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چکیده
این پژوهش با هدف مقایسۀ کیفیت خواب ،شیوههای حل مسئله و سرسختی روانشناختی در دانشجویان
سیگاری و غیرسیگاری انجام گرفت .روش پژوهش علی -مقایسهای بود .جامعۀ آماری کلیۀ دانشجویان
پسر دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی  6930-31تشکیل دادند .از میان این جامعۀ آماری  95نفر
آزمودنی به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب و  95نفر از دانشجویان غیرسیگاری
نیز با آنان همتاسازی شدند .دادههای پژوهشی به کمک پرسشنامۀ کیفیت خواب پیتزبورگ (،)PSQI
شیوههای حل مسئله ( )PSSکسیدی و النگ و سرسختی روانشناختی کیامرثی و همکاران جمعآوری وبا
استفاده ازآزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوا) تحلیل شد .نتایج نشان داد متغیر کیفیت خواب در افراد
سیگاری ،به طور معنادار بیشتر از افراد غیرسیگاری بود ( .)p>5/56در متغیر حل مسأله و مؤلفههای سبک
خالقیت ،اعتماد در حل مسأله و سبک گرایش افراد غیرسیگاری به طور معنادار بیشتر از افراد سیگاری بود.
همچنین در مؤلفههای درماندگی در حل مساله ،مهارگری در حل مسأله و سبک اجتناب افراد سیگاری به
طور معنادار بیشتر از افراد غیرسیگاری بود ( .)p>5/56بعالوه متغیر سرسختی در افراد سیگاری ،به طور
معنادار کمتر از افراد غیرسیگاری بود ( .)p>5/56پس میتوان اهمیت توجه در این حیطه را درک و کمک
به بهبود کیفیت زندگی این قشر از جامعه کرد.

واژگان کلیدی :کیفیت خواب ،شیوههای حل مسئله ،سرسختی روانشناختی ،سیگاری
 .6کارشناسی ارشد روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی
 .1کارشناسی ارشد روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی s_a_s139@yahoo.com
 .9دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی

141

فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،دوره هشتم ،شمارة  ،03تابستان 2069

مقدمه
استعمال سیگار یکی از مهمتررین عوامرل تهدیرد کننرد سرالمتی افرراد مریباشرد (قدسری،
مختاری الکه ،اسیری ،کاظم نژاد .) 6936 ،همچنین مصرف سیگار باعث افزایش نشانههای
اخرتالل روانری در افرراد مصررف کننرده مریشرود (چانرگ ،شرریت ،نایرت .)1550 ،6طبرق
گزارشهای سازمان بهداشت جهانی استعمال دخانیات ،علت مرگ ساالنه چهارمیلیون نفرر
است و پیشبینی میشود که این آمار ترا سرال  1515بره  8/0میلیرون نفرر برسرد .طبرق آمرار
 6/9 ،W.h.oنفر باالی  60سال سیگاریاند که از این تعداد 50 ،درصرد در کشرورهای در
حال توسعه زندگی میکننرد .همچنرین عوامرل متعرددی بره عنروان علرل احتمرالی گررایش
دانشجویان به مصرف سیگار مورد بررسی قرار گرفتهاند (جکسون و اویارد .)1558 ،1یکری
از این عوامل کیفیت خرواب اسرت .کیفیرت خرواب طبرق تعریرش ،از شراخ

هرای ههنری

مربوط به چگونگی تجربه خواب مانند میزان رضایتمندی از خواب و احساسری کره پرس از
برخاستن از خواب ایجاد میشود تشرکیل مریگرردد (دیوالرد9و همکراران .)1565 ،کیفیرت
خواب نامطلوب میتواند منجر به خوابآلودگی روزانه (بنکس و دینکز .)1555 ،0تغییرات
خلقی (هیدالگو و کامو )1551 ،0و افزایش خطر مصرف مواد مخردر (تیلرورو برامروویس،1
 )1565گردد .همچنین اختالل در کیفیت خرواب موجرب برروز رفتارهرای پرخطرری ماننرد
نزاع ،پرخاشگری ،کشیدن سیگار ،رابطۀ جنسی محافظت نشرده و اعمرالی چرون خرالکوبی
میگردد (ویل اسمیت ،فلتز ،بکر 1553 ،5و ین ،کینگ ،تانرگ .)1565 ،8لیرو ،لری ،وانرگ،
چن ،لی و یانگ )1569( 3در رابطه با تأثیر مصرف سیگار بر روی حافظه و کیفیرت خرواب
به این نتیجه رسیدند که افراد سیگاری حافظۀ بصرری بردتری نسربت بره افرراد غیرسریگاری

1. Chang, Sherritt& Knight
2. Jackson &Aveyard
3. Dewald
4. Banks &Dinges
5. Hidalgo &Caumo
6. Taylor &Bramoweth
7. Vail-Smith, Felts & Becker
8. Yen, King & Tang
9. Liu, Lee, Wang, Chen, Lee & Yang
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آزمون حافظه وکسرلر و مصررف نیکروتین رابطره معنراداری

وجود ندارد .به عالوه افراد سیگاری از کیفیت خواب کمتری برخوردارند ،سیگار کشریدن
ممکن است حافظه را مختل و بر کیفیت خواب تأثیر منفی بگذارد .بیلسکی ،فلدنر ،کنرا،،
بابسون ،الن و لی-فلدنر )1561( 6در پژوهشری نشران دادنرد نوجوانرانی کره سرطص مصررف
سیگارشان باالست نسبت به نوجوانانی که سطص مصرف سیگارشان پایین اسرت گررایش بره
تأخیر در شروع خواب و بیدار شردن دارنرد .در پژوهشری دوگرا  ،سیلوسرتر و همکراران

1

( ) 1565به این نتیجه رسیدند که عالئم مصررف سریگار و وابسرتگی بره نیکروتین برا کیفیرت
خواب نامطلوب در جوانان سیگاری همراه است .همچنرین از عوامرل دیگرری کره احتمرال
دارد با مصرف سیگار در ارتباط باشد شیو حل مسرئله اسرت .بره نظرر مریرسرد بسریاری از
مصرفکنندگان مواد ،بخصوص جوانان برای رویارویی با مشکالت زندگی و چرالشهرای
روزانه از آمادگی الزم برخوردار نبوده و نمیتوانند به طور مؤثر مسرائل بره وجرود آمرده را
حل کنند (گیلدر 9و همکاران ،ترجمه پورافکاری .)6951 ،از دیدگاه پیاژه «مسئله» ،بره هرم
خوردن تعادل بین ارگانیزم و محیط است .در حقیقت ،ارگانیزم به طور طبیعی سرازشطلرب
است .یعنی میخواهد میان خود و محیط تعادل ایجراد کنرد .هرگراه شررایط محیطری تغییرر
کند ،تعادل به هم میخورد و مسئله ایجاد میشود و فرآیند حل مسئله برای برقراری مجردد
تعادل آغاز مریگرردد .ایرن فرآینرد شرامل دو فرآینرد جزئریترر و مکمرل «درونسرازی» و
«برونسازی» است .منظور از درونسازی ،کوشرش ارگرانیزم بررای تغییرر دادن و هماهنرگ
کردن واقعیت بیرونی ،مطابق با امکانات درونی است .در برخورد با هر مسئله «بههم خوردن
تعادل» ،نخست این فرآیند فعال میشود و چنانچه سازش برقرار نشد ،برونسازی آغاز می-
گردد .یعنی امکانات درونی تغییر میکند تا با شرایط بیرونی انطباق حاصل گرردد و تعرادل
میان ارگانیزم و محریط ،دوبراره برقررار شرود و ایرن بره تحرول «سراخت ههنری» مریانجامرد
(منصور6916،؛ به نقل از آقاجانی .)6935،اولین بار شور واسپیواک0در سال ،6350از شریو
1. Bilsky, Feldner, Knapp, Babson, Ellen &Leen-Feldner
2. Dugas, Sylvestre
3. Gilder
4. Spivack
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حل مسئله در درمان اختالالت رفتاری استفاده کردند که نتایج مثبتی به دنبرال داشرت .آنهرا
از داستانهای ناتمام برای پرورش مهارت حل مسرئله مخصوصرات تفکرر وسریله – هردف در
کودکان و نوجوانان استفاده کردند (بذل6989،؛ به نقل از خوشکام .)6985،حل مسئلههرای
گوناگون ،نیازمند داشتن انواع راهبردها و مهرارتهرای متفراوت اسرت (سریش  .)6981بره-
طوریکه الزارو  )6333( 6بین دو نوع راهبررد مقابلرهای تمرایز قائرل شرده اسرت :مقابلرۀ
متمرکز بر مسئله که یک نوع حل مسئله است و یا انجام چیزهایی در جهت تغییر دادن منبرع
استر

برای پیشگیری یا کنترل آن میباشد و مقابلۀ متمرکز بر هیجان کره بررای کراهش و

مدیریت آشفتگیهای هیجانی که با موقعیت استر زا مرتبط است بکار مریرود (کرولینز،1
 .)1558بین راهبردهای مقابلهای ضعیش و شیوههای حل مسئله نامناسرب در معترادان رابطرۀ
معنیداری گزارش شده است (بال .)1550 ،9همچنین یافتههای پژوهشی نشان میدهنرد کره
در استفاده از شیوههای حل مسئله بین افراد معتاد و غیرمعتاد تفاوت معنیداری وجرود دارد.
افراد معتاد بیشتر از شیوههای حل مسئله غیرسازنده ماننرد درمانردگی ،مهرارگری و اجتنراب
استفاده میکنند و کمتر از شیوههای حل مسئله سازنده مثل خالقیت ،اعتماد و گرایش سرود
میبرند (عبدی.)1551 ،در پژوهشی که ویکتوریا ،کارینا و رینر )1553(0در ارتباط برا ترأثیر
آموزش مهارتهای زندگی و حل مسئله بر جلوگیری از سوء مصرف مواد انجام دادنرد بره
این نتیجه رسیدند که مهارتهای زندگی و حل مسئله تأثیر مثبتی بر کاهش استفاده از مرواد
مخدر و الکل در دانشآموزان دارد .حاتمی فرد و موسی کافی ( )6935در پژوهشری نشران
دادند که مهارت حل مسئله بر سرازگاری اجتمراعی فرزنردان اثرر داشرت ولری برر پیشررفت
تحصیلی آنان اثر معناداری نداشته است.
یکی دیگر از ویژگیهای شخصیتی که در رابطه با مصرف سیگار کمتر مورد توجه
قرار گرفته ،سرسختی روانشناختی است .کوباسا و مدی )6331(0این مفهوم را به عنوان

1. Lazarus
2. Collins
3. Ball
4. Victoria, Karina & Rainer
5. Kobasa &Maddi
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یک عامل تعدیلکننده در مقابل رویدادهای فشارزای زندگی به ویژه ابتالی به انواع
بیماریهای جسمی مطرح کرده است .سرسختی روانشناختی سه مؤلفۀ اساسی شامل تسلط
(قابلیت تسلط بر موقعیتهای متنوع زندگی) ،تعهد (تمایل به درگیر شدن ،برخالف دور
شدن از انجام دادن کاری) و چالش (قابلیت درک اینکه تغییرات در زندگی چیزی طبیعی
است) دارد (هورسبرگ ،شرمر ،وسلکا و ورنان .)1558 ،6ریشههای مفهومی سرسختی
برخالف دیدگاههای معتقد به واکنش انفعالی انسان که در اغلب کارها در زمینۀ فشارهای
روانی و بیماری مشاهده میشود ،برگرفته از مجموعهای از رویکردها در خصوص رفتار
انسانی است که در مقولهبندی نظریههای عمد شخصیت ،آنها را نظریۀ تکامل مینامند.
سرسختی به عنوان یکی از سازههای اصلی شخصیت برای فهم انگیزش ،هیجان و رفتار
مفهومسازی شده است .سرسختی زایید دانشی است که بر مبنای آن شخ

به منابع

بیشتری جهت پاسخدهی به فشارزاها دسترسی پیدا میکند و باعث میشود که فرد
فشارزاها را به صورتی واقع بینانه و با بلندنظری مورد توجه قرار دهد .به عبارتی ،سرسختی
یک احسا

بنیادی از کنترل است که به فرد امکان ترسیم و دسترسی به فهرستی از

راهبردهای مفید از عهده برآیی را میدهد .در واقع سرسختی سپری در برابر انگیختگی
شدید فیزیولوژیکی در اثر حوادث استر زا است که سلیه (6301؛ به نقل از سامانی،
جوکار ،صحراگرد )6981 ،و دیگر محققان معتقدند عامل آسیبپذیری در مقابل بیماریها
می باشد .به عبارت دیگر هر چه احسا

کنترل فرد بر حوادث فشارزا و اضطرابآور باالتر

باشد و مقاومت و سرسختی او بیشتر باشد ،زمینۀ بروز اضطراب به ویژه در موقعیتهای
اجتماعی کاهش خواهد یافت .نتایج بعضی مطالعات نشان دهند رابطۀ منفی بین سرسختی
و مصرف مواد مخدر و الکل میباشد .افرادی که از سرسختی پایینی برخوردارند هم
ممکن است آمادگی فعاالنه و هم ممکن است آمادگی منفعالنه به اعتیاد داشته باشند .با
توجه به مؤلفههای تعهد ،کنترل ،مبارزهجویی متغیر سرسختی روانشناختی میتوان پیشبینی
نمود افرادی که واجد این ویژگیها هستند در مقابل فشارهای شغلی ،خانوادگی و
1. Horsburgh, Schermer, Vwselka & Vernon
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اجتماعی که اغلب اجتناب ناپذیرند تحمل بیشتری داشته و لزومی به استفاده از روشهای
غیرمنطقی جهت کنترل هیجانهای خود نداشته باشند (ورنر و اسمیت6383 ،؛ به نقل از
مدی .)1561 ،پژوهشها نشان داده است که سرسختی روانشناختی ،عامل فشارزا بودن
حوادث و همچنین برانگیختگی روانی-جسمی حاصل از این حوادث را کاهش میدهد و
تأثیر مثبتی بر سالمتی افراد دارد (مدی و همکاران 1551 ،و شیرد و گالبی .)1555 ،6نتایج
پژوهش آدابرادوتیر و رافنسون ،)1551( 1ساسمن ،دنت ،لیو )1559( 9و یونیور ،فرانسیس و
پرات )1559( 0نشان داد دانشجویان سوءمصرف مواد نسبت به دانشجویان غیرمستعد
سوءمصرف مواد از خودکنترلی پایینتری برخوردار هستند .نبی ،کرم افروز و افشارنیا
( )1560در پژوهشی در رابطه با هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی نشان داد که هوش
هیجانی و سرسختی در افراد معتاد کمتر از افراد غیرمعتاد میباشد .در پژوهشی محمدی
حاصل و بشارت ( )1566نشان دادند سرسختی با باالترین فشار ،پایینترین فشار ،تعداد
تنفس و ضربان قلب همبستگی منفی داشت.
با توجه به اینکه دانشجویان قشر آیند هدایت کشور هستند و سالمت جسمی و روانی
آنها مهم میباشد ،و اینکه شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش آنان به سیگار کشیدن جهت
برنامهریزی و انتخاب راهبرد مناسب برای ترک آن ضروری محسوب میشود .بنابراین این
پژوهش با هدف مقایسه کیفیت خواب ،شیوههای حل مسئله و حمایت اجتماعی در
دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری انجام گرفت.

روش شناسی
پژوهش حاضر از نوع علی -مقایسه ای است .جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ دانشجویان
پسر سیگاری دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی  6930-31تشکیل میدهند .نمونه
شامل  95نفر پسر سیگاری به شیوه در دستر

انتخاب و  95نفر غیرسیگاری از لحاظ سن،
1. Sheard & Golby
2. Adalbajarnardotir & Rafnsson
3. Sussman, Dent & Leu
4. Unnever, Francies & Pratt
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وضعیت تأهل ،غیربومی و خوابگاهی بودن با گروه سیگاری همتا شدند .قبل از ارائۀ
پرسشنامه به آزمودنیها در مورد نحو پاسخگویی به سؤاالت ،توضیحی که آنها را به
مشارکت و صداقت در تکمیل پرسشنامه تشویق میکرد ارائه گشت .پس از جمع آوری
اطالعات به وسیلۀ پرسشنامهها  ،نتایج در برنامۀ  SPSSبا تحلیل واریانس چند
متغیره MANOVA6مورد آزمون قرار گرفتند.
ابزار پژوهش حاضر از قرار زیر است:
-1پرسشنامۀ شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ ( :)PSQIاین پرسشنامه وسیلهای برای
سنجش کیفیت و الگوی خواب افراد است .این پرسشنامه خواب مناسب را از خواب
نامناسب با ارزیابی هفت ویژگی خواب افراد در طول ماه گذشته مشخ

میسازد که این

موارد عبارتند از کیفیت خواب از نظر خود فرد ،مدت زمانی که طول میکشد تا فرد به
خواب رود ،طول مدت خواب ،کارایی خواب ،مشکالت زمان خواب ،استفاده از داروهای
خوابآور و اختالل عملکرد روزانه که پاسخ به این سؤاالت توسط بیمار صورت می-
پذیرد .امتیازدهی به پاسخها بر اسا

امتیاز صفر تا سه صورت میگیرد که امتیاز سه

کننده حداکثر منفی در مقیا

لیکرت میباشد .مجموع امتیاز بیشتر یا مساوی پنج

مشخ

نشاندهنده کیفیت خواب نامطلوب است(اسکوتریس 1و همکاران 1553 ،و قریشی و
همکاران .) 1558 ،در ایران ،قریشی و همکاران ( )1558برای پرسشنامۀ پیتزبورگ قابلیت
اعتماد آلفا کرونباخ  5/89را گزارش کردند (قریشی و همکاران )1558 ،و در مطالعۀ اکان

9

( )1555و بکهاو  0و همکاران ( )1551که از آن استفاده شده است ،قابلیت اعتماد و
اعتبار باالیی نشان داده است.
 -2مقیاس شیوههای حل مسئله ( :)PSSاین مقیا

را کسیدی و النگ ،)6331( 0طی دو

مرحله ساختهاند و دارای  10پرسش است که شش عامل را میسنجد و هر کدام از عوامل

1. Multivariate Analysis Of Variance
2. Skouteris
3. Okun
4. Backhaus
5. Cassidy & Long
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در بر گیرند چهار ماده آزمون میباشند :درماندگی در حل مسأله یا جهتیابی (بیانگر بی-
یاوری فرد در موقعیتهای مسألهزا) ،مهارگری حل مسأله یا کنترل در حل مسأله ( بعد
کنترل بیرونی -درونی را در موقعیتهای مسألهزا) ،سبک حل مسأله خالقانه (نشاندهند
برنامهریزی و در نظر گرفتن راهحلهای متنوع بر حسب موقعیت مسألهزا) ،اعتماد در حل
مسأله (بیانگر اعتقاد در توانایی فرد برای حل مشکالت) ،سبک اجتناب (تمایل به رد شدن
از کنار مشکالت به جای مقابله با آنها) و سبک گرایش یا تقرب و رویآورد (نگرش
مثبت به مشکالت و تمایل به مقابله رودررو با آنها) .بنابراین ،سبکهای درماندگی،
مهارگری و اجتناب زیر مقیا های حل مسأله غیر سازنده و سبکهای گرایش ،خالقیت و
اعتماد زیر مقیا های حل مسأله سازنده میباشند (شاطری ،اشکانی ،مدر
 .)6988پرسشهای این مقیا

غروی،

با گزینههای بلی ،خیر و نمیدانم پاسخ داده میشوند .نمره-

گذاری به شکل صفر و یک و برای نمیدانم نیز نمره  5/0در نظر گرفته میشود (بخشی-
پور ،علیلو و ایرانی .)6985 ،کسیدی و النگ ( )6331آلفای کرونباخ این پرسشنامه را در
یک مطالعه برای سبکهای درماندگی ،مهارگری ،خالقیت ،اعتماد ،اجتناب و گرایش را
به ترتیب  5/01 ،5/56 ،5/05 ،5/11 ،5/11و  5/10به دست آوردند .کسیدی و برنساید

6

( ،)6331سازگاری درونی عوامل یاد شده را به ترتیب  5/01 ،5/56 ،5/11 ،5/81و 5/10
گزارش کردند .در پژوهش محمدی ( ،)6955نیز ضرایب آلفا باالی  5/05بودند (به جز
سبک گرایش) .افزون بر این محمدی و صاحبی ( ،)6985پایایی درونی این آزمون را با
بهرهگیری از ضریب آلفای کرونباخ ،برابر  5/15گزارش نمودند .همچنین ضریب آلفا در
بررسی باباپور خیرالدین و همکاران ( ،)6981برابر با  5/55و ضریب روایی آن 5/85
گزارش شده است و با در نظر گرفتن شاخ
دوم ضریب پایایی) ،ضریب روایی این مقیا
-3مقیاس سرسختی روانشناختی :مقیا

پایایی به عنوان ضریب اعتبار (برابر با ریشه
را برابر با  5/85گزارش کردند.

سرسختی روانشناختی یک مقیا

خودگزارشی

مداد-کاغذی است که دارای  15ماده میباشد و هر ماده دارای  0گزینۀ «هرگز» « ،به
1. Burnside
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ندرت» « ،گاهی اوقات» و « بیشتر اوقات» است .در نمرهگذاری برای هر ماده به ترتیب
مقادیر  9 ،1 ،6 ،5در نظر گرفته شده است .به استثنای عبارات  1 ،5 ،65 ،69 ،65 ،16که
دارای بار عاملی منفی هستند و به شیوه معکو

نمرهگذاری میشوند .دامنۀ نمره در این

پرسشنامه عدد  5تا  86است .کسب نمر باال در این پرسشنامه نشاندهند سرسختی
روانشناختی باال در فرد است .این پرسشنامه توسط کیامرثی ،نجاریان و مهرابیزاده هنرمند
( ،)6955از طریق تحلیل عوامل بر روی یک نمونه  019نفری از دانشجویان دانشگاه آزاد
اهواز ساخته شد .کیامرثی و همکاران برای سنجش روایی این مقیا  ،همبستگی آن را
همزمان با چهار ابزار یعنی پرسشنامۀ اضطراب ( ،)ANQپرسشنامۀ افسردگی اهواز
( ،)ADIپرسشنامۀ خودشکوفایی مزلو ( )MSAIو مقیا

روایی سازهای سرسختی

( )HVSمحاسبه نمودند .ضرایب همبستگی به دست آمده به جز یکی از خردهمقیا های
(تعهد) همگی در سطص  5/50معنیدار گزارش شدند .کیامرثی و همکاران ( )6955برای
سنجش پایایی مقیا

سرسختی از دو روش بازآزمایی با شش هفته فاصله و آلفای

کرونباخ استفاده کردند که ضرایب در حد رضایتبخشی بودند .پایایی مقیا

با استفاده از

روش آلفای کرونباخ  5/53بدست آمد.

یافتهها
تعداد  95نفر سیگاری و  95نفر غیرسیگاری به ترتیب با میانگین (انحراف معیار) سنی
 )1/36( 11/05و  )0/91( 10/19در این پژوهش شرکت داشتند .در ادامه خصوصیات
توصیفی و جمعیتشناختی شرکتکنندگان در جدول  6آورده شده است .همچنین جدول
 1میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمون کیفیت خواب ،حل مسالۀ کلی ،درماندگی
در حل مسأله ،مهارگری در حل مسأله ،سبک خالقیت ،اعتماد در حل مسأله ،سبک
اجتناب ،سبک گرایش و سرسختی افراد سیگاری و غیرسیگاری را در گروههای مورد
مطالعه نشان میدهد.
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جدول  .1خصوصیات توصیفی و جمعیت شناختی شرکت کنندگان پژوهش
گروه

تعداد)درصد)

وضعیت تاهل

سن
میانگین (انحراف استاندارد)

مجرد

متاهل

سیگاری

)05(95

)1/36( 11/05

19

5

غیرسیگاری

)05(95

)0/91( 10/19

60

61

کل

)655(15

)1/09( 10/0

95

19

جدول  .2میانگین و انحراف معیار متغیرها به تفکیک گروه ها
متغیر

غیرسیگاری

سیگاری
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

کیفیت خواب

16/35

0/50

61/65

1/31

حل مساله کلی

66/81

1/15

65/99

9/60

درماندگی در حل مساله

1/08

5/81

5/59

5/56

مهارگری در حل مساله

1/35

5/50

6/50

5/51

سبک خالقیت

6/05

6/66

9/10

5/31

اعتماد در حل مساله

6/19

5/85

9/18

5/19

سبک اجتناب

9/59

6/65

6/61

5/50

سبک گرایش

6/06

6/60

9/08

5/18

سرسختی

08/89

5/81

15/11

3/68

همانطور که در جدول  1مالحظه میشود ،میانگین آزمون کیفیت خواب ،در افراد
سیگاری  16/35و در افراد غیرسیگاری  61/65میباشد .همچنین در آزمون حل مسألۀ
کلی ،میانگین نمرات افراد سیگاری  66/81و میانگین افراد غیرسیگاری  65/99میباشد.
بعالوه در آزمون سرسختی ،میانگین نمرات افراد سیگاری  08/89و میانگین افراد
غیرسیگاری  15/11میباشد.
قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس چند متغیری ،جهت رعایررت
فرضهای آن ،از آزمون باکس ( )P= 5/11و لوین ( )P= 5/10استفاده شد .این آزمون
برای هیچکدام از متغیرها معنیدار نبوده ،در نتیجه استفاده از آزمونهای پارامتریک بالمانع
است (جدول .)9
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جدول  .3نتایج مربوط به آزمون باکس و لوین متغیرها
65/80

آزمون باکس

آزمون لوین
6/51

F

6/18

F

5/10

P

5/11

P

همچنین در نتایج آزمونهای  MANOVAبرای متغیرها ،اثر گروه بر ترکیب خطی
متغیرهای وابسته معنادار بود (=5/586 ،F=11/86 ،P=5/555المبدای ویلکز) .این معناداری
بیانگر آن است که دو گروه حداقل در یک متغیر وابسته با یکدیرگر تفاوت معنادار دارند.
با توجه به معنادار بودن اثر المبدای ویلکز ،به مقایسۀ گروهها در سه متغیر پرداخته شد
(جدول .)0
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس چند متغیری متغیرهای کیفیت خواب،
حل مسأله و مؤلفههای آن و سرسختی
متغیر وابسته
کیفیت خواب

حل مسألۀ کلی

درماندگی در حل مسأله

مهارگری در حل مسأله

سبک خالقیت
اعتماد در حل مسأله

منبع

SS

DF

گروه

6005/15

6

خطا

6160/05

08

کل

63331/55

15

گروه

008/11

6

خطا

031/19

08

کل

69590/05

15

گروه

06/99

6

خطا

90/05

08

کل

105/50

15

گروه

06/99

6

خطا

96/85

08

کل

965/10

15

گروه

06/99

6

خطا

16/55

08

کل

091/50

15

گروه

19/59

6

MS
6005/15
15/30
008/11
8/01
06/99
5/03
06/99
00/55
06/99
6/50
19/59

F

18/50

01/90

81/09

39/06

08/50
651/88

P

5/555

5/555

5/555

5/555

5/555
5/555
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سبک اجتناب

سبک گرایش

سرسختی

خطا

90/15

08

کل

059/10

15

گروه

01/11

6

خطا

06/19

08

کل

918/05

15

گروه

08/56

6

خطا

01/08

08

کل

080/05

15

گروه

1655/89

6

خطا

0111/89

08

کل

681655/55

15

5/03

01/11
5/83
08/56
5/35
1655/89
51/85

08/56

10/66

18/80

5/555

5/555

5/555

نتایج تحلیل واریانس در جدول  0نشان میدهد که تفاوت معناداری بین دو گروه در
میانگین نمرات متغیر کیفیت خواب ( )p=5/555 ،F=18/50وجود دارد و نمرات آنها نشان
می دهد که متغیر کیفیت خواب در افراد سیگاری ،به طور معنادار بیشتر از افراد
غیرسیگاری نمونۀ مورد پژوهش است (نمره باال در آزمون کیفیت خواب ،اختالل در آن
را نشان می دهد).
همچنین نتایج نشان میدهد که تفاوت معناداری بین دو گروه در میانگین نمرات متغیر
حل مسألۀ کلی ( )p=5/555 ،F=01/90و مؤلفههای آن از جمله درماندگی در حل مسأله
( ،)p=5/555 ،F=81/09مهارگری در حل مسأله ( ،)p=5/555 ،F=39/06سبک خالقیت
( ،)p=5/555 ،F=08/50اعتماد در حل مسأله ( ،)p=5/555 ،F=651/88سبک اجتناب
( )p=5/555 ،F=08/56و سبک گرایش ( )p=5/555 ،F=10/66وجود دارد و نمرات آنها
نشان میدهد که در متغیر حل مسألۀ کلی و مؤلفههای سبک خالقیت ،اعتماد در حل مسأله
و سبک گرایش افراد غیرسیگاری به طور معنادار بیشتر از افراد سیگاری نمونۀ مورد
پژوهش است .همچنین در مؤلفههای درماندگی در حل مسأله ،مهارگری در حل مسأله و
سبک اجتناب افراد سیگاری به طور معنادار بیشتر از افراد غیرسیگاری نمونۀ مورد مطالعه
است.
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بعالوه نتایج تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه افراد سیگاری
و غیرسیگاری در میانگین نمرات متغیر سرسختی ( )p=5/555 ،F=18/80وجود دارد؛ بدین
معنی که متغیر سرسختی در افراد سیگاری ،به طور معنادار کمتر از افراد غیرسیگاری نمونۀ
مورد مطالعه است.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف مقایسه کیفیت خواب ،شیوههای حل مسأله و سرسختی روانشناختی
در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری انجام شد .نتایج نشان داد متغیر کیفیت خواب در
افراد سیگاری ،به طور معنادار بیشتر از افراد غیرسیگاری نمونۀ مورد پژوهش است .این
یافته با نتایج پژوهشهای ویل اسمیت و همکاران ( ،)1553ین و همکاران ( ،)1565لیو و
همکاران ( ،)1569بیلسکی و همکاران ( ،)1561دوگا

و همکاران ( )1565همسو می-

باشد .در تبیین این یافته میتوان گفت تأثیری که سیگار همانند دیگر داروهای اعتیادآور بر
دستگاه فعالساز هوشیاری ( )RASدارد باعث افزایش فعالیت دستگاه فعالساز هوشیاری
میگردد .با افزایش دستگاه فعالساز هوشیاری میزان برانگیختگی و تحرک بدن باال می-
رود (مهرابی ،کجباف و مجاهد )1565 ،که این برانگیختگی باعث مختل شدن خواب در
افراد سیگاری میگردد .همچنین اثرات تحریک کنند نیکوتین موجود در سیگار باعث
خواب ناکافی و گاهی خواب آلودگی جبرانی در دانشجویان سیگاری میگردد و بهنظر
میرسد بیشترین تأثیر آن به صورت بیخوابی است که کیفیت خواب را از بین میبرد و
فرد دیگر خواب راحت را تجربه نمیکند .نتایج نشان داد بین دو گروه از دانشجویان
سیگاری و عادی در شیوه حل مسأله تفاوت معنی داری وجود دارد .این یافته با نتایج
عبدی ( ،)1551بال ( ،)1550ویکتوریا و همکاران ( )1553همسو میباشد .در تبیین این
یافته میتوان گفت مهارت حل مسأله ،فرد را قادر میسازد تا به طور موثرتری مسائل
زندگی را حل نماید .مسائلی مانند اختالفات با دوست ،پدر و مادر ،همکار یا مسائلی مانند
مشکالت تحصیلی .مشکالت زندگی چنانچه حل نشده باقی بمانند استر

روانی ایجاد

میکنند (سازمان جهانی بهداشت )6339 ،و به همین دلیل بعضی دانشجویان برای کاستن از
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به مصرف سیگار روی میآوردند .همچنین افرادی که سبک حل مسألۀ

ضعیفی دارند در مقابله با دشواریهای روزمره به سوءمصرف مواد پناه میبرند (روزنش 6و
همکاران .)1555 ،آنها سعی دارند با مشکالت درگیر نشده و از آن فرار کنند .آنها از
شیوههای مقابلهای مناسب برخوردار نیستند و برای دوری از مشکالت ،دشواریها و
چالشهای روزمره زندگی به مواد افیونی پناه میبرند و سعی میکنند با استفاده از آن نه
تنها از مشکالت دور شوند بلکه اوقات لذتبخشی برای خود فراهم کنند (کوپر ،راسل و
جرج ،6388 ،1آرملی 9و همکاران 1555 ،و روزنو و همکاران .)1555 ،دانشجویان
سیگاری نسبت به دانشجویان عادی سبک بییاوری را بیشتر بروز داده و از رفتارها و افکار
مفید جهت حل مسائل زندگی خود بیبهرهاند .دانشجویان سیگاری الگوی سبک حل
مسألۀ اجتنابی بیشتری نسبت به دانشجویان غیرسیگاری نشان میدهند .به عبارتی دیگر آنها
به مصرف مواد پناه میبرند و حتی از آن هم لذت میبرند زیرا باعث میگردد که درگیر
چالشهای روزمره نشده و از مشکالت فرار کنند (کوپر و همکاران .)6388 ،دانشجویان
سیگاری نسبت به غیرسیگاری از شیوههای حل مسأله خالقیت و اعتماد کمتر استفاده می-
کنند .در تبیین این مسأله میتوان گفت دانشجویان سیگاری در هنگام رویارویی با
مشکالت نمیتوانند راهحلهای جایگزین مختلفی در نظر گرفته و سعی نمیکنند از ابعاد
مختلش به مسأله نگریسته و راهحلهای احتمالی را مدنظر قرار دهند ،تا بدین ترتیب احتمال
حل مشکل افزایش یابد .برعکس دانشجویان سیگاری سعی میکنند براسا

اولین راهحل

عمل کنند و راهحلهای احتمالی دیگر را در نظر نمیگیرند و به توانمندیهایشان جهت
حل مسائل اعتماد ندارند .همچنین در رویارویی با مشکالت زندگی فاقد توان برنامهریزی
و مالحظۀ راهحلهای مختلش هستند و از سبک گرایش کمتر بهره میبرند .از آنجا که
زندگی به طور طبیعی دارای مسائل و مشکالت روزمره و همیشگی زیادی است و افراد
چارهای جز مقابله با آنها ندارند و بنابراین الگوهای بییاوری و اجتناب باعث میشوند که

1. Rohsenow
2. Cooper, Russel& George
3. Armeli
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افراد با مسائل درگیر نشوند و به همین دلیل مشکالت حل نشده آنها انباشته شده و بیشتر
میشوند .از سوی دیگر میزان استفاده کم از الگوهای مفیدی همچون خالقیت ،تقرب و
اعتماد در حل مسأله باعث میشود که مشکالت و مسائل ریز و درشت روزمر آنها روی
هم انباشته گردیده و این افزایش مشکالت و فقدان شیوههای حل مسأله کارآمد باعث
ایجاد چرخه معیوبی میشوند که باعث بدتر شدن وضعیت دانشجویان سیگاری میشود.
همچنین نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین دو گروه افراد سیگاری و غیرسیگاری در
میانگین نمرات متغیر سرسختی وجود دارد؛ بدین معنی که متغیر سرسختی روانشناختی در
افراد سیگاری ،به طور معنادار کمتر از افراد غیرسیگاری نمونۀ مورد مطالعه است .این یافته
با نتایج پژوهشهای آدابرادوتیر و رافنسون ( ،)1551ساسمن ،دنت ،لیو ( ،)1559یونیور،
فرانسیس و پرات ( ،)1559شیرد و کالبی ( ،)1555نبی و همکاران ( )1560همسو میباشد.
در تبیین این یافته میتوان گفت احتماالت وجود سرسختی روانشناختی ،شخ

را به استفاده

از راهکارهای مقابلهای تبدیلی که به حل مسأله منجر خواهد شد سوق میدهد .این افراد
در برخورد با رویدادهای زندگی به جای استفاده از راهکارهای مقابلهای واپسرونده مانند
انکار و اجتناب ،آنچنان که در سوءمصرف کنندگان مواد و الکل دیده میشود ،به مواجهۀ
مستقیم با آنها میپردازند (مدی ،وادوا و هایر .)6331 ،6این ویژگی نگرشی را در افراد به
وجود میآورد که شیو رویارویی با مسائل مختلش زندگی را تحت تأثیر قرار میدهد.
افراد سرسخت حوادث زندگی را به طور قابل درک و همراه با تنوع و گوناگونی در نظر
می گیرند .در مقابل افرادی که سرسختی پایینی دارند ،نسبت به حوادث دچار احسا
بیگانگی ،ناتوانی و تهدید میشوند و غلبۀ کمتری بر آنها دارند (مدی و همکاران 1551 ،و
زاکین ،سولومون و نریا .)1559 ،1به نظر میرسد دانشجویان سیگاری در مواجهه با مسائل
تحصیلی و سایر رویدادهای تنشزا ناامید میشوند و برای حل آنها تالش نمیکنند.
همچنین برای گریز از مشکالت بیشتر به راهکارهایی مانند مصرف سیگار روی میآوردند
که از طریق آن به آرامش برسند .مصرف سیگار نیز باعث میشود تا فرد برای مقابله با
1. Wadhwa& Haier
2. Zakin, Solomon &Neria
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مشکالت ،به دنبال حل مسأله و مواجهه مستقیم با محرکهای فشارزا نباشند .در واقع وجود
سرسختی روانشناختی ممکن است سالمتی افراد را در رویارویی با حوادث فشارزا ،حفظ
کنند و افرادی که این ویژگی را ندارند ،در چنین شرایطی به اختاللهایی مانند مصرف
سیگار گرفتار شوند.
در کل نتایج این پژوهش نشان داد اختالل خواب در افراد سیگاری ،به طور معنادار
بیشتر از افراد غیرسیگاری نمونۀ مورد پژوهش است .در بعد شیوههای حل مسأله سبک
خالقیت ،اعتماد در حل مسأله و سبک گرایش افراد غیرسیگاری به طور معنادار بیشتر از
افراد سیگاری بود .بعالوه در مؤلفههای درماندگی در حل مسأله ،مهارگری در حل مسأله و
سبک اجتناب افراد سیگاری به طور معنادار بیشتر از افراد غیرسیگاری بود .همچنین میزان
سرسختی روانشناختی دانشجویان سیگاری کمتر از دانشجویان غیرسیگاری بود .دراین
بررسی امکان کنترل دقیق میزان و مدت مصرف سیگارتوسط دانشجویان سیگاری وجود
نداشت .همچنین انجام بررسی بر روی یک جنس ،تعمیم دادهها رابه زنان محدود میکند.
استفاده ازپرسشنامه هم ازلحاظ میزان دقت پاسخگویی آزمودنیها وهم ازلحاظ دقت
درنتایجی که بهدست میآیدازجمله محدودیتهای دیگر پژوهش است .لذاپیشنهاد می-
شودتحقیقات آتی باکنترل این متغیرهای مزاحم انجام گیرند.
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