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چکيده

در یک دهه اخير اس��تفاده از مواد محرک درحال تبدیل به یک مس��أله جدي در بعد س��المت عمومي است. دراین شرایط تصویر مصرف مواد از 
مصرف صرف مخدرها به س��مت مصرف توأم مخدر و محرک درحال تغيير اس��ت. پژوهش مذکور بر آن است تا به مقایسه ميزان حرمت خود، 

خودکارآمدي و خودتنظيمي در افراد وابسته به مواد افيوني، مواد محرک و افراد عادي بپردازد.
روش بررس��ي: این پژوهش از نوع مش��اهده اي، توصيفي- تحليلي و علي مقایسه اي اس��ت. نمونه در گروه مطالعه 108 نفر )70 نفر وابسته به 
مواد افيون و 38 نفر وابسته به مواد محرک( که به صورت دردسترس انتخاب شدند و گروه مقایسه 106 نفر از افراد عادي که به صورت تصادفي 

انتخاب شدند.
يافته ه��ا: بي��ن حرمت خ��ود و خودکارآم��دي (P<0/01،r=0/48)، بين حرمت خود و خ��ود تنظيمي (P<0/01،r=0/55) و بي��ن خودکارآمدي و 
خودتنظيمي (P<0/01،r=0/55) هم بستگي مثبت و معني داري وجود دارد. افراد وابسته به مواد افيوني، افراد وابسته به مواد محرک و افراد عادي 
در ميزان حرمت خود، خودکارآمدي و خودتنظيمي به صورت معني داري متفاوتند. ميزان حرمت خود افراد وابسته به مواد )افيوني و محرک( به 
طور معني داري کمتر از افراد عادي است ولي بين دو گروه وابسته به مواد افيوني و مواد محرک درميزان حرمت خود تفاوت معني داري وجود 
ندارد. هم چنين در متغير خودکارآمدي، بين افراد وابس��ته به مواد افيوني و افراد عادي تفاوت معني داري وجود دارد ولي بين افراد وابس��ته به 
موادمحرک و افراد عادي تفاوت معني داري مش��اهده نش��د. نتایج نشان داد که افراد وابسته به موادمحرک و افراد عادي از خودتنظيمي پایين تري 
برخوردارند. بنابراین، مي توان نتيجه گرفت حرمت خود، خودکارآمدي و خودتنظيمي یک سپرمحافظتي در پيشگيري از رفتارهاي خطرناک مانند 

مصرف مواد هستند.
نتيجه گيري: از آن جایي که  عوامل متعددي در ش��روع و تداوم مصرف مواد نقش دارند لذا، مقایس��ه س��ه نوع مش��تقات خود )حرمت خود، 

خودکارآمدي و خودتنظيمي( براي شناسایي عوامل زمينه ساز جهت پيشگيري و درمان  ضروري به نظر مي رسد.
کليد واژه ها: وابسته به مواد افيوني، وابسته به مواد محرک، حرمت خود، خودکارآمدي، خودتنظيمي
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پژوهشی

مقدمه

اعتیادب��ه موادمخ��در1 به عنوان  پدیده اي زیس��تي � اجتماعي � رواني 
یك��ي از غ��م انگیزترین تراژدي هاي انس��ان معاصر اس��ت ک��ه تبعات 
بس��یار ناخوش��ایند اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي دارد. رابطه اعتیاد با 

1 drug addiction

مس��ایل اجتماعي ارتباطي دو جانبه اس��ت. از یك س��و اعتیاد، جامعه 
را به رکود و انحطاط مي کش��اند و از س��وي دیگر پدیده اي اس��ت که 
ریش��ه در مس��ائل اجتماعي، اقتصادي و فر هنگ��ي جامعه دارد. اعتیاد 
گرایش فرد را به اصول اخالقي و معنوي و ارزش هاي اجتماعي کاهش 
مي دهد. به طوري که آس��یب شناس��ان اجتماعي، اعتی��اد را به مثابه 
))جنگ ش��یمیایي خانگي(( و ))جنگ بدون مرز(( مي دانند. در س��ال 
1950 س��ازمان ملل، اعتیاد را چنین تعریف کرده است: اعتیاد به مواد 
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مخدر عب��ارت از مس��مومیت تدریجي یا عادي که به علت اس��تعمال 
م��داوم ی��ك دارو اعم از طبیعي ی��ا ترکیبي ایجاد مي ش��ود و به حال 
ش��خص و اجتماع زیان آور است )1(. معتاد2 فردي است که از راه هاي 
گوناگون نظیر خوردن،کش��یدن، تزریق و استنش��اق، یك یا چند ماده 
مخ��در را با هم و به ص��ورت مداوم مصرف مي کن��د و در صورت قطع 
آن، با مس��ایل جس��ماني، رفتاري یا هر دو مواجه مي ش��ود )2(. مواد 
مخدر را بر اس��اس تأثیر بر روي رفتار به چهار دس��ته تقسیم مي کنند: 
1- س��رکوب کننده ها3،  2- محرک ها4، 3- مواد افیوني5، 4- کانابیس 
و توه��م زاها. افیون ها ش��امل موادي از قبیل تری��اک، مورفین، کراک، 
کدیین و هرویین مي ش��ود که داراي اثرات مخدر بوده، یعني درد زا و 
خواب آور هس��تند. دسته اي از مواد اعتیادآور محرک ها هستند که هم 
ریشه طبیعي دارند و هم ریشه صنعتي � شیمیایي. این گروه از داروها 
به عن��وان محرک، ایجاد کنن��ده ي هیجان و انرژي هس��تند و موجب 
تحریك فعالیت سلس��له اعصاب مرکزي مي ش��وند. از ش��ایع ترین مواد 
روان گرداني که اس��تفاده مي شوند ش��امل کافئین، نیكوتین، کوکایین 
و آمفتامین ها6 مي ش��وند، آمفتامین ها ب��ا نام هاي مختلف خارجي مثل 
اسپید7، آیس8، شیشه9، کریس��تال، آکستیسي10، میتسي بوشي11 و ... 
به کار برده مي ش��وند. پژوهش هاي انجام ش��ده در اکثر کشورها حاکي 
از آن اس��ت که عوامل مختلفي در ش��روع و ت��داوم اعتیاد نقش دارند 
ک��ه مهم ترین آن ها عبارت از: عوامل ف��ردي، یعني وجود یا عدم وجود 
ویژگي هاي ش��خصیتي که فرد را در مقابل آن آس��یب پذیر مي س��ازد 
حرم��ت خود پایین، هیجان خواهي باال، عدم اب��راز وجود نه گفتن و...  
عوامل اجتماعي نظیر: والدین معتاد، عدم کنترل والدین، در دس��ترس 
بودن مواد افیوني، وجود هم س��االن معتاد و... )3(. یكي از عوامل فردي 
و عم��ده در پیدای��ش اعتیاد در جوانان و نوجوان��ان حرمت خود پایین 
اس��ت و تحقیقات نش��ان داده که با افزایش حرمت خود، س��وء مصرف 
مواد کاه��ش مي یابد )4(. ازجمله خصوصیات افراد معتاد در مقایس��ه 
ب��ا افراد عادي، حرمت خود پایین اس��ت. از نظرکوپراس��میت )1967( 
حرمت خود به ارزشیابي فرد نسبت به خود اشاره داردکه بیانگر نگرشي 
از موافقت و پذیرش و یا عدم موافقت نس��بت ب��ه قابیلیت ها، موفقیت 
و ارزش خود مي باش��د ک��ه معموالً فرد این ارزش��یابي راحفظ مي کند 
)5(. پژوهش ها نش��ان داده اند که حرمت خود پایین با مصرف س��یگار 
)10،9،8،7،6( و مصرف الكل )8،7،6( و هم چنین با س��وء مصرف مواد 
)10،11،13،12( ارتباط دارد. افراد وابس��ته به مواد آمفتامین به منظور 
افزای��ش خلق و خو و حرمت خود از این گروه مواد اس��تفاده مي کنند، 
ع��الوه بر ای��ن، آن ها از مت آمفتامین بیش��تر به منظ��ور جلوگیري از 

2 Addicted
3 depressants
4 Stimulants
5 opiates
6 amphetamines
7 speed
8 ice
9 glass
10 ecstasy
11 mitsibushis

هیجانات نا خوش��ایند، اجتناب از درد فیزیكي و خوش بودن با دیگران 
استفاده مي کنند  )14( عالوه بر حرمت خود، خود کارآمدي )اطمینان 
داشتن نسبت به توانایي هاي خود( با کنترل استفاده از مواد رابطه دارد 
)6(. بندورا )1977(، در نظریه ش��ناختي � اجتماعي خود کارآمدي را، 
احساس شایستگي، کفایت و قابلیت کنار آمدن با زندگي و ادراک افراد 
از می��زان مهاري که بر زندگي خود دارن��د، تعریف مي کند )15(. خود 
کارآمدي ادراک ش��ده بر مراحل مختلف تغییر رفتار سوء مصرف مواد 
تاثیر مي گذارد. بدین گونه که خود کارآمدي ادراک ش��ده مي تواند در 
تالش اولیه جهت غلبه بر مصرف مواد موفقیت در دستیابي به تغییرات 
مطلوب، بهبودي پس از ترک و حفظ طوالني مدت زندگي عاري از مواد 
نق��ش مهمي ایفا کند. مصرف کنندگاني که از خود کارآمدگي  پاییني 
برخوردار هس��تند، از پروس��ه درمان اجتناب مي کنن��د و یا در صورت 
درم��ان، زماني ک��ه زود نتیجه  نگرفتند، درم��ان را رها مي کنند )16(. 
در نتیج��ه مي توان گفت که خ��ود کار آمدي مي تواند نقش  موثري در 
پیش��گیري، ترک و بهبودي س��وء مصرف مواد داشته باشد. یكي دیگر 
از مش��تقات خود، که ارتباط نزدیكي  با مصرف مواد دارد، س��ازه خود 
تنظیمي اس��ت. خود تنظیمي هیجاني عبارت اس��ت از توانایي کنترل، 
تعدیل و تطبیق  هیجانات، تكانه ها یا امیال خود )17(. کوپر12 )1994( 
اعتقاد دارد که هیجانات  منفي یكي از عوامل برانگیزاننده مصرف مواد 
اس��ت و داش��تن خود تنظیمي مي تواند به عنوان یك مكانیسم مقابله 
جهت پیش��گیري از مصرف مواد عم��ل کند )18(. خود تنظیمي پایین  
ف��رد را در جه��ت  مقابله با مصرف مواد آ س��یب پذیر مي س��ازد. زیرا 
افرادي ک��ه از خود تنظیمي ضعیفي برخوردارند، فاقد مهارت هاي الزم  
براي تنظیم هیجانات خود هس��تند و براي تنظی��م رفتارهاي هیجاني 
خود  عمدتاً  بر ساختارهاي بیروني تكیه مي کنند. افرادي که مي توانند 
رفت��ار خود را تنظیم نمایند، وابس��تگي کمتري ب��ه مواد پیدا مي کنند 
)19(. ورد جو � گارس��یا  و هم��كاران )2007( معتقدند، افرادي که به 
انواع مواد وابس��تگي دارند اغلب عالئم پ��ردازش هیجان معیوب، خود 
تنظیم��ي و تصمیم گیري پاییني از خود ب��ه نمایش مي گذارند )20(. 
م��اگار و همكاران )2008( به این نتیجه رس��یدند که مهارت هاي خود 
تنظیمي هیجاني پایین با رفتارهاي خطر ساز مانند مصرف سیگار رابطه 
معناداري دارد و خود تنطیمي شناختي پایین منجر به افزایش ارزیابي 
نادرس��ت شناختي رفتارهاي خطرناک مي ش��ود )17(. طبق گزارشات 
درس��ال 1382، سن آغاز مصرف مواد مخدر در ایران به 14تا 16 سال 
رس��یده است و س��االنه 10% به تعداد معتادان افزوده مي شود. مطالب 
ذکر شده نشان مي دهد که حرمت خود، خودکارآمدي و خود تنظیمي 
به عنوان مش��تقات "خ��ود" مي تواند به عنوان عوامل اثرگذار در س��وء 
مصرف مواد باشند. به همین دلیل پژوهشگر در پي پاسخ به این سوال 
است که آیا بین س��ه نوع مشتقات خود )حرمت خود، خودکارآمدي و 
خودتنظیمي( در افراد وابس��ته به مواد افیوني، وابسته به مواد محرک و 

افراد عادي تفاوت وجود دارد؟   

12 Cooper

مقایسه ميزان حرمت خود، خودكارآمدي و خود تنظيمي در افراد وابسته به مواد افيوني، مواد محرک و افراد عادي
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روش بررسي

این پژوهش از نوع مش��اهده اي، توصیفي � تحلیلي و علي مقایس��ه اي 
اس��ت. جامع��ه آم��اري این پژوه��ش عبارتن��د از کلیه اف��رادي که به 
کلینیك هاي ترک اعتیاد منطقه 17 شهر تهران )حكیم، زیتون و بابك( 
که در پاییز و زمس��تان 1390 مراجعه کرده اند، مي باشد. فقط افرادي 
جزء این جامعه آماري پذیرفته شدند که دامنه سني آنان بین 20 تا60 
س��الگي، حداقل تحصیالت ابتدایي و مدت وابستگي آن ها به مواد 2 تا 
10 س��ال بوده و حداقل یك هفته از مرحله درمان آن ها گذشته باشد. 
روش نمونه گیري از نوع نمونه گیري در دسترس انتخاب شدند. تعداد 
نمون��ه یك گروه 108 نفري )70 نفر وابس��ته به م��واد افیون و 38 نفر 
وابس��ته به مواد محرک( و یك  گروه  106نفري اس��ت که سابقه هیچ 
گونه وابستگي یا سوءمصرف مواد نداشتند. و براساس متغیرهاي کنترل 

سن، جنس و تحصیالت همتا و انتخاب شدند.
ابزاره��اي ب��ه کاررفته ب��راي گردآوري داده ه��ا عبارت بودن��د از: الف: 
پرس��ش نامه حرمت خود روزنبرگ )1985(: براي اندازه گیري حرمت 
خود از مقیاس 10 گوی��ه اي حرمت خود روزنبرگ )1985( با طیف 4 
درجه اي استفاده شده اس��ت. رجبي و بهلول )1386( قابلیت اعتماد و 
اعتبار این مقیاس را با استفاده از آلفاي کرونباخ 84% و در این پژوهش 
89% به دس��ت آم��د. ب: پرس��ش نامه خودکارآمدي ش��رر و همكاران 
)1998(: این پرس��ش نامه 17 گویه و پنچ طیف دارد. ش��ررو همكاران 
معتقدند که این مقیاس سه جنبه از رفتار شامل میل به آغازگري رفتار، 
میل به گسترش تالش براي کامل کردن تكلیف و مقاومت در رویارویي 
ب��ا موانع را اندازه گیري مي کند. اعتبار ای��ن مقیاس در پژوهش براتي 
)1376( با اس��تفاده از روش همبستگي بین مقیاس هاي خودکارآمدي 
و مقی��اس کنترل بیروني � دروني 79%، به دس��ت آم��ده و پایایي آن 
نیز برابر با 81% گزارش ش��ده اس��ت. در پژوهش حاضر قابلیت اعتماد 
پرس��ش نامه خودکارآمدي شرر و همكاران به شیوه آلفاي کرونباخ برابر 

با 90% به دست آمد. 
پرس��ش نامه خ��ود تنظیم��ي ب��راون، میلروالندوس��كي )1999(: این 
پرس��ش نامه دربرگیرنده 63 گویه که 7 مولفه را مي سنجد که عبارتند 
از: دریافت اطالعات مناسب، ارزیابي اطالعات و مقایسه آن با هنجارها، 
هدایت کردن تغییرات، جستجوي گزینه ها، طرح ریزي، اجراي برنامه، 
ارزیابي اثربخشي برنامه. براون میلر و الندوسكي )1999( قابلیت اعتماد 
پرس��ش نامه را به ش��یوه آزمون � پس آزمون و آلفاي کرونباخ بین 83 
مصرف کننده الكل به ترتیب 94%و 91% به دس��ت آوردند. در پژوهش 
حاضر قابلیت اعتماد پرس��ش نامه خودتنظیمي به روش آلفاي کرونباخ 
ب��راي خرده مقیاس هاي دریافت اطالعات مناس��ب، ارزیابي اطالعات و 
مقایس��ه آن با هنجارها، هدایت کردن تغییرات، جس��تجوي گزینه ها، 
طرح ریزي، اجراي برنامه، ارزیابي اثربخشي برنامه و کل پرسش نامه به 
ترتیب برابر با 79% 60% 63% 77% 76% 66% 72% 91% به دست آمد. 

يافته ها

مالحظه نتایج یافته هاي توصیفي به دس��ت آمده از اطالعات  جمعیت 
ش��ناختي در ای��ن تحقیق نش��ان مي دهد، از تعداد نمون��ه 214 نفري 
پژوهش، )حدود 32 درصد( وابس��ته به مواد افیوني، )حدود 18 درصد( 
وابسته به مواد محرک و  )حدود 50 درصد( هیچ نوع وابستگي به مواد 
ندارند. 189 نفر مرد )66 نفر وابس��ته به مواد افیوني، 38 نفر وابس��ته 
به مواد محرک و 85 نفر عادي( و 25 نفر زن )4 نفر وابس��ته به افیون 
و 21 نف��ر عادي( بودند. 66 نفر آن ها مجرد بودند. تعداد 12 نفر داراي 
تحصیالت ابتدای��ي، 75 نفر داراي تحصیالت راهنمایي و دبیرس��تان، 
87 نف��ر داراي تحصیالت دیپلم و فوق دیپلم، 40 نفر داراي تحصیالت 
لیس��انس و باالتر بودند. نكته قابل توجه این اس��ت که 28 نفر )حدود 
73 درصد افراد وابس��ته به مواد محرک( از 38 نفر، تحصیالت دیپلم و 
باالتر داشتند. 28 نفر بي کار، 32 نفر کارگر، 99 نفر داراي مشاغل آزاد 
و بازاري، 52 نفر داراي ش��غل هاي نظامي، پرستاري، معلمي، کارمندي 
و مش��اغلي از این قبی��ل بودند. 3 نفر از افراد ع��ادي مدیران دولتي یا 
خصوصي بودند و در نهایت هیچ کدام از افراد نمونه پزش��ك یا اس��تاد 
دانش��گاه نبودند.12 فرد وابسته به مواد افیوني و 5 فرد وابسته به مواد 
محرک سیگار نمي کشند. 18 نفر )14 فرد وابسته به افیون و 4 وابسته 
به مواد محرک( گاه گاهي سیگار مي کشند و در نهایت 73 نفر )44 فرد 
وابسته به افیون و 29 فرد وابسته به محرک( مصرف روازنه دارند. همان 

طور یكي از مالک هاي انتخاب افراد عادي عدم مصرف سیگار بود.
یافته ه��اي این پژوهش از دو قس��مت آمار توصیفي و آمار اس��تنباطي 
تشكیل مي شود. جدول آمار توصیفي به صورت زیر که شامل میانگین، 

انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره است، تنظیم شده است.
جدول شماره 1 نشان مي دهد که میانگین نمرات افراد عادي در متغیر 
حرمت خود باالتر از دو گروه وابسته به مواد افیوني و مواد محرک است 
و در دو متغیر خودکارآمدي و خود تنظیمي افراد وابسته به مواد محرک 
نمرات باالتري نس��بت به افراد وابسته به مواد افیوني گرفتند. مالحظه 

جدول ماتریس هم بستگي نشان مي دهد.
1. بی��ن حرم��ت خود و خودکارآمدي با اطمین��ان 99% رابطه مثبت و 
معن��ي داري وجود دارد. بدی��ن معني که هرچه اف��راد از حرمت خود 

باالتري برخوردار باشند، خودکارآمدي آن ها نیز باالتر است 
.)r= 0/48، p< 0/01(

2. بی��ن حرمت خود و خود تنظیم��ي  رابطه مثبت و معني داري وجود 
دارد. افرادي که از حرمت خود باالیي برخوردارند، مهارت خود تنظیمي  

 .)r= 0/55، p< 0/01( باالتري دارند
3. بی��ن خودکارآم��دي و خ��ود تنظیمي  هم بس��تگي مثب��ت و معني 
داري وج��ود دارد. اف��رادي که ب��ه توانایي هاي خود اطمین��ان دارند، 
 مهارت ه��اي خ��ود تنظیمي  باالیي نی��ز از خود به نمای��ش مي گذارند

)r= 0/72، p< 0/01(. بیشترین رابطه بین خود تنظیمي و خودکارآمدي 
است و کمترین رابطه بین خودکارآمدي و حرمت خود است.
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براي برقراري مفروضه همس��اني واریانس هاي خطاي گروه ها از آزمون 
لوین استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول  زیر درج شده اند.

آزمون لوین جهت براب��ري واریانس هاي خطا براي متغیر حرمت خود، 
خودکارآمدي وخود تنظیمي نشان مي دهد که مفروضه برابري واریانس 

خطا براي متغیرها رعایت گردیده اس��ت. در نتیجه با اطمینان مي توان 
نتیجه را تعمیم داد.

نتای��ج جدول 4 نش��ان مي دهد که مقادی��ر F=25/51 در حرمت خود، 
F=12/86 در خودکارآم��دي و F=11/56 در خ��ود تنظیمي با اطمینان 

99% معنادار است و فرضیه ي اصلي پژوهش مبني بر وجود تفاوت بین 
افراد وابسته به مواد افیون، مواد محرک و افراد عادي در میزان حرمت 

خود، خودکارآمدي و خود تنظیمي تأیید مي شود. 

بحث 

هدف اصلي این پژوهش مقایس��ه می��زان حرمت خود، خودکارآمدي و 
خود تنظیمي در افراد وابسته به موادافیوني، مواد محرک و افراد عادي 

بود.
فرضیه ه��اي پژوهش :فرضیه1-  بین افراد وابس��ته به مواد افیون، مواد 

محرک و افراد عادي در میزان حرمت خود تفاوت وجود دارد.
فرضیه 2- بین افراد وابس��ته به مواد افیون، مواد محرک و افراد عادي 

در میزان خودکارآمدي تفاوت وجود دارد.
فرضیه 3- بین افراد وابس��ته به مواد افیون، مواد محرک و افراد عادي 

در میزان خود تنظیمي تفاوت وجود دارد

فرضيه 1 : بین افراد وابس��ته به مواد افیوني، مواد محرک و افراد عادي 
در میزان حرمت خود تفاوت وجود دارد.

نتایج حاصل از تحلیل واریانس نش��ان داد که بین افراد وابسته به مواد 

ج��دول1� ش��اخص توصيف��ي متغيره��اي حرم��ت خ��ود، 
خودکارآمدي و خودتنظيمي  به تفکيک گروه نمونه

انحراف ميانگينگروهمتغير
معيار

کم ترين 
نمره

باالترين 
نمره

حرمت خود

وابسته به 
5/281037 24/07افیون

وابسته به 
25/785/961035محرک

29/785/191540عادي

خودكارآمدي

وابسته به 
53/5111/371872افیون

وابسته به 
63/3610/314585محرک

59/90102982عادي

خودتنظیمي

وابسته به 
198/2128/12129252افیون

وابسته به 
220/6828/42159268محرک

213/7323/34158269عادي
N= 214

جدول2� ماتريس هم بستگي متغيرهاي  پژوهش

خودتنظیميخودكارآمديحرمت خودمتغیرها

|حرمت خود

|48 /.**خودكارآمدي

| 72/.**55/.**خودتنظیمي

214 =N      p>0/01 **

جدول3� آزمون لوين براي برابري واريانس ها

معني داريدرجه آزادي2درجه آزاديF1متغیرهاي وابسته

حرمت خود
خودكارآمدي
خودتنظیمي

0/0
0/ 65
1/42

2
2
2

211
211
211

0/96
0/51
0/24

جدول4� نتايج تحليل واريانس يک راهه: مقايس��ه گروه ها در 
حرمت خود، خودکارآمدي، خودتنظيمي

نوع سوم 
مجموع 
مجذورات

درجات  
آزادي

میانگین 
سطح F نسبتمجذورات

معناداري

1467/982733/9925/510/000بین گروهي

6070/9621128/77درون گروهي

7538/95213كل

2849/0621424/5312/860/000بین گروهي

12263/38211110/72درون گروهي

26212/44213كل

15530/2427765/1211/560/000بین گروهي

141659/06211671/37درون گروهي

157189/3213كل

مقایسه ميزان حرمت خود، خودكارآمدي و خود تنظيمي در افراد وابسته به مواد افيوني، مواد محرک و افراد عادي
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افیوني، افراد وابسته به مواد محرک و افراد عادي در میزان حرمت خود 
تفاوت معني داري وجود دارد. براي پي بردن به مقایس��ه هاي دو به دو 
گروه ها نتایج حاصل از آزمون شفه نشان داد که بین افراد عادي و افراد 
وابس��ته به مواد )افیوني و محرک( در میزان حرمت خود تفاوت معني 
داري وج��ود دارد ولي بین دو گروه وابس��ته به م��واد افیوني و محرک 
تفاوت معني داري وجود ندارد. مالحظه جدول 1 )جدول شاخص هاي 
توصیف��ي( نش��ان مي دهد که حرمت خ��ود افراد عادي باالت��ر از افراد 
وابس��ته به مواد )افیوني، محرک( است. با مروري بر پژوهش هاي انجام 
ش��ده در مي یابیم که محققان عمدتاً حرمت خود را در بین افراد عادي 
و اف��راد وابس��ته به مواد افیوني مطالعه کرده ان��د و متغیر مذکور را در 
بین افراد وابسته به محرک بررسي نكرده اند. کفاشیان )1380( معتقد 
اس��ت که یكي از عوامل فردي و عمده در پیدایش اعتیاد در جوانان و 
نوجوانان حرمت خود پایین اس��ت و تحقیقات نش��ان داده است که با 

افزایش حرمت خود، سوء مصرف مواد کاهش مي یابد )4(.
یافته پژوهش حاضر با نتایج پژوهش هاي )10،11،13( هم خوان است. 
هم چنین افراد از مواد محرک )آمفتامین( به منظور افزایش خلق و خو 
و حرمت خود استفاده مي کنند. عالوه براین آن ها از مت آمفتامین بیشر 
به منظور جلوگیري از هیجانات ناخوش��ایند، اجتناب از درد فیزیكي و 
خوش بودن با دیگران استفاده مي کنند )14(. یكي از هدف هاي پژوهش 
حاضر مقایس��ه بین افراد وابس��ته به مواد افیوني و مواد محرک بود. هر 
چند که افراد وابس��ته به م��واد محرک از حرمت خود نس��بتاً باالتري 
برخوردار بودند ولي تفاوت معني دار نبود. محقق در هنگام جمع آوري 
داده ها دریافت که بیشتر افراد وابسته به مواد محرک ابتدا سابقه مصرف 
مواد افیوني داش��ته اند و دلیل اس��تفاده از محرک ها )شیشه( را خوش 
بودن، افزایش هوشیاري و افزایش توانایي ذکر مي کردند و معتقد بودند 
که مواد افیوني حالت سرخوش��ي و نش��ئگي گذش��ته را نمي دهد و از 
طریق مصرف شیشه این کمبودها را جبران مي کردند. بنابراین تأثیرات 

شیشه باعث مي شد که تا حدي حرمت خود آن ها باالتر رود.

فرضيه 2:  بین افراد وابسته به مواد افیوني، مواد محرک و افراد عادي 
در میزان خودکارآمدي تفاوت وجود دارد.

نتای��ج حاصل از تحلیل واریانس نش��ان داد که بی��ن گروه ها در میزان 
خودکارآم��دي تفاوت معن��ي داري وجود دارد و جدول ش��اخص هاي 
توصیفي و نتایج آزمون ش��فه نش��ان داد که میزان خودکارآمدي افراد 
عادي و افراد وابس��ته به مواد محرک به مراتب باالتر از افراد وابسته به 
مواد افیوني اس��ت. ولي بین دو گروه وابس��ته به م��واد محرک و عادي 
تفاوت معني دار نیست. پژوهش هایي که به بررسي رابطه خودکارآمدي 
با س��وء مصرف مواد پرداخته اند، حاکي از نقش خودکارآمدي در بروز، 
پیشگیري و پرهیز از مصرف مواد است. براساس دیدگاه بندورا )1997( 
خودکارآمدي ادراک شده مي تواند در تالش اولیه جهت غلبه بر مصرف 
مواد، موفقیت در دس��تیابي به تغییرات مطلوب، بهبودي پس از ترک و 
حفظ طوالني مدت زندگي عاري از مواد نقش مهمي  ایفا کند. عالوه بر 

این مصرف کنندگاني که از خودکارآمدي پاییني برخوردار هس��تند، از 
فرایند درمان اجتناب مي کنند و یا پایداري کمي دارند )16(. براس��اس 
اظه��ارات فوق درمي یابیم که خودکارآمدي ه��م در پرهیز از مصرف و 
هم در ت��رک مواد نقش دارد. اف��رادي که در خ��ود توانایي واطمینان 
جهت غلبه بر موانع و مش��كالت زندگ��ي نمي بینند و توان مقاومت در 
آن ه��ا ضعیف اس��ت، به جاي حل مس��ائل و چالش ها س��عي مي کنند 
از آن ه��ا دوري کنن��د و با توج��ه به این که هنوز مس��ائل جزء دغدغه 
ذهني آن هاست، براي کاهش آن به مواد پناه مي برند. هم چنین نتایج 
پژوهش حاضر نش��ان داد که افراد وابسته به مواد محرک در مقایسه با 
افراد وابس��ته به مواد افیوني به صورت معناداري خودکارآمدي باالتري 
دارند. با توجه به آن که تأثیرات رفتاري حاد معمول مواد محرک )مت 
آمفتامین( ش��امل بهبود کارآیي، احس��اس گوش به زنگي، بي خوابي، 
ان��رژي، حال خوش، سرخوش��ي در مقادیر باال و کاهش اشتهاس��ت ، 
بنابراین مي توان انتظار داشت که این افراد در خود نوعي کارایي ادراک 
شده کاذب باالیي ببینند که این نوع احساس کارآیي و هشیاري، ناشي 
از سوء مصرف شیشه است نه نشأت گرفته از کارآمدي و کفایت دروني 

و طبیعي. 

فرضيه 3:  بین افراد وابسته به مواد افیوني، مواد محرک و افراد عادي 
در میزان خودتنظیمي تفاوت وجود دارد.

این پژوهش نش��ان داد بین افراد وابس��ته به مواد افیوني و افراد عادي، 
افراد وابس��ته به مواد محرک و وابسته به مواد افیوني در خودکارآمدي 
تفاوت معني داري وجود دارد. ولي بین افراد وابس��ته به محرک و افراد 
ع��ادي تفاوت معني داري وجود ندارد. افراد وابس��ته به مواد افیوني در 
مقایس��ه با افراد وابس��ته به محرک و افراد عادي از خودتنظیمي پایین 
ت��ري برخوردارند. کوپ��ر )1994)، اعتقاد دارد که داش��تن مهارت هاي 
خودتنظیمي مي تواند به عنوان یك مكانیس��م مقابله جهت پیش��گیري 
از مص��رف م��واد عمل کند)18(. تانگني، باومیس��تر و ب��وون )2004( 
معتقدن��د که خودتنظیمي  پایین، فرد را در جهت مقابله با مصرف مواد 
آس��یب پذیر مي س��ازد )19(. زیرا افرادي که از خود تنظیمي  ضعیفي 
برخوردارند، فاقد مهارت هاي الزم براي تنظیم هیجانات خود هستند و 
براي تنظیم رفتارهاي هیجاني خود عمدتاً بر ساختارهاي بیروني تكیه 
مي کنند.  افرادي که مي توانند رفتار خود را تنظیم مي کنند، وابس��تگي 
کمتري ب��ه مواد پیدا مي کنند. وردجو-گارس��یا و هم��كاران )2007( 
معتقدند، افرادي که به انواع مواد وابس��تگي دارند اغلب عالئم پردازش 
هیجان معیوب، خودتنظیمي  و تصمیم گیري پاییني از خود به نمایش 
مي گذارن��د )20(. ماگار و هم��كاران )2008( دریافتند که مهارت هاي 
خودتنظیمي  هیجاني پایین با رفتارهاي خطرس��از مانند مصرف سیگار 
رابط��ه معناداري دارد و خودتنظیمي ش��ناختي پایین منجر به افزایش 
ارزیابي نادرس��ت ش��ناختي رفتارهاي خطرناک مي ش��ود )17(. نتایج 
پژوه��ش حاضر ب��ا اظهارات فوق و با یافت��ه پژوهش هاي )22،21( هم 
خوان اس��ت. از آن جا که خودتنظیمي  به توانایي فرد جهت جلوگیري 
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از بروز رفتارها و پاس��خ هاي منفي و به تعویق انداختن لذت اشاره دارد. 
اف��راد داراي این نوع مهارت، قادر به کنترل هیجانات خود در ش��رایط 
منفي و مثبت هستند. پژوهش حاضر نشان داد که افراد وابسته به مواد 
افیوني در مقایسه با افراد عادي توانایي کنترل هیجانات پاییني دارند.

نتيجه گيري

»خود«، فردیت و ش��خصیت تعریف ش��ده و باثبات براي تدوام حیات 
انس��ان ها امري ضروري هس��تند. زماني که فردیت و ش��خصیت افراد 
حالتي تش��كل یافته و س��ازمان یافته به خود نگی��رد، نمي توانند تلقي 
مثبت از خود پیدا کنند و در فرآیند شخصیت یابي شكست مي خورند. 
این مس��أله باعث مي ش��ود که براي جبران کم و کاستي تلقي مثبت از 
خود، به جایگزین کاذب )س��وء مص��رف مواد( روي بیاورند. در پژوهش 
حاضر مش��اهده ش��د، که حرمت خود، خودکارآم��دي و خود تنظیمي  
یك س��پر محافطتي در پیش��گیري از رفتارهاي خطرناک مانند مصرف 
مواد هس��تند. در صورتي که اف��راد از حرمت خ��ود ضعیفي برخوردار 
باشند و مهارت هاي خودکارآمدي و خودتنظیمي پاییني داشته باشند، 
نمي توانن��د در مقابل موقعیت هاي فش��ارزاي زندگي پیچیده امروزي و 

تأثی��رات منفي و آس��یب زاي محیطي و اجتماع��ي راه بردهاي مقابله 
اي مؤثري داشته باش��ند. در نتیجه براي کاهش فشار و تأثیرات منفي 
محی��ط روي به مصرف مواد مي آورن��د غافل از این که نقطه اتكایي که 
یافته اند، جز تباهي زندگي و ندامت پیامد دیگري نخواهد داش��ت. در 
پایان مي تواند این س��ؤال مطرح شود، چه تفاوتي بین سازه هاي حرمت 
خود، خودکارآمدي و خود تنظیمي وجود دارد که بین افراد وابس��ته به 
محرک و وابسته به افیون در میزان خودکارآمدي و خود تنظیمي تفاوت 
وجود دارد ولي در متغیر حرمت خود تفاوتي بین آن ها نیست. در پاسخ 
مي توان گفت، که از لحاظ مفهومي تفاوت زیادي بین حرمت خود و دو 
سازه خودکارآمدي و خودتنظیمي وجود دارد. حرمت خود، در برگیرنده 
باورهاي ذهني فرد در مورد ارزش ش��خصي )23( و نگرش کلي مثبت 
یا منفي نسبت به خود است و به عنوان شاخصي براي بهزیستي رواني 
فرد تلقي مي ش��ود. ولي دو س��ازه خودکارآمدي و خودتنظیمي بیشتر 
در برگیرنده توانایي هاي فردي هس��تند و وابسته به موقعیت هاي ویژه 
هستند. بنابراین حرمت خود یك نوع ویژگي شخصیتي است که جنبه 
ارزشي و بس��یار کلي تري به نسبت خودکارآمدي و خود تنظیمي دارد 
که افراد وابس��ته به مواد )افیون و محرک( هم قبل از مصرف و هم در 

مدت مصرف در آن دچار کمبود هستند. 
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Abstract

Background: Using stimulant substances is one of the main issues of public health in the recent decade. In such 
situation using opiates is changing to using stimulant substances. The present survey aims at comparing the rate of 
self esteem, self- efficacy and self- regulation in opiates and stimulant substance dependents with normal people.

Methods: This research is a observational, cross- sectional and cooperative research .The sampling in the study 
group is 108 person (70 person dependent to opiates and 38 person dependent to stimulant substances).They have 
been selected in availability method and  the comparing group which includes 106 normal person has been selected 
randomly.

Findings: Among self- esteem and self- efficacy, self- esteem and self- regulation, and finally self- efficacy and 
self- regulation, exist a positive and meaningful correlation. They are respectively as follows: (r=/048,P<0/01), 
(r=/055,P<0/01) and (r=/055,P<0/01).The opiate dependent people, the stimulant dependent people, and normal 
people are different significantly and meaningfully in the rates of self- esteem, self- efficacy and self- regulation. 
The rates of self- esteem in the opiate and stimulants dependent people is meaningfully lower than normal people 
but between two groups who are dependent to opiates and stimulant substances there is not a meaningful difference. 
Also considering the self- efficacy variable, there is a meaningful difference, between the opiate dependent people 
and the stimulant dependent people, and between the opiate dependent people and normal people. But no meaningful 
difference has been observed between stimulant dependent people and normal people. The results show that stimulant 
dependent people and normal people have lower self- efficacy rate. Consequently self- esteem, self- efficacy and self- 
regulation is preventive and protective factor against dangerous behaviors such as drug abusing.

Conclusion: Since the different factors have rule in beginning of abusing drugs, therefore, the comparison of three 
derivatives of self (self- esteem, self- efficacy and self- regulation) is very significant in detecting fundamental factors 
responsible in prevention and treatment.
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