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 چکیده

تی فراشناخ آمدناکار هاینقش مولفهتعیین  در کاربست رویکرد چندسطحی هدف از انجام این پژوهش،
رای انجام این و ب همبستگی بودروش این تحقیق  .بوداستان کرمان آموزان دانشبه مصرف گرایش مرتبط با 

ای انتخاب شدند. ای چندمرحلهگیری خوشهکرمان با روش نمونه موزان استانآنفر از دانش 0666تحقیق 
 نتایج د.ولز استفاده ش های آمادگی اعتیاد زرگر، پرسشنامه فراشناختیآوری اطالعات از پرسشنامهجمعبرای 

تصادفی نشان داد که چهار مولفه )باورهای راهه با اثرات با استفاده از مدل آنووای یکسطحی رویکرد چند
ی( واریانس شناختپایین و خودآگاهیشناختی ای منفی در مورد نگرانی، اطمینان، باورهمثبت در مورد نگرانی

 01مدل عرض از مبدا تصادفی، همچنین  درصد در سطح مدرسه تبیین کرد. 07گرایش به اعتیاد را حدود 
قدار ا مدو بمعناداری خی ،کنندایش به مصرف مواد تبیین میآموز را در گردرصد از واریانس سطح دانش

پاسخ به  دراست  0مدل  پوچ و دهنده تغییر معنادار مدلنشاندر اینجا  (>P/660در سطح معناداری ) 79/787
آموزان در بین مدارس های سطح دانشمولفه مصرف مواد وءل که چقدر رابطه بین گرایش به سواین سوا
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نتایج  1در مدل  استفاده شد. 1آموز و مدرسه یعنی مدل با متغیرهای سطح دانش به است از مدل کاملمشا
 ابطهر با گرایش به سوءمصرف موادشناختی  خودآگاهیمثبت و  نشان داد که در سطح مدرسه میانگین باور

با گرایش به سوءمصرف رابطه معناداری ندارد در باورمنفی شناختی و میانگین اطمینان معناداری دارد ولی
با گرایش به مصرف مواد رابطه معناداری در سطح باورمنفی شناختی و آموزان اطمینانکه در سطح دانشحالی

(660/P<) انههایی که ماهیت آشینمونهمینه متغیرهای مرتبط با در زکه  توان بیان داشتدر مجموع می. دارد-

 ها الزامی است.در تحلیل داده همه سطوحلزوم استفاده از  ،ای دارند

 طحیس، رویکرد چندفراشناختی، گرایش به مصرف موادناکارآمد های مولفه :کلیدی واژگان

  مقدمه
 های اخیر در همه کشورها و ازیاد، سوءمصرف و مصرف مواد در دههافزایش روزافزون اعت

-نهگو، بهی دست اندرکاران و صاحبنظران در این حوزه شده استجمله ایران باعث دغدغه

معضل قدمی بردارد. گزارش جهانی دفتر ند در قبال این کای که هر فرد مسئول سعی می
میلیون نفر یعنی  100( اعالم کرد که در مجموع 1601مواد مخدر و جرایم سازمان ملل )

کننده مصرف 1607اله سراسر جهان در سال س 00تا  01نفر بین سنین  16نفر از  0حدودا 
راین بناب ،شوداز میفراد از سن دبیرستان آغمصرف مواد در بسیاری از ااند. سوءدهبو مواد

نوجوانی  های کاهش مصرف مواد مخدر در بزرگسالی کنترل آن دریکی از مهمترین راه
گزارش سازمان ثبت براساس  .(0770درنیا، اله وردی پور و حاجی زاده، است )بشیریان، حی

( ساله تشکیل 17تا  01یت ایران را جوانان )عدرصد جم 7/10، 0770احوال کشور در سال 
ید. زیرا آشمار میشود، تهدید نیز بهقی میفرصت تل چنانکههمجوان بودن جمعیت  .دهدمی

اد مصرف موی این جوامع )ایران( به لحاظ سوءپذیربا افزایش جمعیت جوان میزان آسیب
ه مصرف گرایش ب (.0788 آقابخشی، صدیقی، اسکندری،شود )مضاعف می مخدر صنعتی

نفی و مثبت مصرف آنها افراد راجع به مواد و پیامدهای م هایمواد را در باورها و نگرش
 (. 0799 ،0، لوکوف و وایتمنوکاند )برتعریف کرده

ت راهبردهایی اس ، باورها، فرآیندها ومفهومی چندوجهی دربرگیرنده دانش فراشناخت،
نقل به ؛ 1661کنند )موسس و بیرد، را کنترل میت را ارزیابی و برآن نظارت یا آنکه شناخ

 (. 0788، از حاجی علیزاده، بحرینیان، نظری، مدرس غروی

                                                           
1. Brook, Lukoff. & Whiteman 
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و وارد حیطه هوشیاری خود دهیم چه که ما مورد توجه قرار میدر فراشناخت آن
کار ان بهماحساسات ا و تاثیر انواع راهبردهایی که ما برای تنظیم افکار وهکنیم، ارزیابیمی
اعتیاد تحت  ، فرآیندهایبراساس تحقیق انجام شده (.1667، 0)ولز دهدبریم را شکل میمی

 (.1660، 1گیرد )بیرچ، استوارت و زکهای بیماران قرار مینگرش و تاثیر باورها
توان افراد معتاد دچار مشکل است و می که فراشناخت در اندهای متعددی نشان دادهپژوهش

؛ 0780معتادان باشد )ابوالقاسمی،  کننده قوی استفاده از مواد مخدر دربینیعنوان یک پیش به
فراشناختی ( وجود باورهای 0777مطالعه تونیتو ) (.0781، 0الت و گوردن؛ مار0777 ،7تونیتو

-حاجی( و 1661) 1کنندگان دارو تایید کرد. اسپادا و ولزمصرفمثبت و منفی را در سوء

، ابعاد فراشناختیبررسی رابطه بین ( با 0788)غروی بحرینیان، نظیری، مدرس علیزاده،
ره اهیجانات و مصرف الکل نشان دادند که چهار بعد از ابعاد فراشناختی )باورهای مثبت درب

 کنترلشناختی و باور به نیاز بهطمینان، باورهای مربوط به انگرانی، باورهای منفی نگرانی
ختی در راشناچنین نقش متغیرهای فافکار( با مصرف الکل رابطه مثبت و معناداری دارد. هم

و  0نیاجیو)اسپادا، نیک سویک،  گردان مشخص شده استمصرف الکل و داروهای روان
ان داد که های یک پژوهش نشچنین نتیجههم (.0777؛ تونیتو، 1660؛ اسپادا و ولز،1669ولز 

-انشینی گرایش به مصرف سیگار در دبی فراشناختی توانایی الزم در پیشهای باورهامولفه

 (.0771را دارد )بهامین، داوری فرد، ملکشاهی، آبی، دوستی، آموزان 
. ددارن عضویت درآنها که هستند اجتماعی هایگروه تاثیر تحت افراد دیگر سوی از

 شکل را اآنه که دارند قرار افرادی تاثیر تحت خود نوبه به نیز هاگروه این خصایص البته
 شناسانجامعه تنها که ذکراست شایان(. 0781 امیرکافی، از نقل به 9،0771هاکس) دهندمی

 تبع به و کنندمی تبیین اجتماعی ساختارهای و نهادها برحسب را افراد رفتارهای که نیستند
 ،آیندبرنمی تاریخی و اجتماعی زمینه از او ذهن کارکردهای ای فرد جداکردن درصدد آن

 مطالعه هب اطرافشان، محیط با افراد تعامالت تحلیل و تجزیه طریق از نیز شناسانروان بلکه

                                                           
1. Wells 

2. Birch, Stewart & Zack 

3. Toneatto 

4. Marlatt& Gorden 

5. Spada& Wells 

6. Spada, Nikcevic & Giovanni 

7. Hox 
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 ساختار با هاییداده در (.0781 امیرکافی،) پردازندمی روانی یندهایآفر و رفتارها
 سطوح واسطه به هک تغییراتی گرفتننادیده دلیل به معمولی گرسیونر هایمدل مراتبی،سلسله

 وضوعم این دالیل دهند، دستبه نادرستی هایاستنباط است ممکن شود،می ایجاد مختلف
 و داتمشاه استقالل شامل معمولی رگرسیون برای شده نظرگرفته در فرض دو توانمی را

 واریانس چهچنان زیرا(. 1661 ،0راسب و براون گلدشتاین،) دانست مدل خطای ناهمبستگی
 خواهد نامناسب معمولی رگرسیون کارگیریبه باشند، همبسته فردی مشاهدات در هاباقیمانده

 سهم افزایش باعث سطوح، بین هایهمبستگی گرفتننادیده که نکته این درنظرگرفتن با. بود
 زا استفاده مراتبیسلسله شکل به هایداده در رسدمی نظر به شود،می اول نوع خطای

 کردنلحاظ با و دارد را سطوح بین همبستگی کردنلحاظ توانایی که چندسطحی رگرسیون
 ،1آگرسی) باشد ترمناسب آورد،می فراهم بیشتری اطالعات هاخوشه میان در تغییرپذیری

 ساختار نای هستند مراتبی سلسله ساختار دارای که هاییداده تحلیل در اگر طرفی از(. 1669
 رآوردب واقعی مقدار از کمتر رگرسیونی ضرایب استاندارد خطای است ممکن نشود، لحاظ
 ناکارآمد افکار و مخدر مواد سوءمصرف زمینه در شده انجام مطالعات با وجود. شود

 و هم با را هاهمقول این که ایمطالعه مخدر، مواد به گرایش بینیپیش و تبیین در فراشناختی
 نشده بررسی ایران در بسنجد، مدرسه و آموزدانش سطح در دوسطحی رویکرد یک در

اکارآمد نهای مولفهنقش  که است آن حاضر پژوهش اساسی مساله اساس براین .است
 آموزان به مصرف مواد در رویکرد چندسطحی چگونه است؟فراشناختی در گرایش دانش

  پژوهش روش
موزان آدر سطح دانش ،است. در این تحقیق جامعه همبستگیروش تحقیق در این پژوهش 

که در سال تحصیلی متوسطه است مقطع پسر دوره دوم و آموزان دختر دانشل کشامل 
در استان کرمان در حال تحصیل بودند و در سطح مدارس شامل کل مدارس  0771-0777

امل حجم نمونه ش، که بر اساس تفکیک سطوحدوره دوم مقطع متوسطه استان کرمان بود 
 ،گیریروش نمونهمدرسه در سطح مدارس بود.  10در سطح دانش آموزان و نفر  0666
تحلیل تجزیه و تحلیل اطالعات این پژوهش از  جهتای چندمرحله ای بود خوشه

                                                           
1. Goldstein, Browne & Rasb 

2. Agresti 
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 و تجزیه .استفاده شدتحلیل چندسطحی و  سطحی )با استفاده از رگرسیون چندگانه(تک
 طحس چند ای دو آن در که روندمی کاربه تحقیقاتی انجام جهت چندسطحی تحلیل

 یزن دخالت نحوه. دارند دخالت مطلوب پدیده کی ای و مشکل کی ایجاد در مختلف
 در نندهکتعدیل متغیر عنوان به باالتر سطح از علت ای عامل کی که است ایگونهبه

 تشدید موجب و اثرگذاشته ترپایین سطح در مستقل و وابسته متغیر دو اثرگذاری رابطه
 شوندمی تشکیل زمانی چندسطحی هایمدل بنابراین. گرددمی رابطه این تضعیف ای و

ا هو در این پژوهش نیز داده داد جای مختلف طبقات و هادسته در را هاداده بتوان که
ها از آوری دادهبه منظور جمع وری شده است.آآموزان جمعدر دو سطح مدرسه و دانش

 های زیر استفاده شد:پرسشنامه
و  توسط ولز فراشناختی مدل اساس بر پرسشنامه این :(MCQ30) فراشناخت پرسشنامه
ای است گویه 01که نسخه کوتاه شده فرم  است شده ساخته (1660) 0هاوتون-کارت رایت

 در زمینه باورهای افراد در مورد تفکرشان مقیاس خرده 1 وگزارشی گویه خود 76 دارای و
 کامالً = 0 تا موافقم کامالً = 0) لیکرت ایدرجه 0 مقیاس طریق از آن هایگزینه و است

 انهجداگ مقیاسخرده پنج در را فراشناختی ابعاد این پرسشنامه. شوندمی محاسبه( مخالفم
ها در مولفه .باشدنمی معکوس دهینمره دارای سواالت از یکهیچ و کندمی بررسی

 17 ،16، 06، 9) نگرانی مورد در مثبت باورهایباشند: ها میپرسشنامه متشکل از این آیتم
، (08 ،01 ،00 ،00 ،7 ،0 ،0 ،0خطر ) و ناپذیریکنترل مورد در منفی باورهای، (17 ، 19،

، (11 ،10 ،07 ،09) افکار کنترل به نیاز، (76 ،10 ،11 ،8 ،1) پایین شناختیاطمینان
 مقیاس این سنجیروان هایویژگیبررسی (. 18 ،10 ،00 ،07 ،01 ،1 ،7) شناختیخودآگاهی

 01/6ایران نشان داد که اعتبار همزمان این مقیاس با پرسشنامه اضطراب صفتی اسپیلبرگر  در
ی باورهای منفی، هامقیاسخرده برای و 70/6 مقیاس کل برای درونی همسانی ضرایببود. 

نمونه ایرانی  ترتیب دربهشناختی و نیاز به کنترل افکار باورهای مثبت، خودآگاهی، اطمینان
-مقیاسخرده و مقیاس کل مطلوب پایایی از گزارش شد. 90/6و  86/6، 80/6، 80/6، 89/6

 بین از داوطلب صورتبه نفر 16 تعداد نیز MCQ-30 بازآزمایی پایایی تعیین برای. هاست
 پایایی ضریب. گرفتند قرار آزمون مورد بار دو هفته چهار فاصله در و انتخاب پژوهش نمونه

                                                           
1. Cart wright- Hatton 
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ش ودر این تحقیق ضریب پایایی با ر ناپذیریکنترل هایمقیاسخرده برای و 97/6 مقیاس کل
ییدی نشان داد که بین مدل و چنین تحلیل عاملی تابدست آمد هم 81/6آلفای کرونباخ 

نظیری،  و ی، گودرزی، رحیمیزاده دستگیر)شیرین ها برازش مطلوبی وجود داردداده
0789.) 
س وید و براساس مقیا( 0781این مقیاس توسط زرگر ): اعتیاد به آمادگیایرانی  قیاسم

 از نامهپرسش اینساخته شد. گرفتن شرایط اجتماعی و روانی ایران ( و با در نظر0771بوچر )
آمادگی فعال )مربوط به رفتارهای ضداجتماعی، میل به مصرف مواد، نگرش شامل  عامل دو

از های مرتبط با عدم ابرعل )گویهخواهی( و آمادگی منفجانمثبت به مواد، افسردگی و هی
 گذارینمره. است سنج دروغ 1 اضافه به ماده 70 شده و دارای تشکیل وجود و افسردگی(

ی روایی بررس. است( موافقم کامال) 0 تا( مخالفم کامال) صفر از پیوستار کی برروی هرسوال
 روش اب مقیاس اعتبارو  استروایی سازه و روایی مالکی بودن  این مقیاس حاکی از مطلوب

  .(0789نجاریان و نعامی،  ،زرگر) بدست آمد 76/6 کرونباخ آلفای

 پژوهش تایجن

ر د یرگرایش به مصرف موادهای فراشناخت و متغمولفهیک از آموزان در هر نمرات دانش
و بیشینه  همیانگین، انحراف استاندارد، میانه، مد، کمین های میانگین، خطای معیارقالب شاخص

 نتایج در جدول زیر ارائه شده است:و  بررسی قرار گرفتمورد 

 متغیرهاهای توصیفی مرتبط با شاخص. 1جدول 

 باورمنفی 
اطمینان 
 شناختی

 خودآگاهی
کنترل 

 فکر
 فراشناخت باورمثبت

گرایش به 
 مواد

 تعداد
 میانگین
خطای 
 میانگین

 میانه
 مد )نما(
انحراف 
 استاندارد

 کمینه
 بیشینه

0666 
87/16 

09/6 
10 
10 
00/1 
9 

71 

0666 
80/7 
00/6 
7 
1 
00/7 
1 

16 

0666 
08/10 

00/6 
11 
10 
00/7 
9 

18 

0666 
81/7 
68/6 

06 
06 
90/1 
0 

00 

0666 
60/00 

01/6 
00 
01 
69/0 
0 

11 

0666 
01/90 

788/6 
99 
99 

11/01 
71 

016 

0666 
81/07 

00/6 
00 
87 

10/16 
00 

077 
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آموزان به نشابینی گرایش دقابلیت عوامل فراشناختی در پیش به منظور بررسی تحلیل
 -در ابتدا مفروضه نرمال بودن مشاهدات با استفاده از آزمون کالموگروفمصرف مواد، 

بود، فرض نرمال بودن  61/6اسمیرینف بررسی شد و از آنجا که سطح معناداری کوچکتر از 
وابسته استفاده گردید. از  لگاریتم طبیعی متغیراین از تبدیل  بر توزیع مشاهدات رد شد بنا

مفروضات دیگر در رگرسیون چندمتغیری آن است که بین خطاهای مدل، همبستگی وجود 
ار واتسون استفاده شد که مقد-نداشته باشد. به منظور بررسی این شرط از آزمون دوربین

نشانگر عدم همبستگی  1/1ا ت 1/0بود. از آنجا که مقدار  10/0بدست آمده برای آن برابر با 
  توان از رگرسیون استفاده نمود.نتیجه می بین خطاها است در
مورد تحلیل قرار  )سطح دو( و مدرسه آموز )سطح یک(سطح دانش متغیرها در دو

ری با گرایش به تتغیر کنترل فکر که همبستگی پایین)بجزء م مولفه فراشناختیچهار گرفتند. 
)باور  زآمودر سطح دانش ،بقیه متغیرها داشت و کنار گذاشته شد(مصرف مواد نسبت به 

باور مولفه انتخاب شده ) چهار و خودآگاهی شناختی( وثبت، باور منفی، اطمینان شناختی م
 .ستنده( در سطح مدرسه مثبت، باور منفی، اطمینان شناختی و خودآگاهی شناختی جمع شده

مدل  ( اجرا شد،6) مدل  0مراتبی لسلهخطی سسازی از مدل شرطیابتدا یک تحلیل غیر
غیرشرطی، متغیر تابع )گرایش به مصرف مواد( تابعی است از تاثیرات ثابت و تصادفی در 

از  هدف بین در سطوح اول و دوم قرار گیرند.ل و دوم بدون اینکه متغیرهای پیشسطح او
این تحلیل جداکردن واریانس نمرات آمادگی به اعتیاد نوجوانان در سطوح مختلف )دانش 

آموزان در بین مدارس متفاوت که آیا آمادگی به اعتیاد دانشاینآموز و مدرسه( و بررسی 
واقع مدل غیر شرطی برآوردی از نسبت واریانس بین مدارس در آمادگی  در است یا خیر؟

آورد که همان ضریب همبستگی بین کالسی است. ضریب همبستگی بدست می ابه اعتیاد ر
( )نقش 1های سطح ها قرار دارد )واحداریانس در پیامد است که بین گروهبین کالسی سهم و

 (.0770و مقدم، 
 مدل غیرشرطی )مدل صفر یا مدل پوچ( 

 Y= B0+ R                                  مدل سطح یک

 B0= G00+U0                                  1مدل سطح 

                                                           
1. Hierarchical Linear Modeling (HLM) 
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دست به 07/6 با توجه به فرمول زیربین کالسی در مدل غیرشرطی ضریب همبستگی 
 .آمد

                     

ه مصرف درصد از واریانس مربوط به گرایش ب 07توان نتیجه گرفت که میاین  بر بنا
نتایج آزمون آماری  (6مدل غیرشرطی )مدل چنین درهم. شودمواد توسط مدارس تبیین می

 دهد که متوسط گرایش بهنشان می (>P/660) سطح معناداری و 19/789با مقدار  دوخی
طور معناداری با یکدیگر تفاوت دارند. مقدار اعتبار مصرف مواد مخدر در بین مدارس به

 از مدل مرحله بعددر  دهنده اعتبار میانگین نمونه است.ناست که نشا 79/6بدست آمده 
. در این بخش چهار (0آموز استفاده شد )مدل متغیرهای سطح دانشبدا تصادفی با عرض از م

 راتبیم سلسله خطی سازیمدلآموز در اکارآمد فراشناختی وارد سطح دانشمولفه افکار ن
 های فراشناختیای راجع به تفاوت مدارس در مولفههیچ فرض اولیه کهازآنجایی. شدند

ه ک بین مدارس متغیر در نظر گرفته شدها ثابت و تنها عرض از مبدا در وجود نداشت شیب
 صورت زیر است:به

    مدل سطح یک
     Y= B0+B1 ( منفی باور ) + B2 (اطمینان شناختی) + B3 ( آگاهی خود ) +B4 (باورمثبت) + R    

  1مدل سطح
B0= G00+ U0      B1=G10       B2=G20      B3=G30        B4=G40                           

مولفه فراشناختی با هر چهار دهد نشان می 1 نتایج این مدل در جدول طور کههمان
منفی  ، باورچنین سه مولفه باور مثبتهم دارند،مصرف مواد رابطه معناداری سوءگرایش به

تی با گرایش شناخخودآگاهیمصرف رابطه مثبت و مولفه شناختی با گرایش به سوءاطمینان و
-دانش سطح در بعد از اضافه شدن این چهار متغیر، واریانس مصرف رابطه منفی دارد.به سوء

راهه آنووای یک یعنی مدل( 01/107دست آمد که در مقایسه با مدل اول )ب 86/070 آموز
مدل  (،0770)برگرفته از مقاله نقش و مقدم،  لذا با توجه به فرمول زیر کاهش یافته است.

درصد از واریانس گرایش به  01آموز است که شامل چهار متغیر در سطح دانش موجود
 کند.را تبیین می اعتیاد
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معنادار  تفاوتدهنده در اینجا نشان (>P/660) در سطح معناداری 79/787مقدار  دو باخی 
 است. 0و مدل  6مدل 

  1، 0ن به مصرف مواد برای مدل آموزا های فراشناختی بر گرایش دانش. اثرات مولفه2جدول

 6مدل  اثرثابت
b        SE      P-value 

 0مدل 
b      SE    P-value 

  660/6      60/7     88/17 آموزدانشسطح 
 60/6     07/6     70/6 - باور مثبت
 6660/6    00/6     00/6 - باور منفی

 661/6     01/6   -06/6 - خودآگاهی
 6660/6    07/6    86/6 - اطمینان شناختی

ن آموز و میانگیچهار مولفه فراشناخت در سطح دانشمدل کامل یعنی  بعدی بخشدر 
 هریک از این چهار مولفه در سطح مدرسه بطور همزمان وارد مدل شد:

 0مدل سطح 
Y= B0+ B1 ( منفیباور  ) + B2 (اطمینان شناختی) + B3 (خودآگاهی) + B4 (باورمثبت) + R 

1مدل سطح   
B0= G00+G01 (میانگین باور مثبت) +G02 (میانگین باور منفی) + G03 (میانگین اطمینان شناختی) + G04 (  میانگین

 U0                                                  B1=G10      B2=G20     B3=G30    B4=G40 + (خود آگاهی شناختی

میانگین باور مثبت و در سطح مدرسه نتایج نشان داد که  7طبق جدول  1در مدل 
شناختی دارد ولی میانگین اطمینان معناداریبا گرایش به سوءمصرف مواد رابطه خودآگاهی 

ه در کمصرف رابطه معناداری ندارد در حالیبا گرایش به سوء باورمنفی نسبت به نگرانیو 
ر د با گرایش به مصرف مواد رابطه معناداریو باورمنفی  شناختیآموزان اطمینانسطح دانش

مدرسه اهمیت بررسی آموز و ن عدم همانندی روابط در سطح دانشای. دارد (>60/6P)سطح 
-و معناداری آن نشان دوهمچنین مقدار خی دهد.ها را به صورت چندسطحی نشان میداده

قدار ممصرف مواد است. از طرف دیگر نادار بین مدارس در گرایش به سوءدهنده تفاوت مع
( کاهش 00/8706شرطی )در مقایسه با مدل غیر (17/8016) ر مدل شرطیشاخص انحراف د

یب رض شرطی است.برتری مدل شرطی نسبت به مدل غیرست که این کاهش مبین یافته ا
بعد از اضافه شدن متغیرها در دو سطح کاهش یافته  10/6 به 07/6همبستگی بین کالسی از 

بیشتری  واریانسدر سطح مدرسه  های فراشناختیمولفه میانگین آن است که که مبین است
دو برابر یچنین مقدار خهم د.نکنآموز تبیین میسطح دانش های فراشناختیمولفهرا نسبت به 
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70/ 761 X²(19)= آموزان به مصرف مواد بین مدارس در گرایش دانشدهد که نشان می
 .تفاوت معناداری وجود دارد

 2آموزان به مصرف مواد برای مدلی فراشناختی بر گرایش دانشهامولفه. اثرات 3جدول

 1مدل  اثرثابت 
b           SE        P-value 

 
 آموزسطح دانش

 607/6          07/6         71/6 اور مثبتب
 6660/6          00/6         01/6 باور منفی

 661/6           01/6        -06/6 خودآگاهی
 6660/6          07/6         97/6 اطمینان شناختی

 
 سطح مدرسه

 669/6          81/6         10/1 میانگین باور مثبت
 70/6          01/0         08/6 میانگین باور منفی

 61/6          00/6         -1/0 میانگین خودآگاهی
میانگین اطمینان 

 شناختی
00/0         60/0          00/6 

 گیریبحث و نتیجه

و  آوردهای دقیقهایی که مفروضه استقالل در آنها نقض شده است بردر دادهکه از آنجایی
ا مربوط به هز آنها نداریم. یکی از این نمونهادهند و دیگر لزومی به استفاده مناسبی ارائه نمی

رار ق اند و یا در یک طبقه بزرگترآوری شدهمراتبی جمعصورت سلسلههایی است که بهداده
مبستگی یکدیگر ه ها بامراتب یا خوشهین طبقات یا سلسلهامعموال ها در این دادهاند. گرفته

ز انتخاب و استفاده ا، بنابراین استفاده کردسطحی های تکتوان از روشدارند پس نمی
نشان  6تحلیل چندسطحی در مدل  نتایجرویکرد چندسطحی الزامی است. در این پژوهش، 

وسط کنند و متانس گرایش به اعتیاد را تبیین میدرصد از واری 07دهد که مدارس حدود می
هم ،دیگر تفاوت دارندمعناداری با یک طورمصرف مواد مخدر در بین مدارس به گرایش به

های فراشناختی با گرایش تمام مولفهمشخص شد که  0سطحی در مدل چنین در تحلیل چند
(، 1667) ات ولزتحقیقدست آمده از این تحقیق با نتایج نتایج ب ،به اعتیاد رابطه معناداری دارند

 (،0771بهامین و همکاران ) (،0777(، تونیتو )1660(، اسپادا و ولز)1669و همکاران )اسپادا 
. باورهای فراشناختی مثبت و منفی در مورد نگرانی ( همسو بود0770ی و محمد خانی)چقهوه

بت و ثرابطه م آموزان به سوءمصرف مواد مخدرو اطمینان شناختی پایین با گرایش دانش
(، 0788کاران )زاده و همعلی(، حاجی 1661های اسپادا و ولز )معناداری دارد که با پژوهش
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رل افکار به کنت راستا است. در این تحقیق بین متغیر نیاز( هم0777تونیتو ) (،0780ابولقاسمی )
(، 1667رابطه معناداری یافت نشد که این یافته با تحقیقات ولز ) مصرف موادبا گرایش به سوء

( ناهمسو 0776)نیا بابایی و رفیعی همسو و با تحقیق (1669اسپادا، نیکشویک وهمکاران )
 باشد.می

فراشناخت  هایمولفهیان کرد که توان برسی افکار ناکارآمد فراشناختی میدر زمینه بر 
باورهای  و ده از مواد مخدر در معتادان باشدکننده قوی استفابینیعنوان یک پیشبه تواندمی

در  اشد.د مخدر ببالقوه عاملی برای گرایش و استفاده از موا طورفراشناختی ممکن است به
شده است که  ساسی بناتوان گفت که رویکرد فراشناختی بر این اصل اواقع در تبیین آن می

های سندرمردند، گمی 0شناختی –سندرم توجهی  زا، دچارمشکلهای د در موقعیتافرا
شخوار نهای تکراری تعریف کرد که به شکل نگرانی، توان سبکتوجهی را می –شناختی

وابستگی  شانی افکار، اجتناب،ای )مثل فرونعطوف به تهدید و رفتارهای مقابلهتوجه م، فکری
 داردر های منفی و تقویت افکاتداوم هیجان مانندایی کند. این سبک پیامدهمواد( بروز می به

برداشتی تحریف شده در ذهنش شکل  اطراف،شود فرد از خودش و جهان باعث میکه 
و این  شوندتهدید می حس سازی و تداومنگرانی و اندیشناکی باعث فعالین چنگیرد، هم

ه بدون کدر صورتی کند،هایی ماندگار تبدیل میرا به حالت« اضطراب و افسردگی»ر کا
یند باعث این فراباشند که می راهایی گذو نگرانی، اضطراب و افسردگی حالتاندیشناکی 

کارت ) گیرد و تصمیم گیری سنجیده فرد مختل شود که تفکر فرد تحت فشار قرار دشومی
توان گفت که با فعال شدن سندرم در کل می(. 1667ولز،  ؛0779هاوتون و ولز، رایت –

ردد، گود از باورهای فراشناختی ناشی میتوجهی در شرایط سخت و دشوار که خ-شناختی
 مدار استراهبردهای هیجانواقع از  ه درمصرف مواد( کراهبردهای کنارآمدن )مثل سوء

ر افراد گی به مواد درو بیش از پیش زمینه ایجاد و تداوم اختالل وابستگردد، از اینفعال می
 شود.فراهم می

میانگین باورهای مثبت نشان داد که در سطح مدرسه  1نتایج تحلیل چند سطحی مدل  
 با گرایش به اعتیاد رابطه مثبت و معناداری باره نگرانیی و باورهای منفی دردر مورد نگران

شناختی با گرایش به اعتیاد رابطه معناداری اهیشناختی و خودآگو میانگین اطمیناندارد 
 بت واد مثشناختی با گرایش به اعتیآموز رابطه اطمینانکه در سطح دانشدر حالیندارد 

                                                           
1. cognitive-attentional syndrome (CAS) 
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روابط  ناهمسانین ای معنادار بود کهبه اعتیاد منفی و معنادار و رابطه خودآگاهی با گرایش 
و  مراتبیرت تحلیل سلسلهصو ها را بهآموزان و مدارس اهمیت بررسی دادهدر سطح دانش

 توان بیان کرد که ویژگیمی این عدم همسانی توضیحدر  دهد.چندسطحی نشان می
 مورد هایگروه معموال. آنهاست بندیگروهخاصیت  چندسطحی، هایداده اصلی

-اندازه از ناشی خطای بر عالوه بنابراین و شوندمی انتخاب تصادفی صورت به مطالعه

 یزن هاگروه از گیرینمونه به مربوط دیگری خطای گروه، هر درون مشاهدات گیری
 رگرسیونی هایمدل کالسیک هایروش. دخیل است چندسطحی هایداده تحلیل در

 کم به رمنج مشاهدات بین همبستگی نکردن گیرند و مالحظهمی نادیده را دومین خطا
 به وه بصورت اشتبا ضرایب داریمعنی و رگرسیونی ضرایب برآورد خطای برآوردی

 (.1666 ،0بیت و هیرو پین)شود می اول نوع خطای افزایشباعث  آن موازات
 گروه لک به بندیگروه به راجع نتایج تعمیم امکان عدم به توانمی براین عالوه 

 رایج هایدلم دیگر معایب عنوان به گروه به منتسب تغییرپذیری کشف امکان عدم و
 رفبرط را مشکالت این چندسطحی تحلیل هایمدل درعوض. کرد اشاره رگرسیون

 مراتبیهای این تحقیق تحلیل سلسلهدر مجموع یافته(. 1668 ،1اشتاین گلد) نمایندمی
ه در نتیجه ب دهد وصورت جداگانه نشان میختلف را بهتغییرپذیری در بین سطوح م

دم، )نقش و مق ا در بین سطوح مختلف مقایسه کننددهد که اثرات رپژوهشگران اجازه می
آموزان و مدارس استان کرمان انجام شده آنجایی که این تحقیق بر روی دانشاز  (.0770

یم داده شود، های دیگر تعماستانباید با احتیاط به و را دارد تعمیم به این استان  یتاست قابل
راتبی در م خطی سلسله سازیو استفاده از مدل شودکه تحلیل چندسطحیپیشنهاد می

تغیرهای هایی که متربیتی استفاده شود زیرا مدل شناسی و علومهای دیگر روانپژوهش
وضوع جذابی است که کمتر در گیرند، ممیکار مختلف بهمتفاوتی را در سطوح 

 است. آن پرداخته شدهتربیتی بهشناسی و علومالمللی در زمینه روانهای بینپژوهش

  منابع

                                                           
1. Pinheiro & Bates 

2  . Goldstein 
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ت و (. بررسی ارتباط فراشناخ0780کیامرثی، آذر. ) ابوالقاسمی، عباس.، احمدی، محسن.،
وم تحقیقات علتی در افراد معتاد به مواد مخدر. شناخکمال گرایی با پیامدهای روان

 .81-91 (،1) 1 ،اریرفت
(. بررسی عوامل موثر بر 0788اسکندری، محمد. )آقابخشی، حبیب.، صدیقی، بهرنگ.، 

 (،0) 1، فصلنامه پژوهش اجتماعی نان به سوء مصرف مواد مخدرصنعتی.گرایش جوا
90- 89. 

. اجتماعی تحقیقات در سطحی چند هایمدل منطق و اهمیت. (0781. )مهدی امیرکافی،
 .90-78(، 0) 9 ،ایران شناسی جامعه مجله

 جوییاورهای فراشناختی و دشواری درنظم(. مقایسه ب0771رفیعی نیا، پروین. )بابایی، زهرا.، 
 .90-07 ،(0) 1، مجله روانشناسی بالینیهیجان در افراد وابسته به مواد و بهنجار، 

(. 0770حاجی زاده، ابراهیم. ) .، حیدرنیا، علیرضا.، اله وردی پور، حمید.،بشیریان، سعید
مجله علمی  مایل نوجوانان به مصرف مواد مخدر.بررسی رابطه خودکنترلی با ت

 .17-01 (،0) 16، دانشکده پرستاری و مامایی همدان
(. 0771بهامین، قباد.، داوری فرد، فروزان.، ملکشاهی، مریم.، آبی، رضا.، دوستی، رضا. )

و نگرش مذهبی بر گرایش به مصرف سیگار در  بررسی تاثیر باورهای فراشناختی
 .01-71(، 7) 1، مجله پژوهش در دین و سالمتنوجوانان، 

ی. مدرس غروی، مرتض حاجی علیزاده، کبری.، بحرینیان، سید عبدالمجید.، نظیری، قاسم.،
صرف مهیجانات در رفتار سوء(. نقش متغیرهای شناختی، ابعاد فراشناختی و 0788)

 .01-0 (07) 00، علوم شناختی تازه های .مواد
 شخصیتی ویژگیهای رابطه بررسی(. 0789. )عبدالزهرا ونعامی، بهمن نجاریان، داهلل.،ی زرگر،
 وییزناش ورضایت مذهبی نگرش ،(روانشناختی سرسختی ابرازوجود، خواهی، هیجان)
 چمران هیدش دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم مجله. مخدر مواد به اعتیاد به آمادگی با

 .016-77 ،0،7 ،اهواز
نظیری، قاسم.  چنگیز.،رحیمی،  زاده دستگیری، صمد.، گودرزی، محمدعلی.،شیرین
مجله ، 76(. بررسی ساختارعاملی، روایی و اعتبار پرسشنامه فراشناخت 0789)

 .000 - 001(، 0) 01، روانشناسی



 1297 تابستان، 23، شمارةسال هشتمگیری تربیتی، فصلنامة اندازه  / 04

های (. آزمون تئوری0787) .رضائی شریف، علی قاضی طباطبایی، محمود.، حجازی، الهه.،
مسائل  مجله بررسی آموزان مقطع ابتدائی.ر بین دانشمساله اجتماعی پیوند با مدرسه د

 .078 -000، شماره دوم: ، سال اولاجتماعی ایران
، راهبردهای (. رابطه باورهای فراشناختی0770)محمد خانی، شهرام.  قهوه چی، فهیمه.،

، جانمجله علوم پزشکی زن مصرف سیگار دانشجویان،خودتنظیمی و هیجانات منفی در 
16 (80) ،77-061. 
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