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Abstract 
The purpose of the present study was to develop and 
evaluate a model for predicting drug use among 

University students in Tehran. The current study was 

applied by purpose and correlational by method. The 

statistical population included all students of Tehran 

University (47,605 individuals) studying in the academic 

year 2018-2019. In this project, 200 students (male= 119 

& female= 81) were selected by stratified-proportional 
random sampling and answered the National Scale of 

Students Life Profile (NSSLP). Data were analyzed using 

frequency, mean, standard deviation, analysis of variance, 

logistic regression analysis, and path analysis by SPSS23 

and AMOS23. The results of logistic regression analysis 

showed that frequency of brushing teeth, daily fruit 

consumption, number of study hours per day, religious 

attitude, worrying about not achieving wishes, depression, 
anger and irritation, using a car whose driver used drugs 

and alcohol, risky sex, and suicide attempts significantly 

predicted drug use. The results of the path analysis 

method showed that religious attitude directly and 

negatively predicted drug use (standard coefficient - 0.26), 

and the effect of religious attitude and worry about not 

achieving wishes on drug use was mediated by depression 
and anger and irritation (standard coefficient 0.18). The 

results of this study suggest that low religious belief and 

worry about not fulfilling wishes play an important role in 

drug use through the development of depression and 

anger. It is recommended that the university identify 

students at risk and develop a prevention plan for them 

according to the identified risk factors. 
Keywords: Drug Use, Religious Attitude, Cognitive Risk 
Factors, Emotional Risk Factors. 

 دهیچک

مصرف مواا   ر   ینیب شیمدل پ یابیو ارز یهدف پژوهش حاضر طراح
و از  یلحاظ هودف  اواربر     انشگاه تهران با . پژوهش به انی انشجا

 انی انشوجا  یشوام  تموام   یآمار ۀبا . جامع یجهت روش  همبستگ
 1398-1399 یلینفر( با  اه  ر سوال تحصو   605 47 انشگاه تهران )
 81پسور و   119 انشجا ) 200طرح  نیابا ند.  ر   یمشغال به تحص

انتخوا  شودند و    ینسبت-یا طبقه یتصا ف یریگ  ختر( به روش نمانه
پاسو   ا نود.    (NSSLP) انی انشوجا  یزنودگ  یمایسو  ۀبه پرسشونام 

انحوراف   ن یانگیو م  یفراوانو  یآموار  یهوا  ها بوا اسوتفا ه از روش    ا ه
 ریمسو   یتحلو  کیلجست انیرگرس  یتحل انس یوار  یاستاندار   تحل

شد. طبوق    یتحل 23 ۀنسخ AMOSو  SPSS یافزارها نرم قیاز طر
تعودا    اه یو ز ن  مصورف م   فعوا  مسواا    ان یرگرسو   یو تحل جینتا

 یبه آرزوها  افسر گ دنیاز نرس ینگران  یساعا  مطالعه  نگرش مذهب
 ریاش تحوت تو     اه راننوده  ییساارشدن  ر خا رو ت یعصبان-و خشم

  یاقودام بوه خا اشو    یپرخطور و نقشوه بورا    یجنس ۀماا  است  رابط
 جی. مطوابق نتوا  اننود  یمو  ینو یب شیپو  یطار معنا ار مصرف ماا  را به

مصورف مواا  را     یو منف میطار مستق به ینگرش مذهب ر یمس  یتحل
نگورش   یرهوا ی( و ا ور متغ -26/0استاندار   بی)ضر اند یم ینیب شیپ

و  یماا   بوا افسور گ   رفبه آرزوها بر مص دنیاز نرس یو نگران یمذهب
 ۀمطالع یها افتهی(. 18/0استاندار   بی)ضر شا  یم یگر یانجیخشم م
از  یو نگرانو  فیضوع  ینکته است اه اعتقا ا  مذهب نیا انگریحاضر ب
و خشوم   ر ساممصورف    یافسور گ  جا یا قیبه آرزوها از طر دنینرس

خطور   ض ر معر انی انشگاه   انشجا شا  یم شنها یماا  نقش  ار . پ
 ۀبرنامو  شوده   ا ه صیها طبق عاام  خطر تشوخ  آن یو برا ییرا شناسا
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 مقدمه
 و اافمن دمار ی)اسک هستند روبرو آن با ها  انشگاه انی انشجا اه است یمشکالت نیتر مهم از ماا  مصرف

 از  رصد 2/19 و پسر انی انشجا از درصد 26 باًیتقر  هد یم نشان کیالاژیدمیاپ قا یتحق(. 2016 اروول 
 بهداشت و ماا  ساممصرف سازمان)  هند یم خبر مخدر ماا  مصرفاز  ها  انشگاه وقت تمام  ختر انی انشجا
 نیا  ر ماا  مصرف ریچشمگ اعیش انگریب زین رانیا یی انشجا ۀجامع ر  شده انجام(. مطالعا  2014 روان 
  ر را ماا  مصرف اعیش اه( 1392) ظفر و یرویپ ان یطارم  یعقابی پژوهش جینتا اهیطار به است؛ قشر
 رصد  3/1 شهی رصد و ش 8/2 شیحش   رصد 1/3را  ا یتر مصرف زانیم اند  ار ه یبررس انی انشجا انیم

 براساس نی رصد محاسبه ار ند. همچن 5/2و  4/7  8/2 بیترت بهمصرف را  ر  انشگاه تهران  زانیو م
 ازماا  مخدر  ان ی انشجا ۀماا  مار  استفا  نیتر جیرااز  یکی(  2015همکاران ) و یدریپژوهش ح یها افتهی

 زانیم معتقدند( 2015و همکاران ) یدریح ن یا بر عالوه. است  رصد 2/5 زانیم به شیحش و جاانا یمار ناع
 و مسائ الزم است  شده  گفتهبا تاجه به معض   نیبنابرا است؛  ختر از شتریب پسر انی انشجا  ر ماا  مصرف

 .ار  اشف آنان  ر را ماا به مصرف  شیتا بتاان عاام  گرا شا  یبررس  انشگاه انی انشجامشکال  
است و اغلب با  یجاانان  ر هر اشار یحساس  ر زندگ اریبس یا   مرحله انشگاه به ورو  قتی ر حق

را  تر نییسال پا انی انشجا ژهیو به ییها اضطرا  زمان  نیفر  همراه است.  ر ا ی ر روابط اجتماع یراتییتغ
  ییرزایم و انینی وست  بحر محمدزا ه  اخالقی)عل گذار  یم ریها ت   آن ییو بر عملکر  و اارا اند یم ری رگ

اه پژوهش  قشر  انشجا باشد؛ چنان انیبر مصرف ماا   ر م یا مقدمه تااند یاضطرا  م نی( اه ا2017
( نشان  ا  اضطرا   1392و همکاران ) یقابعی( و 2018) همکاران و انی(  طارم2020بارباسا  آسفارا و مارا )
و  انی؛ طارم2020)بارباسا  آسفارا و مارا   اند یم ینیب شیصار  مثبت پ را به انیمصرف ماا   ر  انشجا

 رمان عالئم  یبرا یبر آن است اه افرا  با انتخا  و قصد قبل ی(. مدل خا مراقبت2018همکاران  
 نی(. طبق ا2002 چ یت و بلیانند )گلکاپف  لا ی  ماا  مصرف ماشند یخا  اه از آن رنج م یشناخت روان
 یپزشک روان یها نشانه ریااهش عالئم اضطرا  و امک به انارآمدن با سا ی  ماا  ممکن است برامدل

 یراهکار مناسب دیبا یی انشجا ژهیو و به یجاان ۀ ور تیحال با تاجه به اهم (.2016انتخا  شاند )فرون  
بر  یمبتن یریشگیاز مصرف ماا  است. علم پ یریگشیار  و آن پ دایجاانان  انشجا پ یساز مصان یبرا

رشد است )اواان    ۀ ر طال  ور طیاننده  ر فر  و مح عاام  محافظت شیااهش عاام  خطرساز و افزا
انسان از جهت  یابعا  زندگ ۀبر هم یرگذاریلحاظ ت  نقش مذهب به ان یم نی( اه  ر ا2009با  و وارنر  

 مصرف ماا  است. از یریشگیپ یها از عام  یکی رسد یبه نظر م  یو اجتماع یفر 
  یتسه یاست اه برا ییاز اعتقا ا   اعمال  مناسک و نما ها افتهی سازمان ینظام ن ی  ایمذهب 

 یها افتهی(. 2019  رازوالیپرا و  هرناندز و ا  یشده است )سانترو   را یمقدس طراح ۀبه اله یکینز 
  سیاال ا یگلی)مارس  هد یبه مصرف ماا  را  ر افرا  ااهش م  یتما ینداریآن است اه   یایگا یپژوهش

 یو بهرام یریم(. 1397و روشن   ی؛ بهرام1394  یآبا  و حسن ینار  یاوری؛ 2005  ییو پارسا یرین
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 جینتا نی ار . همچن یمنف یبا مصرف ماا  مخدر همبستگ ییگرا نشان  ا ند مذهب ی(  ر پژوهش1389)
ال  یرا با ااهش تما یم و افعال مذهبیقرآن ار ۀ( ارتباط واضح مطالع1394پار و همکاران )میعظ ۀمطالع
ق یهستند اه تشا دهیعق نیپژوهشگران بر ا نیبه مصرف ماا  مخدر نشان  ا . ا یو اجتماع یطی  محیفر 

 ش به مصرف ماا  مخدر  ر آنان منجر شا .یبه ااهش گرا تااند یم یال مذهباعمان به انجام ی انشجا
به مصرف ماا  مخدر است  شیسالمت روان با گرا مشکال از ارتباط  یحاا یپژوهش یها افتهی ییاز سا

 فیتعر یاساس یاز اجزا یکی یروان یستی(. بهز1392  یطالب و ینعلیز  ی  ستا ه ناورو یاالسالم  ی)ش
خا  را  یها ییتا تاانا  هد یامکان را م نیبه افرا  ا یالمت است. سالمت روانبهداشت از س یسازمان جهان

 باشند میخا  سه ۀطار مؤ ر اار انند و  ر امک به جامع به ند یایانار ب یزندگ یعا  یها بشناسند  با استرس
است.  2تیعصبان  و خشم و 1ی  افسر گیشناخت (.  و مار  از اختالال  روان2013بهداشت   ی)سازمان جهان

 ای یاه از افسر گ یانی(   انشجا2016اافمن و اروول ) دمار یپژوهش اسک یها افتهی اساسبراست. 
از  شیورو  به  انشگاه  ب یۀاول یها  ر سال انی انشجا نیمر  و همچن انیو  انشجا برند یاضطرا  رنج م

 ی( نشان  ا ند افسر گ2018و همکاران ) انیها  ر معرض خطر مصرف ماا  قرار  ارند. طارم گروه ریسا
مصرف ماا  با  ۀرابط زی( ن2018و بانهام ) ااایاوب انا یساممصرف ماا  است. والترز  بالمر  تارو ۀانند ینیب شیپ

اه عالئم  دندیرس جهینت نیا به پژوهشگران نی. اار ند مطالعه انی انشجا نی ر ب راو اضطرا   یافسر گ
)والترز و  استزا همراه  آرامبخش و تاهم ی اروها ن یاااائ ن یتنبااا  آمفتام س یبا مصرف ااناب یافسر گ

است اه تاجه پژوهشگران را به خا  جلب ار ه است.  ییرهایاز متغ گری  یکی زی(. خشم ن2018همکاران  
 تااند یمسئله م نی ار  و ابا خشم ارتباط  احساسا  انیفر   ر ب یتاانناباور هستند اه  نیپژوهشگران بر ا

و همکاران  یاالسالم  ی(. ش2011  یعا  مصرف ماا  عم  اند )اوراا یاصل یها از محر  یکیعناان  به
  یمانینر ان یوجا   ار . پژوهش بگ یمعنا ار ۀبه مصرف ماا  رابط شیخشم و گرا نیاه ب افتندی(  ر1392)

و از  شا  یم دهیانندگان ماا    مصرف انیم ر  یافسر گخشم و نشان  ا   زی( ن1393) یمهراب و یسلطان
 (.1393  همکاران و انید )بگیآ یشمار م به ا یشد  اعت یها اننده ینیب شیپ نیتر مهم

و  تایمثال تام یبرا ؛ارتباط  ار  یبا افسر گ یاعتقا ا  مذهب  هند ینشان م نیشیمطالعا  پ نیهمچن
را ااهش  یعالئم افسر گ 3یاه نگرش مذهب ار ند انی( ب2019)( و سانترو و همکاران 2018ل )الرام
اند اه مذهب با  (. متخصصان اذعان ار ه2019؛ سانترو و همکاران  2018ل  الو رام تای)تام  هد یم

مثبت  ر  یاندازهاچشم ۀبا ارائ نیهمفکر و همچن یمتشک  از افرا  یاجتماع تینظام حما کی ار ن فراهم
 (.2018)لرمن و همکاران    هد یغم و اندوه را ااهش م زانیزا  م استرس طیشرا
 دنینرساز  ی  نگرانشا  یم یپژوهش بررس نی ر مصرف ماا  اه  ر ا رگذاری ت  یرهایمتغ از گری  یکی

                                                 
1. depression 
2. anger and irritation 
3. religious attitude 
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 ای(  فشار 1390احسان   ی؛ به نق  از بهرام1969) 3یرشیه 2یانترل اجتماع یۀاست. براساس نظر 1به آرزوها
به آن  دنیرس یالزم برا طیبا ن شراو بر اشت او از فراهم ناجاان یآرزوها نیب ۀا ر فاصل  بر یفرسا گ

 دهای  به امیو شغل یتینامساعد ترب طیشرا  ی ل اه به ی  ناجااندگاهی  نی. براساس ااند یم دایآرزوها تحقق پ
احساس  یآن تعهد یها است  نسبت به اجتماع و ارزش دهینرس شیخا یو شغل یلیو آرزوها و اهداف تحص

 ید )بهرامابی یم شینند گراا یم قیهمساالن منحرف اه مصرف ماا  را تشا یسا به شتریو ب اند ینم
اه  ینیمااجهه و ارتباط با  وستان و والدبندورا   یاجتماع یریا گی یۀ( و طبق نظر1390احسان  
(. 1394)نابخت    هد یقرار م ریماا  هستند  نگرش افرا  به ماا  را  ر جهت مثبت تحت ت   ۀانند مصرف

ه جمل از یروان یماریب جا یا سبببه آرزوها  دنینرس( نشان  ا  احتمال 1398) انیپژوهش گراوند و سبز
  یاورااذار شد  خشم ) تر شیپ اه چنان یطرف از(. 1398 ان ی)گراوند و سبز شا  یم انی ر  انشجا یافسر گ
گرایش  سببخا   ۀناب بهنیز  (2018  )والترز و همکاران ی( و افسر گ1392و همکاران   یاالسالم  ی؛ ش2011
روشن است اه  اساس براین(. 1393  همکاران و انید )بگشان یممصرف ماا  مخدر  سمت به یان انشجا

سطاح  سازی مفهامو این امر ااربر های مهمی  ر  چندعاملی است ای پدیده  انشجایانمصرف ماا   ر بین  
این عاام  را  ۀجداگان ۀرابط ها پژوهشماا   ار . با وجا  اینکه از مصرف  یریشگیپ یمداخله برا ۀبالقا

 ۀ. با تاجه به ضرور  طراحی و تدوین برناماند هشدن  تمامی متغیرها  ر یک مدل بررسی اند  هارمطالعه 
یک مدل ساختاری است اه بتااند روابط بین  ۀارائ  حاضر ۀعلمی  هدف مطالع های  ا همبتنی بر  ۀپیشگیران

 های میانجیبه آرزوها  افسر گی  و خشم و همچنین  نرسیدنمصرف ماا   و نگرش مذهبی  نگرانی از 
  :اند را بررسی میزیر  های فرضیه رو پیشبنابراین پژوهش  ؛ارتباط بین این متغیرها را نشان  هد

  .مصرف ماا  مخدر  ر  انشجایان است ۀانند بینی پیشمستقیم و منفی  صار  بهگرش مذهبی ن
 ۀانند بینی پیشافسر گی و خشم و عصبانیت   ۀواسط بهغیرمستقیم و منفی  صار  بهنگرش مذهبی 
  . انشجایان استمیان مصرف ماا  مخدر  ر 

افسر گی و خشم و عصبانیت   ۀواسط بهو مثبت  غیرمستقیم صار  بهبه آرزوها  نرسیدننگرانی از 
  انشجایان است.میان مصرف ماا  مخدر  ر  ۀانند بینی پیش

 روش
 گیری نمونهجامعه، نمونه و روش 

آماری پژوهش  ۀاست. جامع همبستگی-لحاظ هدف ااربر ی و از جهت روش  تاصیفی حاضر به ۀمطالع
با ند.  ر  1398-1399(  ر سال تحصیلی 396 23متشک  از تمامی  انشجایان  انشگاه تهران )تعدا  ا  

 انشجای  ختر و پسر از مقطع تحصیلی اارشناسی تا  اتری با میانگین  200به تعدا   ای نمانهاین طرح  

                                                 
1. worry of not achieving wishes 
2. social control theory 
3 Hirschi, T 
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 نسبتی انتخا  شدند.-ای طبقه تصا فی گیری نمانهسال به روش  8/4و انحراف استاندار   23سنی 

 اجرای پژوهش ۀشیو
( 1395) و همکاران ی ولتشاه انی انشجا یزندگ یمایس ۀپرسشنامابتدا   پژوهش های  ا ه آوری جمعبرای 

مجاز اجرای   سپس از معاونت آمازشی  انشگاه تهران .از  فتر مشاوره و سالمت  انشگاه تهران  ریافت شد
تعدا   انشجایان پسر و  ختر  نیزو  ها  انشکده انشگاه تهران و همچنین فهرست  های  انشکدهپرسشنامه  ر 

تصا فی  گیری نمانهشد.  گرفته ها  انشکدهاز مقطع اارشناسی تا  اتری مشغال به تحصی   ر هریک از 
حقاق  زبان و ا بیا   ۀ انشکد هشت صار  گرفت و تصا فی صار  به انشکده  25نسبتی از بین -ای طبقه

. برای ندخارجی  جغرافیا  علام  مطالعا  جهان  اشاورزی و منابع طبیعی   امپزشکی  و فنی انتخا  شد
ضر  و سپس  200 ر  را ها  انشکدههریک از  یان انشجاتعدا  نفری   200 ۀتعدا  نمان آور ن  ست به

 ۀسپس برای محاسب یم. ار انشکده  هشتتحصی   ر ا   انشجایان مشغال به  بر تقسیمرا  ضر  حاص 
ر  انشکده و هزن  انانتخابی ضر   ر تعدا  ا   انشجای ۀزن  ر هر  انشکده  تعدا  نمان اننسبت  انشجای

مر   ر هر  ان انشجای تعدا  آور ن  ست به. برای شد  تقسیم بر ا   انشجایان آن  انشکده ضر  حاص 
 81پسر و  119 ختر و پسر  انشجا ) 200تعدا   به ای نمانه  مجماع رشد اه  روند تکرار همیننیز  انشکده 

به تفکیک جنسیت  ها نمانهانتخا  و تخصیص  1ناقص انتخا  شدند )جدول  ۀپرسشنام 20 ختر( با حذف 
 (. هد میرا نشان 

 انشکده از مقطع اارشناسی  هشتنیز مشغال به تحصی  با ن  ر یکی از این  ه پژوهشمال  ورو  ب
از سای  انشجا و  غیرواقعیپیشگیری از  رج پاس   منظار بهپرسشنامه به  انشجا  ۀرائتا  اتری با . هنگام ا

  یان ر پژوهش  پس از ایجا  یک ارتباط  وستانه با  انشجا انندگان شراتهمچنین اخذ رضایت آگاهانه از 
ت اید  پاسخگایاند. به شارائه  ها آنانجام پژوهش به  ۀهدف و شیا  رخصاص  ر  قاب اطالعا  اافی و 

 ر جایی  ها آن ۀشد اه پاس  واقعی را  ر پاسخنامه  رج انند و به آنان اطمینان  ا ه شد اه پاس  پرسشنام
شد اه  ر هر مرحله از  اعالم نیز آنان به . اش مییک آمار الی ارائه  صار  به فقط رج نخااهد شد و 

پرسشنامه  پرار ناجباری برای  گانه هیچارند و پژوهش به هر  لیلی حق انصراف از شرات  ر پژوهش را  
 نیست.

 ابزار سنجش
1دانشجویان زندگی سیمای پرسشنامۀ

 (NSSLP) 

 یسبک زندگ ی( با هدف بررس1395و همکاران ) یتاسط  ولتشاه انی انشجا یزندگ یمایسمقیاس ملی 
ن شده یبخش تدو هشتسؤال است و  ر قالب  95شام   یزندگ یمایس ۀان ساخته شد. پرسشنامی انشجا

                                                 
1. National Scale of Students Life Profile )NSSLP( 
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ه  خاا  و اوقا  فراغت و ی ر خصاص تحر   تغذ ی  سؤاالتها تیها و فعال برنامهبا عناان  1است.  ر بخش 
و  ها نگرش  ر خصاص یبه ماضاعات 2ان طرح شده است. بخش ی انشجا یآمازش-یلیت تحصیوضع

و  انشگاهی پر اخته شده است.  یمل  ی  خاناا گی  مذهبیمسائ  اجتماع یبرخ ۀ انشجا  ربار های  یدگاه
آنان است. بخش  های  غدغهو  ها نگرانیان و ی انشجا یتمندیرضا ۀ ربار ترتیب به 4و  3 های بخشسؤاال  

. سنجد میر یماه اخ یک انشجا را  ر  یت سالمت روانیه وضعااست  هایی احساسو جانا  یه  رخصاص 5
 ر  اروها  ساممصرفیگار  مشرو   ماا  مخدر  محر  و مصرف ماا  از جمله سمیزان  یبه بررس 6بخش 
ن است  ر که مما پرخطری یهارفتاراز  یتعدا  7ان پر اخته است.  ر بخش یر  ر  انشجایسال اخ یک
  رابطه با جنس پرخطر یان مشاهده شا   مار  پرسش قرار گرفته است اه شام  رانندگیاز  انشجا یبرخ

 جمله از انشجا است   یمشخصا  فر  یحاو 8است. بخش  یشاو خا  یجنس پرخطر یمخالف و رفتارها
تحصیلی  وضعیت اشتغال و  ۀسن  جنسیت  وضعیت ت ه   رشته   وره و مقطع تحصیلی  معدل ا   ور

 ۀماهیان ۀشده برای اار  زبان ما ری  مح  سکانت والدین  وضعیت سکانت  مقدار هزین مقدار زمان صرف
اه  ر این  اندا  اشت یپرسشنامه  ی ر انتها تااند می اشت  یخاصشنها  یپانشجا ت اگر  ینها ر انشجا. 

همکاران  و ی ولتشاه. شد استفا ه مخدر ماا  مصرف و جانا یه  ها نگرانینگرش   های بخشپژوهش از 
وزار   های  انشگاهنفری از  انشجایان  1200( مقیاس سیمای زندگی  انشجایان را  ر یک نمانه 1395)

 یمالا ییروا یو بررس یااتشاف یعامل  ی ند. این پژوهشگران با نتایج تحلار اعتباریابیعلام  ر شهر تهران 
 یزندگ یمایس یاس ملیمق ۀیاول ۀرسان اظهار  اشتند اه نسخیپ یب همبستگیاز ضر آمده  ست به بین پیش

مرتبط با  های پژوهشت استفا ه  ر یو قابل استبرخار ار  یمناسب سنجی روان های ویژگیان از ی انشجا
 . ار  ان و جاانان رای انشجا

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات
آماری مانند فراوانی  میانگین  انحراف استاندار    های روشآماری با استفا ه از  های  ا ه  حاضر ۀ ر مطالع

 ۀنسخ AMOSو  SPSS افزارهای نرمتحلی  واریانس  تحلی  رگرسیان لجستیک و تحلی  مسیر از طریق 
 .ندتجزیه و تحلی  شد 23

 ها یافته
 شناختی جمعیتالف( توصیف 

 ۀ ختر( با  امن 81پسر و  119نفر از  انشجایان  ختر و پسر  انشگاه تهران ) 200پژوهش حاضر روی 
لحاظ  انجام شد. به سال 8/4و انحراف استاندار   23با میانگین سنی  تحصیال  اارشناسی تا  اتری 

 لحاظ بهسایرین قرار  اشتند.  ۀنفر  یگر نیز  ر طبق 3و  با ند نفر مت ه  11 و نفر مجر  186وضعیت ت ه   
بررسی  برای راهه یکبا ند. ابتدا از تحلی  واریانس  غیرشاغ نفر  121نفر شاغ  و  79وضعیت شغلی  
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سی ارشد و  اتری استفا ه شد و تفاو  بین میزان مصرف ماا  مخدر  ر  انشجایان اارشناسی  اارشنا
انتخا  و تخصیص  1جدول  نتیجه نشان  ا  اه تفاو  معنا اری بین سه مقطع تحصیلی وجا  ندار .

  هد. میبه تفکیک جنسیت را نشان  ها نمانه

 جنسیت و دانشکده برحسب ها نمونه تخصیص. 1 جدول

 دانشکده
تعداد 

 دانشجو

تعداد دانشجو به 

 یتجنس یکتفک

 یفراوان

 نمونه

 یکنمونه به تفک یفراوان

 یتجنس

 3917 اشاورزی البرز
 1859مر  

33 
 16مر  

 17زن  2058 زن

 1972 حقاق
 1260مر  

17 
 11مر  

 6زن  712زن 

 911 جغرافیا
 436مر  

8 
 4مر  

 4زن  475زن 

 3059 علام
 1325مر  

26 
 11مر  

 15زن  1734زن 

 1578 زبان خارجه
 497مر  

13 
 4مر  

 9زن  1081زن 

 326 مطالعا  جهان
 184مر  

4 
 2مر  

 2زن  142زن 

 937  امپزشکی
 442مر  

8 
 4مر  

 4زن  495زن 

 10696 فنی
 7691مر  

91 
 65مر  

 26زن  3005زن 

 23396 ا 
  119 13694مر  

  81 9702زن 

 ب( تحلیل رگرسیون لجستیک

بر مصرف ماا  مخدر از تحلی  رگرسیان لجستیک استفا ه شد. برای این  ا رگذاربرای شناسایی عاام  
نشانگر مصرف و  یگری  ها ارزشمصرف ماا  مخدر به یک متغیر  و ارزشی تبدی  شد اه یکی از   منظار

نشانگر عدم مصرف است. مصرف ماا  مخدر شام  حشیش  گ   ااس  ال اس  ی  تریا   هروئین  ارا   
 اما ول  ریتالین و متا ون با .شیشه  تر

متغیر مال  و  عناان به ر اولین گام تحلی  رگرسیان لجستیک  مصرف و عدم مصرف ماا  مخدر 
  رفتارهای پرخطر  هیجانا  و احساسا  ها  نگرانی ها  نگرش ها  برنامهو  ها فعالیتمرباط به  های شاخص

متغیرهای معنا ار تحلی  رگرسیان لجستیک مصرف ماا   2 ر نظر گرفته شد. جدول  بین پیشمتغیر  عناان به
 . هد میمخدر را نشان 
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 مصرف مواد مخدر یکلجست یونرگرس یلمعنادار تحل یرهایمتغ -2جدول 
 B Wald p Exp)B) 

 511/0 045/0 00/4 -671/0 میاه ۀمصرف روزان

 520/0 011/0 38/6 -655/0 روز شبانه فعا  مساا   ر 

 477/0 003/0 09/9 -741/0 مطالعه  ر روزتعدا  ساعت 

 939/0 001/0 26/11 063/0 ینگرش مذهب

 42/1 007/0 23/7 353/0 به آرزوها نرسیدننگرانی از 

 16/2 037/0 33/4 774/0 افسر گی

 89/1 028/0 84/4 638/0 خشم و عصبانیت

 29/2 021/0 36/5 358/0 باشد آور خاا مشرو   ماا  یا  اروی  ت  یر تحت اش رانندهاستفا ه از خا رویی اه 

 93/1 020/0 37/5 657/0 نشده جنسی محافظت ۀرابط

 72/1 033/0 257/0 546/0 نقشه برای اقدام به خا اشی

 ر تحلی  رگرسیان مصرف و عدم مصرف ماا  مخدر   شا  میمشاهده  2اه از جدول  طار همان
میاه و تعدا  ساعا  مطالعه  ۀ فعا  ز ن مساا   مصرف روزان  متغیر ها برنامهو  ها فعالیتمقیاس  براساس
 ر   منفی و معنا ار صار  بهمتغیر نگرش مذهبی  ها نگرش ر مقیاس   منفی و معنا ار صار  به ر روز 
 ر مقیاس هیجانا  و   مثبت و معنا ار صار  بهبه آرزوها  نرسیدنمتغیر نگرانی از  ها نگرانیمقیاس 

  متغیر پرخطر ر مقیاس رفتارهای   مثبت و معنا ار صار  بهسر گی و خشم و عصبانیت احساسا   متغیر اف
مشرو  یا ماا  است و نقشه برای  ت  یر تحت اش رانندهنشده  استفا ه از خا رویی اه  جنسی محافظت ۀرابط

 ند.ا هار  بینی پیشمثبت و معنا اری مصرف ماا  مخدر را  صار  بهاقدام به خا اشی  

 زیابی مدل مصرف مواد مخدر و تحلیل مسیرج( ار
نتایج مرباط به تحلی  رگرسیان لجستیک و مبانی نظری و پژوهشی  مدلی  براساسابتدا    ر این بخش

فرضی برای مصرف ماا  مخدر طراحی و سپس با استفا ه از روش تحلی  مسیر  برازش این مدل ارزیابی 
 .شا  میمشاهده  1شد. مدل ساختاری مصرف ماا  مخدر به همراه ضرایب استاندار   ر شک  شماره 

افسر گی   گری واسطهبه آرزوها با  نرسیدن  نگرش مذهبی و نگرانی از 1براساس مدل ساختاری شک  
ا ر نگرانی از  اما. گذار  میخشم و عصبانیت و نقشه برای اقدام به خا اشی بر مصرف ماا  مخدر ا ر 

بر مصرف ماا  مخدر و  نقشه برای اقدام به خا اشیبه آرزوها بر نقشه برای اقدام به خا اشی  ا ر  نرسیدن
 هستند.  ار معنی P<05/0 ر سطح  مسیرهانیست. سایر   ار معنیا ر افسر گی بر مصرف ماا  مخدر 
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 استاندارد یبمصرف مواد مخدر همراه با ضرا یبرا یمدل ساختار .1شکل 

 ینیاصالح  بازب یها شاخص نیو همچن  ار یرمعنیغ یرهایعلت  اشتن مسمخدر به ماا مصرف  یبرا هیمدل اول
مدل  یاستاندار  برا بیپارامترها به مدل افزو ه شدند. ضرا یاز مدل حذف و برخ رهایمس یبرخ  یی.  ر مدل نهاشد

 گزارش شده است. 2مصرف ماا  مخدر  ر شک   ۀشد اصالح
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 استاندارد یبمصرف مواد مخدر همراه با ضرا یشده برا مدل اصالح .2شکل 

( بر مصرف ماا  p=  001/0) -26/0 بیبا ضر ینگرش مذهب  هد ینشان م 2شده  ر شک   گزارش بیضرا
 36/0 بیبه آرزوها با ضر دنینرساز  یا رگذار است. نگران ی( بر افسر گp=  001/0) -24/0 بیمخدر و با ضر

(001/0  =pبر افسر گ )42/0 بیبا ضر زین یو افسر گ  ی(001/0  =pبر خشم و عصبان )نیا رگذار است. همچن تی 
مدل  یبرازش برا یها شاخص .گذار  ی( بر مصرف ماا  مخدر ا ر مp=  007/0) 18/0 بیبا ضر تیخشم و عصبان

 .شا  یمشاهده م 2 ر جدول  زیمصرف ماا  مخدر ن ۀشد اصالح

 یمذهب نگرش

 عدم از ینگران

 آرزوها به یدسترس

 تیعصبان و خشم

 یافسردگ

 به اقدام یبرا نقشه

 یخودکش

 مواد مصرف

 مخدر

15/0

- 

36/0 

10/0 

20/0 

02/0 

13/0 

 یمذهب نگرش

 یافسردگ

 مواد مصرف

 مخدر

42/0 

 تیعصبان و خشم

 به دنینرس از ینگران

 آرزوها
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 برازش مدل مواد مخدر یها شاخص .3جدول 
 مقدار رشیپذ قابل ۀدامن یشاخص برازندگ

 59/4 - (χ2) و  خی
 919/0 5امتر از  آزا ی ۀ و به  رج نسبت خی

 960/0 90/0از  تر بزرگ (NFI)شاخص برازندگی هنجار شده 
 99/0 90/0از  تر بزرگ (TLI)لاییس  -شاخص تاار

 99/0 90/0از  تر بزرگ (CFI)شاخص برازندگی تطبیقی 
 99/0 90/0از  تر بزرگ (IFI)شاخص برازندگی فزاینده 
 99/0 90/0از  تر بزرگ (GFI)شاخص نیکایی برازش 

 001/0 08/0امتر از  (RMSEA) وم برآور  واریانس خطای تقریب  ۀریش

 ۀ هند قرار  ارند و نشان رشیپذ قاب  ۀبرازش  ر محدو  یها شاخص ۀ  هم3جدول  یها طبق  ا ه
 برازش مناسب مدل هستند.

 یریگ جهینت و بحث
 میطار مستق به یحاضر نشان  ا  اه نگرش مذهب ۀمطالع جیمخدر  نتامدل مفهامی مصرف ماا   ر 
و  انیپژوهش طارم یها افتهیبا  افتهی نیاه ا است انیمصرف ماا  مخدر  ر  انشجا یمنف ۀانند ینیب شیپ

  ( و جانسان2005و همکاران ) ایگلیمارس  (1397نژا  ) خدابخش  (1389) یو بهرام یریم  (2018همکاران )
 یها استدالل ار  اه طبق آمازه نیچن تاان یمسئله م نیا نیی( مطابقت  ار .  ر تب2008) ستلریت و اریش
 ییاه  انشجا ستیو عم  صالح است. پس  ور از انتظار ن مانیا  یاسالم یسبک زندگ یاساس اریمع  ینی 

همسال  یها ورو  به جمع گروه نیاه مصرف ماا  و همچن  اند یم  برخار ار است یمذهب یاه از نگرش قا
 مث  نامطلا  رفتار یریا گی سبب تااند یم -(1977) بندورا یریا گی یۀبراساس نظر-ماا   ۀانند مصرف
 شا . یو  ر ماا  مصرف

  مصرف ماا  را  ر تیو خشم و عصبان یافسر گ ۀواسط به میرمستقیصار  غ به ینگرش مذهب نیهمچن
 یها تاسط پژوهش یافسر گ یبرا ینگرش مذهب یمنف یانندگ ینیب شی. پاند یم ینیب شیپ انی انشجا
و  ینگرش مذهب نی( ب1394و مسلمان ) یعناان مثال طبق پژوهش صالح به ؛است شده دییت  یمتعد 
( 1391) یگا رز یزا ه جلا ار و لطفییحیوجا   ار .  انی انشجا انی ر م یمعنا ار یمنف ۀرابط یافسر گ

ش یایو پر اختن به  عا و ن یمذهب یمان به خدا  باورهایاز جمله ا ینشان  ا ند عاام  مذهب یا  ر مطالعه زین
اار بر ه شاند.  هب یبه نحا مؤ ر یاز جمله افسر گ یاز اختالال  روان یریشگی ر امر  رمان و پ تاانند یم

و  ینداری  نیارتباط ب ۀ ربار یجناب یکایآمر تیع(  ر جم2019اه سانترو و همکاران ) یا مطالعه نیهمچن
 یمذهب یها تیاه  ر فعال یزنان انیمعمده  ر  یافسر گ اعیمشخص ار  اه ش  ا ندانجام  یافسر گ
و  یمذهب یها تیفعال نیب یارتباط چیاما ه  ندرندا یمذهب تیاه فعال است یند امتر از زنانان یشرات م
 نشد. افتی ر مر ان  یافسر گ
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 . طبق ار نییرا تب ریت   نیا یکیالاژیزیلحاظ ف به تاان یم یبر افسر گ یباور مذهب ریت   ۀنیزم  ر
 ر انسان  یکیالاژیزیف را ییتغ ماجب ینبات-یقشر سمیمکان قیاز طر یو مذهب ینی  ریمطالعا   شعا

مغز و ارتباط  یمانند خااندن نماز  ذار   عا و... از راه مرااز قشر یطیمح یها اه محر  معنا نی. بدشاند یم
مرااز  نیا گری  ی. از ساانند یم دایپ یو تاالماس  مفهام و رنگ عاطف پاتاالماسیمتقاب  با مرااز غد  ه

را  یایو فاق ال دیروئیاز جمله غد  ت گری  یها غده تیفعال ز یپافی ر ارتباط هستند و ه زیپافیه ۀبا غد
 ۀدیپد کی ر   ینبات-یقشر سمیمکان قیاز طر یو اجتماع یطیامر مح کی صار  نی. بداند یم میتنظ
گذاشتن بر قشر مغز و ترشح ریبا ت   پاتاالماس یتاسط ه زیپافیه کیتحر تی.  رنهاگذار  یا ر م کیالاژیزیف

 (.1394و مسلمان   ی)صالح شا  یم یروان یزا سبب مقاومت فر   ر برابر فشارها استرس یها هارمان
؛ به 1991) 1نیبه سخنان برگ تاان یم یبر افسر گ یباور مذهب ریت   یبرا یشناخت ن از منظر روانیهمچن

( 1389  ی؛ به نق  از اباالقاسم1991) نی. برگار اشاره  یمذهب ۀشیاند ۀر(  ربا1389  ینق  از اباالقاسم
 ییمذهب معنا  افرا   ار . اول یشناخت روان تیبر وضع یمثبت را ی ت   یبه چند  ل یمذهب ۀشیمعتقد است اند

را  ینیب و خاش دیام  ار  و مر ؛  وم یآن زندگ یاه بتاان برا یزیچ یعنی ساز ؛ یفراهم م یزندگ یبرا
را  یاه احساس عدم انترل شخص  هد یبه افرا  احساس انترل امار تاسط خداوند را م  ؛ ساماند یم جا یا

 یمثبت اجتماع ی؛ پنجم هنجارهاساز  یفر  فراهم م یبهتر را برا یراه و روش زندگ  ؛ چهارماند یجبران م
 نیاست با وجا  ا یهی(. بد1389  ی)اباالقاسم زندیانگ یرا برم یاجتماع یها تیاه خا  حما اند یم جا یا
 .نشا  یافسر گ و غم  چار یزندگ ما ینامال  ر فر  شد  ذار اه یمثبت را یت  

 ینیب شیرا پ یصار  مثبت افسر گ به آرزوها به دنینرساز  ی ر مدل ماا  مخدر مشاهده شد اه نگران
مصرف ماا  مخدر  سبب تیاست و خشم و عصبان تیخشم و عصبان ۀانند ینیب شیپ زین یو افسر گ اند یم

 ر  یمشاهده شد اه خشم و افسر گ نیشیپ یها . با مراجعه به پژوهششا  یم انی انشجا انی ر م
و  انید )بگیآ یشمار م به ا یشد  اعت یها اننده ینیب شیپ نیتر و از مهم شا  یم دهیانندگان ماا    مصرف

اه  ر مااجهه با  ینشان  ا ند افرا  انی انشجا یرو ی(  ر پژوهش2008ا و همکاران )ی(. آر1393همکاران  
واانش نامناسب نشان  ها جانیم هیتنظ یو به راهبر ها یشانیغم  پر  احساس یروان یفشارزا یدا هایرو
و  یریسرشت  اس پا   یپژوهش رونق جی. نتاآورند یاز همساالن خا  به مصرف ماا  رو م شتریب  هند یم

به مصرف   یو تما یپرخاشگر نیب یمعنا ار ۀنشان  ا  رابط یرانیا انی انشجا ی( رو2018عطراار روشن )
( 1391پار )یانیو ا یرساقی  پیآبا  عی  شفیحسن ی  حاجنیشیپ یها پژوهش ی ار .  ر راستاماا  وجا  

 انی ر م ا یبه اعت یبا آما گ ی  ابراز وجا  و افسر گین پرخاشوگریب ۀن رابطییبا هدف تع یپژوهش
ها نشان  ا    ر پژوهش آن یریچندمتغ انی  رگرسیتحل جی ختر  انشگاه عالمه انجام  ا ند. نتا انی انشجا
شااهد  نیرا  ارند. همچن ا یاعت یبرا یآما گ ینیب شیتاان پ ی  ابراز وجا  و افسر گیپرخاشگر یخط بیترا

 ؛برقرار است میمستق یا رابطه یو پرخاشگر یافسر گ نیب  هد ی( نشان م2013 اتان و اارااانتا ) یپژوهش

                                                 
1. Bergin, A. E. 
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 ر رابطه  ن ی(. عالوه بر ا2013است ) اتان و اارااانتا   یپرخاشگر ۀجا انندیعام  ا یاه افسر گیطار هب
است.  نیشیپ یها پژوهش یراستا هم  یبه آرزوها بر افسر گ دنینرساز  یمثبت نگران یانندگ ینیب شیبا پ

با احتمال  آرزوها و اهداف ابعا  نیاه شکاف ب دندیرس جهینت نیا به ی(  ر پژوهش1398) انیگراوند و سبز
 تااند ینشدن مبرآور ه نیاه ا است انی انشجا ینشدن اهداف و آرزوهابرآور ه ۀ هند ها  نشان به آن یابی ست

 سهی ر مقا انی انشجا یها ینگران یباال نیانگی . از مشا انی انشجا انیم ر  یروان یها یماریب جا یمنش  ا
 ر  ریمتغ نیتر و برجسته نیتر از مهم ها یگفت انااع نگران تاان ی ر پژوهش ما م رهایمتغ گری  نیانگیبا م

 ار  اه  یسع اریبس اقیو اشت زهی. ناجاان و جاان قب  از ورو  به  انشگاه  با انگشا  یپژوهش ما محسا  م
را  ر  یو اهداف گاناگان آرزوها و  هد ا امه خا  عالقه مار   انشگاه  ر را عالقه مار  یلیتحص ۀرشت

و  شا  یوار   انشگاه م اه یاست اه هنگام ی ر حال نی. اپروراند ی ر ذهن م یلیالتحص  انشگاه و بعد از فارغ
اه احتمال  ار   بر  یم ی  پابدی یم شی انشگاه و جامعه افزا طیاز مح یو یو آگاه شا  یمااجه م تیبا واقع
و با تاجه به  نکند دای...  ست پو انتظار مار  یمال تیمناسب  مافق یشغل ۀندیخا  مث  آ یو آرزوها الیبه ام
 ر  انشجا  یاز جمله افسر گ یروان یماریب جا یا ماجببه آرزوها  دنینرساحتمال   یپژوهش یها افتهی
 جا یا انی انشجا انیمرا  ر  یخا   خشم و پرخاشگر ۀناب هم به ی(. افسر گ1398 ان ی)گراوند و سبز شا  یم
 یناپسند تلق ی  عملزیآم و اعمال و رفتار خشانت ی(. از آنجا اه پرخاشگر2013) اتان و اارااانتا   اند یم
مسکن  ییازمند به  اروی  خا  را نی  به آرامش  رونیجانا  و نیغلبه بر ه یافرا  برا گانه نی  اشا  یم
  انند یاسب لذ  استفا ه نم یاز ماا  تنها برا ین افرا ی. البته چنابندی ین ا ر را  ر ماا  مخدر میو ا نندیب یم

  یطارال به (.1393 همکاران  و انی)بگ است یان  رونیآن  سراا  و غلبه بر طغ یبلکه اارار  اصل
به آرزوها از  دنیاز نرس یو نگران فیضع ینکته است اه اعتقا ا  مذهب نیا انگریحاضر ب ۀمطالع یها افتهی

 .اند یم فایا انی ر ساممصرف ماا  مخدر  انشجا یو خشم  نقش مهم یافسر گ جا یا قیطر

 ها تیمحدود
 های یتاز محدو  تاان یپرسشنامه را احتماالً م شناختی یت ر بخش جمع یا ز ی رخااست اطالعا  شخص

را از  انشجا  یا یز یارپرسشنامه  اطالعا  بس یچرا اه  ر قسمت مشخصا  فر  ؛پژوهش  رنظر گرفت
به  زیا ی ی ببر  و احتمال  ار  افرا  تما ینبا ن را از بامر ممکن است اص  ناشناس یناه ا خااهد یم

 د.ندهنرفتار مصرف ماا  و مشرو  نشان  ییخا افشا

 ها شنهادیپ
 انی انشجا یتیشخص ا یو خصاص یطبقا  اجتماع  یآت یها  ر پژوهش شا  یم شنها یپ یلحاظ نظر به

و متعاقباً  افتی ست  انی رخصاص مشکال   انشجا یتر جامع جیتا بتاان به نتا شا  یهم بررس
 تر خااهد با . اام  زیاز مصرف ماا  ن یریشگیپ یها یزیر برنامه
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و  ر صار   انداه  انشگاه   انشجایان ورو ی را ارزیابی  شا  میااربر ی تاصیه  های پیشنها  ۀ ر حاز
تسهیالتی برای امک   گرفتن از معنایت به آرزوها و فاصله نرسیدنعالئمی از افسر گی  نگرانی از  ۀمشاهد
 های پروژه تااند میمشکال  مالی  انشجایان   انشگاه  برای رفعفراهم ساز . همچنین  ها آنبه  شناختی روان

مناسب امک  ۀالزحم حقو از  انشجا برای انجام آن تحقیق  ر قبال پر اخت د نعملی از  ولت  ریافت ا
 بگیر .
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