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Abstract: 
 

Background: Due to the increasing rate of addiction and its destructive consequences, 

recognizing the factors that contribute to addiction tendency among adolescents can be a 

useful step toward prevention of addiction. Therefore, this present study aimed to investigate 

the moderating role of religious well-being and self-differentiation in the relationship between 

boredom and addiction tendency. 
Materials and Methods: The research design was correlational. The statistical population 

was high school male students in Nourabad at the academic year 1397-1398 that a total of 360 

students were selected by cluster sampling. Data were collected using multi-dimensional 

religious well-being inventory, multidimensional scale of boredom, differentiation of self-

inventory-revised, and addiction proneness scale. Then, collected data were analyzed using 

Pearson correlation and hierarchical linear regression. 

Results: The results showed a positive and significant relationship between boredom and 

addiction tendency (r=0.44, P<0.01), a negative and significant relationship between religious 

well-being and addiction tendency (r=-0.29, P<0.01) and between self-differentiation and 

addiction tendency (r=-0.38, P<0.01). Also, based on hierarchical regression’ results the 

moderating role of religious well-being (β=0.16, P<0.01) and self-differentiation (β=0.25, 

P<0.01) in the relationship between boredom and addiction tendency was confirmed. 

Conclusion: The present provided evidence for the moderating role of religious well-being 

and self-differentiation in the relationship between boredom and addiction proneness. 

Therefore, developing religious well-being and training self-differentiation among adolescents 

could be a good way to protect them in the face of boredom and addiction tendency. 
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با  شناختیروانمالل بین در رابطه  مذهبی و خودتمایزیافتگی زیستیسالم کنندهنقش تعدیل
 آموزان پسر شهر نورآباددانشگرایش به اعتیاد در بین 

 

سلمان زارعی
1
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2

 

 

 مقدمه

دلیل حساسیت این به ،آموزاندر میان دانش له اعتیادأمس

مطالعات . [2،1]ای برخوردار است از اهمیت ویژهدوره از زندگی 

افزایش  ،مصرف مواد با افزایش سنکه دهد شناسی نشان میگیرهمه

 12 درصد در سن   3/1که شیوع مصرف مواد از طوریبه ؛یابدمی

اساس بر[. 3رسد ]سالگی می 21 درصد در سن  4/25سالگی به 

متحده در ایاالت 2018رفتارهای پرخطر نوجوانان در سال  پیمایش

 درصد مصرف سیگار و 4/23مصرف الکل، درصد  9/21حدود 

 [.4] شده استجوانا گزارش درصد مصرف ماری 1/23
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درصد از  16دهد که حدود در ایران نیز آمارها نشان می

سال سن دارند  18مخدر و صنعتی کمتر از  موادکنندگان مصرف

شناسایی عوامل  ،آموزاندانششیوع مصرف در بین با توجه به  [.5]

 یهینزم در هاپژوهش .استضروری بر گرایش به اعتیاد  اثرگذار

علت آن را  هرکداماعتیاد بر وجود گرایش به اعتیاد توافق دارند، اما 

. [7، 6] دهندربط می اجتماعی مختلف فردی، خانوادگی وبه عوامل 

مهم در گرایش  یهامؤلفهیکی از  رسدمی به نظردر این بین، 

. [9،8] باشد Boredom یشناختروانمالل آموزان به اعتیاد دانش

و دامنه وسیعی از  شناختیروانمالل بین  یرابطه ،مطالعات

 [11تنهایی ]احساس [، 10ناسازگاری اجتماعی ] از قبیل ،مشکالت

آموزان را نشان در بین دانش [12] تر خطر مصرف مواداز همه مهمو 

به این  [13و همکاران ] Denson شده،دهد. در کنار موارد مطرحمی

شود خودکنترلی باعث می شناختیروانمالل نتیجه رسیدند که 

مانند  به رفتارهای پرخطر هاآن درنتیجهنوجوانان کاهش یابد و 

دهد داشته باشند. همچنین، مطالعات نشان میمصرف مواد گرایش 

از قبیل  پرخطردامنه وسیعی از رفتارهای  شناختیروانمالل که 

دهد را افزایش می جواناماریل و الک مواد، گرایش به مصرف

پیامدهای اعتیاد در بین نوجوانان و همچنین  توجه به. با [15،14]

 خالصه:

تواند گام شناخت عوامل مؤثر بر گرایش نوجوانان به اعتیاد می ،با توجه به افزایش روزافزون اعتیاد و پیامدهای مخرب آن سابقه و هدف:

زیستی مذهبی و خودتمایزیافتگی سالم کنندهلیتعیین نقش تعد با هدف ،پژوهش حاضربنابراین،  مفیدی در راستای پیشگیری از اعتیاد باشد؛

 .گرایش به اعتیاد انجام شد با یشناختروانمالل در رابطه بین 

 1397-1398آموزان پسر متوسطه شهر نورآباد در سال تحصیلی دانش ،جامعه آماریهمبستگی بود. از نوع پژوهش حاضر  ها:روشمواد و 

مقیاس چندبعدی زیستی مذهبی، سیاهه چندبعدی سالم با استفاده ازها انتخاب شدند. داده ایگیری خوشهنفر با روش نمونه 360بود که تعداد 

رگرسیون و با ضریب همبستگی پیرسون و  ، گردآوریدشناختی، پرسشنامه خودتمایزیافتگی و مقیاس آمادگی اعتیاحالت مالل روان

 تحلیل شدند. مراتبیسلسله

با  مذهبیزیستی سالمبین ، (01/0P< ،44/0=r) داریمثبت معنارابطه با گرایش به اعتیاد  یشناختبین مالل روان که نتایج نشان داد :نتایج

 وجود دارد. رابطه منفی معناداری (01/0P< ،38/0-=r) یاداعتو بین خودتمایزیافتگی با گرایش به  (P< ،29/0- =r 01/0) گرایش به اعتیاد

، >01/0P) یزیافتگیتماخودو  (01/0P< ،16/0=β)مذهبی زیستی سالم کنندهمراتبی، نقش تعدیلنتایج رگرسیون سلسله بر اساس همچنین،

25/0=β) گرفت. قرار یدأیو گرایش به اعتیاد مورد ت یشناختر رابطه بین مالل رواند 

با  یشناختروانمالل  در رابطه بین زیستی مذهبی و خودتمایزیافتگیکننده سالمشواهدی برای نقش تعدیل ،مطالعه حاضر گیری:نتیجه

در برابر  محافظتتواند روش مطلوبی جهت می دتمایزیافتگیزیستی مذهبی و آموزش خوبنابراین، توسعه سالم؛ فراهم آوردگرایش به اعتیاد 

 ی و در نتیجه گرایش به اعتیاد باشد.شناخترواناثرات منفی مالل 

 زیستی، مذهب، مالل، نوجواناناعتیاد، تمایزیافتگی، سالم واژگان کلیدی:
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عوامل خطر گرایش به عنوان یکی از به شناختیروانمالل شیوع 

مالل توان ارتباط ضروری است که از طریق چه متغیرهایی می، اعتیاد

 یمتغیرهای ازجمله و گرایش به اعتیاد را تضعیف کرد. یشناختروان

و  یشناختروانمالل تواند عاملی مهم در جهت کاهش پیوند میکه 

  بیهمذ زیستیسالمگرایش به اعتیاد در بین نوجوانان باشد، 

Spiritual well-being از  مذهبی زیستیسالم [.17،16] است

های حمایتی در بین نوجوانان است که مطابق با مراقبت مهم  یاجزا

[، حفظ 18-20] یشناختروانمالل ر به کاهش تواند منجمطالعات می

 [23] یآورتاب[ و 22هیجانی ] زیستیسالم، [21امید در زندگی ]

رابطه مثبت و معناداری بین  Pargamentو  Hill همچنین،شود. 

های مذهبی افراد و دامنه وسیعی از رفتارهای مرتبط با سالمت نگرش

. در [24] اندکرده گزارشل روان مانند مصرف کمتر سیگار و الک

افراد از درصد  85که  نددادنشان و همکاران  Yong پژوهشی دیگر،

شده  هاآنهای مذهبی باعث ترک سیگار نگرش اعتقاد داشتند ،نمونه

نشان در بین نوجوانان  همطالعشده، موارد مطرح کنار . در[25] است

گرایش به ، مصرف سنگین موادبا  مذهبیباورهای سالم د که دهمی

 ازجمله [.26،21]رابطه منفی دارد  جوانایمارو  مصرف الکل

مالل نقش بسزایی در تضعیف رابطه بین تواند میمتغیرهای دیگر که 

 Self- تمایزیافتگیخودو گرایش به اعتیاد ایفا کند،  یشناختروان

differentiation [ مطالعات نشان می28،27است .] دهد که

اجتماعی در دوران  - مثبتی با رشد روانی طوربهخودتمایزیافتگی 

 ،ینی دارندیپا تمایزیافتگی افرادی که [.29نوجوانی ارتباط دارد ]

مستعد  کهکنند میاضطراب مزمن باالیی را تجربه  یتوجهقابل طوربه

جسمانی مانند  ،اختینشجسمانی و روان یهاز انواع بیماریبرو

  مطابق با دیدگاه ،لهأاین مس .[31،30] هستند میسلالکو  کردن

Churchعنوانبهکه تمایزیافتگی باال به این شودمنجر می و همکاران 

فرد در مقابل خطر مصرف مواد در نظر گرفته  کنندهتیحماعامل 

دهد که نتایج یک مطالعه طولی نشان می. در همین راستا، [32] شود

بیشتری به مصرف  احتمالبهجوانان با سطح تمایزیافتگی پایین نو

ه کامکار . همچنین، نتایج مطالع[33] کنندگرایش پیدا میمواد و الکل 

 ،کند نوجوانانی که تمایزیافتگی کمی دارندمطرح میو همکاران 

آشفته  یراحتبهقادر نیستند فکر و احساس خود را مدیریت کنند و 

گرایش به اعتیاد  سازنهیزمتواند خود می ،شوند که این آشفتگیمی

موزان آدانشجامعه که باید گفت  مجموع در [.34را فراهم کند ]

ه در تمام ابعاد جسمانی، شناختی، دگستر راتییتغدلیل به نوجوان

های زیادی را هیجانی و اجتماعی ممکن است فشارها و استرس

از قبیل پرخطر رفتارهای  ارتکاب مستعد بیشترمتحمل شوند که 

ساز و پرداختن به عوامل زمینه ،رونیا از باشد. گرایش به اعتیاد

ارائه  منظوربه ،موزانآدانشگرایش به اعتیاد در بین  کاهنده

هدف ، براینابند. رسضروری به نظر میراهکارهایی برای کاهش آن 

و  مذهبیزیستی کنندگی سالمبررسی نقش تعدیل ،پژوهش

گرایش به اعتیاد با  یشناختروانمالل  تمایزیافتگی در رابطه بینخود

 .بود

 

 هامواد و روش

 به شماره ،پژوهش اینکد اخالق 

(IR.IAU.TMU.REC.1398.193.2) اخالق در یدر کمیته 

تحقیق . تأیید شد پزشکی آزاد اسالمی تهراندانشگاه علومپژوهش 

 ،جامعه آماری پژوهشاز نوع همبستگی است.  و توصیفی ،حاضر

نورآباد در سال تحصیلی  وزان پسر دوره دوم متوسطه شهرآمدانش

جهت تعیین حجم نمونه  ،از میان جامعه مذکوربود.  1398-1397

با نفر  360تعداد  Krejcieو  Morganگیری جدول نمونهاساس بر

عنوان نمونه بهای ای چندمرحلهگیری خوشهاستفاده از روش نمونه

ابتدا از میان مدارس  ،گیری. در این روش نمونهندانتخاب شدنهایی 

مدرسه  4 یتصادفصورت بهمدرسه(  8 جمعاًدوره دوم متوسطه )

ها و کالس در پایه 2تعداد  ،شدند و سپس از هر مدرسه انتخاب

از بین همه  در ادامه،انتخاب و  ،روش تصادفیهای مختلف بهرشته

های ورود به مالکها نمونه نهایی انتخاب شد. آموزان کالسدانش

 18تا  15دامنه سنی بین  (2و  ( عدم اعتیاد به مواد1شامل:  ،پژوهش

داشتن سابقه بیماری  ،وج از پژوهشو تنها مالک خر سال بود

نان( بود. نوجوا یگزارشخود بنا برخاص ) یشناختروانجسمانی و 

از  کنندگانشرکتبودن مطلع :اعم از ،مالحظات اخالقی همچنین،

بودن ، مختاررضایت کتبی( یافتدر) روند پژوهش، رضایت آگاهانه

برای خروج از پژوهش و محرمانه ماندن اطالعات  کنندگانشرکت

آوری برای جمع. در پژوهش رعایت شده است کنندگانشرکت

 ها از ابزار زیر استفاده شد.داده

 State Multidimensionalحالت مالل ) یچندبعدمقیاس 

Scale of Boredom) این مقیاس توسط :Fahlman  و همکاران

طراحی شده است. این فرم  ماللحالت  یریگاندازه منظوربه ،[35]

ال دارد و دارای پنج بعد یکنواختی، انگیختگی باال، انگیختگی ؤس 29

 ،الؤگذاری به هر ستوجهی و درک زمان است. برای نمرهپایین، بی

( تا 1مخالفم )ای از کامالًصورت طیف لیکرت هفت درجهها بهنمره

 ،نمره باال در این مقیاسد. کسب ش( اختصاص داده 7موافقم )کامالً

روانی بیشتر در افراد است. همسانی درونی نسخه  مالل دهندهنشان

مقیاس برابر  اصلی مقیاس به شیوه ضریب آلفای کرونباخ برای کل 

، [36اژیه و قمرانی ]است. در پژوهش محسنی آمده دستبه 96/0با 

و  دأییت، یدییتأعاملی مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی ساختار پنج

برابر  پرسشنامه میزان اعتبار مقیاس با ضریب آلفای کرونباخ برای کل 
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نیز میزان اعتبار مقیاس  در پژوهش حاضر است. شده گزارش 92/0با 

 دست آمد.به 86/0 با کرونباخ برابر به روش آلفای

 Differentiation Of Selfتمایزیافتگی )ی خودپرسشنامه

Inventory-Revisedاین پرسشنامه توسط :) Skowron  و

Schmitt بر اساس نظریه Bowen این  [.29شده است ] ساخته

 عاطفی پذیریواکنشمقیاس خرده 4از  دارد و سؤال 46 نامهپرسش

و گویه(  11) من جایگاه گویه(، 11) عاطفی گسلش گویه(، 12)

گذاری نمره گویه(، تشکیل شده است. 12) دیگرانآمیختگی با 

در مورد  ابداً) 1از  ایگزینه 6مقیاس لیکرت در یک طیف  اساسبر

 .قرار دارد در مورد من صحیح است( کامالً) 6من صحیح نیست( تا 

ی کمتر در این نمره .است 276برابر با  پرسشنامه ی اینحداکثر نمره

است. روایی محتوایی  تمایزیافتگیین یی سطوح پانشانه ،پرسشنامه

 آن با پایایی شده است و یدأیتتوسط سازندگان آن  پرسشنامهاین 

 آشتیانیو ذکایی فرمقدم[. 29] است 88/0 ضریب آلفای کرونباخ

 ندجرا کردای نفر 100ی یک نمونهمذکور را روی  یپرسشنامه [28]

 گزارش 67/0 با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ را و پایایی آن

. در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ برای این اندکرده

  آمد. دستبه 87/0 پرسشنامه

این  :(Addiction Proneness Scale) اعتیاد آمادگی مقیاس

ارزیابی  منظوربه 1992سال در  Butcherو  Weed توسطمقیاس 

دارای  مقیاساین . [37] ساخته شد آمادگی افراد برای ابتال به اعتیاد

بر  سؤالهر  یگذارنمره .است سنجدروغماده  5 اضافهبهماده  36

قرار ( موافقمکامالً) 3مخالفم( تا کامالًروی یک پیوستار از صفر )

و  21 ،15 ،12  شماره سؤاالتدر  یگذارنمره. البته این شیوه دارد

کلی پرسشنامه باید  نمرهآوردن  دستبهبرای  معکوس است. 33

 با( را سنجدروغمقیاس  از ریغبه) سؤاالت تکتکمجموع امتیازات 

را خواهد داشت.  108تا  0از  یادامنه ،جمع نمود. این نمره هم

است. برای اعتیاد  دهندهپاسخآمادگی بیشتر فرد  منزلهبهنمرات باالتر 

روایی سازه مقیاس از  ،[38] ، نجاریان و نعامیدر پژوهش زرگر

عالئم  ،فهرست بالینی یاماده 25کردن آن با مقیاس طریق همبسته

 برابررا  کرونباخ اعتبار مقیاس با روش آلفایو  45/0 برابررا  بالینی

در پژوهش حاضر  است. مطلوب در حد اند که گزارش کرده 90/0

به دست  81/0نیز میزان اعتبار مقیاس به روش آلفای کرونباخ برابر 

 آمد.

 مذهبی زیستیسالم سیاهه چندبعدی

(MultidimensionalInventory for Religious Well-

being) :به مذهب توسط  چندبعدیسیاهه بر پایه رویکرد  این

Unterrainer  [39معرفی شده است ] 2010در سال و همکاران .

مقیاس شامل امید به آینده، خرده 6آیتم و  48این سیاهه از 

عمومی، اعتقاد به آخرت  داریدینبخشندگی، تجربه معنا و مضمون، 

 8شامل  هامقیاساست. هر یک از خرده شده تشکیلو امید به خدا 

 6مقیاس لیکرت  اساس برها آیتمپاسخگویی به است که  سؤال

شود. ی میدبندرجه (6) موافقم( تا کامالً 1) مخالفماز کامالًای درجه

آید و دست میبه هامقیاسمره کلی مقیاس از جمع نمرات خردهن

زیستی مذهبی باالتر است. سازندگان سالم یدهندهنشاننمرات باال 

. ندادهکر گزارش 89/0 را برابر مقیاس درونی کل  همسانی  ،سیاهه

 ریب آلفای کرونباخرا با ض پایایی سیاههنیز  [40] همکاران علیلو و

 نیزحاضر گزارش کردند. در پژوهش  81/0مقیاس برابر با  برای کل 

زیستی مقیاس سالمبرای خردهاعتبار مقیاس به روش آلفای کرونباخ 

ها از آمار جهت تحلیل داده .دست آمدبه 83/0مذهبی برابر با 

 - توصیفی )میانگین، انحراف استاندارد و آزمون کولموگروف

ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون )آمار استنباطی  و اسمیرنوف(

افزار ها از نرمتحلیل داده جهت همچنین( استفاده شد. مراتبیسلسه

SPSS  استفاده شد. 23ویرایش 

 

 نتایج

پرسشنامه به علت  16ها تعداد پس از اجرای پرسشنامه

 344های مربوط به مخدوش بودن از روند پژوهش حذف و داده

شناختی نشان داد های جمعیتی ویژگیبررس تحلیل شد.آموز دانش

 73/16ترتیب برابر با نان بهنوجوا استاندارد سن که میانگین و انحراف 

درصد رشته  71/42 رشته تحصیلی نظر از بود. همچنین 95/3و 

 75/25و  یانساندرصد رشته ادبیات و علوم 54/31بی، تجرعلوم

اطالعات  1 در ادامه در جدول درصد رشته ریاضی و فیزیک بودند.

ها در متغیرهای آزمودنیبودن توزیع نمرات توصیفی و وضعیت نرمال

 شود.می ارائهپژوهش 
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 و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش هانمرهتوزیع بودن ، نرمالمتغیرهای پژوهش توصیفی هایشاخص -1شماره جدول 

 میانگین ماکسیمم مینیمم ها           متغیرهاشاخص
انحراف 

 معیار
 کشیدگی کجی

 اسمیرنف - کولموگروف

Z P 
 097/0 059/0 57/0 -89/0 08/10 34/149 186 32 شناختی( مالل روان1)

 081/0 076/0 81/0 76/0 06/13 53/172 257 59 زیستی مذهبی( سالم2)

 054/0 083/0 -48/0 -33/0 84/9 71/115 242 61 ( خودتمایزیافتگی3)

 069/0 072/0 -73/0 52/0 42/6 33/79 103 24 ( گرایش به اعتیاد3)
 

شده ان دادن حداقل و حداکثر نمره کسبدر کنار نش 1 شماره جدول

 دهد که میانگین و انحرافافراد نمونه در متغیرهای پژوهش نشان می

(، 34/149±08/10شناختی )روان معیار افراد گروه نمونه در مالل

(، خودتمایزیافتگی 53/172±06/13زیستی مذهبی )سالم

در کنار  ( بود.33/79±42/6( و گرایش به اعتیاد )84/9±71/115)

ها نشان نمرات آزمودنی ،استاندارد پرداختن به میانگین و انحراف

نتایج  های کجی و کشیدگی و همچنینشاخص اساسکه بر دهدیم

 از تربزرگ z آمارهاسمیرنف سطح معناداری  - آزمون کولموگرف

05/0P>  .بودن توزیع ها نرمالاساس این آمارهبر بنابرایناست

 شود. می یدأیتنمرات 

 خطی چندگانه متغیرهای مستقلهای همو شاخص ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش -2شماره جدول 

 متغیرها          ها شاخص
 خطی چندگانههای همشاخص ضرایب همبستگی

 عامل تورم واریانس آماره تحمل (4) (3) (2) (1)

 61/3 41/0    1 شناختی( مالل روان1)

 27/4 73/0   1 -42/0** زیستی مذهبی( سالم2)

 89/2 36/0  1 31/0** -57/0** ( خودتمایزیافتگی3)

 - - 1 -38/0** -29/0** 44/0** ( گرایش به اعتیاد3)
** 01/0<P 

 

ی با شناختروانبین مالل که دهد نشان می 2 شماره جدولنتایج 

زیستی مذهبی با و بین سالم (P<01/0و  r=44/0گرایش به اعتیاد )

رابطه مثبت معنادار وجود  ،(P<01/0و  r= 31/0خودتمایزیافتگی )

و  r= -29/0) زیستی مذهبی با گرایش به اعتیاددارد. بین سالم

001/0>P( و بین خودتمایزیافتگی با گرایش به اعتیاد )38/0-=r  و

001/0>Pهمچنین، نتایج حاصل  منفی معنادار وجود دارد. ی( رابطه

دهد که نشان می 2 شماره خطی چندگانه در جدولاز بررسی هم

)آماره تحمل  یرشپذآماره تحمل و عامل تورم واریانس در دامنه 

، ندردا قرار( 10و عامل تورم واریانس کمتر از  10/0از  تربزرگ

خطی چندگانه پژوهش هم (بینپیشمستقل )بنابراین بین متغیرهای 

از ی مذهبزیستی سالم گیکنندنقش تعدیل برای آزمون وجود ندارد.

 ولنتایج این تحلیل در جد استفاده شد. مراتبیسلسلهرگرسیون 

منظور واتسون که به - دوربین شاخص است. شده گزارش 3 شماره

در دامنه  بود که 09/2برابر  ،بررسی مفروضه استقالل خطا اجرا شد

و از این مفروضه تخطی نشد. همچنین فرض  قرار داشت 5/2تا  5/1

رسم نمودار هیستوگرام برای از  هاستفادها با ماندهنرمال بودن باقی

 هضوفرمها بررسی شد که نمودار شکل نرمال داشت و این مانده

 برقرار بود.
 

 گرایش به اعتیاد بینییشپ مذهبی در زیستیسالم و یشناختروانمالل  تعاملی اثر یبرامراتبی نتایج رگرسیون سلسله -3 شماره جدول

 T )بتا(B BSE β گام
 

R 
 

R² ΔR² F 
 

P 

 لاو 

 یشناختروانمالل 
41/0 025/0 45/0 15/8 44/0 39/0 39/0 59/86 001/0 

 دوم

 مذهبی زیستیسالم
18/0- 010/0 19/0- 17/4- 49/0 

47/0 

 
08/0 14/57 001/0 

 سوم

 مذهبی زیستیسالم × یشناختروانمالل 
14/0 008/0 16/0 02/3 

60/0 

 
57/0 10/0 91/27 001/0 
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 یشناختروانمالل ل در گام او  دهد کهنشان می 3 شماره نتایج جدول

در  کند،درصد از واریانس گرایش به اعتیاد را تبیین می 39 ییتنهابه

با اضافه شدن به  مذهبی زیستیسالم کنندهیلتعدگام دوم متغیر 

درصد از  47 درمجموع یشناختروانمالل معادله رگرسیون در کنار 

نیز در گام سوم  یتدرنهاکنند. واریانس گرایش به اعتیاد را تبیین می

به معادله  مذهبی زیستیسالمو  یشناختروانمالل تعامل بین 

درصد قدرت تبیین  57رگرسیون اضافه شد که نتایج این تعامل 

میزان واریانس  باال رفتنبنابراین، با توجه به ؛ گرایش به اعتیاد را دارد

مالل ورود متغیر تعاملی  یجهدرنتشده متغیر گرایش به اعتیاد تبیین

نتیجه گرفت که متغیر  توانیم مذهبی زیستیسالمو  یشناختروان

و  یشناختروانمالل معنوی قادر به تعدیل رابطه بین  زیستیسالم

و  یشناختروانمالل رابطه  یگردعبارتبهگرایش به اعتیاد است. 

 مذهبی زیستیسالمگرایش به اعتیاد در سطوح باال و پایین متغیر 

کننده منظور روشن نمودن ماهیت اثر تعدیلبه .متفاوت است

زیستی مذهبی، نمودار تعامل با استفاده از ضریب رگرسیون سالم

 خطوط رگرسیون برای افراد باال و پایین ترسیم شد. نموداراستاندارد 

زیستی مذهبی را در شناختی و سالمنحوه تعامل مالل روان 1 شماره

 دهد.ارتباط با گرایش به اعتیاد نشان می

 

 
 اعتیاد گرایش بهبینی در پیش زیستی مذهبیسالمو  شناختیمالل رواناثر تعاملی  -1شماره نمودار 

 

دهد گرایش به اعتیاد در نشان می 1 شماره طور که نمودارهمان

تری زیستی مذهبی پایینشناختی باال و سالمنوجوانانی که مالل روان

شناختی پایین در بیشترین حد و در نوجوانانی که مالل روان ،دارند

عالوه، در کمترین حد است. به ،معنوی باالتری دارند و بهزیستی

شناختی باال با قابل مشاهده است در شرایطی که مالل روان

 زیستینسبت به زمانی که با سالم ،زیستی مذهبی باال همراه استسالم

باشد، گرایش به اعتیاد در نوجوانان کمتر است تر همراه مذهبی پایین

مذهبی در رابطه بین مالل  زیستیکننده سالمو در نتیجه نقش تعدیل

در ادامه  گیرد.اختی و گرایش به اعتیاد مورد تأیید قرار مینشروان

از رگرسیون گی خودتمایزیافتگی نیز کنندنقش تعدیل برای آزمون

 4 شماره نتایج این تحلیل در جدول استفاده شد. مراتبیسلسله

منظور بررسی واتسون که به - شاخص دوربین است. شده گزارش

تا  5/1در دامنه  بود که 62/1برابر  ،مفروضه استقالل خطا اجرا شد

 مفروضه و از این مفروضه تخطی نشد. همچنینقرار داشت  5/2

از رسم نمودار هیستوگرام برای  هها با استفادماندهنرمال بودن باقی

 مفروضه شکل نرمال داشت و این ،ها بررسی شد که نمودارمانده

 بود.برقرار 

 گرایش به اعتیاد بینییشپو خودتمایزیافتگی در  یشناخترواننتایج رگرسیون سلسله مراتبی برای اثر تعاملی مالل  -4 شماره جدول

 T R R² ΔR² F P )بتا(B SEB β گام

 لاو 

 یشناختروانمالل 
51/0 035/0 55/0 29/11 54/0 49/0 49/0 28/93 001/0 

 دوم

 خودتمایزیافتگی
27/0- 019/0 29/0- 37/6- 61/0 

56/0 

 
07/0 43/51 002/0 

 سوم

 خودتمایزیافتگی × یشناختروانمالل 
23/0 017/0 25/0 72/5 

72/0 

 
69/0 13/0 07/39 001/0 
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 یشناختروانمالل ل در گام او  دهد کهنشان می 4 شماره نتایج جدول

در  کند،درصد از واریانس گرایش به اعتیاد را تبیین می 49 ییتنهابه

با اضافه شدن به معادله  خودتمایزیافتگی کنندهیلتعدگام دوم متغیر 

درصد از  56 درمجموع یشناختروانمالل رگرسیون در کنار 

نیز در گام سوم  یتدرنهاکنند. واریانس گرایش به اعتیاد را تبیین می

به معادله رگرسیون  خودتمایزیافتگیو  یشناختروانمالل تعامل بین 

ت تبیین گرایش به درصد قدر 69اضافه شد که نتایج این تعامل 

شده میزان واریانس تبیین باال رفتنبنابراین، با توجه به ؛ اعتیاد را دارد

 یشناختروانمالل ورود متغیر تعاملی  یجهدرنتمتغیر گرایش به اعتیاد 

 خودتمایزیافتگیتوان نتیجه گرفت که متغیر می ،خودتمایزیافتگیو 

؛ و گرایش به اعتیاد است یشناختروانمالل قادر به تعدیل رابطه بین 

و گرایش به اعتیاد در  یشناختروانمالل به عبارت دیگر رابطه 

منظور به .متفاوت است خودتمایزیافتگیسطوح باال و پایین متغیر 

، نمودار تعامل خودتمایزیافتگیکننده روشن نمودن ماهیت اثر تعدیل

برای افراد با استفاده از ضریب رگرسیون استاندارد خطوط رگرسیون 

شناختی و نحوه تعامل مالل روان 2باال و پایین ترسیم شد. نمودار 

 دهد.را در ارتباط با گرایش به اعتیاد نشان می خودتمایزیافتگی

 

   
 بینی گرایش به اعتیادشناختی و خودتمایزیافتگی در پیشاثر تعاملی مالل روان -2شماره ار نمود

 

دهد گرایش به اعتیاد در نشان می 2شماره طور که نمودار همان

تری شناختی باال و خودتمایزیافتگی پاییننوجوانانی که مالل روان

شناختی پایین در بیشترین حد و در نوجوانانی که مالل روان ،دارند

عالوه، ر کمترین حد است. بهد ،و خودتمایزیافتگی باالتری دارند

شناختی باال با مشاهده است در شرایطی که مالل روانقابل

نسبت به زمانی که با  ،خودتمایزیافتگی باال همراه است

گرایش به اعتیاد در نوجوانان  تر همراه باشد،خودتمایزیافتگی پایین

کننده خودتمایزیافتگی در رابطه کمتر است و در نتیجه نقش تعدیل

  گیرد.اختی و گرایش به اعتیاد مورد تأیید قرار مینشبین مالل روان

 

 بحث

کنندگی بررسی نقش تعدیل منظوربهپژوهش حاضر 

با گرایش به  شناختیروانمالل در رابطه بین  مذهبی زیستیسالم

انجام شد. نتایج نشان  نورآبادشهر  آموزان پسردانشاعتیاد در بین 

با گرایش به اعتیاد نوجوانان رابطه  شناختیروانمالل داد که بین 

 مثبت وجود دارد. نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعات قبلی

و گرایش به اعتیاد  شناختیروانمالل ین بر رابطه بمبنی [14،11]

و همکاران  Chou مطابق با دیدگاه ،است. در تبیین این نتایج همسو

 شناختیروانمالل توان بیان داشت نوجوانانی که سطح می[ 15]

های روزانه و اوقات فراغت در تجربه لذت از فعالیت ،دارند یباالی

ی یهاشوند و به دنبال رفتارها و فعالیتخود دچار مشکل می

برای آنان پاسخ لذت را فراهم کند و منجر  گردند که خیلی سریعمی

، براساس درنتیجهدر آنان شود.  شناختیروانمالل به کاهش احساس 

از قبیل قماربازی،  یرفتارهای مقایسه در ،مطالعه این پژوهشگران

های اینترنتی و مصرف مواد که نوجوانان برای کسب لذت یباز

کند مصرف مواد برای آنان احساسی فراهم می ،دهندسریع انجام می

بنابراین،  ؛متفاوت است هاآنزانه که با تجارب معمول در زندگی رو

نوجوانان  شناختیروانمالل توان استنباط کرد که هرچه سطح می

است.  بیشتربه مصرف مواد و اعتیاد  هاآنباشد، احتمال گرایش  ترباال

توان بیان داشت که می نی دیگریتبی ، درشدهمطرحدر کنار موارد 

شود که باعث می مرور زمانبه شناختیروان ماللاحساس 

های در مواجهه با استرس هاآنخودکنترلی نوجوانان کاهش یابد و 

های زندگی به دلیل ناتوانی در تعدیل ناشی از مدرسه و سایر حوزه

 منظوربههای خود به برخی رفتارهای تکانشی احساسات و شناخت

 ،دست بزنند. یکی از این رفتارها شناختیروانمالل مقابله با 

در  تربزرگهای پاداش جایبهحال جستجوی لذت فوری در زمان 

مالل رسد که نوجوانان با سطح بنابراین به نظر می ؛ینده استآ

 ماللتعدیل  منظوربه ،باال هنگام تجربه استرس شدید شناختیروان

های آنی به سمت لذت یکنواختی ناشی از این احساس ازو رهایی 

گرسیون نتایج تحلیل ر [.13] مانند مصرف مواد گرایش داشته باشند
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 لبین مالدر رابطه  زیستی مذهبیمراتبی نشان داد که سالمسلسله

 تواندیمدارد و  کنندهیلتعدنقش  اعتیادو گرایش به  یشناختروان

 طوربهرابطه بین این دو متغیر را تضعیف کنید. نتایج پژوهش حاضر 

در تبیین این یافته  همسو است.[ 20،19] ضمنی با مطالعات قبلی

اسالمی  - توان گفت که زندگی نوجوانان در فرهنگ ایرانیمی

شده  هاآنبا زندگی  معنوی - مذهبیموجب در هم تنیدگی باورهای 

که دور ماندن از این باورها و عقاید سبب خواهد  یاگونهبهاست. 

س، أهای درونی، احساس پوچی، یشد که فرد دچار کشمکش

های زندگی شود بیشتر در برابر بحران یشناختروانمالل هدفی و بی

ممکن است به برخی  یجهدرنتامالیمات را تحمل کند و و نتواند ن

. [23،22] از قبیل مصرف مواد گرایش پیدا کند ،رفتارهای پرخطر

از  یمذهبداشتن باورهای محکم توان مطرح کرد که همچنین، می

را برای مقابله با شرایط  هاآنتوانایی  ،آوری افرادطریق ارتقای تاب

تواند در کاهش سطح که این امر می دهدیمیکنواخت زندگی ارتقا 

 باشد مؤثر گرایش کمتر به اعتیاد یجهدرنتو  هاآن یشناختروانمالل 

زیستی مذهبی به سالمتوان بیان داشت که دیگر می یینیتب[. در 24]

تواند از نوجوانان در مقابل می داریینددلیل داشتن زیربنایی به نام 

؛ [25] کند یتحمامانند مصرف مواد  پرخطر یرفتارهاگرایش به 

 زیستی مذهبیو سالم دارییند Wallace [17] زیرا مطابق با دیدگاه

یک نظام اخالقی به تسهیل تجربه معنوی کمک  یبرقراراز طریق 

و بخشد تعهدات اخالق را استحکام می ،کند و این تجربه معنویمی

 ش افراد به انجام رفتارهای پرخطرمانع از گرایتواند می موضوع این

 زیستیسالمتوان استنباط کرد که نوجوانان دارای بنابراین می؛ شود

د نتوانمی ،دهندخود و جهان اطراف می به دلیل معنایی که به مذهبی

با احساس  ،دارند یشناختروانمالل در شرایطی که احساس 

با این احساس  مذهبی زیستیسالمارزشمندی و هدفمندی ناشی از 

کمتری به اقداماتی از قبیل مصرف  احتمال بهمقابله کنند و مالل 

در بخش دیگر پژوهش حاضر، نتایج تحلیل  .مواد دست بزنند

مراتبی نشان داد که خودتمایزیافتگی در رابطه مالل رگرسیون سلسله

تواند دارد و می کنندهیلتعدو گرایش به اعتیاد نقش  یشناختروان

های بین این دو متغیر را تضعیف کند. این یافته با نتایج پژوهش رابطه

 Lyversو  Thorberg[ و 32] و همکاران Church جمله ازپیشین 

 یطورکلبهتوان بیان داشت [ همخوان است. در تبیین این یافته می33]

 باعثهای تمایزنایافته است، اضطراب مزمن که مشخصه افراد و نظام

ناکارآمدی افراد و نظام خانواده و مسائلی از قبیل گرایش به اعتیاد 

[. در طرف مقابل، پایین بودن سطح اضطراب مزمن در 34شود ]می

را در مقابل خطر ابتال به  هاآنافرادی با سطح خودتمایزیافتگی باال، 

؛ کندمی محافظت یشناختروانمالل  ازجمله یشناختروانحاالت 

دادن به عقاید و باورهای معنا باراد توانایی دارند که زیرا این اف

شخصی خود در زندگی به سازگاری روانی باالیی دست یابند و به 

[. 30خاطر کسب رضایت دیگران رفتار و عقاید خود را تغییر ندهند ]

دهد خودتمایزیافتگی به افراد این امکان را می سطح باالی همچنین،

باالیی داشته باشند و با سنجش  یآگاه، خودکه نسبت به هیجانات 

که در بسیاری از افراد منجر به بروز  های پرخطرمتفکرانه موقعیت

شود، کنترل خود می نافرجامو گرفتن تصمیمات  یرارادیغرفتارهای 

مدیریت را از دست ندهند و با در نظر گرفتن عقل و منطق و همچنین 

ها موفق عمل کنند هیجانات و حفظ باورهای خود در آن موقعیت

خودتمایزیافتگی باال به شت که توان بیان دادیگر می یینیتب[. در 27]

کند تا بتواند شناخت بیشتری نسبت به خود، فرد کمک می

ها، اهداف، نقاط ضعف، نقاط قوت، تصمیمات، نیازها، خواسته

برای  یزیربرنامهبا  احساسات، ارزش و هویت خود داشته باشد و

و رشد  رسیدن به اهداف، کنترل احساسات و برانگیختی خود

هر  [.31] هدکاهش درا به اعتیاد  زمینه گرایش ،های اجتماعیمهارت

پژوهشی دارای محدودیت است و در خصوص پژوهش حاضر 

ها مانند تفاوت در های فردی آزمودنیتوان بیان داشت که تفاوتمی

تواند نتایج این پژوهش را با می ،انگیزه و عالقه به موضوع

بر روی  صرفاًکند. همچنین، این پژوهش  روهروبمحدودیت 

عمیم نتایج است که ت شده انجام نورآبادآموزان نوجوان شهر دانش

صورت گیرد.  یاطبااحتآموزان دختر باید دانشآموزان و دانش کل به

های دختر و در با نمونه یهایشود که پژوهشپیشنهاد می براینابن

د. گردمناطق مختلف انجام شود که به غنای اطالعات کمک 

پیشنهاد  براینابن .بود عیمقطهمچنین، مطالعه حاضر یک طرح 

همچنین رویکردهای کیفی شود که با استفاده از مطالعات طولی و می

این  ترکاملانجام شود که به درک  یاین متغیرها مطالعات یهدر زمین

 .زایدیفبمتغیرها 

 

 گیرینتیجه

مالل نتایج نشان داد که گرایش به اعتیاد در نوجوانانی که 

 مذهبی و خودتمایزیافتگی باالتری زیستیسالمپایین،  شناختیروان

 مذهبی و خودتمایزیافتگی زیستیسالم در کمترین حد است و ،دارند

 دیلبر گرایش به اعتیاد را تع شناختیروانمالل تواند اثر منفی می

ی ن حوزهانتایج این مطالعه برای نوجوانان و متخصص، براینابنکند. 

نشان  هایافتهکه نوجوانان چندین پیشنهاد کاربردی دارد. ابتدا این

به نوجوانان مذهبی  زیستیسالمتوان از طریق تقویت داد که می

 احتمال بهخود را مدیریت کنند و  یشناختروانمالل کمک کرد که 

معنوی  - مذهبی زیستیسالمکمتری به اعتیاد گرایش داشته باشند. 

توانند از طریق آموزش و ن میامهارت و منبعی است که متخصص

بنابراین، قرار دادن توسعه ؛ ارتقا دهند آن راای مداخالت مشاوره
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تواند های آموزش ساختارمند میدر برنامه مذهبی زیستیسالم

که، نتایج مطرح دوم اینرفتارها و پیامدهای نامطلوب را کاهش دهد. 

شود که نوجوانان کند که سطح خودتمایزیافتگی باال باعث میمی

بنابراین، بسیار ؛ داشته باشند یترپایین یشناخترواناحساس مالل 

محور به توسعه های خانوادهضروری است که با استفاده از آموزش

 با پیامدهای  بتوانند تاسطح تمایزیافتگی نوجوانان کمک کرد 

 مقابله کنند. گرایش به اعتیاد ازجملهاین احساس مالل  نامطلوب

 

 و قدردانی تشکر

از  وسیلهبدین .است شده انجاممستقل  طوربهاین پژوهش 

در  کنندهشرکتآموزان ، دانشوپرورشآموزشن اداره والؤمس

 آید.ن مدارس تشکر و قدردانی به عمل میوالؤمطالعه و همچنین مس
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