
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


شناسی اجتماعی ایرانروان ملی سومین کنگره  

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

333 

 
 

 

انداز زمانی در رابطه بین خودکارآمدی  نقش میانجیگر چشم

 وگرایش به سوءمصرف مواد مخدر در نوجوانان دخترعمومی

 9امید شکری ، 7فاطمه باقریان ، 5مریم شفیع خانی

 

فرهنگوی و شوناختی بوا انبووهی از     ، اجتمواعی ، شوناختی روان، دورهنوجوانی به دلیل تغییرات سری  فیزیکوی 

، طوورکلی  دهد کوه بوه   نشان می، مطالعة اخیر در ایران. مشکالت مغایر سالمت و رفتارهای پرخطر همراه است

%( 4/3%( بیشوتر از دختوران )  7/50طور معناداری در پسوران )  کنند که به % از نوجوانان الکل را تجربه می0/05

، حموزه گردشوی  ، کننود )بحیرائوی   % اکستازی مصورف موی  6/5جوانا و  % از نوجوانان افیون و ماری0/1، است

شیوع تجربه مواد مخودر در نوجوانوان رو بوه افوزایش و سون      ازآنجاکه . (5101، ندجت و محمدی، محمدی

دو مفهو  خودکارآمودی  . کندشروع این تجربه رو به کاهش است ضرورت اقدامات پیشگیرانه را یادآوری می

(Self-Efficacyو چشم ) ( انداز زمانیTime Perspectiveپیش ) های مهم گورایش بوه سو مصورف     بینی کننده

آداموز و  ، بینسوتوک ؛ 5101، زنسوا و لینوو ؛ 5100، ان هستند )ابراهیم و کومار و ابوسما مواد مخدر در نوجوان

عواطفی و  ، اجتمواعی ، های شناختی ای است که بدان وسیله مهارت توان سازنده، خودکارآمدی. (5101، وایت

هوای   یافتوه . (0779، شود )بندورا دهی می ای اثربخش سازمان گونه رفتاری انسان برای تحق  اهداف مختل  به

پووهشی حاکی از این است که میان خودکارآمدی و سو مصرف مواد در نوجوانوان رابطوة معنواداری وجوود     

 .  (5100، دارد)ابراهیم و کومار و ابوسما 

گورای  ( و حوال Present fatalisticگرای تقدیرنگر ) حال، (Futureانداز زمانی )شامل پنج بعد آینده ) چشم

(( Past negativeگرای منفی )( و گذشتهPast positiveگرای مثبت )گذشته، (Present Hedonisticلذتطل  )

حوال و آینوده ارتبوا  دارنود و چگونوه ایون       ، شناختی است که بر اینکه چگونه افراد بوا گذشوته    نوعی سبک

تحقیقوات  . (5114، مرتبط است )زیمبواردو و بویود  ، گذاردها تأثیر می بازنمودها بر افکار و در نهایت رفتار آن

دریافت نمرات بواال  ، (5101، گیری آینده با مصرف مواد )بینستوک و همکاران نشان دهندهرابطة معکوسجهت

، (5101، )زنسووا و لینوو   گرای تقدیرنگر در معتوادان طل  و حالگرای لذتحال، گرای منفی در عوامل گذشته

گورای منفوی بوا مصورف الکول و عواقو         ل  و گذشتهطگرای لذتانداز زمانی حال چشمرابطه منفی معنادار 

احتموال کمتور مصورف    ، تور  الگوهوای رفتواری سوالم   ، (5105، مولتیسنتی و تیلور، آالن، مصرف مواد )چاواریا

                                                                                                                                                                          
 بهشتی شهید دانشگاه شناسی،روان گروه نوجوان، و کودک بالینی شناسیروان ارشد کارشناسی-0
 بهشتی شهید دانشگاه شناسی،روان گروه استادیار-5
 بهشتی شهید دانشگاه شناسی،روان گروه استادیار-1
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، آندرتا، مک کی، 5101، بینستوک و همکاران)انداز زمانی آیندهمدار بیشتر خطرساز الکل در افراد دارای چشم

   .( است5104، مگی و وارل

شوناختی خودکارآمودی    تأثیر ترکی  مفاهیم روان، ای که بسیار تحقیقات اندکی درباره آن وجود دارد حوزه

انداز زمانی  تعیین نقش چشم. ساز گرایش به مصرف مواد مخدر است عنوان عوامل زمینه انداز زمانی به و چشم

ها نشوان   یافته. مصرف مواد مخدر مهم استعنوان میانجیگر در تبیین نحوه تأثیر خودکارآمدی بر گرایش به  به

( 5100، انداز زموانی بوا گورایش بوه مصورف رابطوه دارد )ابوراهیم و همکواران         دهند عالوه بر اینکه چشم می

انوداز   فردی که سطح بواالیی از چشوم  . (5100، بشارت وحقیقت گو، باخودکارآمدی نیز رابطه دارد )زبردست

گورای منفوی و    االیی نیز خواهد داشت و فردی کوه سوطوح بواالی گذشوته    زمانی آینده را دارد خودکارآمدی ب

هودف پوووهش حاضور بررسوی     به طور کلی . گرای تقدیرنگر را دارد خودکارآمدی پایینی خواهد داشتحال

( در 0777، انداز زمانی زیمبواردو )زیمبواردو   ( و نظریه چشم0779، ترکی  نظریه خودکارآمدی بندورا )بندورا

طور خاص و اولین بار ما آزمون کوردیم کوه    به. رایش به سو مصرف مواد مخدر در نوجوانان بودپیش بینی گ

های مهم تأثیرگذار بر گورایش   عنوان یکی از مؤلفه انداز زمانی تغییر در میزان خودکارآمدی را به آیا ابعاد چشم

موا  . ن سه عامل راآزمون نکرده اسوت حال تعامل میان ای ای تابه مطالعه. کند بینی می پیش، به مصرف مواد مخدر

انوداز زموانی بوا گورایش      صورت غیرمسوتقیم از طریو  ابعواد چشوم     فرض کردیم که خودکارآمدی عمومی به

دیگر رابطه بین خودکارآمدی و گورایش بوه سو مصورف     عبارت به. بهسو مصرف مواد مخدر رابطه منفی دارد

این فرضیه قبالا مورد ارزیوابی  . شود زمانی میانجیگری می انداز صورت نسبی از طری  ابعاد چشم مواد مخدر به

 .  قرار نگرفته است

 

 روش

 کنندگان و طرح پژوهششرکت

 06)میانگین سونی   نفر 415دختر دبیرستانی تهران هستند که آموزان  دانش کنندگان پووهش حاضر کلیةشرکت

( 7غرب )منطقه ، (4شرق )منطقه ، (07)منطقه جنوب ، (0از هر ناحیه  شمال )منطقه ، (10/0و انحراف معیار 

ای در  گیوری چندمرحلوه  نفر به روش نمونوه  015نفر و از هر پایه )اول و دو  و سو (  30([ 6و مرکز )منطقه 

 .  مدارس و کالس انتخاب شدند، گیری مناط  آموزشیبا استفاده از واحدهای نمونه، سه مرحله

 

 ابزار

، مرکاندانتوه ، موادوکس ، توسط شورر : (General Self-Efficacy Scaleرر )پرسشنامة خودکارآمدی عمومی ش

اش بورای غلبوه بور     ساخته شد که عقاید فرد مربو  بوه توانوایی  0735جاکوبز و راجرز در سال ، دان -پرنتیس

ای لیکورت )از   آیتم است که بر پایوة مقیواس پونج رتبوه     09شامل . کند گیری می های مختل  را اندازه موقعیت

شورر و  . شووند  ها برای به دسوت آوردن نموره کول جمو  موی      شده و آیتم کامالا موافقم تا کامالا مخالفم( تنظیم
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بکور و  ، (0775، )به نقل از بکور و شوالر   36/1شده از طری  آلفای کرونباخ را  ( اعتبار محاسبه0775همکاران )

در این پووهش . به دست آوردند 36/1را  ( نیز اعتبار درونی0737و کراس ) 3/1( کرونباخ باالی 0775شالر )

 .  محاسبه شد 31/1آلفای کرونباخ برای پرسشنامه خودکارآمدی 

بون پوورات و موک کنوادر سوال      ، بوچر، توسط وید (Addiction Potential Scale) مقیاس آمادگی اعتیاد

( اسوت و  MMPI-2های پرسشنامه چندوجهی مینه سووتا )  این مقیاس یکی از خرده مقیاس. ساخته شد 0775

شوده   های اعتیوادی سواخته   عنوان شاخصی از عوامل شخصیتی همبسته اختالل سنجد که به آمادگی اعتیاد را می

بعضی از سؤاالت درازای پاسخ بله و بعضی . شود سؤال است که با بله و خیر پاسخ داده می 17است و شامل 

در نمونوه عوادی موردان     APS ضرای  پایایی، (0775وید و همکاران ). گیرند درازای پاسخ خیر یک امتیاز می

را برای این مقیاس به دسوت   31/1( ضری  پایایی 5101( وبخشی بوجد و نیک منش )99/1( و زنان )69/1)

 .  محاسبه شد 61/1در پووهش حاضر میزان آلفا . آوردند

توسوط زیمبواردو و   : (Zimbardo Time Perspective Inventory) انداز زموان زیمبواردو   پرسشنامة چشم

-گورای لوذت  حوال ، گرای منفوی  خرده مقیاس شامل گذشته 5آیتم و  56شامل . ساخته شد0777بوید در سال 

 5هوا بوا یوک مقیواس لیکورت       آیوتم . گورای تقودیرنگر اسوت   گورای مثبوت و حوال    گذشته، گراییآینده، طل 

بورای خورده   ، سوال  65توا   05افوراد   در یوک نمونوه از  ، (0777زیمباردو و بوید ). شود گذاری می اینمره درجه

بوازآزمون   -ضری  آلفای کرونباخ در آزمون. را گزارش کردند 35/1تا  94/1ها ضری  آلفای کرونباخ  مقیاس

، 96/1 =گرای مثبوت  گذشته، 9/1=گرای منفی گذشته: توسط زیمباردو و بوید به شرح زیر اعال  گردیده است

در این پووهش آلفوای کرونبواخ   . 31/1=گرا و آینده 95/1طل = لذتگرای حال، 96/1حال گرای تقدیرنگر= 

-گذشته، 64/1آینده ، 95/1طل  گرای لذتحال، 96/1گرای منفی و برای گذشته 31/1ها  برای کل زیرمقیاس

 .  محاسبه شد 65/1و حال گرای تقدیرنگر  61/1گرای مثبت 

 

 ها شیوه گردآوری داده

. طور گروهی در کالس درس به نوجوانوان منتخو  ارائوه شود     ها بهرسشنامهپ، کنندگان پس از انتخاب شرکت

نسوبت بوه مشوارکت    ، هوا  هوای آن  نا  بودن و محرمانه بودن پاسوخ  بی، های مطالعه محق  ضمن اشاره به هدف

هوا(   ها محق  نکات الز  )دسوتورالعمل  پس از توزی  پرسشنامه. داوطلبانه نوجوانان در این پووهش تأکید کرد

باهودف  . هوا پاسوخ دهنود    ها تقاضا شد کوه بوه تموا  مواده     با صدای بلند برای نوجوانان قرائت کرد و از آن را

شوده از   آوری ها و تقویوت اعتبوار نتوایج جمو      های پرسشنامه جلوگیری از سوگیری احتمالی در پاسخ به ماده

هوا بوه افوراد بوه یوک شوکل        رسشونامه ترتی  ارائه پ، لذا. ( استفاده شدcounterbalanceراهکار ایجاد موازنه )

هوای   زمینه حفظ تعوادل و موازنوه در اعتبوار پاسوخ    ، ها بلکه با تغییر در ترتی  ارائه پرسشنامه، یکنواخت نبود

دقیقوه تکمیول    05هوا را در مودت زموان     پرسشنامهآموزان  دانش .ها فراهم شد های پرسشنامه شده به سؤال داده

 . نمودند
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 نتایج

شود ضری  همبستگی پیرسون برای متغیرهای پیشنهادی مدل گوزارش   مشاهده می 0جدول  طور که در همان

 .  شده است

 
 همبستگی متغیرهای پژوهش .5جدول 

 3 2 2 6 1 4 9 7 5 متغیرهای پژوهش

         0 (SE1) بینی موفقیت پیش. 0

        59/1** 0 (SE2باور به توانمندی ). 5

پذیری  مسئولیتمنب  کنترل و . 1

(TS1) 
56/1-** 19/1-** 0       

هووای ارتبوواطی و   مهووارت. 4

 (TS2تکانشگری )
56/1-** 15/1-** 55/1** 0      

     51/1** 45/1** 15/1-** 49/1-** 0 (TP1گرایمنفی ) گذشته. 5

گوورای لووذت طلوو   حووال. 6

(TP2) 
47/1** 45/1** 57/1-** 55/1-** 43/1** 0    

   50/1-** 11/1-** 45/1** 59/1** 05/1-* 05/1-** 0 (TP3آینده ). 9

  05/1-** 09/1-** 51/1** 07/1** 01/1-** 19/1 57/1** 0 (TP4گرایمثبت ) گذشته. 3

 13/1** 41/1** 13/1-** 43/1-** 55/1** 51/1** 54/1-** 14/1- 0 (TP5حال گرای تقدیرنگر ). 7

**P<. 0/01; *P<. 0/05 

 

مودل پیشونهادی در   . اسوتفاده گردیود   AMOS افوزار  برای انجا  تحلیل مسیر از نور  ، مدل در بخش آزمون

بوا اسوتفاده از   . اقودا  بوه اصوالح مودل گردیود     ، لذا برای برازش مودل ، ابتدای تحلیل برازش مطلوبی نداشت

، (CFI)ایشاخص بورازش مقایسوه  ، (df/5χمجذور خی بر درجه آزادی )، (5χ)های مجذور خی  شاخص

و خطای ریشة مجذور میانگین  (AGFI)شاخص نیکویی برازش انطباقی، (GFI)شاخص نیکویی برازش

های  مقایسه شاخص 5جدول . میزان برازش مدل مورد بررسی و تأیید قرار گرفت (RMSEA)تقری  

 . دهد برازش مدل قبل و بعد از اصالح را نشان می

 
 اصالحهای برازش مدل قبل و بعد از  شاخص. 7جدول 

 5χ df/5χ CFI GFI AGFI RMSEA شاخص

 00/1 36/1 71/1 ،71/1 74/5 31/011 قبل از اصالح

 16/1 71/1 ،79/1 79/1 556/5 463/45 بعد از اصالح
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مدل نهایی آزمون شده و برازش شوده را بوا ضورای  مسویر مسوتقیم و غیرمسوتقیم نشوان         5شکل 

 55، در ایون الگوو  . مکنون ازلحاظ آمواری معنوادار بودنود   تمامی ضرای  مسیر بین متغیرهای . دهد می

گیری مخرب نسبت  درصد از واریانس جهت 55، گیری سازنده نسبت به زمان درصد از واریانس جهت

درصد از واریانس گرایش به مصرف مواد از طریو    33همچنین ، ارآمدیکبه زمان از طری  عامل خود

. گیری مخرب نسوبت بوه زموان تبیوین شود      زمان و جهتگیری سازنده نسبت به  جهت، خودکارآمدی

گیری مخرب  درنهایت اثر غیرمستقیم باورهای خودکارآمدی بر گرایش به مصرف مواد از طری  جهت

بوه دسوت آمود کوه      59/1و 53/1گیری سازنده نسبت به زمان به ترتی  برابر با نسبت به زمان و جهت

 . (P<15/1ازلحاظ آماری معنادار هستند )

 

 
 

انداز زمانی در رابطه میان خودکارآمدی و گرایش  های چشم مؤلفهمندی نسبی مدل واسطه. 7شکل 

 به سوءمصرف مواد مخدر
 

 گیری بحث و نتیجه

انداز زموانی در رابطوه بوین خودکارآمودی و گورایش بوه        طورکلی نتایج مطالعه از واسطه مندی نسبی چشم به

، مسویر خودکارآمودی  ، مطالعوه حاضور بور مبنوای تحلیول مسویر      در . کنود  سو مصرف مواد مخدر حمایت می

، گورای تقودیرنگر(  حوال ، گورای لوذت طلو    حوال ، گورای منفوی  گیری مخرب نسبت به زمان )گذشوته  جهت

. دار شود  گرایی( و گرایش به مصرف مواد معنیگرای مثبت و آیندهگیری سازنده نسبت به زمان )گذشته جهت

گیری سازنده نسوبت   گیری مخرب نسبت به زمان و افزایش جهت هش جهتتوان گفت خودکارآمدی با کا می

( مبنوی  5105نتایج پووهش حاضر با نتایج ارکیدی و دافنر ). دهد به زمان گرایش به مصرف مواد را کاهش می

( مبنوی  5117و آداموز ) ارتبا  بین وضعیت خطر و سالمت ذهنی نوجوانانانداز زمانی در  مندی چشمبر واسطه

اقتصادی و دو رفتار مرتبط با سالمت -انداز زمانی در رابطه میان وضعیت اجتماعیمندی نسبی چشمسطهبر وا

 . همخوانی دارد، یعنی سیگار کشیدن و فعالیت فیزیکی
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تکانشگری و عد  نگرانوی دربواره پیامودهای    ، طل  گرای لذتگیری حال های که افراد دارای جهت یکی از ویوگی

طور موداو  بورای آینودهو اهوداف      که افراد خودکارآمد به این درحالی است . (0777، اردو و بویداعمالشان است )زیمب

وقتی گرایش به زمان حوال و لوذت طلبوی در    ، ترتی  این به. (5105، کنند )عزیزلی و همکاران ریزی می بلندمدت برنامه

ریوزی بورای آینوده و     گور مجوالی بورای برناموه    آید زیورا دی  فرد باال باشد به همان نسبت خودکارآمدی در فرد پایین می

از طرفوی سو مصورف   . آید های مختل  به وجود نمی رسیدن به اهداف و باور به توانایی خود در رویارویی با موقعیت

هوای فووری و عود      گیری از لذت های جدید و بهره ها و محرک تواند یکی از نتایج جستجوگری هیجان مواد مخدر می

بر ایون اسواس   . باشد، (5114، گیری است )بونیول و زیمباردو های افراد دارای این جهت که از ویوگی توجه به پیامدها

شوود و در   گرایوی و لوذت طلبوی موی    ریزی برای آینده باعوث کواهش حوال    توان گفت که فرد خودکارآمد با برنامه می

هوای   یا اینکوه حوداقل بوه دنبوال راه    های مخربی مانند مصرف مواد مخدر نخواهد بود و  ها و محرک جستجوی هیجان

گورای  گیری حال فرد دارای جهت. هیجان خواهی و لذت طلبی خواهد بود، تری برای ارضای حس جستجوگری سالم

)بونیوول و  . کننود  کنترل سرنوشت او را تعیین موی  امیدی به آینده ندارد و اعتقاد دارد که نیروهای غیرقابل، تقدیرنگر باال

ترتیو    ایون  بوه . کنود  توان انتظار داشت چنین فردی هیچ تالشی برای رسویدن بوه اهودافش نموی     می .(5114، زیمباردو

آمیوز کسو     کننده خودکارامدی یعنی دستیابی افراد بوه اهوداف و تجوارب موفقیوت     احساس خودکنترلی و عامل تعیین

خوودکنترلی کوه در   ، گورای تقودیرنگر  البنابراین با افزایش ح؛ آید شود و به دنبال آن خودکارآمدی در فرد پایین می نمی

کند ممکن اسوت سو مصورف موواد     یابد و وقتی خودکنترلی کاهش پیدا می در فرد کاهش می، خودکارآمدی نقش دارد

گرای منفی نگورش بدبینانوه نسوبت بوه تجوارب      گیری گذشته افراد دارای جهت. توجهی افزایش یابد طور قابل مخدر به

آمیوز   بنابراین از یکی از مناب  خودکارآمدی یعنوی داشوتن تجوارب موفقیوت    ، (5114، مباردوگذشته دارند )بونیول و زی

هنگوا  تنیودگی فورد    . یابود  تنیدگی افوزایش موی  ، وقتی خودکارآمدی در فرد پایین باشد. ( محرو  هستند5105، )بندورا

آسوانی   دهد اما فرد ناتوان و ناکارآمود بوه   تالش بیشتری برای مقابله و کنار آمدن با مشکالتش انجا  می، توانمند وکارامد

عنووان   ممکون اسوت مصورف موواد مخودر بوه      . (0779، کنود )بنودورا   شده و احساس اضطراب و افسردگی می تسلیم

گیوری انگیوزه کوه عامول اصولی       باورها در شکل. راهبردی برای کاهش تنش و آشفتگی و افسردگی در فرد به کار رود

خودکارآمودی  . (0779، کننود )بنودورا   نقش مهمی ایفا می، برای رسیدن به هدف است تالش و تقویت رفتارهای انسان

ریوزی   فردی که انگیزه دارد برای رسیدن به هدفش برناموه . (5113، یکی از مؤثرترین عوامل ایجاد انگیزه است )شوارتز

، موراه اسوت )بونیوول و زیمبواردو    ریزی برای اهداف آینوده و بلندمودت ه   گرایی با تالش و برنامه آیندهدرواق  . کند می

شوود و هموواره    فرد به موفقیت خوود امیودوار اسوت بنوابراین افسورده نموی      ، ریزی برای اهداف به دنبال برنامه. (5114

ترتی  باورهوای خودکارآمودی بوه عنووان عامول ایجواد انگیوزه در فورد و          این به. تفکرات و نگرش مثبتی به آینده دارد

بوه نظور   . کنود  گرایی در فرد رشد پیدا می کند و آینده امیدواری را در فرد تقویت می، ن به اهدافریزی برای رسید برنامه

گرایوی پوایینی دارد زیورا توانوایی در نظور گورفتن عواقو  و نتوایج          کند آینده رسد فردی که مواد مخدر مصرف می می

عنووان موانعی    تواند بوه گرایی می ترتی  آینده این به. احتمالی اقدامات حال حاضر و به تأخیر انداختن لذت حال را ندارد

گرا دارد در رفتارهایی که بوه سوالمت او    انداز زمانی آینده طورکلی فردی که چشم به. برای مصرف مواد مخدر عمل کند

و  گور  ، گرای مثبتنگرش کلی مثبوت  انداز زمانی گذشته چشم. (0777، شود )زیمباردو و بوید درگیر نمی، زند آسی  می
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نفوس پوایینی    رود فردی که عوزت  انتظار می. کند ( را منعکس می0777، نفس باال )زیمباردو احساسی به گذشته و عزت

نفس پایین در جریوان زنودگی اجتمواعی او و روابوط بوا افوراد        کند زیرا این عزت گیری  دارد از خانواده و دوستان کناره

ها و تجربیات شخصی که درگذشته داشته احساس مثبتوی نخواهود    نبنابراین دیگر نسبت به آ؛ گرفته است گذشته شکل

منودی از اقنواع    باعوث بهوره  ، نفوس  توان گفت گذشته گرای مثبت و در کنار آن افزایش عزت می، بر این ترتی . داشت

نفس پایین باشد ممکن است فورد سو مصورف    ترتی  اگر عزت این به. شود اجتماعی و ایجاد احساس خودکارآمدی می

 .  عنوان راهی برای جبران این حس انزوا انتخاب کند واد مخدر را بهم

گیوری   توان با کمک گرفتن از مناب  و آگواهی از رونود شوکل    می، انداز زمانی با مشخص شدن نقش میانجیگر چشم

داخالتی امید است با اجورای مو  . زمان بر خودکارآمدی نیز تأثیر گذاشت عالوه بر گرایش به مصرف مواد مخدر هم،  آن

. انداز زمانی گامی نوو در جهوت پیشوگیری از سو مصورف موواد مخودر در نوجوانوان برداشوته شوود          در حوزه چشم

بنوابراین بایود   ، شوده  عنوان افراد نمونه اسوتفاده  محدودیت اصلی پووهش حاضر این است که فقط از دختران نوجوان به

نتوایج پوووهش   ، هودف پیشوگیری از سو مصورف موواد مخودر      شود با پیشنهاد می. در تعمیم نتایج بیشتر احتیا  نمود

هوای تأثیرگوذار    نبخش عنوا به وپرورش های آموزشی سازمان آموزش های فرزندپروری والدین و برنامه حاضر در برنامه

 .  انداز زمانی متعادل گنجانده شود بر سالمت روان نوجوانان جهت ایجاد چشم
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