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حاهیخ پذیرش9355/15/27 :

چکیده
زمینه و هد  :نشماط یکمی از ضمرمهیحمرین خواسمتههای فلمری م نقازهمای همانمی
انسانها به شااه میهمد .شادکامی ده جامته به گونهای است که فیدان آن پقامدهای منفمی
هاچون اعتقاد ها برای شهرمندان یک جامته ،به دنبال داهد.
روش :باحوجه به اهاقت این مسمأاه ،پمژمهش حاضمر سمتی داهد بما اسمتفاد از همش
پقاایش ،هابله شادکامی ده دمهان خانه نشقنی کرمنا بقن نوجونان شهرستان کرمان برهسمی
نااید .جامته آماهی از طریق فرمول کوکران -گرایش به اعتقاد ها ده بقن  295نفمر بمرآمهد
گردید .با استفاد از حکنقک ناونهگقری خوشهای چندمرحلهای ،ناونهها موهد برهسی قمراه
گرفت.
نتیجه :نتایج حقلقل مسقر نشان میدهد که هاه متغقرها به غقر از متغقر احسماس حنهمایی
ده دمهان خانه نشقنی شقوع میرمس کرمنا حأثقر غقرمستیقم م متناداهی بر متغقر گرایش بمه
اعتقاد داشتهاند.
کلمات کلیدی :سوءمصر

مواد ،شادکامی ،خانه نشینی ،کرونا ،احساس تنهای.
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مقدمه و بیان مسئله
مصرف مواد مخده یکى از جدّىحرین متضالو بشمرى ده سمالهاى اخقمر اسمت کمه
پایهها م بنقانهاى جامتمة انسمانى ها حضمتقف مىکنمد م پقشمگقرى از آن نقازمنمد کماهبرد
نظریههاى متتدد ده هشتههاى علاى مختلف م همشهما م فنمون متنموع اسمت (عالئمی م
هاکاهان  ،)92 :9385طبق گزاهش دفتر پقشگقرى از مصمرف ممواد م جمرم سمازمان ململ
متقد 9کشوه ایران داهاى بقشترین حتداد سوءمصرفکنندگان موادّ افقونى به نسبت جاتقت
ده جهان است م باالحرین شقوع سوء مصرف با  8/2دهصد ده بمقن افمراد ده ایمران مجمود
داهد (ضقایى .)42 ،9388 ،حاکنون جامته شناسان ،همان شناسمان ،همانپزشمکان م بلموهکلی
مقییان م متخصصان بر پایه دیدگا های ،مختلف علل معواممل متتمددی هابمرای اعتقماد م
سوء مصرف مواد مخده برشاردند .براساس ملااتاو اکتشمافی انجمام شمد میحموان ایمن
عوامل ها ده سه سلح خرد ،مقانه م کالن حیسقم کرد .منظوه از سلح خمرد هامان دیمدگا
همانشناسانه است .بمراین اسماس کلقمه عمواملی کمه مربموط بمه فمرد ،شخصمقت م حتمی
ناهاحتیهای جسای م همانی ام میشود ،برهسی میگردد (مقمری آشمتقانی ،)41 :9389 ،از
مقان متغقرهای فردی حأثقرگذاه بر مصرف مواد مخده میحموان بمه نگرشهمای ناکاهآممد م
بامههای مرحب با مواد اشاه ناود که دم متغقر اصلی ده نظر گرفته شمد پمژمهش حاضمر
میباشد ،ده این زمقنه میحوان اذعان ناود که بسقاهى از شناخت دهمانگران بر ایمن بامهنمد
که ماکنشهاى هقجانى م هفتاهى به مسقله فرآیندهاى شناختى ایجماد مىشموند .از ایمنهم
افکاه ،بامهها م سایر فرآیندهاى شناخت حتققن کننمد ى اصملى خلمق م هقجمان مىباشمند
(حقزدیل9557 2؛ به نیل از آذهگون م کجباف.)81 :9381 ،

2

- UNODC

-Teasdale

5

رابطهی ،خانه نشینی بر اثر شیوع ویروس کرنا و تجربه شادکامی ناشی از مصر مواد مخدر062 /

ده حال حاضر اطالعاحی ده دست است که نشان میدهد مصرف مواد ده مقان نوجوانمان م
جوانان افزایش چشاگقری یافته است .سوء مصمرف ممواد مخمده ده بسمقاهی از افمراد از
سنقن دبقرستان آغاز میشود ،بنابراین یکی از مهمحرین ها های کاهش مصرف ممواد مخمده
ده بزهگساای کنترل آن ده نوجوانی است (هحقای موقر )9384 ،از نظر اکثر افرادی کمه بما
نوجوانان کاه میکنند ،مهمحرین خلری که این گرم ها حهدید میکند این است که آنها بمه
عنوان ماکنشی ده قبال قمراه گمرفتن مکمره ده موقتقتهمای نامناسمب از جالمه احسماس
ناامنی ،فشاه ،آشفتگی همانی ،احساس حیاهو ،طرد شدگی م بقگانگی ،حتاهض با ماامدین
با مشکالو همزمر به مواد مخده پنا میبرند .شمااه بسمقاهی از نوجوانمان آسمقب پمذیر
گاان میکنند که میحوانند صرفاً به طوه حفریقی م یا برای کسمب حجربمه ،ممواد مخمده ها
مصرف کنند ،اما به زمدی ده مییابند که مصرف این مواد به صوهو حکقه گا همانی آنهما
ده میآید م نایحوانند آن ها کناه بگذاهند (هحقای مموقر )9384 ،دمهان نوجموانی از ادماه
پر اهاقت ده فرآیند هشد آدمی است .قدم گذاهدن به این دمه متاوالً بااوغ آغاز میشمود
م شکوفایی غریزۀ جنسی ،حثبقت م حقکقم عالیق م منافع شخصی م اجتاماعی م مقمل بمه
آزادگی م استیالل از میژگیهای مهم این دمه اسمت .حغققمر م حقمول جسمای ،همانمی م
شخصقتی ده این دمهان ،خواس حههای جدیدی ها ملرح میسازد .از یک سو فشاه غرایمز
م نقازها م مقلها به حبتقت از اهزشهای نوجموانی ،هاچنمقن پذیرفتمه شمدن م جمذب ده
گرم های هاسال ،فشاههای گرمهی ،مقل به ابراز مجود ،پی هیزی زندگی مسمتیل مغقمر ،
م از طرف دیگر فیدان امکاناو ،همابم نامناسمب عماطفی ،عمدم حوجمه بمه خواسمته هما،
اهزشها م نظراو نوجوان م نقز بیحجربگی م عمدم شمناخت کمافی ،ام ها ده یمک بقمران
کافی م آشفتگی همانی قراه میدهد م عواهضی چون بیثاری ،پوچی م بیکفمایتی بمه بماه
میآمهد .ده نتقجه گرایش به انقرافاو اجتاماعی از جالمه اعتقماد ده آن فمراهم ممیشمود
(طاهمقان.)9378 ،
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متغقر دیگر مد نظر ده پژمهش حاضر ،بامههای مرحب بما مصمرف ممواد مخمده میباشمد،
بامهای مرحب با مواد ،به دستهای از عیاید اطالق میشوند که بر مقموه امذوجویی ،حمل
مسأاه م حسکقن م فراه متارکز هستند ،مقتوی این عیاید خاص بسته به نموع ممواد مموهد
عالقه متفامو خواهد بود (گلداساقت 9م هاکاهان  .)2115به طوهی کمه مقییمان اممرمز
ثابت کرد اند که از عوامل مهم مؤثر کشقد شدن فرد به منجالب اعتقاد ،بامههای غللمی از
قبقل آهامش بخش بودن مواد ،کاک برای فراموشی م فراه از مشکالو ،نشانه بزه

بمودن

م ...میباشد؛ اذا پژمهشگران حأکقد داهند که همانشناسان ده حوز شناخت دهمانی باید بمه
کاهش نگرشهای ناکاهآمد م بامههای مرحب بمه افمراد متتماد کامک کننمد .ده نظریمههای
شناختی فرض بر این است که سوءمصرف مواد هم حقت حأثقر بامهها م انتظاهاو شناختی
فرد از مصرف مواد قراه داهد م هم حابع اهزش عاطفی که فرد برای پقاممدهای هفتماه خمود
قائل است ،قراه میگقرد .ده نتقجه ،مداخلهی آموزشی شرایلی ها فراهم میکند که فمرد ده
مترض انتظاهاو م احساساو متفامحی ده گرم قمراه گرفتمه م ده فراینمد حیابمل بما سمایر
اعضای گرم به چااش کشقد شود .به عباهو دیگر ،موقتقت مداخلهی آموزشی بمه داقمل
اینکه شرایلی ایجاد کرد است حا نگرشها م بامههای منفی نسبت به مصرف مواد بقش از
اظهاهاو مثبت موهد حبادل قراهگقرد (قربانی م هاکاهان  .)32 :9359با نگاهی به حقیقیماو
مشابه صوهو گرفته قبلی ،به مضوح خالء پژمهشی که به سنجش هابله مقمان شمادکامی م
سوء مصرف مواد مخده ده مقان نوجوانان احساس میشد؛ اذا این نقاز احساس میشد کمه
پژمهشی ده جهت به کاهگقری دهمان مبتنی بر ممدل شمناختی ده نگرشهمای ناکاهآممد م
بامههای مرحب با مواد برای دهمان مابستگان به مواد صوهو گقرد.
با حوجه به حوضقح مختصر داد شد  ،پژمهش حاضر با هدف مشخص کمردن هابلمه مقمان
شادکامی ده دمهان خانه نشقنی کرمنا م سوء مصرف ممواد اعتقمادآمه ده شهرسمتان کرممان
Goldsmith
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صوهو گرفته حا بتوان از باحوجه به داد های بدست آمد از حقیقق یمک دهممان مکامل ده
زمقنه اهحیای بهداشت همانی م یکی از فاکتوههای پقشگقری کنند ده نوجوانمان دچماه بمه
سوءمصرف مواد هاچنقن از همیکردهای مؤثر میابلهای ،جهت کنترل مصرف م جلموگقری
از بازگشت نوجوانان به سوءمصرف مواد با حأکقد بر متغقرهای همان شتاختی استفاد ناود.
بر هاقن اساس ،پژمهش حاضر ،ده پی پاسخیابی به این سؤال است که آیا هابلمهای مقمان
شادکامی م سوء مصرف موادمخده ده نوجوانان مراجته کنند به مراکز حمرک اعتقماد شمهر
کرمان مجود داشته یا خقر؟
مفاهیم و پیشینه نظری
شادکامی :نشاط از جماله پدیمد های همان شناختی است کمه حقیقیماو ،ملااتماو م
برهسیهای مختلفی ها متلوف خود ساخته اسمت .همان شناسمان نظریمه پمرداز ،نشماط ها
نوعی «هقجان مثبت» میدانند که حأثقر ژهفی برساز م کاههای جساانی ،شمناختی م همانمی
ده مکانقزم داهد م عالکرد آدممی ها دهزمقنمههای مممختلف بممهبود میبخشمد (گلمدبر ،
9557؛ آنممدهمز .)9585 ،از طرفممی شممادمانی ،از جالممه موضمموعاحی اسممت کممه از دیربمماز
اندیشاندانی نظقر اهسلو ،زنون م اپقکوه به آن پرداختهاند .اهسلو ،دسمتکم بمه سمه نموع
شادمانی متتید است؛ ده پایقنحرین سلح ،عیقد ی مردم عادی است که شمادمانی ها متادل
موفیقت م کامقابی میدانند م ده سلح باالحر از آن ،شادمانی موهد نظر اهسلو یما شمادمانی
ناشی از متنویمت قمراه میگقمرد .همانشناسمان ،ده سمااهای آخمر قمرن بقسمتم حوجمه بمه
احساساو مثبت ها آغاز کرد اند م همزبههمز به این حوجه افزمد اند (آهگقل.)2119 ،
ده این فمرایند ،سه جمهتگقری قابل حشخقص مجود داهد که به سنجش مقمزان شمادمانی،
برهسممی عوامممل ممموثر بممر شممادمانی م شممقو های افممزایش شممادمانی مربمموط میشممود
(کشامهزافشاه ،مخوش کنش.)9387 ،
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از آنجا کمه شمادی یمکی از هقجاناو اساسی بشر است؛ اذا هر کس به فراخوه خود آن ها
حجربه مینااید .اما حممتریف شممادی بممه سمادگی حجربمه آن نقسمت .افالطمون ده کتماب
جاهوهی به سه عنصر ده مجود انسان اشاه میکند که عمباهحند از :قمو عمیل یا استدالل،
احساساو م امقال .افالطون شادی ها حااتی از انسان میداند که بقن این سه عمنصر حمتادل
م هااهنگی مجود داشته باشد (دیکی.)9555 ،
همانشناسان م پژمهشگران جدید نقز بمه اشمکال گونماگون ،بمه حتریمف مفهموم شمادکامی
پرداختهاند به عنوان مثال ،دینر م دیمنر ( )9559م آهگمقل( )2119ده حتریف شمادکامی ،بمه
برهسی زمقنهیابی که بر همی ناونههای فرامانی انجمام شمد  ،اشماه کمرد م متتیدنمد کمه
شادکامی ،شامل حاات خوشقاای یما سمرمه(هقجاناو مثبمت) ،هاضمی بمودن از زنمدگی م
فیدان افسردگی م اضلراب(عواطف منفی) است.
این حتریف ،شاید جامعحر از سایر حتاهیف باشد زیمرا ،مجاوعهی عمواطف مثبت م منفمی
که امری دهمنی هستند ها دهنظر گرفته م ده بتد بقرمنی نقز ،به هضمایت از زنمدگی اشماه
داهد( .آهگقل م هماکاهان )9551بر این بامهند که ،هنگمامی کمه،از ممردم پرسمقد میشمود
منظوه از شمادکامی چقسمت؟ آنمان دم نموع پاسمخ ها اهایمه میدهنمد :اامف)ماکن اسمت
حااتهای هقجانی مثبتی مانند اذو ها مملرح کنند.
ب) یا ایمنکه ،آن ها هاضمی بودن از زندگی بهطوه کلی م یما بقشمتر جنبمههای آن بداننمد.
پس به نظر میهسد که ،شمادکامی دسممت کممم دم جمز اساسمی عماطفی م شمناختی داهد.
بامجوداین شادکامی متضاد افسردگی نقست .اما ،نبود افسردگی داقل الزم برای هسمقدن بما
شادکامی است م این نمکته ها بمه زیمبایی ده نظریهی آهجقل میبقنقم که متتید است :اگمر
شادکامی فی افسردگی باشد ،نقازی به انداز گقری م برهسی آن نممقست ،زیمرا ،افسمردگی
بمه خموبی شناخته شد است .می بامه داهد که ،شادکامی داهای سه جمزء اساسمی اسمت:
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هقجان مثبت ،هضایت از زندگی م نبود هقجانهای منفی از جالمه افممسردگی م اضملرب
(خانزاد م هاکاهان.)9384 ،
از نظر هاکان م هاکاهان( )9558نقزنشاط داهای سمه بمتداساسی اسمتکه عباهحند از :بتد
جنسممی؛ بتممد هقجممانی (عمماطفی)؛ بتممد شممناختی(ذهنی) .فممرد داهای نشمماط بممه نممدهو از
نشانههایی نظقر سمردهد مممزمن ،احممساس حممنقدگی م فشماه جسماانی (نظقمر گرفتگمی
عضالنی) ،بینظای ده کاهکرد سقستم حنفسی م قلبی م جز آن هنج میبرد .چممنقن فممردی
از نمظر هقجانی نقز به ندهو ده دام اختالالو همانی ،به میژ اضلراب م افسردگی ،گرفتاه
میآید .افمزمن بمر آن ،فرد با نشاط از حداکثر مهاهوهای ذهنمی خمویش ده جهمت هشمد
بهر میگقرد .از هماقن هم ده ابمراز ایمد های نو ،مسمئله سقاسمی ،حارکمز م یادسمپاهی م
یادآمهی اطالعاو از دیگران پقشمی میگقمرد .گمویی «فمراغ خماطری» کممه نممشاط پدیمد
میآمهد ،قابلقت ذهنی م حوانایی مغزی ها بمرای عرضمة عالکمرد مثبمت فزمنمی میبخشمد
(همسل.)9554 ،
جامعحرین م ده عقن حال عالقاحیحرین حتریف شادمانی ها (مینهومن )9588اهائه میدهمد.
به نظر ام شمادمانی بمه قمضامو فرد از دهجه یا مقزان مللوبقت کقفقمت کمل ده زنمدگقش
اطالق میگردد .به عباهو دیگر شادمانی بمه ایمن متناست که فرد چیمده زنمدگی خمود ها
دمست داهد .ده حتریف مینهومن از شادمانی چند عممنصر مجممود داهد کممه بمه اختصماه
حوضقح داد میشود (به نیل از شا جتفری م هاکاهان.)9389 ،
 مقزان م دهجه :ماژ شادی نشان دهند دهک کاال مللوب زنمدگی نقسمت بلکمه نشماندهند میداه م مقزان کقفی است .هنگامی که میگویقم فردی شاد است ،ایمن بمدین متنمی
است که می زندگی خود ها بقش از آنکه نامللوب بداند ،مللوب میپنداهد.
 فردی بودن :ماژ شادی حنها برای حشریح حاات یک نفر قابل استفاد اسمت م نایحموانآن ها دهباه جاع به کاه گرفت.
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 اهزیابی یا قضامو کردن :ماژ شادی هنگامی استفاد میشود که انسمان دهبماه کقفقمتزندگی خویش دست به یک اهزیابی کلی بزند ،این قضمامو خمود نشمانگر یمک فتااقمت
عیالنی است .پس شادی صرفاً مجاوعه ای از اذوها نقست بلکمه نموعی سماخت م سماز
شناختی نقز مقسوب میشود که افراد با کناه هم قراه دادن حجربهها به آن میهسمند .میمن
هومن از این مفهوم سازی نتقجه میگقرد که ماژ شادی بمرای افمرادی کمه ذهمن آنهما از
پویایی م استدالل کافی برخوهداه نباشد ،قابل استفاد نقست.
 زندگی به عنوان یک کل :شادی به هضایت از کل زندگی اشاه داهد. مللوب بودن :مللوب بودن احساس خوشایندی است که از یک حجربه عماطفی مسمتیقمناشی میشود م ده حیقیت جزء عاطفی شادی ها حشکقل میدهد (شهقدی.)9385 ،
مبانی نظری
مجاوعهای بسقاه مسقع از ادبقاو ده مموهد نشماط مجمود داهد کمه بهلموه عامد حوسم
همانشناسان م اقتصاددانان گردآمهیشد است که هنوز هم با عالقاندی فزایندهای از سوی
عاااان علوم اجتااعی از جاله جامتهشناسان م دانشاندان علوم سقاسمی ده حمال هشمد م
پقگقری است) کقم )2199:9 ،این پژمهش حالشی است حا مسأاه موهدنظر ها از دید جامتمه
شناختی موهد حجزیه محقلقل قراه دهد:
شادی صرفنظر از چگونگی کسب آن میحواند سالمت جساانی ها بهبود بخشد .افراد شماد
احساس سرزندگی بقشتری میکنند ،آسانتر حصماقم میگقرنمد ،همحقمه مشماهکتی بقشمتری
داهند م نسبت به کسانی که با آنها زندگی ممیکننمد ،بقشمتر احسماس هضمایت ممیکننمد
(مایرز.)2112،
به نظر کاهاسون ( )9381عادیحرین حاات ذهنمی مما ،حاامت خشمنودی م شمادی اسمت.
موانتی که ما از دستقابی م حجربه کردن احساس شادی بماز ممیداهد م یما ده فاصمله قمراه
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میدهد ،فرایندهای منفی اکتسابی هستند .مقتی که احساس مثبت ذاحی ها کشف میکنمقم م
موانتی که ما ها از هسقدن به آن باز میداهد ،از سر ها بمر مممیداهیمم ،بمه حجربمه بسممقاه
متنمی داهحر م زیباحر زندگی دست مییابقم .این احساساو مثبت ،عواطف گذهایی نقسمتند
که صرفاً با حغققر امضاع بقایند م برمند ،بلکه ده زندگی مما نفموذ ممیکننمد م جزئمی از مما
میشوند .یافتن این حاات ذهنی به ما اجاز میدهد سرزند م بیحکلمف باشمقم ،چمه ایمن
امضاع ،این دیدگا مثبت ها حوجقه کند م یا نکند.
دیدگاههای نظری در مورد شادکامی
دیدگاه لذت گرایی :حاهیخچه طوالنی این دیدگا به قرن چهاهم قبل از مقالد میهسمد.
برخی از فقلسموفان یونمانی همدف از زنمدگی ها حجربمه امذو م بمه حمداکثر هسماندن آن
میدانستند .از نظر آنان ،شادکامی ،کل اقظاو اذو بخش زندگی افراد است .این از طریمق
افراد دیگر از جاله هابز ،دی سمد م بنتهمام پقمرمی گردیمد اسمت .همابز متتیمد بمود کمه
شادکامی ،دنبال کردن موفیقت آمقز امقال ذاحی انسان است .دی سد بمر ایمن بمامه بمود کمه
دنبال کردن احساس اذو ،هدف نهایی زندگی اسمت .بنتهمام نقمز ادعما داشمت کمه بمرای
ساختن یک جامته خوب،کوشش افراد برای به حداکثر هساندن اذو م عالئق فمردی مهمم
میباشد (به نیل از هایان م دسی.)2119 ،
دامنه حوجه دیدگا اذو گرایی ،از اذوهای بدنی حا امقال ذاحی م عالئق فمردی ده نوسمان
میباشد .همان شناسانی که این نظریه ها میپذیرند بمر مفهموم گسمترد ای از امذو گرایمی
حاکقد داهند که شامل هجقانها م اذائذ ذهنی م بمدنی اسمت (کوبمومی 9555؛ بمه نیمل از
یزدانی.)9382 ،
کانانو دانقر م شواهز همان شناسی اذو گرایی ها ملااته اموه م پدیمد هایی ممیداننمد کمه
حجاهب امذو بخش م غقممر اذو بخممش زنممدگی ها بمه مجمممود ممیآمهنمد .ده ماقمع
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دیدگا مسل ده بقن همان شناسان اذو گرا آن است که خوشبختی شامل بهزیستی ذهنمی
م حجاهب اذو بخش میباشد .اکثر پژمهشمگران ده همانشناسمی امذو گرایمی جدیمد ،از
مفهوم بهزیستی ذهنی به عنوان متغقر اصلی استفاد میکنند .ایمن مفهموم شمامل سمه جمزء
یتنی هضایت از زندگی ،مجود خلق مثبت م فیدان خلق منفمی میباشمد کمه غاابماً حقمت
عنوان شادکامی نامقد میشود (به نیل از دانقر م اوکاس.)2112 ،
دیدگاه معنوی :برغم هماج دیدگا اذو گرایی ،حتدادی از فالسفه ،صماحب نظمران م
علاای دینی چه ده شرق م چه ده غرب این موضوع ها زیر سوال برد انمد کمه شمادکامی
بخودی خود به عنوان مالک اصلی خوشبختی باشد (هایان م دسمی .)2119 ،از نظمر فمرمم
برای دهک شادکامی ماقتی باید بقن امقال م نقازهایی که به صوهو ذهنی احساس میشوند
م خشنودی ده آنها منجر به اذوهای زمدگمذه میگمردد م آن دسمته از نقازهمایی کمه ده
ماهقت انسان هیشه داشمته م حقیمق آنهما ،نامو انسمان م فمراهم سماختن متنویمت یتنمی
خوشبختی م شادکامی ماقتی ها به هارا داهد ،حاایز قائل شمد .ماحمرمن متتیمد اسمت کمه
مفهوم متنوی از شادکامی ،خوشبختی م شادکامی مردم ها بر اساس خود ماقتی آنها حبققن
میکند .بر طبق نظر می این نوع شادکامی ،موقتی به دست میآید که فتااقتهمای زنمدگی
افراد بقشترین هاگرایی یا جوه بودن ها با اهزشهای عاقق داشته باشد م آنمان نسمبت بمه
این اهزشها متتهد گردند .حقت چنقن شرایلی ،احساس نشاط م اطاقنان به مجود میآید.
ماحرمن این حاات ها به عنوان «جلو فردی» نامقد م هابستگی باالیی بقن آن م انمداز همای
خوشبختی م شادکامی بدسمت آمهد (هیمف م سمقنگر .)9558 ،خوشمبختی م شمادکامی ها
دست یابی ساد به اذو نایدانند ،بلکه آن ها به عنوان کوششی ده جهمت کامال ده نظمر
میگقرند که بقانگر حقیق حوان باایو ماقتی فرد اسمت .کمرمو موضموع خوشمبختی ها بما
بس نظریه عار ده هابله با هشد م پقشمرفت انسمان مموهد برهسمی قمراه داد ،ام از نموعی
بهزیستی همان شناختی سخن به مقان آمهد که از بهزیستی ذهنی متاایز است م برای انداز
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گقری آن یک همیکرد چند بتدی شامل شش جنبه متاایز ده هابله با شکوفایی انسان اهائه
داد .این شش جنبه عباهحند از :خود مختاهی ،نامو فمردی ،پمذیرش خویشمتن ،هدفانمدی
زندگی م هماب مثبت .هیف م سنقگر این شمش جنبمه ها بقمانگر حتریمف نظریمه م عالمی
بهزیستی همانشناختی میدانند که مشخص کنند عواملی است کمه باعمث اهحیماء سمالمت
جساانی م هقجانی میباشد .آنان شواهدی اهائه ناود اند که نشان میدهد ،زنمدگی کمردن
به صوهو متنوی که حاکی از بهزیستی همانشناختی اسمت ،بمر سقسمتمهای فقزیواموژیکی
خاص ،حاثقر میگذاهد که مربوط به کاهکرد دستگا ایانی است م اهحیاء سمالمتی ها ده پمی
داهد .به طوه کلی میحوان گفت که همیکردهای امذو گرایمی م متنموی بمه ظماهر متضماد
میباشند م هر کدام با حتریف متفامحی از شادکامی ،انمواع متفمامحی از حقیقمق ها ده مموهد
علل ،پقامدها م پویاییهای این موضوع باعث شد اند ،اما از آنجا که شادکامی م بهزیسمتی
ذهنی یک پدید چند بتدی است ،جنبمههایی از دم همیکمرد ها ده بمرداهد .ده ایمن هابلمه
(کامپتون م هاکاهان 9556؛ به نیل از یزدانی )9382 ،دهیافتند که دیدگا های امذو گرایمی
م متنوی از شادکامی ،هاپوشی م ده عقن حال حاایز با هم داهند م دهک ما ها از شمادکامی
م بهزیستی ذهنی از طریق همشهای متفامو انداز گقری ،افزایش خواهند داد (بمه نیمل از
کشامهز. )9384 ،
دیدگاههای شناختی و شادی :موضوع حتققن کنند های شادکامی م چگمونگی ادهاک م
شناخت آنها ،از مدوها قبل موهد بقث بود است م دامنه آن ،دیدگا های فلسفی م دینی
ها نقز ده بر داهد .این دیدگا ها ده موهد سودمندی حفکراو م شناختهایی حاکقد داهند کمه
باعث هدایت هقجانها م خلیقاو فرد میگردد (دانقر م سا  .)9557 ،برای مثمال ده بتضمی
ادیان برای میابله با هقجانهای ناخوشایند ،گسملش همانمی از دنقما حوصمقه میگمردد م ده
برخی از آیقنهای فلسفی مانند دماققون ،نوعی حفکر به شقو خاص حوصقه شد اسمت کمه
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فرد ها ده برابر مصائب میمامم میسمازد .یکمی از نظریمههای شمناختی بهزیسمتی ذهنمی م
شادکامی نظریه « اسناد» میباشد که ده موهد افسردگی به خوبی شناخته شد است .ده این
نظریه اعتیاد بر آن است که افراد افسرد  ،مقایع منفی ها ده علل پا بر جا م کلی میدانند که
پقوسته برای آنان احفاق میافتد .از نظر بک افراد افسرد به همشهمای خمود میرانگمری ده
موهد جهان میاندیشد (به نیل از دانقر م سما  .)9557 ،نظریمه منقمز اسمنادهای مربموط بمه
موفیقت م شکست ها حوصقف کرد است (9586؛ به نیل از حایلوه م هاکاهان .)9554 ،بمه
اعتیاد می همیدادهای ذهنی ،نیش ماسله ها بقن متغقرهای مربوط به حکلقف م هفتاه بتدی
داهند م افراد ،نتایج هفتاهی خود ها به علل دهمنی (شخصی) ،بقرمنی (مموقتقتی) ،پایمداه م
ناپایداه م کنترل پذیر یا کنترل ناپذیر اسناد میدهند .این میژگی ها ،انتظماهاو متفمامحی ده
آیند برای آنان ایجاد میکند م منجر به ماکنشهای عاطفی مثبت یا منفمی میگمردد .مقتمی
که موفیقت یا شکست به عوامل بقرمنی نسبت داد شود ،غرمه ،شادی م یما شرمسماهی م
اندم افزایش مییابد م اگر موفیقت یا شکست به عوامل بقرمنی نسبت داد شمود ،غمرمه،
شادی م یا شرمساهی م اندم کاهش مییابد .بنابراین مموفیقتی کمه فمرد آن ها بمه خموش
اقباای (عوامل بقرمنی) نسبت میدهد ،از جنبمه حیمویتی برخموهداه نخواهمد بمود .یکمی از
پقامدهای نسبت دادن علی ده هابله با کنترل دهمنی م بقرمنی ،هابله آن با یکمی از عواممل
شادکامی یتنی عزو نفس است .اگر پقامدهای مثبت هفتاه به علل دهمنی ماننمد حوانمایی م
حالش نسبت داد شود ،باعث افزایش عزو نفس خواهد بود .بر طبق نظر منقر ،موفیقمت م
شکست باعث به مجود آمدن احساس شادی م غاگقنی میشود .ایمن هقجانهما بمه علمت
اسنادی است که افراد متتاقب شکست یا موفیقت به کاه میبرنمد (منقمر9586 ،؛بمه نیمل از
حایلوه م هاکاهان.)9554 ،
ده حقله موضوع بهزیستی ذهنی م شادکامی ،پژمهشگران نشان داد اند که افراد میحواننمد
هقجاناو خود ها از طریق افکاهشان شدید م ضتقف یا مثبت م منفی ناایند م بدین حرحقب
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شادمانی یا غاگقنی ها حجربه ناایند (داینر م سا  .)9557 ،ده نظریههای شناختی اعتیماد بمر
آن است که افراد شادکام همیدادهای بقشتری ها که نظمر فرهنگمی مللموب اسمت ،حجربمه
میکنند م نقز همیدادهای خنثی ها به صوهو مثبت م همیدادهای مثبت ها مثبت حر ده نظمر
میگقرند .ده ماقع مردم قادهند از طریق کنترل افکاهشان بهزیستی ذهنی م شمادکامی خمود
ها افزایش دهند .برای مثال ،این عیقد که ده جهان یک نقرم م میصمد ماالیمی مجمود داهد
کممه میحوان مد بممه خوشممبختی م شممادکامی افممراد بقفزایممد (هز9556 ،؛ بممه نیممل از داینممر م
سا .)9557،
دیدگاههای زمینهای در مورد شادی :ده بتضی از نظریهها ماننمد نظریمه مینهمون ایمن
اعتیاد مجود داهد که بهزیستی ذهنی م شادکامی متلول برآمهد شمدن نقازهمای اساسمی م
کلی انسان است .از نظر می اگر مردم نقازهای گرسمنگی ،حشمنگی ،سمرما م گرممای آنمان
مرحفع شود ،میحواننمد شمادکام باشمند .ده میابمل ،نظریمههای زمقنمهای بمر عمواملی حاکقمد
میمهزند که از نظر زمان م شمرای زنمدگی افمراد حغققمر ممییابمد ،بمرای مثمال ده نظریمه
سازگاهی ،زمقنه مربوط به زندگی گذشته فرد موهد حوجه قمراه میگقمرد .ده حماای کمه ده
نظریههای میایسه اجتااعی ،زمقنه اجتااعی دیگران ملرح میباشد ،زمقنههای دیگمر شمامل
اهزشها،اید آلها مهدفهای آگاهانه فرد است .برهسی م انداز گقری ایمن زمقنمهها ایمن
امکان ها فراهم میآمهد حا بفهاقم چگونه از طریق دنبال کردن اهزشها،اهمداف م نقازهمای
خود حجاهب شادی بخش م خوشبختی خود ها شکل میدهند (داینر م سا .)9557،
دیدگاههای نشاط اجتماعی و گررایش بره اعتیراد :همبمرو .کمی .مرحمون 9از جالمه
نظریهپردازان کالسقک است .ام جامته ها متشکل از دم جزء اصملی میدانمد کمه ده حاامت
عادی مقان آنها هااهنگی م انسجام مجود داهد :از نظر ام جامته متتادل جامتهای است که
Robert C. Merton

2.
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ده آن مقان عناصر جامته یتنی اهداف نهادی شد از یکسو م مسایل نهادی شمد از سموی
دیگر حتادل برقراه باشد (متقدفر .)38 :9387 ،ده ماقع اگر ده یک جامته حناسبی مقان حبلقغ
م حرمیج اهداف اجتااعی با مسایل مشرمع دسترسی به این اهداف مجود داشته باشد،
اکثر افراد خود ها موفق اهزیابی کرد م قادهند اهداف موهدنظر ها کمه از طمرق مختلمف ده
مترض آن قراه میگقرند دنبال کنند؛ اما اگر حبلقغ م حرمیج اهداف اجتااعی به مراحب فراحر
از امکاناو الزم برای حقیق آن اهداف باشد ،بسقاهی از افراد آن جامتمه خمود ها شکسمت
خوهد اهزیابی مقکنند ،چونکه دسترسی به آن اهداف با ظرفقتهمای موجمود جامتمه جمز
برای متدمدی از افراد امکانپذیر نقست .با این مصف ما با جامتهای همبمههم میشمویم کمه
دچاه سوء یکپاهچگی است م ده این جامته طبقتتاً میرهاو م هنجاههما سسمت میشمود م
خلر نابسامانی هم به حزاید ،جامته ها حهدید میکند( .متقدفر.)241 :9387 ،
از نظر مرحون ده شرای سوء یکپاهچگی چهاه نوع مسئله اجتااعی احفاق میافتد کمه یکمی
از آن مسائل ،مسئله انزماطلبی م گریز از جامته است .افراد ده شمرایلی کمه دسترسمی بمه
اهداف اجتااعی ها ناماکن اهزیابی کنند ،ماکن است جامته ها حرک گویند .اابته یک نموع
حرک ،مهاجرو از آن جامته است م نموع هایجتمر آن گوشمهگقری م عزاتگزینمی سماام یما
ناساام است .هماج محقه حصوف م عرفان منفی م یا بهر بمردن از موادمخمده شمقو همایی
است که برای این انزماطلبی ده پقشگرفته میشود .به هر حال افسردگی ،دااردگی ،یأس م
نومقدی از نشانههای شرای اجتااعیای است که افمراد آن دسمت از حمالش م کوشمش ده
جهت سازندگی م هشد م حوسته فردی م اجتااعی شسمتهانمد .فیمدان شمادی م نشماط ده
چنقن جامتهای به داقل شکست م ناکامی افراد زیادی است که برای آنان امکمان دسترسمی
به اهداف اجتااعی بر اساس امکاناو موجود ده جامته فراهم نقست .بدیهی است گمرایش
شدید جامته به اعتقاد م موادمخده از یکسو م همحقه یأس م نومقدی نسبت به آیند شغلی
م اجتااعی زمقنههای الزم برای افسمردگی م فیمدان شمادی م نشماط فمراهم آمهد اسمت
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(متقدفر .)249 :9387 ،پس از نظر مرحن از جاله پقامدهای مهم شرای آنومقک ده جامتمه
ها گسستن پقوندهای گرمهی م اجتااعی فرد م ضمتف هابسمتگی اجتاماعی م ده نتقجمه
انزمای اجتااعی ،یأس م نومقدی ،بی هدفی م بقانگقزگی افراد ذکر میکنند .افزایش شمدید
مقزان خودکشی م اعتقاد از نظر آنان از حبتاو شرای آنومقک است .اگر ده جامتهای مقزان
کای از سوءیکپاهچگی مجود داشته باشد ،بهگونهای که نه برای اکثر افمراد آن بلکمه بمرای
اقشاهی از افراد اجتااع امکاناو هنجاهمند دسترسی بمه موفیقمت فمراهم نبمود ،انقرافماو
اجتااعی ده این جامته عادحاً از نوع آسقبهای اجتااعیاند (متقدفر.)44 :9387 ،
روش تحقیق
همش پژمهش حاضر ،ملااته مقدانی از نوع هابستگی است م حکنقک حقیقمق پقامایش
میباشد 91 .حا  95سال شهرستان کرمان است .حجم ناونه حقیقق حاضر  952نفر ده نظمر
گرفته شد .برای انتخاب ناونه موهد نظر ،با استفاد از ناونهگقری خوشهای چند مرحلهای،
شهرستان کرمان بر مبنای نیشه جغرافقایی به  95منلیه حیسقم گردید ده مرحله بتمد ،از 95
منلیه حیسقمشد  9 ،منلیه به صوهو حصادفی انتخاب شد؛ م ده نهایت از هر منلیمه چنمد
بلوک انتخاب گردید؛ م به صوهو حصادفی پرسشنامهها با نوجوانان هر بلوک پر گردید ده
این پژمهش برای سنجش اعتباه پرسشنامه از اعتباه سماز بهمر گرفتهشمد اسمت بمه ایمن
حرحقب گویههایی که باه عاملی  1/4شدند از پرسشنامه حذف گردید .ده ایمن پمژمهش ،بما
استفاد از ضریب آافای آنها کاتر از کرمنباخ برای حتققن پایمایی شماخصها استفاد شمد
است م گویههایی که موجب کاهش ضریب آافای میقاس شد اند ،حذف گردید اند.
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یافتههاي تحقیق
آمار توصیفی
 یافته های تحقیق نشان می دهد توزیع فراوانی و درصد سن نوجانان موورد مطالعوهنشان می دهد که  3/3درصد سن بین  01تا  03سال 01/01 ،درصد گروه سویی 03
تا  01سال ،و  58/58درصد در گروه سیی  01تا  01سال است.
 یافته های تحقیق نشان می دهد توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهو پودر و موادردر افراد مورد مطالعه نشان می دهد  10/1در صد متأه و تعداد  85/8درصد مجورد
و  18/3فوت پدر یا مادر است .با توجوه بوه یافتوههای میودر در جودول ،در زمییوه
وضعیت تأه پدر و مادر افراد ،به ترتیب  38درصد از افراد مورد آزموون پودر و موادر
دارای زندگی مشترک داشتید و 11درصد مجرد بووده ،همچیوین  08درصود از افوراد
یکی از پدر و مادر خود را از دست داده بودند.
آزمون همسانی واریانس ها
جدول ( )0آزمون لوین براي بررسی یكسانی واریانس
Sig
0/199
0/108

dF2
90
90

dF9
9
9

F
9/302
9/819

متغیر
گ شیش ی ش ا ان
شان کاش

آزمون اوین برای برهسی فرض یکسانی ماهیانسها انجام میپذیرد ،هاانطموه کمه نتمایج
جدمل نشان میدهد .سلح متناداهی هاهی Fهای مقاسبه شمد بقشمتر از  %9اسمت؛ امذا
حفامو ماهیانسها از نظر آماهی متناداه نقست م فرض حسامی ماهیانسها برقراه است.
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آمارهای یک متغیری
جدول ( :)0توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان
رن سمی

ف ششش
شا
هسس ت
دن

(ز – ش ن)
10-11
11-12
12-19

شن
پمر
٪37
٪18/8
٪99/1
٪12/1

ز
شانر
٪31
٪11/7
٪13/8
٪12/3

ش اا ن

کل
٪100
٪10/3
٪17
٪19/2

ز ا = 93/2
ش نش = 91/7

آمارهای دو متغیری
ده این بخش از پژمهش با حوجه به فرضقههای حقیقمق ،بمه برهسمی هابلمه مقمان متغقرهما
پرداخته با ناونههای مستیل استفاد میشود tمیشود .بدین منظموه از ضمریب هابسمتگی
پقرسون م آزمون حا فرضقهها موهد آزمون قراه گقرد.
شاخصها

سن

جنس

شادکامی

بی اعتمادی

احساس عجز

احساس تنهایی

احساس یاس

ر ضایت

شحساا
رضایت

0
0/991
199

0/099
0/273
199

1
0
199

اعتیاد

هسس

0/119
0/098
199

1
0
199

گرایش به

دن

ض یب
پ دش
دطح
شنس نشری
تنمشن
ض یب
پ دش
دطح
شنس نشری
تنمشن
ض یب
پ دش
دطح
شنس نشری
تنمشن

1
0
199
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شاخصها

سن

جنس

شادکامی

بی اعتمادی

احساس عجز

گ شیش ی
ش ا ان

احساس تنهایی

شانکاش

احساس یاس

حساا
یاا

0-/098
0/889
199

0/033
0/999
199

-0/983
0
199

0/388
0
199

00/399
0
199

0/379
0
199

1
0
199

-0/008
/889
199

-0/018
0/719
199

0/329
0
199

-0/373
0
199

-0/170
0
199

0/301
0
199

-0/239
0
199

1
0
199

-0/917
0
199

0/917
0
199

0/031
0/198
199

0/993
0
199

0/921
0
199

0/920
0
199

-0/131
0
199

1
0
199

ر ضایت

شحساا
تس ای

-0/019
0/313
199

0/031
0/999
199

0/17
0
199

0/239
0
199

0/333
0
199

1
0
199

اعتیاد

شحساا
جز

-0/097
0/038
199

-0/197
0
199

-0/131
0/001
199

0/12
0
199

1
0
199

گرایش به

ش اهانی

ض یب
پ دش
دطح
شنس نشری
تنمشن
ض یب
پ دش
دطح
شنس نشری
تنمشن
ض یب
پ دش
دطح
شنس نشری
تنمشن
ض یب
پ دش
دطح
شنس نشری
تنمشن
ض یب
پ دش
دطح
شنس نشری
تنمشن
ض یب
پ دش
دطح
شنس نشری

-0/097
0/03
199

0/113
0/008
199

-0/139
0
199

1
0
199
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اثبات فرضیهها
فرضیه اصلی :بین شادکامی ده دمهان خانمه نشمقنی کرمنما و سروء مصرر مرواد مخردر
نوجوانان هابله متکوس م معناداری وجود دارد.
نتایج مربوط به متغقرهای کلی نشان میدهد بقن دم متغقر هابله متکوس م متنمی داهی بمر
قراه است یتنی با افزایش مقزان شادکامی ،مقزان گرایش به اعتقاد کاهش مییابد
(r=-05828).

فرضیه دوم :بین احساس تنهایی و سوء مصر

مواد مخدر نوجوانان رابطره مسرتقیم و

معناداری وجود
نتایج آزمون هابستگی نشان داد ،بقن دم متغقمر هابلمه مسمتیقم م متنمیداه برقمراه اسمت
)(r=1/269

فرضیه سوم :بین احساس عجز در دوران خانه نشینی کرونا م سموء مصمرف ممواد مخمده
نوجوانان رابطه مستقیم و متناداهی مجود داهد(r=1/229) .
فرضیه چهارم :بین احساس یاس در دوران خانه نشینی کرونا م سوء مصرف ممواد مخمده
نوجوانان رابطه مستقیم و متناداهی مجود داهد(r= 1/261).
فرضیه پنجم :بین بی اعتامادی در دوران خانه نشرینی کرونرا م سموء مصمرف ممواد مخمده
نوجوانان رابطه مستقیم و متناداهی مجود داهد(r=1/143).
فرضیه ششم :بین رضایت در دوران خانه نشینی کرونا و سروء مصرر
نوجوانان هابله متکوس م معناداری وجود دارد(r=-1/393).

مرواد مخردر
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جدول ( :)1نتایج آزمون مقایسه میانگین شادکامی و گرایش به اعتیاد بر حسب جنسیت
شا

ا

شانکاش
شقشلی ا

جنسیت

مرد
زن

ش اا ن
27/930
28/310

گ شیش ی ش ا ان

 tش مشز

دطح
شنسانشری

0/139

0/887

ش اا ن

39/37
92/979

ش مشز t

دطح
شنسانشری

3/139

000/0

بر اساس نتایج منمدهج ده جمدمل مقمانگقن شمادکامی ده بمقن دختمران م پسمران حفمامو
متناداهی نداشته (سلح باالحر از  )1/19نایحموان فمرض برابمری ماهیمانسهما ها هد کمرد؛
بنابراین مجود هابله بقن جنسقت م نشاط اجتااعی ،هد میشود .دهحااقکه مقانگقن گرایش
به اعتقاد ده دمهان خانه نشقنی کرمنا ده بقن مردان باالحر از زنمان میباشمد م بما حوجمه بمه
سلح متناداهی این حفامو از نظر آماهی نقز متناداه است به عباهو دیگر ،مقانگقن نامراو
شاخص گرایش به اعتقادبرای مردان 42/97میباشد .دهحااقکه این مقانگقن برای زنان بسقاه
کاتر م ده حدمد 26/272است؛ بنابراین فرضقه مربوطه موهد حأیقد قراه میگقرد.
آمارهای چند متغیری
ااف)حقلقل هگرسقون چند متغقری (مشاهکت نسبی متغقرهای زمقنهای م مسمتیل ده حبقمقن
متغقر مابسته(
یافتههای جدمل پایقن نشان میدهد که ده مدلهای شااه یک حا شش ،متغقرهای مسمتیل
هر کدام به صوهو جداگانه ماهد شد اند که هاه آنها بمه جمز متغقمر شمادکامی ده دمهان
خانه نشقنی کرمنا ،هضایت ده دمهان خانه نشقنی کرمنا ،حأثقر مثبمت م متنماداهی بمر همی
گرایش به اعتقاد جوانان داشتهاند .اابته ده بقن آنها متغقمر احسماس یمأس ده دمهان خانمه
نشقنی کرمنا بقشترین مقزان حبققن گرایش به اعتقماد ها بمه خمود اختصماص داد اسمت .بمه
طوهی که این  92/2از حغققراو ماهیانس گرایش به اعتقاد ها حبققن نااید؛ به عبماهو دیگمر
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هر چیده احساس یأس ده دمهان خانه نشقنی کرمنا فرد بقشتر باشد مقزان گرایش به اعتقاد
ام نقز افزایش مققابد
دهمدل شااه  ،7پنج متغقر هضایت ده دمهان خانمه نشمقنی کرمنما ،بیاعتامادی ده دمهان
خانه نشقنی کرمنا ،احساس عجز ده دمهان خانه نشقنی کرمنما ،احسماس حنهمایی ده دمهان
خانه نشقنی کرمنا ،احساس یأس ده دمهان خانمه نشمقنی کرمنما بما همم ماهد شمد اند کمه
حوانستهاند حأثقراو یکدیگر بر همی مقزان گرایش به اعتقماد ها  93/3از حغققمراو ماهیمانس
گرایش به اعتقاد ها با کاک یکدیگر حبققن ناایند.
ده مدل شااه  8متغقرشادکامی ماهدشد است م با ماهد شدن ایمن متغقمر نقمز حغققمری ده
مدل شااه  7چندان ایجاد نشد است .به طوهی که از مقزان ضرایب استانداهد پمنج متغقمر
دیگر حا حدمدی کاسته شد است م این نشاندهند آن است که دیگر متغقرهای مسمتیل از
جاله احساس یأس ده دمهان خانه نشقنی کرمنا ده حبققن گرایش به اعتقاد مهمحر از متغقمر
شادکامی میباشد
جدول ( :)0ض شیب شداا مشرن رگ د ش گ شیش ی ش ا ان رشی شا
شا ننننننای شمل شمل
9
1
شساقل
رضنننننایت نر - /039
نشرش خا ننننی -0
کس ک ا
993
ش اهانی نر -
0/
نشرش خا ننننی
391
کس ک ا
3/
شحساا جنز -
نر نشرش خا ننی
کس ک ا

شمل  1شمل  3شمل  3شمل2

ای شساقل ش زش سیشی
شمل7

شمل8

شمل9

-

-

-

-

0/101 0/089
1/893 1/713

0/081
-1/309

-

-

-

-

0/091 0/093
1/230 1/270

0/170
1/007

- 0/921
3/178

-

-

0/091 0/093
1/230 1/270

0/170
1/007

 /086فصلنامه دانش انتظامی کرمان ،سال  /00شماره  33پاییز 0311
شا ننننننای شمل
1
شساقل
شحسننننننناا -
تس ننننننای نر
نشرش خا ننننی
کس ک ا
شحساا یناا -
نر نشرش خا ننی
کس ک ا
شننننانکاش نر -
نشرش خا ننننی
کس ک ا
دن
هسس

-

شمل
9
-

-

-

-

-

شمل8

شمل9

شمل  1شمل  3شمل  3شمل2
-

0/021 0/029
0/823 0/899

0/031
0/797

- 0/131
7/129

0/931 0/979
1/338 3/127

0/193
9/838

- 0/920
3/922

شمل7

-

-

-

-

0/933
-3/933

-

-0/71 -0/033
-1/093 0/211

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0/020 0/193 0/028 0/028

0/133 0/113

0/127
-1/391
0/918
3/302
0/991

0/038 0/199 0/023 0/022

0/111 0/111

0/103

ض یب تن ن 131 /009
0/
0
ض یب تن ن 038 /000
0/
0
تنمیلشم
تنننننننننننمشن 199 199
شکا مشت

199

199

199

199

199

199

199

نتیجه گیري
امرمز اختاللهای مصرف مواد م پقامدهای ناخوشایند ناشی از آن یکی از مهممحمرین
مشکالو سالمت عاومی ده سراسر جهان به شااه میهمد (داای م ماهالو 2119؛ دبماغی
م هاکماهان  )9386بما حوجمه بمه هزینمهها م آسمقبهای فمردی اجتاماعی م اقتصمادی
سوءمصرف مواد الزم است از دهمانهای میرمن به صرفهحر م پقشمگقری اسمتفاد شمود بما
حوجه به اینکه نتایج حقیقق حاضر ،با بقشتر یافتههای حقیقیاو قبلی م نظریمهها هاخموانی

رابطهی ،خانه نشینی بر اثر شیوع ویروس کرنا و تجربه شادکامی ناشی از مصر مواد مخدر082 /

داهد م ده ماقع از آنها حاایت مینااید ،میحوان گفت که حقیقق حاضر از پشتوانه حئوهی
قوی م مقکای برخوهداه بود م نتایج حاصل از آن ها میحوان با اطاقنان بمه کمل جامتمه
آماهی حتاقم داد .ازاینرم ،ده این قسات به برخی از این نتایج اشاه میگمردد :بمر اسماس
نتایج مندهج ده جدمل مقانگقن شادکامی ده بقن دختران م پسران حفامو متناداهی نداشمته
(سلح باالحر از  )1/19نایحوان فرض برابری ماهیانسها ها هد کرد؛ بنابراین مجمود هابلمه
بقن جنسقت م نشاط اجتااعی ،هد میشود .دهحااقکه مقانگقن گمرایش بمه اعتقماد ده دمهان
خانه نشقنی کرنا ده بقن مردان باالحر از زنان میباشد م بما حوجمه بمه سملح متنماداهی ایمن
حفامو از نظر آماهی نقز متناداه است به عباهو دیگر ،مقانگقن ناراو شاخص گرایش بمه
اعتقادبرای مردان 42/97میباشد .دهحااقکمه ایمن مقمانگقن بمرای زنمان بسمقاه کاتمر م ده
حدمد 26/272است .هاچنقن یافتهها نشان داد بقن شادکامی م گرایش بمه اعتقماد هابلمهی
متناداهی مجود داهد؛ اما یافتههای بهدست آمد از هگرسقون چندگانه م حقلقل مسقر نشان
از آن داشت که شادکامی ده دمهان خانه نشقنی کرنا حمأثقر مسمتیقم م متنماداهی بمر متغقمر
گرایش به اعتقاد نایگذاهد م این حأثقر متناداه بمهطوه غقرمسمتیقم اسمت .ده پایمان نتمایج
حقلقل مسقر نشان میدهد که هاه متغقرها به غقر از متغقر احساس حنهمایی ده دمهان خانمه
نشقنی شقوع میرمس کرنا حأثقر غقرمستیقم م متناداهی بر متغقر گرایش به اعتقاد داشتهاند.
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