
  

  مقايسه ميزان عزت نفس و سبكهاي اسنادي در دو گروه از

  نوجوانان غير معتاد و معتاد  

 

1حامدبرماس  

 
  چكيده

معتاد و ارتبـاط ابعـاد   و معتاد پژوهش حاضر به مقايسه ميزان عزت نفس و سبك اسناد در دو گروه از نوجوانان غير

مقايسه اي از جامعه نوجوانان در دامنه سني  –با استفاده از روش تحقيق علي . مختلف آن با يكديگر پرداخته است

انتخـاب شـدند و   خوشه اي چند مرحله اي گيري  نمونهو به روش  خاصنفر از نوجوانان از مراكز  50سال،  15-18

. مورد مقايسه قرارگرفتند، اند غيرمعتاد كه در برخي از خصوصيات با گروه اول همتا بوده همين تعداد از نوجوانان با 

و ضريب همبستگي پيرسـون، پـس    tهاي  با استفاده از آزمون ،ها و تجزيه و تحليل اطالعات پس از جمع آوري داده

  : به دست آمداز بررسي فرضيه ها، نتايج حاصله به شرح زير 

  .ندهستاي اسنادهاي دروني ، پايدار و عام تري افراد غيرمعتاد دار -

 .ندافراد غيرمعتاد از عزت نفس باالتري برخوردار -

 )عام -ناپايدار، ويژه  –بيروني، پايدار  –دروني (بين ابعاد مختلف سبك اسناد  -

  .در وقايع خوشايند و ناخوشايند در هر دو گروه روابط معني دار وجود دارد

  

  مواد مخدر، عزت نفس، سبك اسناد مصرف  سوء :كليد واژگان

  

  مقدمه

بـه ميـزان ارزشـي اطـالق      ،انـد  كه به آن احترام به نفس و حرمت به خود نيز گفتـه  2عزت نفس«

با مفهوم ضمني ارزش و اعتبـار   esteemهر چند واژه . ل استشود كه شخص براي خود قاي مي

چه بـاال،  (زان احترام به نفس به كل ابعاد و مي Self esteemشكل مركب آن . باال همراه است

عزت نفس قضاوتي است فردي « .)1364ص  2ج  1373پورافكاري (» .شود مربوط مي) چه پايين

اي يا اختصاصي بـراي موقعيتهـاي    هظتي است نه يك نگرش لحياز شايستگي كه ويژه عام شخص

، جهـت  همه افراد صرف نظر از سن، جنسيت، زمينه فرهنگي«) 223ص1ج1989 3پروين(» خاص

                                                
  ي تربيتيشناس رواندانشجوي دوره دكتراي رشتة  - 1

٢-Self esteem   
٣ -Pervin 



  

 
 
  

 
 
 

  اعتياد پژوهي □68 
 

 

عـزت نفـس واقعـاً بـر همـه سـطوح       . نيازمند عزت نفس هستند ،دنو نوع كاري كه در زندگي دار

شناسي حاكي از آن اسـت كـه چنانچـه     هاي گوناگون روان در حقيقت بررسي. گذارد زندگي اثر مي

 تر نظير آفريدن، پيشرفت يـا درك اسـتعداد بـالقوه،    نياز به عزت نفس ارضا نشود، نيازهاي گسترده

: بدين گونه تعريف شده اسـت  2از سويي اسناد .)11ص 1375و همكاران  1كلمز(» ماند محدود مي

» هـا پيونـد دهنـد    را به شـرايط زيربنـايي آن  ) رفتارها(برند تا رويداد  فرايندي كه افراد به كار مي«

ها،  نگيزهشناسي اجتماعي يعني تمايل به ادارك ا در روان) 1372به نقل از كريمي) (1958 ،3هايدر(

هاي افراد ديگر بر اساس مشاهداتمان از رفتار آنها، تمايلي است كـم   خصوصيات، مقاصد توانمندي

  اسـنادها تحـت تـأثير سـه بعـد     «،)323ص1373برونـو (»ِبيش خودكار به تبيين اعمـال ديگـران   و

  :دارند قرار

رارگيـرد و پاسـخ   فرض كنيد فردي در برابر موقعيتي غيرقابـل حـل ق  كه بيروني –بعد دروني  -1 

ها مي تواند فرد را به دو نتيجـه متفـاوت    وقوف به بي نتيجه بودن واكنش. دهي او بي نتيجه بماند

مسأله الينحـل    كه يا اين. شدني است ولي او ناتوان است حكم اول اين است كه مسأله حل. برساند

رود تبيين درونـي   كار مي به تبيين نوع اول كه براي توجيه اين شكست به. است و او ناتوان نيست

  گويند )الينحل بودن مسأله(و به تبيين نوع دوم، تبيين بيروني ) ناتواني خود(

خواه علت را دروني ببينـد يـا   (شكست  بارهفرد براي داوري دردر اين بند . ناپايدار –بعد پايدار  -2

مي پرسد كه آيا عـاملي   در اين حالت فرد از خود. ي آن عامل را نيز بررسي مي كندپايدار )بيروني

كند ذهني و نـاتواني  . مي است يا بي ثبات و ناپايداريكه موجب شكست وي شده عاملي پايدار و دا

نمونه هـايي از عـوالم بـا ثبـات      ،)كه پايدار و بيروني است(و پيچيدگي مسأله ) كه دروني و پايدار(

علـت  ).  در يك امتحان رياضـي مثالً(تواند در علت يابي شكست خود  در مقابل، انسان مي. هستند

يـا بـه فقـدان تـالش     ) عامل ناپايدار و بيروني(هاي شب امتحان نسبت دهد  شكست را به مهمان

  ).عامل ناپايدار و دروني(خود در درس رياضي 

آيا آنچه موجب شكست وي شـده عـاملي   : پرسد بعد شخص از خود مياين در  .عام -بعد ويژه -3

هـا را   كه گستره وسيعي از موقعيت انجامد، يا اين ص به اين شكست مياست كه تنها در شرايط خا

                                                
١-Clemes  
٢-attribution  
٣ -Hider 
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به عبارت ديگر، سـئوال  . و باعث شكست او در آن موقعيت نيز مي شوداست تحت تأثير قرار داده 

» فرد از خود اين است كه آيا اين عامل شكست در ابعاد ديگر زندگي وي نيز مـوثر هسـت يـا نـه    

   .)81-79صص  1374كيدور (

ترين فرمول بندي، نظريـه روان شناسـي    قديمي. اسناد وجود داردنظريه  بارههاي متعددي در ظريهن

). 1965( 1نظريه استنباط تطابقي مربوط به جونز و ديـويس  ؛)1958(ساده مربوط به فريتس هايدر 

و ) 1975( 3نظريـه تركيبـي مربـوط بـه شـيور      ؛)1971( 2نظريه تغيير همگام مربوط به هارولدكلي

كه دوره اي است حد فاصـل   5عزت نفس و سبك اسناد در دوره نوجواني است 4واينربرنارد ظريه ن

يكـي از  . اسـت هاي آسـيب زا   ميان كودكي و بزرگسالي تعيين كننده رفتار يك نوجوان در موقعيت

تـرين معضـالت    ها كه با توجه به پايين آمدن سن ابتال به آن در جامعه كنـوني از مهـم   اين آسيب

هـر گونـه   : اعتيـاد عبـارت اسـت از    ،از سـوي ديگـر  . شـود  ناميده مي 6اعتياد است،عه نوجوان جام

اعتيـاد بـا پيـدايش سـندرم پرهيـز يـا       . وابستگي شديد رواني يا فيزيولوژيك نسبت بـه يـك دارو  

رسـد كـه در فـرد معتـاد      به نظر مـي . شود محروميت مشخص است كه هنگام قطع دارو ظاهر مي

و قطـع آن موجـب دگرگـوني     اسـت آور براي حفظ كاركرد طبيعي سلولي الزامي  وجود ماده اعتياد

معتـاد كسـي اسـت كـه      ،به عبارت ديگر. شود مي  م محروميتيفرايند فيزيولوژيك و در نتيجه عال

به طـور  را و ناگزير است مصرف مقادير مشخصي از آن دارد وابستگي جسمي و رواني به يك دارو 

سازمان بهداشت جهاني به اين نتيجه رسيد كه اصطالح اعتيـاد،   ،1964ل در سا. مستمر ادامه دهد

 1ج  1373پـور افكـاري   (» دكـر  را به جاي آن توصيه 7يياصطالحي عملي نيست و وابستگي دارو

  .)25 ص

، 1، تحريـك 9، آرامـش 8تسـكين : زا و اعتياد آور يكي از چهار اثر زير را بر فـرد دارد  داروهاي عادت 

هاي گوناگون از  جنبهوهش هاي متعددي از ارتباط عزت نفس و سبك اسناد با پژ. 2ايجاد ديليريوم

                                                
١ -Jones & Dovis 
٢ -Harold Kelly 
٣ - Shaver 
٤ - Bernard Weiner 
٥ - adolescence 
٦ -addiction 
٧-Drug dependence  
٨-Sedation  
٩-Tranquuilization 



  

 
 
  

 
 
 

  اعتياد پژوهي □70 
 

 

در ) 1995( 3جـوينر و واگنـر  . گواهي مي دهند... و از جمله اختالالت رواني نظير افسردگي، اعتياد 

يك مطالعه فراتحليلي در پژوهشي با عنوان سبك اسنادي قطعـاً بـه طـور مقطعـي بـا افسـردگي       

، 4هاگـا . از ساير اختالالت روانـي دارنـد  تري  است و اين افراد سبك اسنادي منفي باليني در ارتباط

در پژوهشي با عنـوان سـبك اسـناد و عاليـم     ) 1995(و همكاران  7منگ، سلي6، اسكالمن5آهرنس

بررسي مردمي كه به ميزان زيادي درباره علل رويدادها فكـر مـي كننـد    " : افسردگي بيان داشتند

فيتـز  . "هاي زيادي بين سبك اسنادي و عاليم افسردگي وجود دارد همبستگيكه است نشان داده 

كه بزهكاران بيش از غيربزهكاران خود را تنبـل، بـد، غمگـين و     ندا هنشان دادنيز ) 1969( 8و همر

آنان خود را دوست ندارند، براي خـود  . دانند هاي نامطلوبي مي دانند، بزهكاران خود را آدم نادان مي

در  ،عـالوه بـر ايـن   . ترام قايل نيستند و به طور كلي از عزت نفـس پـاييني برخودارنـد   ارزش و اح

بـه نقـل از   . (انـد و حـاالت متغيـري دارنـد     نامطمئن. ارتباط با خود دچار سردرگمي و تضاد هستند

و  10نوجوانان، كاپالن بارهدر) ساله 2(در يك مطالعه بلند مدت  .)631ص1368و همكاران  9ماسن

به اين نتيجه رسيدند كه عزت نفس مستقيماً بر ارتباط نوجوانان بـا همسـاالن   ) 1982(همكارانش 

آزمايشـي مـواد مخـدر را    صـرف  مگذارد كه خود به طـور غيرمسـتقيم    مصرف كننده مواد تأثير مي

داراي  ،كننـد  مـي » مواد مصـرف جواناني كه «) 45؛ ص 1378به نقل از طارميان، (متأثر مي سازد 

كننـد   وني هستند و اعتماد به نفس كمتري در قياس با آنهايي كه ماده مصرف نميمنبع كنترل بير

هاي افسرده، توانايي ضعيف در ابراز وجود، اضطراب زياد و نياز شديد بـه   گري، حالت تكانش. دارند

بـا توجـه   )  12به نقل از داناهو 11ليني فورمن و(تأييد اجتماعي، با سوء مصرف مواد در ارتباط است 

   :ي زير استها در پي بررسي فرضيهحاضر انجام يافته، پژوهش هاي   اني نظري و پژوهشبه مب

                                                                                                              
١-Stimulation 
٢ -delirium 
٣-Joiner & Wagner 
٤-Haga 
٥-Ahrens 
٦-Schulman  
٧-Seligman  
٨ -Fitts & Hammer 
٩-Mussen  
١٠-Kaplan  
١١-Forman & Linney  
١٢-Donohew  
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به تفكيك رويدادهاي خوشـايند  ) عام -ناپايدار، ويژه  -بيروني، پايدار  - دروني(سبك اسنادي بين 

ـ  . ي معني دار وجود داردها تفاوتو ناخوشايند در دو گروه از نوجوانان غيرمعتاد و معتاد  زان بـين مي

  . دار وجود دارد هاي معني دو گروه از نوجوانان غيرمعتاد و معتاد تفاوت) كلي( عزت نفس

بين سبك اسنادي به تفكيك رويدادهاي خوشايند و ناخوشايند و در مجموع دو گـروه غيرمعتـاد و    

  .دارد دار وجود معتاد روابط معني

  

  پژوهش روش

اعتياد افراد معتاد از قبل اتفاق افتاده اسـت   كه با توجه به موضوع پژوهش و اين :روش تحقيق

روش تحقيـق يـافتن   ايـن  هـدف از  «. مقايسـه اي اسـتفاده شـده اسـت     –از روش تحقيق علـي  

ي كـه داراي رفتـار مـورد    يهـا  بدين منظـور، آزمـودني   .هاي احتمالي يك الگوي رفتاري است علت

ايـن  . مقايسـه مـي شـوند    ،نمي شـود  ايي كه اين رفتار در آنها مشاهدهه مطالعه هستند با آزمودني

زيرا اشاره به مواردي  دارد كـه در آنهـا علـت از    . مي نامند» پس رويدادي«روش را غالباً پژوهش 

كـه معلـول    –پيش رخ داده است و مطالعه آن در حال حاضر از طريق اثري كه بـر متغيـر ديگـر    

  ).393ص  ؛1376ور دال. (»امكان دارد. بر جا مانده است  ،گذارده -شود خوانده مي

بـراي دريافـت خـدمات    كه ساله  18 -15كليه نوجوانان معتاد را ن امعتادجامعه  :جامعه آماري 

درماني و بازپروري به كانون اصالح و تربيت مراكز و مجتمع هاي بهزيستي كلينيك هـاي تـرك   

كليـه    معتـاد نيـز از  شود، جامعه غير  بودند، شامل مياعتياد و مراكز درماني شهر تهران ارجاع شده 

ساله كه از لحاظ برخي خصوصـيات نظيـر سـن، ميـزان تحصـيالت،       18 -15 نوجوانان غير معتاد

بـا  ) شغل پدر، شغل مادر، ميزان درآمد ماهيانه، حـدود محـل سـكونت   (طبقه اجتماعي و اقتصادي 

  .بودند، تشكيل شده استگروه نوجونان معتاد همتا 

نفـر بـا روش نمونـه گيـري      50از بـين جامعـه معتـادين     :گيري نمونه آماري و روش نمونه

نفر كـه در خصوصـيات ذكـر شـده بـا       50و از جامعه غير معتادين نيز » اي خوشه اي چند مرحله«

  . گزينش شده اند. نمونه معتادين همتا مي باشند

هر جلسه متشـكل  كه براي جمع آوري اطالعات، جلسات متعدد : روش جمع آوري اطالعات

 بـاره دقيقه بـه صـورت شـفاهي در    20و در ابتداي هر جلسه حدود شد تشكيل بود زموني از چند آ

هـا   پيش از پاسخگويي به پرسشنامه ها، آزمودنيح داده شد يها توض نحوه پاسخگويي به پرسشنامه



  

 
 
  

 
 
 

  اعتياد پژوهي □72 
 

 

بـا  بيوگرافي بود را پر مي كردند و با توجه به همـين اطالعـات    بارهاي كه حاوي سئواالتي در برگه

  .اند دهشر معتاد همتا گروه غي

و  1براي اندازه گيري عزت نفس از پرسشنامه عزت نفـس الـيس پـوپ    :گيري ابزارهاي اندازه

 آن داراي سـئوال بـوده و هـر    سـئوال  60پرسشـنامه مـذكور شـامل   . همكاران استفاده شده اسـت 

  مقيـاس   خـرده ) 1:خرده مقياس است 5اين آزمون داراي . استهرگز و گاهي  ،هميشه: هاي گزينه

خـرده  )5 و  خرده مقيـاس خـانوادگي  ) 4 ،خرده مقياس جسماني)3 ،خرده مقياس تحصيلي)2 ،كلي

گيـري   انـدازه  بـراي . خرده مقياس كلي مورد نظر بوده است فقطدر اين پژوهش . مقياس اجتماعي

 5، آبرامسـون 4بايرسمل ، سليگمن، 3پترسون A.S.Q)( 2پرسشنامه سبك اسنادياز سبك اسناد، 

ايـن وسـيله   . انـد  بهره گرفتهكه يك پرسشنامه خودگزارشي است ) 1984( 6لسكيو متا 5آبرامسون

ي فردي در زمينه گرايش افراد به اسناد علل وقايع خوشـايند  ها تفاوتاندازه گيري نمراتي را براي 

در برابـر  (و همـه شـمول   ) در مقابل ناپايدار(، پايدار)در مقابل بيروني(و ناخوشايند به عوامل دروني 

پرسشنامه را هم به صورت گروهي و هم به شكل انفرادي مي توان اجرا . دهد به دست مي) خاص

او و تصور كند كـه آن موقعيـت بـراي     قعيت را بخواندواز آزمودني خواسته مي شود كه هر م. كرد

بنويسـيد و پـس از   سپس عمده ترين علت بروز چنين موقعيتي را در جاي خالي . اتفاق افتاده است

علت واقعـه را در امتـداد يـك     ،مربوط به هر موقعيت سئوالسه ر دن دايره دور اعداد زيآن با كشي

  .بندي كند اي درجه مقياس هفته درجه

  

انجـام  ) 1371(پرسشنامه عزت نفس، پژوهشـي كـه توسـط اورزمـان      :ي ابزارهاياعتبار و پايا

هـا   بـراي آزمـودني   7همبستگي نمرات بين آزمون مذكور و سياهه عزت نفـس كوپراسـميت   ،يافته

آزمـون  ) 1373(در پژوهشـي، غفـاري و رمضـاني    . گزارش شده اسـت  37/0و  67/0دختر و پسر 

 86/0دند و ضـريب اعتبـار   كراليس پوپ را براي دانش آموزان دوره دبيرستاني در تهران استاندارد 

                                                
١ -Pope. A.W. 
٢- Attributional 
٣- Peterson 
٤- Semmel 
٥-Bayer 
٦-Abramson 
٧- Metalsky 
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ـ     . دست آمـد ه توسط محققين مذكور براي آزمون ب ش در پژوهشـي كـه پورمقدسـيان بـر روي دان

آموزان سال دوم دبيرستان انجام داد، همبستگي بين مقياس اليس پوپ و سياهه عزت نفس كـوپر  

 ؛1373،پـور مقدسـيان  (گزارش شـده اسـت    71/0و  73/0اسميت براي پسران و دختران به ترتيب

دست آوردن روايي بيروني به بررسي همبستگي آزمون فوق و آزمـون  ه نژاد براي ب... اعبد) 57ص

ي يپايـا ) 1378(در پژوهش ولـي بيگـي   . دست يافته است 82/0پرداخته و به همبستگي 1روزنبرگ

 71/0خرده مقيـاس عمـومي   :هاي آزمون به اين ترتيب گزارش شده است هر يك از خرده مقياس

و خـرده   78/0، خرده مقيـاس خـانوادگي  62/0خرده مقياس جسماني 71/0خرده مقياس تحصيلي

پرسشنامه سـبك اسـناد در پژوهشـي كـه در     ). 74ص؛ 1378 ،ولي بيگي( 15/0مقياس اجتماعي 

هايي كه با آلفاي كرونباخ محاسبه شـده   ييپايا ،فتگرآزمودني انجام  66دانشگاه پنسيلوانيا بر روي

گزارش شـده   90/0و  89/0 ،93/0رضايت بخش بوده و براي ابعاد دروني، پايدار و كلي به ترتيب 

 100روني پرسشنامه در مـورد سـه بعـد در يـك نمونـه      همساني د .)140ص ؛1373،عرب. (است

پترسون و (داشته است  69/0تا  44/0هايي بين  نفري از دانشجويان با ضريب آلفاي كرونباخ دامنه

هـاي پرسشـنامه    نيز همساني دروني متوسـط بـراي مقيـاس   ) 1985( 3هرزبرگو  2تنن). همكاران

و بعـد درون   66/0بعـد فراگيـري   56/0پايـداري  ضريب آلفاي كرونباخ براي بعد  .اند گزارش كرده

ديگـر    هاي اين دو تحقيق درباره همساني دروني متوسط نيز با چند يافته است و يافته 21/0نگري 

؛ 1981، 6و شـيخر  5سـوئيني   ،4؛ گـولين 1979  سـليگمن و همكـاران،  (دهـد   مـي  هماهنگي نشـان  

ي پرسشـنامه بـا روش   يپايـا  بـاره در) 1985(تـنن و هرزبـرگ   ). 1984 8پروسل و جـونز   ،7كوترونا

كه منـابع موجـود همگـي حكايـت از ثبـات نسـبي نمـرات         دارند آزمون مجدد، اظهار مي - آزمون

) 1981(مطالعات گولين، سوئيني و شـيفر  . كنند مي هاي عادي در نمونه. اند گزارش كردهپرشسنامه 

متشكل از دانشجويان سبك اسـناد   نشان داده اند كه در نمونه هاي) 1982( همكارانو پترسون و 

                                                
٢- Validity 
٢- Tennen 
٣-Herzberger  
٤- Golin 
٥-Sweeny  
٦-Shaeffer  
٧-Gutrona  
٨-Russell & Jones  
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) ضـريب پايـائي   7/0 – 17/0(هفتـه اسـت    5يـا   4جنبه پايداري از عملكرد شخصـيت در طـول   

در فرمي معادل فرم اصلي مقياس ضريب آلفاي كرونباخ را براي افـراد عـادي   ) 1369(شهربابكي 

، پيامـد  74/0نـي  ، پيامـد خوشـايند درو  75/0پيامـد ناخوشـايند درونـي     .چنين گزارش كرده است

و پيامـد   73/0پيامد ناخوشـايند همـه شـمول    ، 56/0پيامد خوشايند پايدار   ،43/0ناخوشايند پايدار 

عرب در پژوهشي ضريب آلفاي كـل آزمـون   ) 77ص؛ 1372 ،بيگدلي( 76/0خوشايند همه شمول 

، روابـط  دست آورده و از ضرايب همبستگي دروني ميان ابعاد سبك اسـناد ه ب 70/0سبك اسناد را 

  .)145ص  ؛1373 ،عرب(بااليي گزارش كرده است 

هـاي آمـار    از روش... براي محاسبه فراواني، ميـانگين هـا،   : روش تجزيه و تحليل اطالعات

هـاي آمـار اسـتنباطي     در متغيرهـاي مختلـف از روش   و روابـط  هـا  تفاوتتوصيفي و براي بررسي 

و بـراي بررسـي   ) اسـتودنت  t( تـي ه از آزمون در دو گرو ها تفاوتبراي بررسي . استفاده شده است

  .روابط از ضريب همبستگي پيرسون بهره گرفته شده است

  

  ي پژوهشها يافتهنتايج و 

وقايع خوشايند در دو گـروه غيـر معتـاد و معتـاد      )بيروني -دروني(بين سبك اسناد : فرضيه اول

 tأييـد و بـا اسـتفاده از آزمـون     پژوهش مـورد ت اول فرضيه بنابراين، . وجود دارد يدار تفاوت معني

افـراد غيرمعتـاد داراي سـبك    . معني دار اسـت  0001/0استودنت، تفاوت دو گروه در سطح آلفاي 

  .)α ، 98=d.f  05/11=tob= 0001/0. (ندهستتري  اسنادي دروني

وقايع خوشايند در دو گروه غيرمعتاد و معتـاد  ) بي ثبات –باثبات (بين سبك اسناد  :فرضيه دوم 

 ،اسـتودنت  tمورد تأييد و با اسـتفاده از آزمـون   نيز فرضيه پژوهش اين . فاوت معني دار وجود داردت

افـراد غيـر معتـاد داراي سـبك اسـنادي      . معني دار است 0001/0تفاوت دو گروه در سطح آلفاي 

  .)α 98=d.f ،82/13=tob = 0001/0. (ندهستتري  عام

وقـايع خوشـايند در دو گـروه غيرمعتـاد و معتـاد      ) عـام  -ويژه (بين سبك اسناد  :فرضيه سوم 

 tمـورد تأييـد و بـا اسـتفاه از آزمـون       ،فرضيه پژوهشبنابراين، سومين . دار وجود دارد تفاوت معني

افـراد غيرمعتـاد داراي سـبك    . معنـي دار اسـت   0001/0استودنت تفاوت دو گروه در سطح آلفـاي 

  ). α98=d.f  82/13=tob = 0001/0. (ندهستاسنادي عام تري 
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وقايع ناخوشايند در دو گروه غيرمعتاد و معتاد ) بيروني -دروني(بين سبك اسناد :فرضيه چهارم 

  α= 0001/0.(ندهسـت افراد غير معتاد در سـبك اسـنادي درونـي تـري     . دارد دار وجود تفاوت معني

98=d.f 82/13=tob ( ،بين سـبك اسـناد   . فرضيه چهارمبدين ترتيب)  ـ ) بيرونـي  –درونـي ايع وق

فرضيه پژوهش مورد تأييد و بـا  . ناخوشايند دردو گروه غيرمعتاد و معتاد تفاوت معني دار وجود دارد

افـراد غيـر معتـاد    . معني دار اسـت  0001/0تفاوت دو گروه درسطح  ،استودنت tاستفاده از آزمون 

  ). α 98 =d.f  91/7=tob =0001/0. (داراي سبك اسنادي دروني هستند

وقايع ناخوشـايند در دو گـروه غيـر معتـاد و     ) با ثبات و بي ثبات(ن سبك اسناد بي :فرضيه پنجم

، اسـتودنت  tوهش مورد تأييد و با استفاده از آزمون فرضيه پژ اين. دار وجود دارد معتاد تفاوت معني

افراد غير معتاد داراي سـبك اسـنادي بـا    . معني دار است 0001/0تفاوت دو گروه در سطح آلفاي 

  ).α 98 =d.f  78/4=tob =0001/0(هستند تري  ثبات

وقايع ناخوشايند در دو گـروه غيـر معتـاد و معتـاد     ) �
م -ويژه (بين سبك اسناد  :فرضيه ششم

 tفرضيه ششم اين پـژوهش نيـز مـورد تاييـد و بـا اسـتفاده از آزمـون        . دار وجود دارد معني  تفاوت

افـراد غيـر معتـاد داراي سـبك     . ر استدا معني 0001/0استودنت، تفاوت در گروه در سطح آلفاي 

  ).α 98 =d.f  78/4=tob =0001/0(تري هستند  اسنادي عام

. دو گروه غيرمعتـاد و معتـاد تفـاوت معنـي دار وجـود دارد     ) كلي(بين عزت نفس  :فرضيه هفتم

استودنت، تفـاوت دو گـروه در سـطح آلفـاي      tپژوهش مورد تأييد و با استفاده از آزمون  7فرضيه 

  d.f=98 0/=0001( نـد افراد غيرمعتاد از عـزت نفـس بـاالتري برخوردار   . معني دار است 0001/0

82/13=tob(.  

وقايع خوشايند و ناخوشايند در دو گروه غيـر  ) بيروني -دروني (بين سبك اسناد  :فرضيه هشتم 

ده از ضـريب  پژوهش مورد تأييد و با استفااز فرضيه اين  . معتاد و معتاد رابطه معني دار وجود دارد

 .)r=  738/0= 0001/0. (معنـي دار اسـت   0001/0همبستگي پيرسون، اين رابطه در سطح آلفاي 

وقـايع خوشـايند و ناخوشـايند در دو گـروه     ) باثبـات و بـي ثبـات   (بين سبك اسناد : فرضيه نهم

ده از پـژوهش مـورد تأييـد و بـا اسـتفا     از فرضـيه  اين . غيرمعتاد و معتاد رابطه معني دار وجود دارد

 α=0001/0. (معنـي دار اسـت   0001/0ضريب همبستگي پيرسون، اين رابطـه در سـطح آلفـاي    

522/0 =r(.  
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وقايع خوشايند و ناخوشايند در دو گروه غيرمعتـاد و  ) عام -ويژه (بين سبك اسناد  :فرضيه دهم 

اسـتفاده از  مـورد تأييـد و بـا    حاضر نيز پژوهش دهم فرضيه . معني دار وجود دارد هاي معتاد رابطه

   α =0001/0. (دار اسـت  معنـي  0001/0ضريب همبستگي پيرسون، اين رابطـه در سـطح آلفـاي    

721/0  =r(  

  

بين هر يك از ابعاد سبك اسناد در وقـايع خوشـايند و ناخوشـايند    : هاي جانبي پژوهش  يافته

ابعـاد سـبك   و هيچكـدام از  ) كلـي (بين عزت نفس . در مجموع دو گروه رابط معني دار وجود دارد

  .به دست نيامدمعني دار  هاسناد در دو گروه رابط

  

  بحث و نتيجه گيري

در بـين دو  ) عـام  -ثبات، ويژه  بي –بيروني، باثبات  -دروني (بين سبك اسناد در ابعاد مختلف آن 

و اين تفاوت هم در رويدادهاي خوشـايند و هـم    داردگروه غيرمعتاد و معتاد تفاوت معني دار وجود 

افراد غير معتاد داراي اسنادهايي دروني، با ثبات و عـام تـري    ،بدين ترتيب. ايند صادق استناخوش

ن در تمـامي انـواع رويـدادها بـه     ادر غيـر معتـاد   A.S.Qنمرات . هستند در مقايسه با افراد معتاد

 ن علـل ان است و اين بدان معناست كه غير معتاداتر از ميزان آن در معتاد ميزان چشمگيري افزون

بسته بـه ميـزان تـالش و     –رويدادها را بيشتر به خود اسناد مي دهند، يعني در خود نوعي فاعليت 

يـا در مواجـه   ) هاي پيوند جويي و چـه پيشـرفت   چه در موقعيت(در كسب يك موفقيت  –توانايي 

اسـناد درونـي در   . مي بيننـد ) هاي پيوندجويي و چه پيشرفت چه در موقعيت(شدن با يك شكست 

كـه ايـن از خصوصـيات افـراد      –خوشايند داللت بر نوعي احساس شايسـتگي در فـرد دارد   موارد 

خصوصاً اين احساس موفقيت را تنها مربوط به يك موقعيت ويژه نمي دانند، بلكـه   –بهنجار است 

و جنبه هاي ديگر زندگي را نيز تحت تـأثير قـرار   ) با ثبات(معتقدند كه هميشه وجود خواهد داشت 

اسناد دروني در موارد ناخوشايند در اين گروه با يك نگاه واقـع بينانـه قابـل توجيـه     ). معا(دهد  مي

دانند كه خود مـي توانـد در تغييـر و     است و احتماالً آن دسته از عوامل دروني را عامل شكست مي

كنترل آنها نقش اساسي داشته باشند از اين عوامل دروني مي توان بـه فقـدان كوشـش و تـالش     
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نشان داد گروهي كه اسنادهاي تـالش و توانـايي و عملكـرد بهتـري     ) 1995( 1آنزنوا. اشتاشاره د

ن نـوعي گـرايش بـه    ادر معتاد ،در مقابل. داشتند، داراي كنترل دروني باالتري از ديگر گروه بودند

در موارد خوشايند چنانچـه بـه مـوفقيتي دسـت يافتـه      . تر وجود دارد بي ثبات و ويژه ،اسناد بيروني

شند آنها را به عواملي نظير شانس و بخت اسناد مـي دهنـد، يعنـي آن را محصـول نـوعي جبـر       با

در تغيير موقعيت مـوثر  ) عامل دروني(هاي خود را  محيطي مي دانند و در موارد شكست نيز تالش

نـايي  انمي بينند و چنانچه در برخي موارد اسنادي دروني داشته باشند، اين اسناد را بيشتر متوجه تو

اين اسنادها در امتداد  به طور خاص .كه آن را به تالش و كوشش نسبت دهند كنند تا اين خود مي

وهش هـا گـواه از همبسـتگي    اكثر پـژ . دو بعد ديگر، به گونه اي بي ثبات و ويژه ارزيابي مي شود

ثبـات و  با سبك اسناد بيروني، بي ... اختالالت رواني نظير افسردگي و بزهكاري، اعتياد، الكليسم، 

 2برانـت . (اسـت پژوهش حاضر با يافته هاي اغلب پژوهش داراي هم جهتي  ،ويژه دارد و از اين رو

، 4، جـونز 3، چاب1995، هاگا، آهرنس، اسكالمن، سليگمن و همكاران 1995، جوينر و واگنر 1972

بـه مفهـوم درمانـدگي     معتـادان جريان اسناد در گـروه   .)1999 ،و همكاران 6، مويل5، هيلير4جونز

وخته شده سليگمن بسيار نزديك است، درماندگي آموخته  شده اي كه فرد در آن احساس عـدم  آم

  . كنترل بر موقعيتهاي محيطي داشته و حتي موفقيت خود را به غير از خود نسبت مي دهد

بـدين ترتيـب   . تفاوت معني دار وجـود دارد نيز در دو گروه غيرمعتاد و معتاد ) كلي(بين عزت نفس 

با توجـه بـه فراوانـي هـاي محاسـبه شـده، غيـر        . ل از عزت نفس باالتري برخوردارندكه گروه او

صـفات ايـن گـروه،    . و در انجام كارها احساس موفقيت دارنـد  ندن از آنچه هستند راضي بودامعتاد

وهش هاي پيشين براي افراد با عزت نفـس بـاال بـه اثبـات رسـيده      همانند صفاتي است كه در پژ

هـاي خـود، احسـاس توانمنـدي و      شايسـته فـرد از تونـايي   بيشـتر، تصـور    احساس اطمينان. است

 ،ارزشمندي، اعتماد به نفس، تمايل به داشتن سـالمت بيشـتر، لـذت بـردن از روابـط بـا ديگـران       

 .هاي ادراك شده خـود  هاي بعدي، نظر مثبت نسبت به خصصيه بيني مثبت نسبت به پيشرفت پيش

كننـد هـر    و در انجام كارها احساس شكسـت مـي   نداراضي بودن ،ن از آنچه هستندادر مقابل معتاد
                                                
١ -Anzenwn 
٢-Brrant 
٣-Chubb  
٤-Jones  
٥-Hiller  
٦-Moyle  



  

 
 
  

 
 
 

  اعتياد پژوهي □78 
 

 

استنباط يك رابطه علي بين عزت نفس و اعتياد بايـد بـا احتيـاط كامـل صـورت گيـرد و        كه چند 

بـه  (امـا وجـود رابطـه     استف لو نمونه هاي مختهاي كامالً كنترل شده با جوامع  وهشنيازمند پژ

وجود آرزوهاي تحقق نيافته در گروه نوجوانـان  . انكار استتقريباً غير قابل  )وهشياستناد شواهد پژ

فهميدم، آرزو دارم بهتـر   آرزو دارم آدم ديگري بودم، آرزو دارم درس معلم را بيشتر مي: نظير(معتاد 

 رزوآ. دلم مي خواست دوستاني داشتم كه مـرا واقعـاً دوسـت داشـتند    . توانستم دوست پيدا كنم مي

يـك نوجـوان   و مـن آرمـاني   گواه از تفاوتي آشكار بين من واقعـي   ،)دارم دانش آموز بهتري بودم

را توجيـه  است و اين فاصله به نوعي احسـاس گنـاه، عـدم كفايـت و شايسـتگي در ايشـان       معتاد 

در وقايع خوشايند ) عام  -بي ثبات، ويژه  -با ثبات -دروني (بين ابعاد مختف سبك اسناد . كند مي

اعـم  (ست كه چنانچه فردي ا اين بدان معنا. وابط معني دار وجود داردو ناخوشايند در هر دو گروه ر

در زمينـه   ،در يك زمينـه خوشـايند داراي اسـناد درونـي، باثبـات عـام باشـد       ) از غير معتاد و معتاد

ايـن روابـط نـه تنهـا در مـورد ابعـاد       . خواهد بودبا ثبات و عام  يناخوشايند نيز داراي اسنادي درون

، رددر وقايع خوشـايند و ناخوشـايند وجـود دا   ) بيروني -دروني  بيروني با  –ني درو: نظير(همسان 

  ديدهنيز ) بي ثبات –بيروني با ثبات  –نظير دروني (بلكه به شكلي ماتريسي در مورد ابعاد مختلف 

وهش روابط معني داري بـين عـزت نفـس و سـبك     در اين پژكه هرچند ديگر،  از سويي . شود مي

اما با وجود عزت نفس باالتر و سبك هاي اسـنادي   ،به دست نيامد) ابعاد مختلف در(هاي اسنادي 

هـاي اسـنادي بيرونـي،     تـر و سـبك   و عـزت نفـس پـايين    معتاداندروني، باثبات و عام تر در غير 

در اين  ها پژوهشساير . كرد ياي را نف توان وجود هر گونه رابطه ن، نمياتر در معتاد ثبات و ويژه بي

 ؛1996 3، اسـتربين و راكـو  1971 2اپستين و كوموريت ؛1970 1فيتاج( هستندز قابل توجيه زمينه ني

   )1999 ،و آليس 4ديملو

درسـت   ،افراد براي حفظ تصويري يكپارچه از خويشتن و حفظ عزت نفس در رويدادهاي خوشايند

فـاع از خويشـتن از   براي د ،زنند و در رويدادهاي ناخوشايند به نوعي اسناد دروني، باثبات و عام مي

همسـاني و همخـواني   "در  5كـارل راجـرز  . كننـد  ثبات و ويـژه اسـتفاده مـي    اسنادهاي بيروني، بي

                                                
١ -Fitack 
٢- Epstein & Komorita 
٣-Steibin & Rakow 
٤-Demello  
٥-Rogers, C.R.  
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ارگانيسم در پي حفظ خـود پنـداره اسـت و پاسـخ او بـه حالـت عـدم        «معتقد است كه  "خويشتن

در . دفـاع اسـت   –يعني تهديد حاصل از شناسايي تجربـه هـاي متضـاد بـا خويشـتن       –همساني 

كنـد كـه بـا     ارگانيسم تـالش مـي   ،رتي كه تجربه اي با ساخت خويشتن كامالً ناهمسان باشدصو

در اينجـا دو فراينـد دفـاعي مطـرح شـده      . واكنش دفاعي شديد ، آگاهي از آن تجربه را انكار كند

 ،بـه نقـل از پـروين    205ص  ؛1956 ،راجـرز (» تحريف معناي تجربه و انكار وجـود تجربـه   :است

خـود   –خود در تمـامي زمينـه هـا     افراد بهنجار براي حفظ تصويري ارزشمند از .)216ص ؛ 1989

ناگزير از اسناد موفقيت ها به توانـايي و   –پنداره هايي كه ناظر بر وجوه متنوع ابعاد خويشتن است 

و  كننـد  مـي اي پايدار حفظ  و اين احساس ارزشمندي را به گونه هستند )عوامل دروني(تالش خود 

 -نادر اين جا معتاد -افراد بهنجار ،در مقابل. دهند تمامي جوانب زندگي خويش تعميم ميآن را به 

هـا را بـه    هاي گوناگون دارند، موفقيت براي حفظ تصوير كم ارزشي كه از خويشتن در تمامي زمينه

نسبت مي دهند و آن موفقيـت را بـه   ) عوامل بيروني(اقبال و دشواري تكليف  ،عواملي نظير بخت

هاي مشـابه   اي بي ثبات و ويژه مي نگرند و اين كه هيچگاه تكرار نخواهد شد يا در موقعيت گونه

خود را بـه عـواملي درونـي     ،در رويدادهاي شكست افراد بهنجار، علت شكست. اتفاق نخواهد افتاد

ايـن شكسـت    نكننـد، چنانچـه تـالش   كه و معتقدند  دهند مينظير فقدان تالش و كوشش نسبت 

در حـالي كـه افـراد    . ينـده اتفـاق خواهـد افتـاد    آهاي مشـابه در   ين موقعيت و موقعيتمجدداً در ا

اقبـال و دشـواري تكليـف نسـبت      ،نابهنجار، علت شكست هاي خود را بـه عـواملي نظيـر بخـت    

 ،هاي خـود را بـه عوامـل درونـي نسـبت دهنـد       در برخي موارد نيز چنانچه علت شكست(دهند  مي

كه فقدان تالش و كوشش را عامل اصلي شكست خـود   مي بينند تا آنبيشتر خود را فاقد توانايي 

) فقـدان تـالش و كوشـش   (در مـوارد شكسـت    ست كه نوع اسناد افراد بهنجـار ا از اين رو. )بدانند

، كمتـر  هاي بعدي مي شود ولي در مورد افراد نابنهنجار هاي آنان در موقعيت باعث افزايش فعاليت

بايد در نظر داشت كـه  . هاي آينده وجود دارد ه موفقيت در موقعيتل شكست بياي براي تبد انگيزه

، در حالي كه اراده كمتـر  استتالش و كوشش تحت كنترل اراده شخصي : ها بيشتر معتقدند انسان

  .مي تواند توانايي را در كنترل خود داشته باشد

  

  پيشنهادات 



  

 
 
  

 
 
 

  اعتياد پژوهي □80 
 

 

ا افرادي كه به گونـه اي داوطلبانـه   ن خود ارجاع به مراكز يادر بررسي اعتياد ترجيحاً از معتاد -1

البتــه  مســألهاســتفاده شــود كـه خــود ايــن   ،پژوهشـي هســتند عالقمنـد بــه شــركت در مســايل  

زيرا تعميم نتايج نمونـه   ،شود ي بيروني پژوهش موجب مييهاي ديگر را در ارتباط با روا محدوديت

  .ن به كل جامعه معتاد بايد با احتياط كامل صورت پذيرداداوطلب

بـه نظـر   هـا مصـاحبه هـاي بـاليني سـودمندتر       هايي از اين دست در زندان هشوانجام پژ در -2

رسد، در صورت استفاده از پرسشنامه ترجيحاً پرسشنامه ها به صـورت انفـرادي يـا متشـكل از      مي

مقـدم بـر هـر روش جمـع آوري     . مورد استفاده قرار گيـرد  –دو تا سه نفري  –هاي كوچك  گروه

 .بسيار ضروري است –براي گروه بزهكار  بويژه –رابطه عاطفي مثبت اطالعات، برقراري 

كـه  است ساليان متمادي يعني   هستند؛ني استفاده شود كه به صورت مشخص معتاد ااز معتاد -3

ي كه به صورت تفننـي  ياه نتايج به دست آمده از آزمودني. به سوء مصرف مواد مخدر اشتغال دارند

 .ن نيستاندان قابل تعميم به جامعه معتاد، چندا يا موقت به مواد مخدر آلوده

لزوماً به معنـاي يـك رابطـه علـت و      ،ه دارندطاين واقعيت كه دو يا چند عامل با يكديگر راب -4

اين متغيرها ممكن است جملگي با متغيرهاي ديگـري كـه شـناخته شـده و قابـل      . معلولي نيست

ستنباط يك رابطه علي بـين عـزت نفـس و    در ا ،بنابراين. همبستگي داشته باشند ،مشاهده نيستند

 .سبك اسناد از يك سو و اعتياد از سويي ديگر بايد احتياط كامل صورت پذيرد

چه در خانواده و چه در مدرسه، افـرادي كـه در كنتـرل شـرايط محيطـي      «كه  سخن آخر آن -5

ـ   ،احساس ناتواني مي كنند و پاسخ هاي خود را در تغيير محيطي موثر نمـي بيننـد   ه سـوي  بايـد ب

كه به مرور درجـه دشـواري    يباتبتجر »تجربه هاي مناسبي كه توأم با موفقيت باشد، هدايت شوند

اولـين  . آنها افزايش مي يابد و شروع آن با تجربياتي همراه است كه موفقيت آنها را تضـمين كنـد  

 اگـر محـيط، فـرد را در ايـن    . است» خويشتن«هاي اسنادي مناسب، پذيرفتن  قدم در جهت سبك

ها و پذيرش بي چـون و چـرا احكـام     انسان به جاي تسليم شدن در برابر موقعيت ،مورد كمك كند

و  پـردازد  مـي به ارزيابي مجدد خـود  ) توانا و ناتوان يا موفق و ناموفق(صادره شده از سوي محيط 

  ).84ص ؛ 1374 ،كديور(» .دهد ميسطح انتظار مطلوب از خويشتن را مورد توجه قرار 
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  منابع

 –ترجمـه فرزانـه طـاهري     "فرهنگ توصيفي اصطالحات روان شناسـي " ؛فرانك ،برونور - 1

  طرح نو ؛مهشيد ياسائي

ترجمـه دكتـر    ")نظريـه و تحقيـق  (روان شناسي شخصيت "اي  الرنـس ؛ )1989( ؛پروين - 2

وسسه خدمات م -1377چاپ چهارم ) فارسي(جلد اول  ،محمدجعفر جوادي، دكتر پروين كديور چاپ پنجم

 فرهنگي رسا

 -انگليسـي  "روانپزشكي –فرهنگ جامع روان شناسي " ؛)1373(؛ ...نصرت ا  ،پور افكاري - 3

 فرهنگ معاصر، فارسي



  

 
 
  

 
 
 

  اعتياد پژوهي □82 
 

 

مقايسه عزت نفس و مفهـوم خـود خـود تحصـيلي     " ؛)1373(؛ عبدالمحمد ،پورمقدسيان - 4

 ،"دانش آموزان مدارس عادي ودانش آموزان مدراس موسوم به تيزهوش شهر دزفول

 1373 –دانشگاه عالمه طباطبائي به راهنمايي علي اكبر سيف نامه كارشناسي ارشد  پايان

  چـاپ سـوم نشـر   "شناسـي و علـوم تربيتـي    روش تحقيق در روان"؛)1376( ؛علي ،دالور - 5

 ويرايش

 انشارات تربيت ؛چاپ اول "سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان"  ؛)1378( ؛فرهاد ،طارميان - 6

بررسـي سـبك اسـناد پذيرفتـه شـدگان و مـردودين كنكـور        " ،يعل؛ )1373(؛ عرب - 7

دانشـگاه تهـران بـه     نامـه كارشناسـي ارشـد    ؛ پايـان "شهرستان زاهـدان  1373سراسري سال 

 راهنمايي نيكچهره محسني 

مجله روان شناسي و  "سبك هاي اسنادي و اهميت آن در بهداشت رواني"كديور پروين  - 8

 1374 بهار 2علوم تربيتي دوره اول شماره 

نظريـه اسـناد و كـاربرد آن در آمـوزش و پـرورش بحثـي در روان       "كريمي يوسـف   - 9

پـائيز   2و  1پژوهش در مسايل تعليم و تربيت  دوره جديد شماره  "شناسي اجتماعي تعليم و تربيت

 1372و زمستان 

 "هاي تقويـت عـزت نفـس در نوجوانـان     روش"كلمز هريس، كالرك امينه، بين رينولد  - 10

 .موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي – 1375عليپور چاپ دوم ترجمه پروين 

رشـد و شخصـيت   " ؛ماسن پاور هنري، كيگان جروم، هوستون آلتاكارول، كانجر جان جين وي - 11

 كتاب ماد – 1373ترجمه مهشيد ياسائي چاپ ششم  "كودك

بررسي رابطه عزت نفس با قضاوت اخالقي دانش آمـوزان سـال   "ولي بيگي منصوره  - 12

دانشگاه تربيت معلم بـه  كارشناسي ارشد  "1377-78م دوره متوسطه شهر تهران در سال سو

 1378 –راهنمايي پروين كديور 
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