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بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراکشده چندبعدی و خودکارآمدی عمومی با میزان
شدّت وابستگی به نیکوتین در دانشجویان وابسته به نیکوتین و دانشجویان عادی
The relationship between multidimensional perceived social support and
general self-efficacy and rate of nicotine dependency among Nicotine
dependent and normal students
بهزاد ریگی کوته ،1محمدابراهیم زاده موسوی ،2فرهاد کهرزائی ،*3موسی چاکری حکمی ،4امیر اکبری اصفهانی

چکیده
هدف :امروزه اعتیاد به نیکوتین به دلیل فشاارهای روانای ناشای از
تحصیل جزء شایعترین مسائل موجود در بین دانشجویان میباشد .لذا
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراکشاده
چندبعدی و خودکارآمدی عمومی با میزان شدت وابستگی به نیکوتین
در دانشجویان وابسته به نیکوتین و دانشجویان عادی است.
روش :پژوهش حاضار توصایفی از ناو علای -مقایساهای (پا
رویدادی) میباشد .جامعه آمااری پاژوهش کلیاه دانشاجویان علاوم
پزشکی زاهدان مشغول به تحصیل در سال تحصایلی 1333-1334
میباشاد کاه براسااس فرماول حجام نموناه کاوکران و باه رو
نمونهگیری در دسترس تعداد  232نفر در دو گروه دانشجویان وابسته
به نیکوتین و عاادی انتخاا و باه وسایله ابازار حمایات اجتمااعی
ادراکشااده چندبعاادی (زیمناات و همکاااران ،)1311 ،خودکارآماادی
عمومی (شوارتز و جروسلم )1311 ،و وابستگی به نیکوتین فاگرشتروم
( ،)1331مورد سنجش قرار گرفت .پ از جمعآوری اطالعات تحلیل
دادهها به وسیله نرمافازار  spss-11و باه رو تحلیال رگرسایون
چندگانه و  Uمن ویتنی انجام شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد بین دو گروه اختالف معناداری ()P≤1/11
در حمایت اجتماعی ادراکشاده چندبعادی و خودکارآمادی عماومی
وجود داشت .همچنین تمامی متغیرها بهجز بعد خانواده ( )1/11قادر به
پیشبینی وابستگی به نیکوتین میباشند.
نتیجهگیری :حمایت اجتماعی ادراکشده چندبعدی و خودکارآمدی
عمومی نقش مهمی در وابستگی به نیکوتین دارند .لذا در ایان راساتا
ارائه آموز مهارتهای فردی و گروهی جهت پیشگیری از وابستگی
به نیکوتین در بین دانشجویان پیشنهاد میگردد.
واژههای کلیدی :حمایت اجتماعی ،خودکارآمدی ،نیکوتین
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Abstract
Aim: Nowadays, nicotine addiction is the most
common problem among college students due to the
stress caused by studying. Thus, the present study
examines the relationship between multidimensional
perceived social support and general self-efficacy and
rate of nicotine dependency among nicotine dependent
and normal students.
Methods: This is a descriptive study which is of a
kind of comparison-causative (post-event) one. The
population of the study is all of the medical students of
the (University), studying in the academic year of
1393-94. 296 students were selected according to
Cochran's sample size formula and the method of
convenience sampling; these students then assigned
into two groups, namely nicotine dependent and
normal. It was measured by questionnaires,
multidimensional perceived social support Zimet, G.
& D. and et al (1988). general self-efficacy Schwartz
Jerusalem (1981) and dependence on nicotine
Fagerstrom (1991). After data collection, data analysis
was done by SPSS software, multiple regression
analysis and U Mann-Whitney.
Results: Collected data was analyzed using statistical
regression analysis and Mann-Whitney U tests. The
results showed that there was a significant difference
(P≤0/01) in two groups between the multidimensional
perceived social support and self-efficacy. Also, all
variables, except for family dimension (0/81), are able
to predict nicotine dependency.
Conclusions: Multidimensional Perceived Social
Support and general Self-efficacy have an important
role in nicotine dependency. So in this regard,
providing individual and group training to prevent
nicotine dependency among students is suggested.
Keywords: Social Support, Self-Efficacy, Nicot
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مقدمه
اسااتعمال دخانیاااات یکااای از مهااامتااارین علااال
مرگ وم یار زودرس و در عاین حاال اجتناا پاذیر-
تاارین آن هااا محسااو ماایشااود (فاگراسااترام،1
 .) 2112مصاارف تنباااکو بااه صااورت ساایگار بیشااتر
از ساااایر اشاااکال روا دارد (گاااری 01.)1332 ،2
 11درصد افراد سایگاری باه عناوان افاراد وابساته
بااه ساایگار طبقااهبناادی ماایشااوند (هارمساان،
بیشاااوف ،باااروک  ،هوگاااان و رامیا ا .)2112 ،3
ساایگار 4رای ا تاارین و ارزان تاار ین ماااده اعتیااادآور
اسااات (شااام  ،عزیااازی و میرزایااای.)1313 ،
نیکااوتین 5بااه عنااوان عاماال اصاالی وابسااتگی بااه
سیگار مطار اسات ،کاه از نآار آراار روانگردانای
بسیار ضعی  ،اما از نآار ایجااد وابساتگی دارویای،
قااوی تاارین ماااده محسااو ماایشااود (دناایجاای و
هاااری  .) 2115 ،2اگااار چاااه افاااراد سااایگاری از
صاادمات و عااوارگ ساایگار کشاایدن آگاااه هسااتند
( انجماان پزشااکان آمریکااا ،)1315 ،ولاای فقاا
حدود  21تا  21درصد آن هاا توانساتهاناد باه مادت
شااش ماااه در حالاات تاارک بماننااد (هارمساان و
همکاران .)2112 ،به نآار مای رساد طیا وسایعی
از عواماااال ماننااااد آرااااار نیکااااوتین ،نتیااااک،
سااایکوفارماکولو یک و عوام ا ل محیطاای در میاازان
وابسااتگی بااه ساایگار و مشااکالت تاارک آن نقااش
داشته باشاند ( ساوآن ،هاادمون ،همبرجار ،کاارملی،
خرویااان و مااک برایااد .) 2113 ،0عااالوه باار مااوارد
ذکاار شااده نبایااد نقااش عواماال واسااطهای ماننااد
وضااعیت اجتماااعی -اقتصااادی ،عواماال محیطاای-
اجتماااعی چااون تعااداد دوسااتان ساایگاری یااا طاارد
ش دن از خاانواده و میازان هاو را در باروز رفتاار
1. Fagerström
2. Grise
3. Harmsen, Bischof, Brooks, Hohagen & Rumpf.
4. Cigarette
5. Nicotine
6. Dani & Harris
7. Swan,Hudmon, Jack, Hemberger. Carmelli,
Khroyan, & McBride.
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سیگار کشیدن در نآار نگرفات ( آنادره ،تایلدسالی،
هااوپ و لاای .) 2112 ،1از سااوی دیگاار تحقیقااات
اخیار نقاش سیساتم اوربیتوفرونتاال را در پااادا و
تنبیه و حساسایت باه نیکاوتین را مطار مایکناد
( بیکااار ،فریااات و د ن .)1330 ،3در ساااالهاااای
در میااان
اخیاار مص ارف ساایگار بااه خصااو
دانشجویان و افراد جاوان رشاد بسایار یافتاه اسات
و بااه عنااوان یااک آساای فرهنگاای -اجتماااعی
سااالمت جوانااان را مااورد تهدیااد قاارار داده اساات
( فیاضااای بخاااش و شاااکوهی .)1313 ،شااایو
مصاارف ساایگار را در دانشااجویان را  10/1درصااد
گاازار شااده اساات ( رحمتاای و طارمیااان.)1311 ،
ا ز میاااان دانشاااجویان رشاااتههاااای مختلااا
دانشجویان پزشکی به دلیل فشاارهاای روانای کاه
تااا حااد زیااادی بااه اسااترس هااای رشااته تحصاایلی
آن هااا مربااو ماای باشااد ،اسااتعداد بیشااتری در
گرایش به مصرف سایگار دارناد .میازان شایو آن
را در دانشاااجویان پزشاااکی  31درصاااد گااازار
شااده ( انصاااری ،خسااروی و مختاااری .)1312 ،در
وابسااتگی بااه نیکااوتین اال ا عواماال محیطاای و
نتیکاای چندگانااه زیااادی دخیاالانااد (رضااوانفرد،
اختیااااااری ،مکاااااری و کاویاااااانی .)1313 ،در
دانشجویان مهم ترین عوامال گارایش باه مصارف
سایگار ،تقلیاد از دیگاران ،کسا تجرباه ،کسا
رامااش ،تشااوی دوسااتان و دیگااران ،احساااس
بزرگای و زیباایی با ا مصارف ،لجاجات در مقابال
والاادین ،جنساایت و ساارگرمی ذکاار شااده اساات
( رمضااانی ،گااوری اف ،علیاازاده ،ریااانی و بهاارام
پاااور .)1331 ،همچناااین نبایاااد نقاااش عوامااال
واساااطه ای همچاااون محااای اجتمااااعی ،تعاااداد
دوسااتان ساایگاری و طاارد شاادن از خااانواده را در
بااروز رفتااار ساایگار کشاایدن از نآاار دور داشاات
(انصاری  ،خسروی و مختاری.)1310 ،
8. Andrews, Tildesley, Hops, & Li.
9. Baker,Frith,& Dolan.
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حمایاات اجتماااعی ادراکشااده ( 1خااانواده ،دوسااتان
و افراد مهام) باه عناوان یکای از عوامال مهام در
وابستگی به سیگار مطار اسات .در واقاع حمایات
اجتماااعی ادراک شااده بااه عنااوان یااک عاماال
محیطاای نقااش مهماای در حفااا سااالمتی افااراد و
کاهش آرار منفای اساترس هاای ناشای از محای و
جامعه دارد و باا کیفیات زنادگی بهتار نیاز ارتباا
دارد ( یعقااوبی ،تبریاازی ،میااری نااژاد ،عآیماای،
نقااوی و قجااازاده .) 1331 ،انسااجام کمتاار محاای
خاانواده ،حمایاات و پشااتیبانی کمتار بااین اعضاااء و
سااطد درگیااری و تعااارگ بااا در خااانواده بااا
میاازان بااا ی مصاارف توتااون و تنباااکو در ارتبااا
اساات ( کریسااتی جانسااون ،سیگفاسااتیر ،آلگرنتااه و
3
هاگاسااون .) 2113 ،2از دیگاار سااو خودکارآماادی
به عنوان یک عامال ماررر فاردی در پیشاگیری از
مصااارف سااایگار و تااارک آن مطااار مااایشاااود
(بهراماای و تاشااک .) 1313 ،خااود کارآماادی بااه
معنااای توانااایی ادراک شااده فاارد در انطبااا بااا
موقعیت های مشخص اسات کاه باه قضااوت افاراد
درباااره ی توانااایی آن هااا در انجااام دادن یااک کااار
یااا انطبااا بااا یااک موقعیاات خااا مربااو اساات
( بناادورا ،آدامااز و بیاار .)1300 ،4خودکااار آماادی و
حمایت اجتماعی به عنوان عوامال پایشباین مهام
در تاااال بااارای تااارک سااایگارند و زمیناااه
سوءمصاارف در نوجوانااان و جوانااان را نیااز فااراهم
مااایکنناااد ( دو ن ،ماااارتین و روسااانو.)2111 5،
لینتاانچن ،گالزگااو و آبرامااز )1312( 2در پااژوهش
خااود باادین نتیجااه رساایدند کااه حمایاات اجتماااعی
اهمیاات برجسااته ا ی در مااداخالت باارای کاااهش
ساااایگار کشاااایدن دارد .اولیااااری ،)1332( 0در
1. Perceived Social Support
2. Kristjansson, Sigfusdottir, Allegrante, Helgason.
3. Self-Efficacy
4. Bandura, Adams, & Beyer.
5. Dolan, Martin & Rohsenow
6. Lichtenstein,Glasgow & Abrams
7. O'Leary

بررسي رابطه بین حمایت اجتماعي ادراکشده3 ...
تحقیا خااود بااه ایاان نتیجااه رسااید کااه باارخالف
افاااراد باااا خودکارآمااادی پاااایین ،افاااراد باااا
خودکارآمااادی باااا بیشاااتر احتماااال دارد کاااه
رفتارهااای زیااان آور «مثاال چاااقی» را کنتاارل و
رفتارهای خاود تخریبای ( مثال اساتعمال دخانیاات
و مشااروبات الکلاای) را متوق ا کننااد  .ابوالقاساامی،
پااور کاارد و نریمااانی ( ،) 1331بیااان داشااتند کااه
خودکارآماادی بااا گاارایش بااه مصاارف مااواد در
نوجواناا ا ان رابطااااه منفاااای معناااااداری دارد .در
پژوهشی کاه اساترلین  ،دیاموناد ،ماولن ،پاالونن،
فاااورد و ماااک آلیساااتر )2110( 1بااار روی 2020
دانااش آمااوز انجااام دادنااد مشااخص شااد کااه
خودکارآمدی باه طاور مساتقیم بار روی توجیهاات
نسبت به سیگار ارار داشاته و مای تواناد باه عناوان
یک راهکاار مفیاد در پیشاگیری ا ز مصارف سایگار
و هم چن ین در ترک سیگار به کار گرفته شود.
بنااابراین بااا توجااه بااه رشااد روزافاازون گاارایش و
اسااتفاده نوجوانااان و جوانااان بااه ساایگار و افاازایش
میزان افاراد معتااد باه اناوا ماواد مخادر و نقاش
سایگار باه عناوان یکای از مباادی اصالی ورود باه
دنیای اعتیااد کاه در اکثار گازار هاا و تحقیقاات
انجااام شااده عنااوان گردیااده اساات و بااا توجااه بااه
نقاااش عوامااال محیطااای و فاااردی در میااازان
وابسااتگی بااه نیکااوتین ،فرضاایههااای زیاار مااورد
آزمون قرار گرفتند.
 بااین حمایاات اجتماااعی ادراکشااده و ابعاااد آن
در باااین دانشاااجویان عاااادی و وابساااته باااه
نیکوتین تفاوت معناداری وجود دارد.
 بااااین خودکا رآماااادی عمااااومی در بااااین
دانشااجویان عااادی و وابسااته بااه نیکااوتین
تفاوت معناداری وجود دارد.

& 8. Sterling, Diamond, Mullen, Pallone, Ford
McAlister
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روش
رو پااژوهش توصاایفی از نااو علاای – مقایسااه-
ای ( پاا رویاادادی) ماای باشااد .جامعااه آماااری
شااامل کلیااه ی دانشااجویان مشااغول بااه تحصاایل
دانشگاه علاوم پزشاکی زاهادان در ساال تحصایلی
 1333-1334بودنااد کااه بااا اسااتفاده از فرمااول
برآورد حجام نموناه کاوکران و رو نموناهگیاری
در دساااترس ،تعاااداد  232دانشاااجوی واقاااع در
خوابگاااه هااای دانشااجویی دانشااگاه علااوم پزشااکی
زاهاادان بااه عنااوان نمونااه پااژوهش در دو گااروه
دانشااااجویان وابسااااته بااااه نیکااااوتین ( )142و
دانشجویان عادی ( ) 151انتخا شدند.
پرسشنامه ح مایت اتتمتا ا اارا شتده
چندبعتتتتتتدی ( 1)MSPSSزیمنتتتت ت  2و
همکاران ( :)1811ایان پرسشانامه شاامل ساه
بعد خاانواده ،دوساتان و افاراد مهام کاه دارای 12
سرال اسات و براسااس مقیااس ترساتون از کاامال
مخالفم ( )1تا کامال ماوافقم ( )0درجاهبنادی شاده
است .ضری آلفای ایان آزماون برابار باا α=1/31
ماایباشااد و در ایاان پااژوهش  α=1/11محاساابه
شااد .ضااری آلفااای خاارده مقیاااسهااای آن بااه
ترتی عبارت اسات از بعاد خاانواده  ،α=1/11بعاد
دوستان  α=1/02و بعد افراد مهم .α=1/11
پرسشتتنامه دکاکاردمتتدی متتکما GSE-
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رسااتمی ،رجباای α=1/13 )1313( ،بدساات آمااده
است.
5
پرسشتتنامه وابگتتتها بتته نیکتتکوین ()FT
فاگرشتتترو  :)1881( 6ایاان پرسشاانامه شااامل
 2ساارال در رابطااه بااا الگااوی اسااتعمال ساایگار
اساات .ضااری پایااایی ایاان آزمااون نیااز α=1/02
محاساابه شااد .ضااری پایااایی ایاان آزمااون در
0
پاااژوهش اساااتیوم ،روگبااارگ ،اوسااالن و باااوی
( α=1/31 )2111محاسبه شده است.
یافتهها
بااارای بررسااای نرماااال باااودن متغیرهاااای ایااان
پااژوهش از آزمااون کولمااوگرف – اساامیرنوف (K-
 1)Sاستفاده شد .نتاای نشاان دهناده عادم نرماال
بااودن تمااامی متغیرهااا بااه جاازء متغیاار حمایاات
اجتماااعی چندبعاادی و بعااد دوسااتان اساات .لااذا
جهااات آزماااون متغیرهاااای پاااژوهش از آزماااون
ناپارامتریک  Uمان -ویتنای اساتفاده شاد .جادول
 1نشااان دهنااده نتااای آزمااون ماان – ویتناای
(آزمااااون  )Uدر متغیاااار حمایاااات اجتماااااعی
ادراک شاااده چندبعااادی و ابعااااد آن (خاااانواده،
دوستان ،افراد مهم) میباشد.

 103شتتتکارو و تروستتتل  :)2212( 4ایااان
پرسشاانامه شااامل  11ساارال و مقیاااس آن بااه
ترتیا عبااارت اساات از اصااال صااحید نیساات ،بااه
سااختی صااحید ،تقریبااا صااحید و کااامال صااحید.
ضااری پایااایی ایاان آزمااون نیااز  α=1/12بدساات
آمااد .ضااری پایااایی ایاان آزمااون در پااژوهش

1. Multi-dimensional Perceived Social Support
)Questionnaire (MSPSS
2. Zimet, Dahlem, Zimet, & Farley.
3. General self-efficacy questionnaireGSE-10
4. Schwarzer, R. & Jerusalem, M.

)5. Niacin Dependency Questionnaire (FT
6. Fagerström
7. Stavem, Røgeberg, Olsen, & Boe.
)8. Kolmogorov-Smirnov test (K-S
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متغیرها

تدول  .1دزمکن
گروه

حمایت
اجتماعی
خانواده
دوستان
افراد مهم

وابسته به نیکوتین
عادی
کل
وابسته به نیکوتین
عادی
کل
وابسته به نیکوتین
عادی
کل
وابسته به نیکوتین
عادی
کل

من-ویتنا (دزمکن  )Uمتغیر حمای اتتما ا اارا شده چند بعدی و ابعاا دن
سطد
مجموعه
میانگین
تعداد
آمارهZ
آمارهW
آماره U
معناداری
ویلکاکسون
من -ویتنی
رتبهها
رتبهها
1/112
-3/11 13313/11
1251/11
13313/11
132/11
142
24520/11
123/01
151
232
1/111
-4/12 11224/11
0133/11
11224/11
120/52
142
25332/11
121/11
151
232
1/15
-1/43 21231/11
3133/11
21231/11
141/31
142
23322/11
155/51
151
232
1/12
-1/15 21310/11
3512/11
21310/11
133/12
142
23233/11
150/53
151
232

طباا ا نتااااای جاااادول ( )1در متغیاااار حمایاااات
اجتمااااعی ادراکشاااده چندبعااادی چاااون ساااطد
معناااااداری بدساااات از سااااطد  P≤ 1/11کمتاااار
اساات ،لااذا ماایتااوان گفاات کااه تفاااوت معناااداری
بااین دانشااجویان وابسااته بااه نیکااوتین و عااادی
وجاااود دارد .باااه طاااوری کاااه میاااانگین حمایااات
اجتماااااعی ادراکشااااده چندبعاااادی دانشااااجویان

گروه

تعداد

وابسته به نیکوتین
عادی
کل

142
151
232

بررسي رابطه بین حمایت اجتماعي ادراکشده5 ...

عااااادی از دانشااااجویان وابسااااته بااااه نیکااااوتین
بیشاااتر اسااات .همچناااین در باااین ابعااااد حمایااات
اجتمااااعی ادراکشاااده چندبعااادی تنهاااا در بعاااد
خاااانواده تفااااوت معنااااداری ( ) P≤1/11باااین دو
گااروه وجااود دارد .بااه طااوری کااه میااانگین بعااد
خاااانواده در باااین دانشاااجویان عاااادی بیشاااتر از
دانشجویان وابسته به نیکوتین است.

تدول  .2دزمکن من-ویتنا (دزمکن  )Uدکاکاردمدی مکما
آمارهW
آماره U
مجموعه
میانگین
ویلکاکسون
من -ویتنی
رتبهها
رتبه ها
121/54
120/33
-

11020/11
25113/11

طباا نتااای جاادول ( )2چااون سااطد معناااداری
بااه دساات از سااطد  P≤1/11کمتاار اساات ،لااذا
ماایتااوان گفاات کااه تفاااوت معناااداری بااین سااطد
خودکارآمااادی دانشاااجویان وابساااته باااه نیکاااوتین
و عاااادی وجاااود دارد .باااه طاااوری کاااه میاااانگین

1132/11

11020/11

آمارهZ

سطد
معناداری

-3/32

1/111

خودکارآمااااااادی دانشاااااااجویان عاااااااادی از
دانشااجویان وابسااته بااه نیکااوتین بیشااتر اساات.
در جااادول ( )3مااااتری همبساااتگی متغیرهاااای
پژوهش آورده شده است.
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تدول  .3ماوریس همبگتها بین مؤلفههای حمای

اتتما ا چندبعدی

و دکاکاردمدی مکما با می ان وابگتها به نیککوین
خانواده

دوستان

متغیرها

نیکوتین

نیکوتین

1/111

خانواده

*1/13

1/111

دوستان

**1/25

**1/55

1/111

افراد مهم

* -1/14

**1/21

**1/22

1/111

خودکارآمدی

**1/22

**1/31

**1/43

**1/45

خودکارآمدی

افراد مهم

1/111

**p≤ 1/11 *p≤ 1/15

به منآور بررسی نقاش پایشبینای کننادگی حمایات
اجتمااااعی چندبعااادی و خودکارآمااادی در زمیناااهی
شاادت وابسااتگی بااه نیکااوتین از تحلیاال رگرساایون
چندگانه استفاده شاده اسات کاه نتاای آن نشاان داد
کااه معادلااه رگرساایون در سااطد  P≤1/11معنااادار
بااوده و همچنااین بااا توجااه بااه میاازان )1/11(R2
تغییرات مربو باه وابساتگی باه نیکاوتین باه وسایله
متغیرهااای حمایاات اجتماااعی ادراکشااده چندبعاادی

و خودکارآماادی عمااومی قاباال پاایشبیناای اساات.
همچنااین ابعاااد دوسااتان ( )P≤1/11و افااراد مهاام
( )P≤1/11و متغیااااار خودکارآمااااادی عماااااومی
( )P≤1/11قدرت پایشبینای وابساتگی باه نیکاوتین
را بااه تنهااایی دارنااد؛ و تنهااا بعااد خااانواده ( )1/11بااه
تنهااایی قااادر بااه پاایشبیناای وابسااتگی بااه نیکااوتین
نمیباشد.

تدول  .4نتایج رگرسیکن الینر ،به منظکر بررسا نقش پیشبینا کنندگا حمای

اتتما ا چندبعدی و دکاکاردمدی

ار شدت وابگتها به نیککوین
همبستگي

معنيداري

R

adjust R

B

BETA

t

معنيداري

5/50

5/55

5/55

5/50

5/35

5/03

55/50

5/55

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین حمایت
اجتماعی ادراکشده چندبعدی و خودکارآمدی عمومی
با میزان شدت وابستگی به نیکوتین در دانشجویان
وابسته به نیکوتین و دانشجویان عادی صورت گرفته
است .نتای پژوهش نشان داد که در خودکارآمدی
عمومی و حمایت اجتماعی ادراکشده چندبعدی تفاوت
معناداری در سطد ( )P≤1/11بین دانشجویان وابسته
به نیکوتین و عادی وجود دارد .به طوریکه میانگین
خودکارآمدی عمومی و حمایت اجتماعی ادراکشده

چندبعدی در دانشجویان عادی بیشتر بود .این بدین
معنا است که دانشجویانی که به نیکوتین وابستگی
ندارند ،در مقایسه با دانشجویانی که به نیکوتین
وابستگی دارند در متغیرهای خودکار آمدی و حمایت
اجتماعی ادراکشده نمرات بهتری را دریافت کردهاند.
از بین خرده مرلفههای حمایت اجتماعی ادراکشده
چندبعدی ،تنها در بعد خانواده تفاوت معناداری در سطد
( )P≤1/11بین دو گروه وجود داشت .به طوری که
سطد آن در بین دانشجویان عادی بیشتر از دانشجویان
وابسته بود .همچنین نتای تحلیل رگرسیون نشان داد
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که معادله رگرسیون در سطد ( )P≤1/11معنادار و
مرلفهی خودکارآمدی ( ،)1/11ابعاد دوستان ( )1/111و
افراد مهم ( )1/111به تنهایی قابلیت پیشبینی
وابستگی به نیکوتین را دارند و تنها بعد خانواده ()1/11
به تنهایی قادر به پیشبینی وابستگی به نیکوتین نمی-
باشد .این نتای با نتای پژوهشهای کیامرری و
ابوالقاسمی ( )1331و دمیل ،نیکو ی و جنکو،)2112( 1
همسو میباشد .در این پژوهشها نتیجهگیری شده
است که خودکارآمدی به طور کلی رابطه مستقیم و
معناداری با وابستگی به نیکوتین دارد.
همچنین نتای مبین همبستگی مثبت و معناداری بین
حمایت اجتماعی و وابستگی به نیکوتین میباشد.
مطاب یافتههای این پژوهش ،حمایت اجتماعی
ادراکشده از سوی خانواده میتواند نقشی اساسی در
گرایش به مصرف نیکوتین در بین دانشجویان داشته
باشد با این توضید که ادراک حمایت اجتماعی توس
فرد از سوی خانواده و اشخا تأریرگذار در زندگی فرد
میتواند بهعنوان یک سدی در برابر گرایش به
استعمال نیکوتین عمل کند .در این راستا افراد به
هنگام چالشهای محیطی و استرس با دلگرمی ناشی
از این حمایت ،به گونه مرررتری قادر به حل مسئله
خواهند بود.
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر هر چه فرد حمایت
بیشتری از سوی خانواده ،افراد مهم و دوستان ادراک
کند ،احساس خودکارآمدی بیشتری خواهد کرد.
میتوان چنین استنبا کرد که حمایت اجتماعی
ادراکشده از سوی خانواده ،اشخا مهم و دوستان،
احتما میتواند پیشبینی کنندهی خودکارآمدی باشد.
عک قضیه نیز میتواند صاد باشد که هر چه
حمایت اجتماعی و پذیر از سوی خانواده ،افراد مهم
و دوستان کمتر باشد ،افراد احساس ناکارآمدی بیشتری
خواهند داشت که این خود باعث ادراک یک فضای
هیجانی سرد و ناامن توس افراد میشود و زمینه را
برای رفتن به سوی رفتارهای پرخطر (ازجمله استعمال

نیکوتین) فراهم خواهد کرد؛ بنابراین به نآر میرسد
بین حمایت اجتماعی ادراکشده و احساس
خودکارآمدی یک ارتبا ارگانیک وجود دارد و هر یک
تابع دیگری است.
از طرف دیگر پژوهشها قائل به این امر هستند که
حمایت اجتماعی ادراکشده و خودکارآمدی با سالمت
روان ارتبا تنگاتن و همبستگی قابلتوجهی دارند.
در واقع افرادی که حین قرار گرفتن در مقابل
نامالیمات زندگی احساس دلگرمی به حضور در جمع
خانوادهای حامی و دوستانی پشتیبان دارند ،نسبت به
حل چالشهای پیش رو احساس خودکارآمدی بیشتری
خواهند داشت .همچنین میتوان به این مهم اشاره کرد
که اهمیت حمایت اجتماعی ادراکشده و خودکارآمدی
ازآنجا ناشی میشود که از این دو بهعنوان پیشبینی
کنندههای مهمی حتی در پیشگیری از سوءمصرف و
حتی ترک نیکوتین نامبردهاند .بهرامی ( )1311و
دو ن ،مارتین و روزنو .)2111( 2شاید بتوان اینگونه
نگاه کرد که هنگامیکه افراد احساس تعل خود را باز
مییابند ،دریافت حمایت ازدسترفته خود باعث می-
شود تا افراد شیوههای حل مسئله ناکارآمد هیجانمدار
را راحتتر کنار بگذارند و حمایتهای عاطفی را به
شکل طبیعی و مناس از دل گروههای مرجع (خانواده
و دوستان) دریافت کنند و این دلگرمی خود میتواند
نقش مررری در کاهش رفتارهای پرخطر از جمله
استعمال نیکوتین داشته باشد.
یافتههای این پژوهش که همسو با مطالعات پیشین
است نشان داد که دو متغیر حمایت اجتماعی
ادراکشده و احساس خودکارآمدی بهعنوان دو بال در
فضای رشد هیجانی سالم افراد نقش دارند و این ارتبا
دوسویه است و هر یک از دیگری تأریر میپذیرد .از
یافتههای این پژوهش میتوان در امر آموز فرزند
پروی بهینه به والدین سود جست .این پژوهش ،همسو
با پژوهشهای پیشین بر این امر تأکید میکند که بنای
مناس شالودههای عاطفی و هیجانی در سالهای

1.Demmel, Nicolai & Jenko

2. Dolan, Martin & Rohsenow
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ابتدای زندگی ،میتواند از بهعنوان عامل
پیشگیریکننده از رفتارهای پرخطر در سالهای
نوجوانی فرزندان عمل کند .پیشنهاداتی که میتوان در
راستای نتای پژوهش ارائه داد عبارت است از:
ارائه آموز و مشاورههای فردی و گروهی به
خانوادهها به منآور کاهش میزان وابستگی به نیکوتین
انجام شود .آموز مهارتهایی در راستای افزایش
خودکارآمدی و تقویت باور افراد به تواناییهایشان به
منآور جلوگیری از گرایش به مصرف سیگار .از سوی
دیگر پژوهش حاضر نشان داد که افراد سیگاری به
نسبت خودکارآمدی پایینتری نسبت به افراد ایر
سیگاری دارند که این میتواند به ما در شناسایی
منابع
ابوالقاساامی ،. ،پااور کاارد ،م و نریمااانی ،م .)1331( .ارتبااا
مهااارتهااای اجتماااعی و خودکارآماادی بااا گاارایش بااه
مصاارف مااواد در نوجوانااان .فصاالنامه دانشااگاه علااوم
پزشکی سبزوار (اسرار) .دوره  .12شماره 4
انصااااری ر ،.خساااروی ،علیرضاااا و مختااااری ،م.)1312( .
شیو و علال گارایش باه سایگار در دانشاجویان پزشاکی.
فصلنامه علمی پژوهشی کومش .دوره  .3شماره 1
شااام  ،. ،عزیااازی ،و میرزایااای ،آ .)1313( .بررسااای
رابطااه تحماال آشاافتگی و تنآاایم هیجااانی بااا میاازان
وابسااتگی دانشااجویان بااه ساایگار .فصاالنامه پااژوهش
حکیم11-11 ,)1(13 ،
رجباای .)1301( . ،بررساای پایااایی و روایاای مقیاااس باورهااای
خودکارآمااااادی عماااااومی ( )GSE-10در دانشاااااجویان
روانشناسای دانشااکده علااوم تربیتاای و روانشناسای دانشااگاه
شااهید چمااران اهااواز و دانشااگاه آزاد مرودشاات .اندیشااههااای
نوین تربیتی.122-111 ,)1(2 ،
رضاوان فارد ،م ،.اختیااری ،. ،مکاری ،آ و کاویاانی ،حسااین.
( .)1312رابطااه ویژگ ایهااای شخصاایتی و تکااانش گااری
با میزان وابساتگی نیکاوتین در افاراد سایگاری .تاازههاای
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