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  چكيده 
 اين پژوهش به منظور بررسي تأثير التزام عملي به اعتقادات :هدف

اسالمي از طريق سبك زندگي سالم بر گرايش دانشجويان به مصرف 
  . انجام گرفتمواد مخدر 

 دانشجوي در حال 8000 بدين منظور از بين تعداد تقريبي :روش
 دانشگاه 1389-1388تحصيل در جريان نيمسال اول سال تحصيلي 

 آماري ة نفر از دانشجويان به عنوان نمون403نور مركز اردبيل، تعداد پيام
حجم نمونه براساس جدول . اي تصادفي انتخاب گرديد خوشهةبه شيو
روش پژوهش .  محاسبه گرديدα=05/0 مورگان با احتساب -سيكرج

آوري شده به هاي جمعداده.  همبستگي بود–از نوع مطالعات توصيفي 
سپس سئواالت اصلي تحقيق با استفاده از . صورت توصيفي گزارش شد

  . تحليل مسير به صورت استنباطي تحليل گرديد
تزام عملي به اعتقادات اسالمي و  بين ال نتايج تحليل  نشان داد كه:هايافته

 منفي مستقيم و ةگرايش دانشجويان نسبت به مصرف مواد مخدر رابط
بين سبك زندگي سالم و گرايش دانشجويان نسبت . دار وجود داردمعني

   .دار وجود دارد مستقيم منفي و معنيةبه مصرف مواد مخدر رابط
 پيچيده بوده ةپديد گرايش به مصرف مواد مخدر يك ةپديد :گيرينتيجه

هر چند از . و عوامل متعددي در ايجاد و يا ممانعت از آن دخيل هستند
نظر آمار و ارقام بين اغلب متغيرهاي تحت مطالعه به صورت دو متغيري 

 اما وقتي متغيرها در كنار هم قرار ،دار محاسبه گرديده است معنيةرابطه
ر بر گرايش به مصرف گيرند و نمود واقعي از عوامل فردي اثرگذامي

آورند تأثيرات آنها بر همديگر در مسيرهاي مختلف مواد مخدر فراهم مي
  .گردد مقادير محاسبه شده رقم پاييني باشدسبب مي

  

التزام عملي به اعتقادات اسالمي، سبك زندگي سالم،  :هاكليدواژه
  گرايش به مصرف مواد مخدر
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Abstract 
Objective: The aim of this study is to find out the impact of 
adherence to Islamic beliefs through Healthy Lifestyle on 
University students' tendency to drug consumption of 
Payam-e-Noor University (PNU) of Ardebil. 
Method: This study was done  among about  8000  
Students studying in the second semester of current 
academic year (2009-2010) in Ardabil Payam Noor 
University ,but just  about  400  of them  were selected 
through cluster random Method as a statistical sample. 
Sample size was calculated in accordance with Gerjesy-
Morgan table, where a is α= 0.05. The research went on 
correlated-descriptive method. Total average were used 
collected data was reported descriptively, however, the 
main questions of the research were analyzed inferentially 
using linear analysis. 
RReessuullttss::  The results showed that there is a direct and 
significant negative relationship adherence to Islamic 
beliefs and attitudes among students towards drug use. 
There are a negatively correlated and significant 
relationship between healthy life styles and student attitudes 
toward drug use. 
Conclusion: Phenomena tend to consume drugs is a 
complex phenomenon and many factors are involved in 
causing or preventing it. However, the statistics of most of 
the variables under study, a significant relationship between 
two variables is calculated, however, when variables are 
grouped together, and the real factors affecting drug 
disposition provide they influence each other in different 
directions causes the calculated values are lower number. 
 
Keywords: Adherence to Islamic beliefs, healthy lifestyle, 
attitude toward drug use. 
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  ...تأثير التزام عملي به اعتقادات اسالمي از  

  مقدمه
ك زندگي بر اين انديشه مبتني است كه هر فردي مفهوم سب

در زندگي روزمره خود از الگو يا طرح رفتاري مشخص 
مانند يك نظم عادي در كار، اوقات فراغت، و زندگي (

به نظر برنارد و كراپات . كندو تكراري پيروي مي) اجتماعي
-سبك زندگي تصميم) 1997، 1؛ به نقل از پالدينو1994(

هر كسي از روي اختيار درباره نحوه عمل هايي هستند كه 
هايي بر افزايش يا چنين تصميم. كندروزمره خود اتخاذ مي

  . كاهش خطر مشكالت مربوط به سالمتي تأثير مي گذارد
گرايش به مصرف مواد مخدر معيار ميزان گرايش به 

اي است كه دانشجـويان در مصرف مواد مخدر نمره
 دانشـجويي ةمركز مشـاورپرسشنـامه ساخته شـده توسـط 

-دسـت ميه ؛ ب)1385(وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
گرايش . اي استمقياس سنجش اين متغير فاصله. آوردند

هاي مثبت و منفي يا احكام عبارت است از ارزشيابي
. ارزشي مطلوب يا نامطلوب درباره اشياء، اشخاص و وقايع

چيزي گرايش چگونگي احساس هر كسي را نسبت به 
  ). a, b, c 2012طينت، خوش(دهند نشان مي

اي از اعتقادات، بايدها اعتقادات ديني به عنوان مجموعه
هاي اختصاصي و تعميم يافـته، از و نبايدها و نيز ارزش

رود كه قـادر هاي رواني به شمار ميگاهمؤثرترين تكـيه
دگي را در لحظه هاي عمر فراهم لحظهاست معــناي زـن

هاي گاهسازي تكيهسازد و در شرايطي خاص نيز با فراهم
بهرامي (تبييني، فرد را از تعليق و بي معنايي نجات دهد 

گيرد اعتقادات ديني، باورهايي را در برمي). 1378احسان؛ 
ها اعتقاد داشته باشند رود پيروان آن دين، بدانكه انتظار مي

  . )1380سراج زاده و توكلي؛(
سبك ) 2000، 2اليونز و النگيل(؛ نقل از )1974(اللوند 

هاي اي از تصميممجموعه: كندزندگي را اينگونه تعريف مي
 و هر فرد كم و بيش گذاردافراد كه بر سالمتي آنان تأثير مي

-ها و عادتاز نقطه نظر سالمتي تصميم. بر آن كنترل دارد
ي كه اين گونه هنگام. خطر را به جان خريدن است هاي بد،

توان گفت شوند، ميخطرها به بيماري يا مرگ منتهي مي
سبك زندگي قرباني، در بيماري يا مرگ وي سهيم بوده يا 

                                                 
1. Pladino, D.  
2. Lyons, R. & Langill, L.  

منظور از التزام عملي به اعتقادات اسالمي، . علت آن است
انجام رفتار تشريفاتي و آشكار در مالء عام يا خلوت است 

-يين ديني ناميده ميكه به بيان ديگر همان بعد مناسكي و آ
  ). 1385آذربايجاني، موسوي اصل؛ (شود 

نـشان داد   ) 1389(نتايج پژوهش دهكرديان و گلـزاري       
هاي دولتي تهـران، در گـروه       كه در بين دانشجويان دانشگاه    

 2/9 درصد، در گـروه فنـي و مهندسـي           5/13علوم انساني   
 درصد و در گروه هنر      4/10درصد، در گروه علوم پزشكي      

درصد دانشجويان آمادگي سوء مصرف مواد مخدر را         2/11
ها نيـز بـه عنـوان       بنابراين امروزه دانشجويان دانشگاه   . دارند

بخشي از افراد سرآمد جامعه از اين آسيب در امـان نيـستند             
-دين و مذهب يكي از اساسـي      ). 1385زراني و همكاران؛    (

ترين نهادهايي است كه جامعه بشري بـه خـود          ترين و مهم  
ه است، به طوري كه هيچگاه بشر خارج از ايـن پديـده             ديد

: فرمايدقرآن مي. زندگي نكرده و همواره بدان پناه برده است
» انّ اهللا اصطفي لكم الدين فال تمـوتنّ اال و انـتم مـسلمون             «
ـ   «يعني  ) 132البقره،  ( ي شـما   ين پـاك را بـرا     خداوند اين آي

به گفتـه  . »ريدميين اسالم نميبرگزيده است و شما جز بر آي 
پلوتارك اگر به صحنه گيتـي نظـري بيـافكنيم، بـسياري از             
محل و اماكن را خواهيد ديد كه در آنجا نه آباديست نه علم     

بـه  (توان پيدا نمـود  و نه دولت، اما يكجا كه خدا نباشد نمي   
 ةسور 30 ةدر تفسير آي  ). 1385نقل از نوابخش، پوريوسفي،     

نش و سرشـت انـسان      روم آمده ؛ در فطرت يعني در آفـري        
هـاي  تواند شـگفتي  نوعي استعداد فطري وجود دارد كه مي      

مخلوقات خدا را درك و از طريق آن بر وجـود و يگـانگي              
- اعراف مـي ة سور172 ةخدا استدالل كند و يا در تفسير آي     

خوانيم كـه در سرشـت آفـرينش انـسان، اسـتعداد فطـري              
راف بـه   خداشناسي و يكتاپرستي وجود دارد؛ بنـابراين اعتـ        

خداوندي خـدا ريـشه در فطـرت انـسان دارد و از ازل در               
اعماق روحش وجود داشته است، اما آميخته شدن روح بـا           

هاي جـسمي ديگـر     جسم و سرگرم شدن انسان به خواسته      
هاي دنيوي باعث شـد كـه ايـن شـناخت، آگـاهي             خواسته

نسبت بـه خـدا و اسـتعداد فطـري يكتاپرسـتي انـسان، در               
 گيرد و بـه دسـت فراموشـي سـپرده و            معرض غفلت قرار  

نجاتي، (توسط احساس ناخودآگاه انسان به كناري زده شود     
1387.(  

اي از اعتقادات، بايدها و مذهب هم به عنوان مجموعه
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  طينتاله خوشولي

يافـته، از هاي اختصاصي و تعميمنبايدها و نيز ارزش
رود كه قـادر هاي رواني به شمار ميگاهمؤثرترين تكـيه
هاي عمر فراهم لحظهـدگي را در  لحظهاست معــناي زن

هاي گاهسازي تكيهسازد و در شرايطي خاص نيز با فراهم
بهرامي (معنايي نجات دهد تبييني، فرد را از تعليق و بي

گيرد اعتقادات مذهبي، باورهايي را دربرمي). 1378 ،احسان
ها اعتقاد داشته باشند رود پيروان آن دين، بدانكه انتظار مي

مذهب به عنوان يك ميانجي ). 1380، زاده و توكليراجس(
بر فرآيند فكري و ارزيابي رويدادهاي روزمره زندگي فرد 

گذارد، بدين ترتيب حتي بسياري از رويدادهاي به تأثير مي
شوند و فرد از آنها دار ارزيابي ميظاهر منفي، مثبت و معني
ر هدفي و يأس و نااميدي در براباحساس پوچي و بي

كند ها، ناماليمات و فشارهاي رواني هموار ميمحروميت
). a, b, c 2012طينت، ؛ خوش1381 ،ظهور و توكلي(

هاي اجتماعي اي از شناختكننده مجموعهمذهب تأمين
-است كه در تفسير واقعيت، تعريف خود و منبعي از جهت

در همين چارچوب . ها براي رفتار مشاركت داردگيري
 افكار ةكننـدن پـذيرفت، مذهب عرضهتوااست كه مي

ها و ها و تحـمل سختيمعناداري در مواجهه با رنج
 ميلر، ديويس و). 1380بهرامي احسان، (هاست دشواري

در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند ) 2000(گرين والد 
-كه نوجواناني كه ديندار نيستند و نمرات پاييني در اندازه

آورند در مقايسه با  به دست مييري ميزان فعاليت دينيگ
نوجوانان داراي سطح باالتر فعاليت ديني، مصرف و سوء 

) 2000(ريچارد، بل و كارلسون . مصرف مواد بيشتري دارند
در آزمايشي نشان دادند كه افزايش حضور در كليسا به 
كاهش مصرف الكل و كوكايين در بين گروه نمونه منجر 

در پژوهش خود ) 2001 (مريل، سلزار و گاردنر. گرديد
نشان دادند كه عواملي نظير فراواني حضور در كليسا، سطح 

 خانواده و والدين، و فرواني باالي دينداري در اعضاي
كننده در مقابل هاي ديني خانوادگي اثر حمايتبحث

به نقل از (د مصرف مواد در نوجوانان و جوانان دار
هاي يافته). 1386 ، و اكبري زردخانهخداياري فرد، شهابي

بررسي «تحت عنوان ) 1386(جاه و نجفي پژوهشي ترقي
پذيري در برابر مصرف مواد و در معرض خطر بي آسةرابط

گيري از خودكشي بودن با سالمت رواني و ميزان بهره
 -86اعتقادات مذهبي بر روي كليه دانشجويان ورودي سال 

 هاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و دانشگاه85
گيري از اعتقادات مذهبي و در فناوري نشان داد بين بهره

دار وجود دارد  منفي و معنيةمعرض خطر مواد بودن رابط
به عبارتي با افزايش معنويت، احتمال گرايش به مصرف 

با ) 1389(هاي پژوهشي رزمجويي يافته. گرددمواد كمتر مي
ت به پذيري نسب تعالي معنوي با احتمال آسيبةعنوان رابط

 از 150 ةمصرف مواد مخدر در دانشجويان با نمون
 كارشناسي دانشگاه شيراز نشان داد كه در ةدانشجويان دور

پذيري نسبت به بين دانشجويان، رشد تعالي معنوي آسيب
همچنين . دهدداري كاهش ميمواد مخدر را به طور معني

هاي تعالي معنوي شامل در اين پژوهش بين تمامي مؤلفه
، كامروايي معنوي و پيوند معنوي با احتمال مصرف وحدت

  . معكوس وجود داردةمواد مخدر رابط
با عنوان احساس   ) 1382(فرد  هاي پژوهشي هاديان  يافته

ــت  ــستي و فعالي ــي بهزي ــذهبي در گروهــي از  ذهن ــاي م ه
كنندگان بـه يـك      نفري از مراجعه   50ةمسلمانان با يك نمون   

هـاي شـهر شـيراز      انمركز فرهنگي هنري در يكي از بوسـت       
 ةكننـد بينـي  نمازهاي واجـب پـيش  ةنشان داده است كه اقام    

همچنـين  . نيرومندي براي احساس ذهنـي بهزيـستي اسـت        
انتخاب دوست مذهبي، انتخاب همـسر مـذهبي، پرداخـت          
وجوهات شرعي، تشويق ديگران به مذهبي بودن و بررسي         

ي هاي خوبي براي احساس ذهنـ     كنندهبيني دين، پيش  ةدربار
در ) 1385(نــوابخش و پوريوســفي  . بهزيــستي هــستند 

اي با عنوان نقش دين و باورهاي مـذهبي         پژوهشي كتابخانه 
بر سالمت روان با بررسي مقاالت متعددي بـه ايـن نتيجـه             

 زنـدگي   ة كه افراد ديني و مذهبي از سبك و شـيو          نداهرسيد
هايي كـه در    بررسي. نمايندتري استفاده مي  تر و متعادل  سالم

اند، مردمـي كـه      آمريكا انجام شده، نشان داده     ةاياالت متحد 
داننـد، سـطوح بـاالتري از       تر مي تر و مذهبي  خود را معنوي  

كنند و حضور در كليـسا و شـركت         شادكامي را گزارش مي   
 مثبتي با احـساس ذهنـي بهزيـستي         ةهاي ديني رابط  در آيين 

هـا  همچنين بررسي ). 1990 ؛ اينگلهارت، 2000ميرز،  (دارد  
 مثبت همبستگي مستقيم    ةاند مذهبي بودن با عاطف    نشان داده 
واتـسون و كـالرك،     ( معكوس دارد    ة منفي رابط  ةو با عاطف  

از ســوي ديگــر مــذهبي بــودن بــا چنــدين مــالك ). 1992
بهداشتي رواني همبسته است؛ بـراي نمونـه افـراد مـذهبي،            
كمتر از افراد غيرمذهبي به بزه كاري، سوء مـصرف مـواد و             
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  ...تأثير التزام عملي به اعتقادات اسالمي از  

كوالسـانتو و   (آورنـد   ل، طـالق و خودكـشي روي مـي        الك
-ترند و زنـدگي طـوالني     ، از نظر بدني سالم    )1989شريور،  

هاي جسماني در كل و     فعاليت). 1997كونينگ،  (تري دارند   
هاي ورزشي به طور خـاص يكـي از         تربيت بدني و فعاليت   

كه رخدادهاي  طوريه ب. هاي مهم تربيت اسالمي است   نظام
) ص(عي قبل و بعـد از بعثـت رسـول خـدا             زندگي اجتما 

كريميـان، شـكرچي    (آكنده از وقايع مختلف ورزشي است       
  ).1386زاده، 

  : اهداف اين تحقيق عبارت بودند از
 مستقيم بين متغيرهاي التزام عملي ةبررسي رابط -1

به اعتقادات اسالمي، سبك زندگي سالم و گرايش 
  دانشجويان به مصرف مواد مخدر؛

يرمستقيم متغير التزام عملي به  غةبررسي رابط -2
اعتقادات اسالمي بر گرايش دانشجويان به مصرف مواد 

 مخدر؛
 غيرمستقيم متغير سبك زندگي ةبررسي رابط -3

 سالم بر گرايش دانشجويان به مصرف مواد مخدر؛
  

  
  روش پژوهش

طرح اين پژوهـش از نوع مطالعـات مقطعي است زيرا در 
 اما روش ،رسد ميمقطـعي از زمان شروع و به پايان

زيرا .  همبستگي است–پژوهش از نوع مطالعات توصيفي
روابط بين متغيرها مورد بررسي قرار گرفته؛ تأثيرات آنها بر 

  .گرددهمديگر مطالعه مي
  

  جامعه و نمونه آماري
 نفر 5000جامعه آماري اين پژوهش را تعداد تقريبي 

  نفر دانشجوي پسر در مجموع3000دانشجوي دختر و 
 نفر دانشجوي مركز اردبيل در جريان نيمسال اول 8000

گزارش منتشر (داد  تشكيل مي1389-1388سال تحصيلي 
  ).1385نشده معاونت اجرايي، 

-در اين پژوهش از روش نمونه: گيريروش نمونه 
بدين . گيري استفاده شداي تصادفي براي نمونهگيري خوشه

ابتدا به طور هاي مختلف تحصيلي، منظور از بين رشته
ها، سپس در داخل كالس. تصادفي، كالس انتخاب شد

  .شدندگيري انتخاب ميدانشجويان به عنوان واحد نمونه
 حجم نمونه آماري براساس : آماريةحجم نمون
براساس جدول .  مورگان محاسبه گرديد-جدول كرجسي

 7000اي به حجم  از جامعهα=05/0مذكور با احتساب 
 8000اي به حجم  نفري و از جامعه364 ايبايستي نمونه

كرجسي، مورگان؛ ( نفري انتخاب نمود 367اي نفر نمونه
در اين پژوهش هم براي رعايت كفايت نمونه و ). 1970

اي با گيري، نمونهاي بودن روش نمونههم با توجه به خوشه
 آماري ةاز بين افراد نمون.  نفر انتخاب گرديد403حجم 

 نفر معادل 96نث و ؤ درصد دانشجوي م76 نفر معادل 304
  .اند درصد دانشجوي مذكر بوده24
  

  ابزار پژوهش
هاي موردنياز؛ عـالوه    آوري داده در اين پژوهش براي جمع    

 سئوال جهت اخـذ اطالعـات دموگرافيـك جنـسيت،           4بر  
ــت ــل از   ةرش ــدل ك ــل و مع ــسال قب ــدل نيم  تحــصيلي، مع

  .هايي به شرح زير استفاده شدپرسشنامه
  
  سشنامه التزام عملي به اعتقادات اسالميپر

مقياس خودسنجي التزام عملي به اعتقادات اسـالمي بـراي          
گيري رفتارهاي دينـي نوجوانـان و جوانـان مـسلمان           اندازه

در انتخاب جمالت اين مقياس، آن دسته      . تدوين شده است  
از اعمال و رفتارهاي دينـي كـه انجـام آنهـا از يـك جـوان                

. رود، در كانون توجه قـرار گرفتـه اسـت         مسلمان انتظار مي  
راين جمالت پرسشـنامه شـامل سايــر تكـاليف دينـي            بناـب

ايـن پرسـشنامه    . شودبزرگساالن نظير جهــاد و زكات نمي     
توسط نويـدي بـر روي جوانـان پـنج منطقـه شـهر تهـران              

 مـاده اسـت     45اين پرسشنامه داراي    . هنجاريابي شده است  
 مـاده بـراي التـزام       8ي به نمـاز؛      ماده براي التزام عمل    12كه  

 ماده براي التزام عملي بـه ديگـر احكـام           18عملي به روزه؛    
 ماده براي رعايت ارتبـاط بـا افـراد مـذهبي            7شرعي الهي؛   

  .اختصاص يافته است
كامالً  «ة درجه است كه گزين    5پرسشنامه از نوع ليكرت     

ــت ــت«، » 5 =درسـ ــت«، » 4=درسـ ــاً درسـ ، » 3= تقريبـ
بر . شودگذاري مي نمره» 1=كامالً نادرست  «و» 2=نادرست«

اين اساس نمرات بيـشتر نـشان از التـزام عملـي بيـشتر بـه              
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  طينتاله خوشولي

  .اعتقادات اسالمي است
گيـري   براي بررسي روايي ابـزار انـدازه       :روايي آزمون 

التزام عملي به اعتقادات اسالمي، از نظر متخصصان استفاده         
ن و تعـدادي    تعدادي از روحانيون و انديشمندان مسلما     . شد

مقيـاس خودسـنجي التـزام عملـي بـه          «از اساتيد دانـشگاه     
گيـري   را ابزاري نسبتاً مناسب براي اندازه      »اعتقادات اسالمي 
آموزان بـه اعتقـادات اسـالمي دانـستند و          التزام عملي دانش  

  .استفاده از آن را روا ديدند
مقياس خودسنجي التـزام عملـي بـه اعتقـادات          «روايي  

 نفـر از  35تعـداد  . ق ديگري نيز بررسي شد     به طري  »اسالمي
آموزان در مطالعه مقدماتي بـه پرسـشنامه مـورد نظـر            دانش

همين افراد در يك مـصاحبه انفـرادي شـركت          . پاسخ دادند 
كردند و توسط پژوهشگر از لحاظ ميـزان پايبنـد بـودن بـه              

بندي اي رتبه  درجه 20اعتقادات اسالمي بر روي يك مقاس       
آمـوزان توسـط مـسئوالن      ين، همان دانش  عالوه بر ا  . شدند

واحد آموزشي از لحاظ التزام به اعتقادات اسـالمي در روي           
سپس همبستگي  . بندي شدند اي مرتبه  درجه 20يك مقياس   

آموزان و امتياز مصاحبه، محاسـبه      هاي كتبي دانش  بين پاسخ 
گر به ميزان شد و ضريب همبستگي بين امتيازي كه مصاحبه   

اي كـه   آموز اختصاص داده بود و نمره      دانش پايبند بودن هر  
آموز از طريق پاسخ دادن به پرسـشنامه كـسب كـرده            دانش

همچنين ضريب همبستگي   . به دست آمد  % 86بوده، برابر با    
-آموزان به پرسشنامه مورد نظر و رتبه      بين پاسخ كتبي دانش   

بندي اوليـاي واحـد آموزشـي محاسـبه شـد كـه ضـريب               
رسـد  بنابراين، به نظر مي  . بود% 57با  همبستگي مربوط برابر    

گيري التزام عملـي بـه اعتقـادات اسـالمي از           كه ابزار اندازه  
  . روايي كافي برخوردار است

براي بررسي پايايي مقياس خودسـنجي      : پايايي آزمون 
التزام عملي به اعتقـادات اسـالمي نيـز از روش بازآزمـايي             

زمـون يـك   مدت زمان فاصله بين اجـراي دو آ    . استفاده شد 
ـ    . هفته بود  دسـت آمـده براسـاس روش       ه  ضريب پايـايي ب

بنابراين، درباره پايايي ابـزار     .  بود rtt%= 81بازآزمايي برابر با    
  .اطمينان كافي وجود دارد

ـ           ةبراي محاسب  ه  پايـايي در ايـن پـژوهش؛ پرسـشنامه ب

 نفر از دانـشجويان اجـرا و بـا          28صورت مقدماتي بر روي     
  . دروني محاسبه گرديداستفاده از روش همساني

  
  

  پرسشنامه گرايش به مصرف مواد مخدر
گيري ميزان گرايش به مصرف مواد مخدر از      براي اندازه 
 دفتــر مركــزي مــشاوره ة ســئوالي ســاخت20 ةپرســشنام

ايـن  . وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري اسـتفاده شـد      
 در معرض مـصرف مـواد بـودن         ةپرسشنامه براي مطالع  
هاي كشور طراحـي  ود در دانشگاه  دانشجويان جديدالور 

سئواالت پرسشنامه عوامل خطر را در قالب       . شده است 
هـاي  عوامل خـانوادگي، ارتباطـات اجتمـاعي، ويژگـي        

شناختي فردي ارتباط با همساالن، عوامل محيطي و        روان
ــردي بررســي مــي ويژگــي ــوژيكي ف ــدهــاي بيول . نماي

خير اي به صورت بله و       سئوال دو گزينه   6پرسشنامه از   
روايـي و  . اي تشكيل شده است    سئوال چهارگزينه  14و  

هاي دفتـر مركـزي مـشاوره     پايايي پرسشنامه در بررسي   
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به طور كامل بررسي         

در اين پژوهش نيز در اجراي مقـدماتي بـر          . شده است 
 نفر از دانشجويان با استفاده از روش همساني         28روي  

 α=86/0يي كــل پرســشنامه برابــر درونــي مقــدار پايــا
  . محاسبه گرديد

  
  پرسشنامه سبك زندگي سالم

ال است كه دانـشگاه علـوم       ؤ  س  8اين پرسشنامه شامل    
پزشكي گيالن براي مطالعه سـبك زنـدگي دانـشجويان          

 بعـد  4پرسشنامه سبك زندگي را در  . ساخته شده است  
شامل فعاليت جسمي و ورزش، مديريت تـنش، تغذيـه      

مزيـت اصـلي ايـن      . گيـرد شگيري اندازه مـي   سالم و پي  
هاي ديگر؛ تعـداد كـم   پرسشنامه در مقايسه با پرسشنامه 

ــت اســت  ــين جامعي ــئواالت آن در ع ــن . س ــي اي رواي
از . هاي قابل قبولي برخوردار است    پرسشنامه از ويژگي  

نظر متخصصان براي تعيين روايي صـوري و محتـوايي          
ملي تأييـدي،   همچنين با انجام تحليـل عـا      . استفاده شد 

همبـستگي نـسبتاً    . روايي سازه پرسشنامه بررسـي شـد      
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  ...تأثير التزام عملي به اعتقادات اسالمي از  

دهد كه  نشان مي ) r < 25/0 >5/0(ها  پايين ميان مؤلفه  
ــادي نداشــته و  مؤلفــه ــا همــديگر همپوشــاني زي هــا ب

رغم كم بودن از ضريب تمييز قابـل قبـولي          بهسئواالت  
پايايي پرسـشنامه بـا اسـتفاده از روش         . برخوردار است 

.  محاسبه گرديده اسـت    α =76/0وني برابر   همساني در 
 نفـر از  28در اين پژوهش در اجراي مقدماتي بـر روي       

دانشجويان با استفاده از روش همساني درونـي مقـدار          
  .  محاسبه گرديدα =73/0پايايي برابر 

  

  
  آوريروش جمع

هاي كاغذي هاي اين پژوهش با استفاده از آزمونداده
بدين . دآوري گرديبه صورت ميداني جمع) چاپي(

هاي ديده در محيطترتيب كه پرسشگران آموزش
هاي درس پژوهشي شامل پرديس دانشگاه و كالس

حاضر شده و پرسشنامه را در اختيار دانشجويان قرار 
  .نمودندآوري ميدادند و پس از تكميل جمعمي
  

  هاروش تجزيه و تحليل داده
افزار يط  نرمآوري شده پس از ورود به محهاي جمعداده
17SPSSو پردازش به صورت زير تحليل شدند .  

هــاي فــردي و ابتــدا ســئواالت مــرتبط بــا ويژگــي
اجتماعي افراد به صورت توصيفي در قالـب جـداول و           

دست آمده  ه  نتايج ب پس از آن    . نمودارها گزارش شدند  
در خصوص متغيرهاي اصلي پژوهش به صـورت تـك          

ر قالـب جـداول     متغيري و به تفكيـك دختـر و پـسر د          
در اين راستا ابتدا نمرات تبديل      . گرددتوصيفي ارائه مي  

هاي متغيرها به همـراه خـود       لفهؤ شده و م   Tبه مقياس   
. متغيرها ارائه، سپس متغيرهاي اصلي گزارش گرديدنـد       

ـ اي هم بين دو گروه دانشجوي م      در ضمن مقايسه   ث ؤن
  تحليل در نهايت . و مذكر هم انجام گرفته است

اطي ســئواالت پــژوهش بــا اســتفاده از روش اســتنب
  .آماري تحليل مسير انجام گرفت

  
  هاافتهي

هاي حاصـل از اجـراي پرسـشنامه        در اين قسمت يافته   
ــي  ــتدرخــصوص برخــي ويژگ ــاي جمعي ــناختي ه ش

پاسخگويان در قالب جداول توزيع فراواني ارائه و پس         
دست آمده درخصوص متغيرهاي اصـلي      ه  از آن نتايج ب   
ــ  ــژوهش ب ــك   پ ــه تفكي ــري و ب ــك متغي ــورت ت ه ص
في نث ومـذكر در قالـب جـداول توصـي         ؤدانشجويان م 

در اين راستا ابتدا نمرات تبدل به مقياس        . گرددارائه مي 
 متغيرهـا   هاي متغيرها به همراه خود    لفهؤتبديل شده و م   

در ضـمن در ايـن      . گردندبه صورت نيمرخ گزارش مي    
ــي  ــه معن ــزارش ب ــيگ ــاوت ويژگ ــيداري تف ــاي ب ن ه

 دو گروهي tنث و مذكر  براساس آزمون ؤدانشجويان م 
در پايان سئواالت پژوهش    . مستقل نيز اشاره شده است    

با استفاده از تحليل مسير به صورت اسـتنباطي تحليـل           
  .اندشده

 3 آمـاري، تعـداد      ة نفر دانشجوي نمون   403از بين   
نفر به هنگام پاسخگويي به پرسشنامه؛ جنـسيت خـود          

 نفر دانـشجويي كـه بـه        400از بين   . اندرا عالمت نزده  
نـث  ؤ درصد دانشجوي م   76اند،  اين گزينه جواب داده   

  .اند درصد دانشجوي مذكر بوده24و 
 نفر از دانشجويان به ايـن       12 آماري،   ةاز كل نمون  

 نفـر باقيمانـده كـه       391از بين   . اندسئوال جواب نداده  
ار انـد، بيـشترين آمـ      تحصيلي خود را اعالم كرده     ةرشت

 9/19 نفر معـادل     78(هاي علوم تربيتي    مربوط به رشته  
)  درصـد  3/13 نفر معـادل     52(و رشته حقوق    ) درصد

هاي مديريت  بوده است و كمترين آمار مربوط به رشته       
-اجرايي، زبان انگليسي، مديريت جهانگردي و زيست      

 درصـد   5/0 نفـر معـادل      2شناسي هر كدام به تفكيك      
  .بوده است
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  طينتاله خوشولي

نث و مذكرؤهاي آن به تفكيك دانشجويان م التزام عملي به اعتقادات اسالمي و مؤلفه وضعيت.1 جدول  

داريوضعيت معني t Sig انحراف معيار ميانگين تعداد جنسيت سازه                  

 التزام عملي به نماز خواندن
 مونث

 مذكر

304 

96 

19/51  

10/46  

86/8  

09/12  
81/3  001/0  معني دار 

ه روزه گرفتنالتزام عملي ب  
 مونث

 مذكر

304 

96 

86/50  

11/47  

62/8  

20/13  
61/2  001/0  معني دار 

 التزام عملي به احكام شرعي الهي
 مونث

 مذكر

304 

96 

19/51  

19/46  

97/8  

07/12  
57/3  001/0  معني دار 

 التزام عملي به معاشرت با افراد مذهبي
 مونث

 مذكر

304 

96 

43/51  

40/45  

70/8  

31/12  
46/4  001/0 ني دارمع   

 التزام عملي به اعتقادات اسالمي
 مونث

 مذكر

304 

96 

33/51  

75/45  

76/8  

41/12  
10/4  001/0  معني دار 

 فعاليت جسمي
 مونث

 مذكر

304 

96 

28/49  

38/52  

67/9  

80/10  
51/2-  008/0  معني دار 

 تغذيه سالم
 مونث

 مذكر

304 

96 

75/50  

79/47  

68/9  

76/10  
54/2  017/0  معني دار 

 مديريت تنش
 مونث

 مذكر

304 

96 

07/49  

90/52  

51/9  

08/11  
05/3-  001/0  معني دار 

 پيشگيري
 مونث

 مذكر

304 

96 

73/49  

68/50  

35/10  

96/8  
80/0-  42/0  - 

 سبك زندگي
 مونث

 مذكر

304 

96 

51/49  

55/51  

75/9  

79/10  
73/1-  08/0  - 

 عامل خانوادگي
 مونث

 مذكر

304 

96 

58/50  

92/47  

55/10  

80/7  
66/2  008/0 ني دارمع   

 عامل محيطي و اجتماعي
 مونث

 مذكر

304 

96 

75/48  

85/54  

17/9  

11/11  
10/5-  001/0  معني دار 

 عامل دوستان
 مونث

 مذكر

304 

96 

52/47  

92/57  

94/7  

79/11  
08/8-  001/0  معني دار 

 عامل فردي
 مونث

 مذكر

304 

96 

96/48  

08/53  

65/8  

02/13  
91/2-  001/0  معني دار 

 تمايل به مصرف مواد
 مونث

 مذكر

304 

96 

46/48  

68/54  

82/8  

99/11  
70/4-  001/0  معني دار 
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  ...تأثير التزام عملي به اعتقادات اسالمي از  

هـاي  ؛ در تمـامي مؤلفـه     1طبق داده هـاي جـدول       
 التـزام   ةكـل سـاز    التزام عملي به اعتقادات اسـالمي و      

عملي به اعتقادات اسالمي؛ ميانگين نمرات دانشجويان       
 tمقــادير . نــث از دانــشجويان مــذكر بــاالتر اســتؤم

هـا در   دهد كه تمامي اين تفاوت    نشان مي محاسبه شده   
همچنـين  . دار اسـت   معنـي   درصـد  99سطح اطمينـان    

نث در التـزام عملـي بـه    ؤميانگين نمرات دانشجويان م 
هـاي آن بـاالتر از      اعتقادات اسـالمي و تمـامي مؤلفـه       

 50تر از ميانگين     و دانشجويان مذكر پايين    50ميانگين  
 دختــر در  ميــانگين نمــرات دانــشجويان.بــوده اســت

فعاليت جسماني شامل ورزش و تفريح، مديريت تنش        
و استرس، پيشگيري از رفتارهاي خطر زندگي سـالم؛         

در مقابـل ميـانگين     . تر اسـت  از دانشجويان پسر پايين   
نث در تغذيه سـالم از دانـشجويان        ؤنمره دانشجويان م  
دهـد كـه تفـاوت       نشان مي  tمقادير  . مذكر باالتر است  

نث و مذكر در فعاليـت جـسماني،        ؤ دانشجويان م  ةنمر
دار ولي در پيشگيري مديريت تنش و تغذيه سالم معني    

از رفتارهاي خطر زندگي سالم و كـل سـبك زنـدگي            
 دانشجويان دختر در كل     ةميانگين نمر . دار نيست معني

هاي آن شامل فعاليت جـسماني،      سبك زندگي و مؤلفه   
مــديريت تــنش و اســترس و رفتارهــاي پيــشگيرانه از 

تـر و تنهـا در تغذيـه سـالم از            پـايين  50 ةميانگين نمر 
ايـن وضـعيت در مـورد       .  باالتر است  50 ةميانگين نمر 

يعني ميـانگين نمـره     . دانشجويان مذكر بر عكس است    
هاي آن  لفهؤدانشجويان مذكر در كل سبك زندگي و م       

شامل فعاليت جسماني، مـديريت تـنش و اسـترس، و           
زنـدگي سـالم از     پيشگيري از رفتارهاي خطـر سـبك        

 باالتر و در تغذيـه سـالم از ميـانگين           50 ةميانگين نمر 
نث ؤ دانشجويان م  ةميانگين نمر . تر است  پايين 50 ةنمر
عامل خانوادگي تمايل به مـصرف مـواد مخـدر از            در

امـا در   .  دانـشجويان مـذكر بـاالتر اسـت        ةميانگين نمر 
متغيرهاي عامل محيطي و اجتمـاعي، عامـل دوسـتان،          

دي، و تمايل به مصرف مواد مخدر ؛ ميـانگين          عامل فر 
 دانـشجويان   ةنث از ميـانگين نمـر     ؤ دانشجويان م  ةنمر

- محاسبه شده نـشان مـي      tمقادير  . تر است مذكر پايين 

نــث و ؤدهــد كــه تفــاوت نمــرات بــين دانــشجويان م
همچنين مشخص شد   . دار است دانشجويان مذكر معني  

عامـل  نـث تنهـا در      ؤكه ميـانگين نمـره دانـشجويان م       
 و دانـشجويان مـذكر      50خانوادگي بـاالتر از ميـانگين       

ها و نيز   لفهؤاما در ساير م   .  است 50تر از ميانگين    پايين
كل تمايل به مصرف مـواد مخـدر وضـعيت بـرعكس            

تر از  نث پايين ؤ دانشجويان م  ةيعني ميانگين نمر  . است
 50 و دانشجويان مذكر بـاالتر از ميـانگين          50ميانگين  

  .است
  

  گيري نتيجهوبحث 
  نتايج استنباطي 

آيا بين التزام عملي به اعتقادات اسالمي و : 1سئوال 
 ةگرايش دانشجويان نسبت به مصرف مواد مخدر رابط

  مستقيم وجود دارد؟
 
 

 

   روند نماي تحليل مسير مستقيم بين التزام عملي به اعتقادات اسالمي و گرايش به مصرف مواد.1نمودار 

**28/0-= 51 P 

06/6-= t

  گرايش دانشجويان به مصرف 
 5X    مواد مخدر

 1X التزام عملي به اعتقادات اسالمي
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  طينتاله خوشولي

دهد كه مقدار  نشان ميt =-06/6 ،1طبق نمودار 
28/0- = 51P 01/0 محاسبه شده باP< ؛ در سطح

به عبارت ديگر در . دار است درصد معني99اطمينان 
توان نتيجه گرفت كه بين  درصد مي99سطح اطمينان 

التزام عملي به اعتقادات اسالمي و گرايش دانشجويان 
د  مستقيم منفي وجوةنسبت به مصرف مواد مخدر رابط

يعني با افزايش التزام عملي به اعتقادات اسالمي؛ . دارد
 نسبت به مصرف مواد مخدر كاهش گرايش دانشجويان

  . يابدمي
آيا بين سبك زندگي سالم  و گرايش : 2سئوال 

 مستقيم ةدانشجويان نسبت به مصرف مواد مخدر رابط
  وجود دارد؟

  

  

   و گرايش به مصرف مواد زندگي سالم سبك روند نماي تحليل مسير مستقيم بين .2نمودار 
دهد كه مقدار  نشان ميt =-63/3؛ 2طبق نمودار 

17/0- = 52 P 01/0محاسبه شده باP< ؛ در سطح 
به عبارت ديگر در . دار است درصد معني99اطمينان 

توان نتيجه گرفت كه بين  درصد مي99سطح اطمينان 
سبك زندگي سالم و گرايش دانشجويان نسبت به 

.  مستقيم منفي وجود داردةصرف مواد مخدر رابطم

يعني با افزايش سبك زندگي سالم؛ گرايش دانشجويان 
  . يابدنسبت به مصرف مواد مخدر كاهش مي

آيا بين التزام عملي به اعتقادات اسالمي و : 3سئوال 
 مستقيم وجود ةگرايش دانشجويان به مواد مخدر رابط

  دارد؟

05/0 *P< 
  نماي تحليل مسير مستقيم بين التزام عملي به اعتقادات اسالمي و گرايش به مصرف مواد روند.3نمودار 

 

**17/0-= 52 P 

63/3-= t 

  گرايش دانشجويان به مصرف
 5X     مواد مخدر

 2X    سبك زندگي

04/ -= 41 P 
 پيشرفت تحصيلي

4X*28/0-= 51 P
  گرايش دانشجويان به 
  مصرف مواد مخدر

۵X 

06/0=21 P *17/0-= 52 P 

*22/-0=31 P 

*16/-0=32 P 

01/0-= 54 P 

06/0=43 P 
*21/0 =53 P 

04/0=42 P 

  التزام عملي به
 1X       اعتقادات اسالمي

  سبك زندگي سالم
2X

  اختالل در سالمت عمومي
3X
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  ...تأثير التزام عملي به اعتقادات اسالمي از  

مجموع اثرات غيرمستقيم التزام عملي به اعتقادات 
اسالمي بر گرايش دانشجويان نسبت به مصرف مواد 

 محاسبه گرديد كه رقم بسيار -06/0مخدر برابر 
لتزام كه مقدار اثر مستقيم ا در حالي. ناچيزي است

عملي به اعتقادات اسالمي بر گرايش دانشجويان نسبت 
 محاسبه گرديده -28/0به مصرف مواد مخدر برابر 

كه در مقايسه با مجموع اثرات غير مستقيم رقم . است

راساس روابط تنظيمي در مجموع ب. نسبتاً بااليي است
؛ مجموع اثرات مستقيم و غيرمستقيم 3طبق نمودار 

  .ه گرديد محاسب-34/0برابر 
آيا بين سبك زندگي و گرايش : 4سئوال 

 مستقيم وجود ةدانشجويان نسبت به مواد مخدر رابط
  دارد؟

 05/0 *P<    
  

مجموع اثرات غيرمستقيم سبك زندگي سالم بر گرايش 
 محاسبه 05/0دانشجويان نسبت به مصرف مواد مخدر برابر 

مستقيم آن كه اثر  در حالي. گرديد كه رقم نسبتاً پاييني است
  .دار بوده است و معني-17/0برابر 

اين پژوهش به منظور بررسي تأثير التزام عملي به 
اعتقادات اسالمي از طريق سبك زندگي سالم، سالمت 
عمومي و پيشرفت تحصيلي بر گرايش دانشجويان نسبت 

 403بدين منظور تعداد . به مصرف مواد مخدر انجام گرفت
 آماري به ةنور به عنوان نمون پيامنفر از دانشجويان دانشگاه

هاي مورد نياز داده. اي تصادفي انتخاب گرديد خوشهةشيو
 التزام عملي به اعتقادات ةپژوهش با استفاده از پرسشنام

 گرايش به مصرف مواد مخدر، ةاسالمي، پرسشنام
 سبك ةو پرسشنام) GHQ(عمومي   سالمتةپرسشنام

هاي داده. ري گرديدآوزندگي سالم به صورت ميداني جمع
سپس . آوري شده به صورت توصيفي گزارش شدجمع

سئواالت اصلي تحقيق با استفاده از تحليل مسير به صورت 
  . استنباطي تحليل گرديد

نتايج استنباطي پژوهشي نشان داد كه بين التزام 
عملي به اعتقادات اسالمي و گرايش دانشجويان نسبت 

به .  مستقيم وجود دارد منفيةبه مصرف مواد مخدر رابط
عبارتي با افزايش التزام عملي دانشجويان به اعتقادات 
اسالمي؛ گرايش آنان نسبت به مصرف مواد مخدر به 

با توجه به اينكه التزام . يابدداري كاهش ميطور معني
هاي نماز خواندن، لفهؤعملي به اعتقادات اسالمي شامل م

، و نيز حضور روزه گرفتن، عمل به احكام شرعي الهي
-در اجتماعات مذهبي است؛ اين يافته منطقي به نظر مي

هاي همانگونه كه يافته). b, c 2012طينت، خوش(رسد 
بر نقش دينداري ) 2000(ميلر، ديويس و گرين والد 

نوجوانان و حضور آنان در سطوح باالتر فعاليت ديني؛ 
بر نقش حضور كليسا؛ ) 2000(ريچارد، بل و كارسون 

*17/0-= 32 P 

  گرايش دانشجويان به
  واد مخدرمصرف م
5X

  سبك زندگي سالم
2X 

 عموميسالمتدراختالل
3X 

  پيشرفت تحصيلي
4X 

*17/0-= 52 P 

07/0= 43 P 

04/0-= 42 P 

*27/0= 53 P 

001/0=54 P 

 و گرايش به مصرف مواد زندگيسبك  روند نماي تحليل مسير مستقيم بين .4نمودار 
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  طينتاله خوشولي

بر نقش دينداري افراد، ) 2001(، سلزار و گاردنر مريل
هاي تر حضور در كليسا، و فراواني بحثفراواني باال

ديني در خانواده در كاهش مصرف مواد مخدر تأكيد 
  .دارند

بين پژوهش هاي داخلي نتايج همچنين در 
؛ بر نقش داشتن )1381(هاي ظهور و توكلي پژوهش

بر نقش ). 1386 ( جاه و نجفياعتقادات مذهبي ترقي
دي و گيري از اعتقادات مذهبي؛ شمسي ميمنبهره

هاي مذهبي و بر نقش ارزش) 1387(همكاران 
. اجتماعي در كاهش مصرف مواد مخدر تأكيد دارند

هاي پژوهش هاي داخلي از قبيل بررسي بيشتر يافته
نسب، بشيريان و محجوب پور، فرهاديورودي

ات در كاهش بر نقش دوستان و اجتماع) 1386(
بر ) 1383(زاده مصرف مواد مخدر، مولوي و رسول

نقش دوستان ناباب و معاشرت با افراد نابات در 
گرايش به مصرف مواد مخدر؛ رامشت و پورشريفي 
بر نقش گروه همساالن، محيط اجتماعي ناسالم؛ 

به هاي بي قيد و بند بر گرايش دانشجويان آزادي
 و باالخره اينكه مصرف مواد مخدر تأكيد شده است

 منفي بين التزام عملي به اعتقادات ةداري رابطمعني
هاي اسالمي و گرايش به مصرف مواد مخدر با يافته

؛ )1389(شايان، ترابي، خراساني و ناصريان 
مبني ) 1386(خداياري فرد، شهابي و اكبري زردخانه 

 منفي دينداري با استعداد سوء مصرف مواد ةبر رابط
 تعالي معنوي ةمبني بر رابط) 1389(ويي و نيز رزمج

وي و پيوند معنوي با شامل وحدت، كامروايي معن
پذيري نسبت به مواد مخدر در بين احتمال آسيب

  . دانشجويان همسو است
دار  منفي معنيةيافته بعدي پژوهش حاكي از رابط

بين سبك زندگي سالم و گرايش دانشجويان نسبت به 
هاي سبك لفهؤ توجه به مبا. مصرف مواد مخدر است

زندگي سالم شامل فعاليت جسماني و تفريح و ورزش، 
مديريت تنش، تغذيه سالم و انجام رفتارهاي پيشگيرانه 

همچنين اين نتيجه با . رسداين يافته منطقي به نظر مي
) 1387(هايي همچون شمسي ميمندي هاي پژوهشيافته

هاي هارتمبني بر نقش اوقات فراغت نامناسب، فقدان م
زندگي از قبيل عدم توانايي در مقابله با شكست و 

نااميدي در گرايش به مصرف مواد مخدر؛ رضوي، 
بر نقش عدم رضايت از ) 1379(اشرفي و حسيني 

زندگي و بيكاري بر گرايش به مصرف مواد مخدر؛ 
بر نقش عدم امكانات ) 1389(رامشت و پورشريفي 

عدم مديريت تفريحي، استرس و فشارهاي رواني و 
اين يافته نقش عامل فردي در مصرف . تنش همسو است

يد قرار مي دهد كه در اغلب يمواد مخدر را مورد تأ
هاي مربوط به عوامل خطر و محافظ در گرايش به نظريه

ترين عامل مصرف مواد مخدر نيز عامل فردي مهم
  .شودمحسوب مي

 ديگر پژوهش حاكي از آن است كه مجموع ةيافت
 غيرمستقيم التزام عملي به اعتقادات اسالمي بر اثرات

گرايش دانشجويان نسبت به مصرف مواد مخدر رقم 
اين در حالي است كه مقدار . دست نيامده داري بمعني

اثرات غير مستقيم از تمامي مسيرها رقم كمي محاسبه 
كه اثر غيرمستقيم التزام عملي به  طوريه ب. گرديده است

طريق سبك زندگي سالم برابر اعتقادات اسالمي از 
 ؛ از طريق سبك زندگي و اختالل در سالمت -0102/0

  . ؛ محاسبه گرديد00001/0عموم برابر 
اما مجموع اثرات مستقيم و غير مستقيم التزام عملي 
بر اعتقادات اسالمي بر گرايش به مصرف مواد مخدر 

در تبين اين . دار بدست آمده است و معني-34/0برابر 
 گرايش به ةتوان چنين اظهار نظر نمود كه پديد مييافته

 پيچيده بوده و عوامل ةمصرف مواد مخدر يك پديد
هر . متعددي در ايجاد و يا ممانعت از آن دخيل هستند

چند از نظر آمار و ارقام بين اغلب متغيرهاي تحت 
دار محاسبه  معنيةمطالعه به صورت دو متغيري رابط

گيرند يرها در كنار هم قرار ميگرديده است اما وقتي متغ
و نمود واقعي از عوامل فردي اثرگذار بر گرايش به 

آورند تأثيرات آنها بر مصرف مواد مخدر فراهم مي
گردد مقادير همديگر در مسيرهاي مختلف سبب مي

  . محاسبه شده رقم پاييني باشد
اما مجموع اثرات مستقيم و غير مستقيم التزام 

سالمي بر گرايش به مصرف مواد عملي بر اعتقادات ا
. دست آمده استه دار ب و معني-34/0مخدر برابر 

توان چنين اظهار نظر نمود كه ن اين يافته مييدر تبي
 ة مواد مخدر يك پديدي گرايش به مصرفپديده
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  ...تأثير التزام عملي به اعتقادات اسالمي از  

پيچيده بوده و عوامل متعددي در ايجاد و يا ممانعت از 
 بين اغلب هر چند از نظر آمار و ارقام. آن دخيل هستند

 ةمتغيرهاي تحت مطالعه به صورت دو متغيري رابط
 اما وقتي متغيرها در كنار ،دار محاسبه گرديده استمعني

گيرند و نمود واقعي از عوامل فردي اثرگذار هم قرار مي
آورند تأثيرات بر گرايش به مصرف مواد مخدر فراهم مي

گردد آنها بر همديگر در مسيرهاي مختلف سبب مي
  . دير محاسبه شده رقم پاييني باشدمقا

  
-توان در چهار گروه دستههاي اين تحقيق را ميمحدوديت

  :بندي كرد
هاي روانسنجي  با توجه به اينكه ويژگي-1

هاي مورد استفاده كامالً براي دانشجويان پرسشنامه
سيستم آموزش از دور بررسي نشده بود و در اين 

اكتفا شد احتمال پژوهش هم صرفاً به بررسي پايايي 
  .خطاي ابزار وجود دارد

 خطاي احتمالي بعدي كه جزء خطاهاي ذاتي -2
پرسشنامه است، در اين تحقيق نيز به قوت خود باقي 
است يعني اينكه احتمال دارد پاسخگويان به طور 

  .واكنشي به سئواالت پرسشنامه پاسخ داده باشند
ها در اين پژوهش از تحليل مسير براي تحليل فرضيه

 استفاده از اين روش آماري؛ نسبي ةاستفاه گرديد كه الزم
هاي علوم انساني در بودن متغير وابسته است؛ اما ويژگي

كل و متغيرهاي موجود در اين پژوهش به طور خاص 
نسبي نبوده و به طور مجازي نسبي در نظر گرفته شد كه 

  .الشعاع قرار دهدهاي تحقيق را تحتاحتماالً يافته
 آماري در دسترس نبوده ةين پژوهش، كل جامعدر ا

اند كه در پرديس  انتخابي دانشجوياني بودهةاست و نمون
-تواند يافتهاين مورد مي. انددانشگاهي حضور پيدا نموده

  .ها را تحت تأثير قرار دهد
 ةبا توجه به اينكه مطالعات انجام يافته در زمين

 پژوهش اغلب ارتباط بين متغيرهاي مورد مطالعه در اين
 لذا ،به صورت دو متغيره بوده و چند متغيري نبوده است

  .باشدامكان بحث بيشتر مقدور نمي

  اهپيشنهاد
ميانگين التزام عملي به اعتقادات اسالمي و تمامي      
 هاي آن شامل التزام عملي به نماز خواندن، التزام مؤلفه

الهي عملي به روزه گرفتن، التزام عملي به احكام شرعي 
و التزام عملي به معاشرت با افراد مذهبي و حضور در 

تر از حد اجتماعات مذهبي در بين دانشجويان پسر پايين
با توجه به اهميت اين فرايض و نيز . متوسط است

حساسيت پرورش دانشجويان به عنوان افراد سرآمد 
گيران توصيه مي شود در جامعه به مسئولين و تصميم

هاي  دنبال ارائه راهكارها و شيوهپرورش اين قشر به
  .كارآمدتر باشند

ميانگين التزام عملي به اعتقادات اسالمي و تمامي 
هاي آن شامل التزام عملي به نماز خواندن، التزام لفهؤم

عملي به روزه گرفتن، التزام عملي به احكام شرعي الهي 
و التزام عملي به معاشرت با افراد مذهبي و حضور در 

تر از حد ت مذهبي در بين دانشجويان پسر پاييناجتماعا
با توجه به اهميت اين فرايض و نيز . متوسط است

حساسيت پرورش دانشجويان به عنوان افراد سرآمد 
ها و گيران ساير سازمانجامعه به مسئولين و تصميم

هاي خود به شود در برنامهها توصيه مينهادها و دستگاه
  .ي باشنداي كارآمدترهدنبال شيوه

 توجه به اينكه با افزايش سبك زندگي سالم؛ با
گرايش دانشجويان نسبت به مصرف مواد مخدر كاهش 

 همچون تربيت بطاي مرتهابد، به مسئوالن دستگاهيمي
-بدني، صدا و سيما، شبكه بهداشت و درمان توصيه مي

شود در فراهم ساختن شرايط سبك زندگي بهتر تالش 
  .نمايند

اينكه عامل دوستان در مقايسه با ديگر با توجه به 
عوامل اعتيادپذيري دانشجويان پسر باالترين ميانگين را 

باشد و در اغلب دارد و مقدار آن باالتر از حد متوسط مي
لذا به . ييد استأتحقيقات نقش دوستان در اعتياد مورد ت

هاي شود در مراودتدانشجويان ذكور توصيه مي
ود بازنگري نموده، مراقب هاي خاجتماعي و دوستي

  .رفتارهاي خطر خويش در بين دوستان باشند
هاي سبك لفهؤلفه تغذيه سالم در بين مؤوضعيت م
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  طينتاله خوشولي

ترين ميانگين را زندگي در ميان دانشجويان پسر پايين
با توجه . باشدتر از حد متوسط ميدارد و مقدار آن پايين

ان لفه در زندگي سالم به ويژه در دورؤبه نقش اين م
شود دانشجويي و جواني، به دانشجويان ذكور توصيه مي

  .اي خويش را اصالح نمايندالگوها و رفتارهاي تغذيه
با توجه به اينكه با افزايش التزام عملي دانشجويان 
به اعتقادات اسالمي؛ گرايش آنان نسبت به مصرف مواد 

يابد و التزام عملي به داري كاهش ميمخدر به طور معني
هاي نماز خواندن، روزه لفهؤدات اسالمي شامل ماعتقا

گرفتن، عمل به احكام شرعي الهي، و نيز حضور در 
شود اجتماعات مذهبي است؛ به دانشجويان توصيه مي

جهت مصون ماندن از آسيب رفتارهاي پرخطري 
  .همچون اعتياد به دامن انجام فرايض ديني پناه ببرند

اعي، عامل محيطي اجتم با توجه به اينكه عامل
دوستان و عامل فردي اعتيادپذيري دانشجويان پسر باالتر 

هاي آن از حد متوسط بوده و محيط دانشگاه بنا به ويژگي
 لذا به ؛تواند جريان اين مشكل را تسهيل نمايدمي

شود نظارت بهتر و بيشتري بر ها توصيه ميخانواده
 و هاي اجتماعيمراودت. فرزندان ذكور خود داشته باشند

  . هاي آنان را كنترل نماينددوستي
با توجه به اينكه با افزايش التزام عملي دانشجويان 
به اعتقادات اسالمي؛ گرايش آنان نسبت به مصرف مواد 

يابد و التزام عملي به داري كاهش ميمخدر به طور معني
هاي نماز خواندن، روزه لفهؤاعتقادات اسالمي شامل م
رعي الهي، و نيز حضور در گرفتن، عمل به احكام ش

شود ها توصيه مياجتماعات مذهبي است؛ به خانواده
هايي سازي فرزندان خويش در برابر آسيبجهت ايمن

هاي كارآمد فرزندان همچون اعتياد، از كودكي با روش
  .خويش را به سمت انجام فرايض ديني سوق دهند

  
  

  منابع 
رآمدي بر د ،)1385. ( موسوي اصل، م؛.آذربايجاني، م

 انتشارات سازمان مطالعه و ، تهران،روانشناسي ديني
 .هاتدوين كتب علوم انساني دانشگاه

هاي بنيادين بررسي مؤلفه« ،)1378. (ـبهرامي احسان، ه
رساله دكتري  ،»يافتگي در آزادگان ايرانيسازش

دانشكده علوم  ،روانشناسي دانشگاه تربيت مدرس
 . انساني

ميزان اعتبار و بررسي مقدماتي « ،)1380(، ــــــــــــ 
 روانشناسي و ةمجل ،»گيري مذهبيقابليت مقياس جهت

  .67-90، )1(6 دوره جديد، ،علوم تربيتي
- آسيبةبررسي رابط« ،)1386. ( نجفي، م؛.جاه، صترقي

پذيري در برابر مصرف مواد و در معرض خطر 
يري از گخودكشي بودن با سالمت رواني و ميزان بهره

مجموعه مقاالت چهارمين سمينار  ،»اعتقادات مذهبي
 .91 -94 ،سراسري بهداشت رواني دانشجويان

 ،)1386. ( اكبري زردخانه، س؛. شهابي، ر؛.خداياري فرد، م
رابطه دينداري و خودكنترلي پايين با استعداد سوء «

مجموعه مقاالت چهارمين  ،»مصرف مواد در دانشجويان
 -132 ، واني دانشجويانسمينار سراسري بهداشت ر

128. 
دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

وضعيت موجود، : هامصرف مواد در دانشگاه« ،)1385(
 . نقل از سايت ، »علل، عوامل و اقدامات

ميزان اعتيادپذيري « ،)1389. ( گلزاري، م؛.دهكرديان، پ
 ،»ايي افراد مستعد سوء مصرف موادسدانشجويان و شنا

 ، پنجمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان
92-91. 

ثر در ؤعوامل م« ،)1389. ( ح  پورشريفي،؛.م رامشت، 
ها براساس افزايش مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه

پنجمين سمينار ، »مدل تعاملي سوء مصرف مواد
 .101-102 ، سراسري بهداشت رواني دانشجويان

رابطه تعالي معنوي با احتمال « ،)1389. (رزمجويي، ر
پذيري نسبت به مصرف مواد مخدر در آسيب

مجموعه مقاالت پنجمين سمينارسراسري  ،»دانشجويان
 .194-195، بهداشت رواني دانشجويان
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  ...تأثير التزام عملي به اعتقادات اسالمي از  

اولين سن، « ،)1379. ( س.ح.  اشرفي، ز؛.م .رضوي، س
ترين انگيزه مصرف كننده و مهماولين محل، اولين توصيه

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم  ،» يزدسيگار در شهر
  .17-12، )1 (8 ، پزشكي شهيد صدوقي يزد

نيمرخ مصرف مواد در « ،)1385( و همكاران .زراني، ف
مجموعه مقاالت سومين  ،» مقدماتيةمطالع: دانشجويان

-218 ، سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان
212. 
بررسي تعريف «، )1380. ( توكلي، م؛.ح .زاده، سسراج

نامه  ،»هاي اجتماعيعملياتي دينداري در پژوهش
 .27-39، )21و20 (5 ، پژوهش

 ؛. شريفي يزدي، ع؛. ضياءالديني، ح؛.شمسي ميمندي، م
عوامل مؤثر در گرايش به مواد مخدر از « ،)1387(

مجله علمي  ،»آموزان دبيرستاني كرمانديدگاه دانش
 .80-87، )4 (12 ، دانشگاه علوم پزشكي قزوين

وضعيت نگرش مذهبي « ،)1381. ( توكلي، ع؛.ظهور، ع
 ،»1380دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال 

  .18-31، )28 (7 ارمغان دانش،
بررسي نقش « ،)1386. (زاده، پ شكرچي؛.كريميان، ج

فعاليت بدني در سالمت جسماني، رواني و اجتماعي 
 اولين همايش ةنام ويژه،»خانواده از ديدگاه اسالم

ي مجله، )ص(هاي پيامبر اكرم بهداشت در آموزه
 .85-88، 6 ، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
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