱( )جدول شماره ۱(.

ورود  با  می شود،  مالحظه  شماره ۲  جدول  در  همان طورکه 
هم زمان متغیرهای پیش بین به معادله، ضریب تبیین 0/54 به 
دست آمد. به  منظور بررسی اینکه کدام یک از متغیرهای پیش بین 
نقش بیشتری در پیش  بینی گرایش به سوءمصرف مواد داشته اند، 

از این متغیرها به  عنوان پیش  بین استفاده شد.

همان گونه که جدول ضرایب پیش  بینی گرایش به سوءمصرف 
مواد بر اساس تاب آوری و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان 
نشان می دهد، این متغیرها قادر به تبیین 54 درصد واریانس 
تاب آوری  و  هستند  دانش آموزان  در  مخدر  مواد  سوءمصرف 
پیش بینی  در   )-0/436( تحصیلی  اهمال کاری  و   )-0/564(

گرایش به سوءمصرف مواد در دانش آموزان نقش داشته اند.

بحث 

هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی گرایش به سوءمصرف مواد 
در دانش آموزان پسر متوسطه دوم بر اساس میزان تاب آوری و 
اهمال کاری تحصیلی بود. نتایج پژوهش نشان داد که بین تاب آوری 
و گرایش به سوءمصرف مواد در دانش آموزان رابطه منفی معناداری 
وجود دارد و تاب آوری، گرایش به سوءمصرف مواد در دانش آموزان 
را پیش بینی می کند. به این معنی که هر چه میزان تاب آوری 
دانش آموزان باالتر باشد، میزان گرایش آن ها به سوءمصرف مواد 
کمتر می شود. نتایج این بخش از پژوهش با یافته های محمدی، 
آقاجانی و همکاران ]۱8[ همسو است؛ همچنین این نتیجه با 

یافته های کندی، چن، فنگ و همکاران همسو است ]۱9[.

در تبیین یافته فوق می توان گفت که افراد تاب آور در شرایط 
ناگوار و تجربه هیجانی منفی می توانند سازگاری و سالمت روانی 
خود را حفظ کنند. مهارت هایی چون حل مسئله، سبک تبیینی 
دخیل  امر  این  در  اجتماعی  حمایت  و  خودکارآمدی  کارآمد، 
است. در حال حاضر دو دیدگاه نسبت به پیشگیری از مصرف 
مواد وجود دارد: دیدگاه عوامل خطر و عوامل محافظت کننده 
یکی  زندگی.  مهارت های  آموزش  و  هنجارها  اصالح  دیدگاه  و 
از عوامل محافظت کننده تاب آوری است که به فرایند بازگشت 
یا  استرس زا  رویداد  تجربه یک  از  کارکرد طبیعی پس  به  فرد 

جدول 1. میانگین و انحراف معیار متغیرهای گرایش گرایش به سوءمصرف مواد، اهمال کاری تحصیلی و تاب آوری

بیشترینکمترینانحراف استانداردمیانگینشاخص متغیر

13/188/03229گرایش به سوء مصرف مواد

52/1413/422269اهمال کاری تحصیلی

62/4818/393089تاب آوری

جدول 2. پیش بینی گرایش به سوء مصرف مواد  شرکت کنندگان در مطالعه بر اساس میزان تاب آوری و اهمال کاری تحصیلی

F R2 تنظیم  شده R2 R P β SE B متغیر پیش بین/ منابع تغییر

*191/910 0/540 0/539 0/526 گرایش به سوء مصرف مواد

0/001 -0/564 0/618 -0/494 تاب آوری

0/001 0/436 0/420 0/496 اهمال کاری تحصیلی
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ناراحت کننده اشاره دارد و ازاین رو افراد تاب آور در برابر شرایطی 
به مواد شود، مقاومت  به گرایش آن ها  که ممکن است منجر 

بیشتری از خود نشان می دهند ]۱8[. 

تاب آوری در مورد کسانی به کار می رود که در معرض خطر 
قرار می گیرند، ولی دچار اختالل نمی شوند؛ ازاین رو شاید بتوان 
برای  الزم  شرط  خطر،  با  شدن  مواجه  که  کرد  نتیجه گیری 
اما شرط کافی نیست. عوامل تاب آور باعث  آسیب پذیری است، 
از  خطر  عوامل  وجود  با  و  دشوار  شرایط  در  فرد  که  می شوند 
ظرفیت های موجود خود در دست یابی به موفقیت و رشد زندگی 
استفاده کند و از این چالش و آزمون ها به عنوان فرصتی برای 
آید.  بیرون  سربلند  آن ها  از  و  جوید  بهره  خود  کردن  توانمند 
تاب آوری جایگاه ویژه  ای مخصوصًا در حوزه های روانشناسی تحولی، 

روانشناسی خانواده و بهداشت روانی به خود اختصاص داده است.

با  خود  ترمیم  نوعی  تاب آوری  که  باورند  این  بر  پژوهشگران 
پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است. تاب آوری جان 
سالم به در بردن از استرس ها و نامالیمات زندگی است و فرد با 
رشد مثبت، انطباق پذیری و رسیدن به سطحی از تعادل پس از 
به وجود آمدن اختالل، در وضعیت تعادلی پیشین قرار می گیرد 
]۱8[. تاب آوری به عنوان پاسخی به خطر یا تطبیق با اتفاقات منفی 
زندگی تعریف شده است ]۲0[. فردریکسون و توگد معتقدند افراد 
دارای ویژگی تاب آوری برای مقابله با رویدادهای منفی ممکن است 
بازگشت مؤثری به شرایط و موقعیت های قبلی نیز داشته باشند )به 
دلیل اینکه در زندگی آن ها عامل یا عوامل محافظت وجود داشته 
از زندگی  را پشت سر گذاشته،  این مشکالت  توانسته اند  است، 
سالمی برخوردار شوند و به عنوان افراد دارای ویژگی تاب آوری از 
آن ها یاد شود(. تاب آوری می تواند باعث شود که فرد پیروزمندانه از 
رویدادهای ناگوار بگذرد و علی رغم قرار گرفتن در معرض تنش های 

شدید، شایستگی اجتماعی، تحصیلی و شغلی او ارتقاء یابد.

نتیجه دیگر پژوهش این بود که بین اهمال کاری تحصیلی و 
گرایش به سوءمصرف مواد در دانش آموزان پسر رابطه ای مثبت و 
معنادار وجود دارد و اهمال کاری تحصیلی، گرایش به سوءمصرف 
که  معنی  این  به  می کند؛  پیش بینی  را  دانش آموزان  در  مواد 
هرچه میزان اهمال کاری باالتر باشد، گرایش به سوءمصرف مواد 
بیشتر می شود. نتایج این بخش از پژوهش با پژوهش توکلی و 
دهکردیان ]۲۱[ و فراری و همکاران ]۲۲[ همخوانی دارد. نتایج 
تحقیق توکلی و دهکردیان ]۲۱[ نشان داد که متغیرهای وضعیت 
اقتصادی، سن و رشته تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی درمجموع 
۱3 درصد از واریانس اعتیادپذیری را تبیین می کنند؛ همچنین 
یافته های فراری و همکاران ]۲۲[ بیانگر ارتباط بین اهمال کاری 

تحصیلی و اعتیادپذیری است. 

نتیجه گیری

در تبیین این یافته می توان گفت افرادی که کمتر اهمال کارند، 

صرفًا به خاطر خودکنترلی درونی این کار را انجام نمی دهند، بلکه 
به علت اینکه طرح واره های رشدیافته ای برای غلبه بر اهمال کاری 

دارند، کمتر اهمال کارند.

درپایان پیشنهاد می شود راهکارهایی برای پیشگیری و مقابله با 
این پدیده نوظهور اتخاذ شود و سیستم آموزشی مدارس را آن چنان 
توانمند سازیم که بستری برای رشد و سالم سازی دانش آموزان 
فراهم شود؛ همچنین پیشنهاد می شود که در تحقیقات آینده 
آن ها  اهمال کاری  کاهش  و  دانش آموزان  تاب آوری  افزایش  به 
پرداخته شود و برنامه های آموزش افزایش تاب آوری و راه های 

مقابله با اهمال کاری در مدارس اجرا گردد.
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