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چکیده
زمینه و هدف :دانشجویان به عنوان یكی از گروههاي آسیبپذیر از نظر گرایش به مصرف مواد در نظر گرفته میشووند .بور ایون
اساس ،هدف پژوهش حاضر تعیین نقش عوامل خطرساز و محافظتکننده فردي ،خانوادگی و اجتماعی در پیشبینی گرایش بوه
این رفتارها در دانشجویان بود.
روش و مواد :این مطالعه به صورت توصیفی و همبستگی با مشوارکت  431نفور از دانشوجویان دانشوگاه علووم پزشوكی شوهید
بهشتی به روش نمونهگیري در دسترس انجام شد .داده ها با استفاده از پرسشنامه عوامل خطرساز و محافظتکننده مصرف مواد
و مقیاس خطرپذیري جوانان جمع آوري شد و استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیري گام به گوام
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
يافته ها :یافته ها حاکی از ارتباط معنادار بین عوامل فردي ،نگرش نسبت به مواد و گرایش به مواد مخودر r=0/6 ،و ،)P0/01
خانوادگی نگرش والدین نسبت به مواد و گرایش به سویگار r=0/2 ،و  )P 0/05و اجتمواعی ،دسترسوی پوذیري ادراش شوده و
گرایش به الكل r=0/4 ،و  )P0/01با گرایش به مصرف مواد بود .عالوه بر این ،نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیري گام بوه گوام
نیز نشان داد که عوامل فردي نگرش نسبت به مواد ،هیجانخواهی و تكانشوگري) ،اجتمواعی مصورف موواد توسوو دوسوتان و
دسترسی پذیري ادراش شده) و خانوادگی نظارت خانواده و نگرش والدین نسبت به مواد) بوه ترتیوب بهتورین پویشبینویهواي
گرایش به مصرف مواد در دانشجویان هستند.
نتیجه گیري :مطالعه نشان داد که تأثیر مجموعهاي از عوامول فوردي ،خوانوادگی و اجتمواعی بور گورایش بوه مصورف موواد در
دانشجویان وجود دارد .بر این اساس ،میتوان با اجراي ابزارهاي غربالگري مناسب ،دانشجویان در معرض خطر را شناسایی کرد و
برنامههاي پیشگیرانه اولیه را در مورد آنها به کار بست.
واژگان كلیدي :مصرف مواد ،عوامل فردي ،عوامل خانوادگی ،عوامل اجتماعی

مقدمه
دوران نوجوانی و اوایل جوانی با برخی تغییرات زیستی،
روانی و اجتماعی همراه است که منجر به گرایش بیشتر

جوانان به انواع رفتارهاي پرخطري نظیر مصرف سیگار،
الكل و مواد مخدر شده و تأثیرات مخربی بر رفتار افراد در
بزرگسالی خواهد داشت .)1
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دانشجویان یكی از آسیبپذیرترین گروههاي جوان نسبت
به مصرف مواد هستند .در واقع ،دوران دانشجویی با
تغییراتی اساسی در زندگی افرد همراه است که با توجه
به استرسهاي خاص این دوره نظیر جدایی از خانواده،
استقالل مالی ،برقراري روابو جدید به ویژه با جنس
مخالف ،یادگیري عادتهاي درسی براي محیو تحصیلی
جدید ،اشتغال و ادامۀ تحصیل ،تغییر ارزشها و باورها،
تفكر دربارۀ آینده و پذیرش و تمرین استقالل باعث شده
که دانشجویان به عنوان یكی از گروههاي مستعد از نظر
مصرف مواد در نظر گرفته میشوند که از این رفتارها به
عنوان یك راهبرد مقابلهاي ناکارآمد در جهت کاستن از
میزان استرسهاي زندگی دانشجویی استفاده میکنند
 .)2مطالعات همهگیرشناسی صورت گرفته نیز بر این
ادعا صحه گذاشتهاند .براي مثال مطالعه انجام شده بر
روي دانشجویان  12دانشگاه کشور نشان داده است که
 %19از دانشجویان مصرف سیگار و  %26از آنها مصرف
یكی از مواد  ،LSDحشیش ،تریاش ،شیره ،هروئین ،الكل
و آمفتامین را تجربه کرده بودند  .)3نتایج مطالعهاي
دیگر بر روي  5231نفر از دانشجویان دانشگاههاي سراسر
کشور نیز نشان داده است که  %21از دانشجویان مورد
مطالعه مصرف سیگار %20 ،از آنها دست کم یك بار
مصرف نوشیدنیهاي الكلی و  %10نیز حداقل یكبار،
مصرف تریاش را تجربه کرده بودند .پس از تریاش نیز
مصرف حشیش ،شیره و سوخته بیش از سایر مواد
گزارش شده بود  .)4در پژوهشی دیگر نیز که توسو
دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري بر
روي بیش از  44هزار دانشجو در سال تحصیلی -84
 1383انجام گرفت ،نتایج نشان داد که تریاش ،)%59/3
الكل  )%19/4و حشیش  )%5/5بیشترین میزان مصرف
را در دانشجویان دارا هستند  .)5صرف نظر از نتایج
متفاوت این پژوهشها که میتواند ناشی از تفاوتهاي
روششناختی آنها باشد ،در مجموع تمامی این مطالعات
به شیوع باالي مصرف مواد در دانشجویان اشاره کردهاند
که حاکی از جدي بودن این معضل در محیوهاي
دانشگاهی میباشد.
علیرغم نتایج مطالعات فوق که نشاندهنده آسیبپذیري
باالي دانشجویان نسبت به مصرف مواد هستند ،مطالعات
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کمی به بررسی وضعیت دانشجویان در زمینه انواع این
رفتارها و عوامل خطرساز و محافظتکنندۀ آن پرداختهاند
و اکثر این مطالعات عمدتاً بر توصیف مصرف مواد تمرکز
داشتهاند .این در حالی است که پژوهشهاي صورت
گرفته در جمعیت عمومی تمرکز زیادي بر عوامل سبب-
شناختی مصرف مواد داشتهاند و شناسایی این عوامل را
مقدمهاي بر طراحی مداخالت پیشگیرانه دانستهاند .این
پژوهشها با ارائه مدلهاي مختلف به نقش شبكۀ
پیچیدهاي از عوامل دخیل در گرایش به مصرف مواد
اشاره داشتهاند که در این میان «مدل عوامل خطرساز و
محافظتکننده» با اشاره به مجموعهاي از عوامل مختلف
در سطوح فردي ،خانوادگی و اجتماعی توجه بسیاري را
به خود معطوف کرده است .)6
پژوهشهاي صورت گرفته نیز بر نقش عوامل مطرح شده
در مدل فوق صحه گذاشتهاند .براي مثال ،مطالعات نشان
دادهاند که عوامل فردي ارتباط باالیی با گرایش به مصرف
مواد دارند .در واقع ،مجموعهاي از عوامل فردي نظیر
هیجانخواهی ،تكانشگري و ناامیدي در تعامل با
آسیبپذیريهاي روانشناختی از قبیل خود پنداره ضعیف،
فقدان مهارتهاي اجتماعی ،جرأتمندي و مهارتهاي
خود کنترلی ضعیف منجر به گرایش به مصرف مواد
میشوند  .)7عالوه بر این ،همان طور که در مدل عوامل
خطرساز و محافظتکننده اشاره شد ،عوامل خانوادگی نیز
تأثیر بسزایی در گرایش جوانان به مصرف مواد دارند که
از جمله مهمترین این عوامل میتوان به نظارت خانوادگی
ضعیف ،پیوند ضعیف با خانواده ،تعارضات خانوادگی و
نگرش مثبت والدین نسبت به مصرف مواد اشاره کرد .)8
در همین راستا ،نتایج مطالعه  )9 Whiteنشان داده است
که نظارت خانوادگی باال با مصرف کمتر مواد همراه است.
به عالوه ،پژوهشها حاکی از آن هستند که مصرف اولیه
و فعلی سیگار و مواد مخدر در افراد با خانوادههاي از هم-
گسیخته ،پیوندهاي ضعیف خانوادگی و تعارضات خانواده
در ارتباط است  .)10نتایج برخی دیگر از مطالعات نیز بر
نقش نگرش والدین در گرایش جوانان به مصرف مواد
تأکید داشتهاند و نشان دادهاند که نگرش والدین در آغاز
و تداوم مصرف فرزندانشان تأثیرگذار است .)11
در نهایت مطابق با مدل فوق ،عوامل اجتماعی نیز تأثیر
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بسیاري بر گرایش جوانان به مصرف مواد دارند که از
میان این عوامل ،مصرف سیگار و مواد توسو دوستان،
دسترسیپذیري ادراش شده و بینظمی اجتماعی توجه
بسیاري را به خود معطوف داشتهاند .ادبیات پژوهشی
موجود نیز نشان داده است که مصرف مواد توسو
همساالن و دوستان و دسترسی آسان به مواد از مهمترین
عوامل خطرساز و پیشبینی مصرف اولیه و تداوم مصرف
در فرد هستند 12و .)13بینظمی اجتماعی نیز به عنوان
یكی دیگر از عوامل خطرساز ،شامل فقدان انسجام
اجتماعی ،شرایو محل سكونت و وجود هنجارهاي
تسهیلکنندۀ مصرف مواد است .در بینظمی اجتماعی،
هنجارها نفوذ خود را از دست میدهند و افراد دیگر
احترامی براي اقتدارهاي اجتماعی قائل نیستند .عالوه بر
این ،محیوهاي نابسامان نیز که با ویژگیهایی نظیر
مواجهه با همساالن منحرف ،وجود فعالیتها و اعمال
نامتعارف اجتماعی ،مشاهدۀ الگوهاي رفتاري نامتعارف و
دسترسی محدود به حمایت اجتماعی مشخص میشوند،
زمینه را براي گرایش جوانان به رفتارهاي پرخطري نظیر
مصرف سیگار ،الكل و مواد فراهم میکند .)14
در مجموع همان گونه که از نتایج مطالعات فوق برمیآید،
گرایش به مصرف مواد پدیدهاي چندبعدي و متأثر از
عوامل مختلفی است .با این حال ،پژوهشهاي اندکی در
خصوص ارتباط عوامل خطرساز و محافظتکننده با
گرایش به رفتارهاي پرخطر صورت گرفته است و معدود
مطالعات انجام شده نیز تنها به بررسی مجزاي برخی از
این عوامل اکتفا کردهاند .از سوي دیگر این مطالعات
عمدتاً بر گروههاي نوجوان تمرکز داشتهاند و کمتر گروه-
هاي در معرض خطري نظیر دانشجویان را مورد مطالعه
قرار دادهاند .بنابراین با توجه به کمبود مطالعات داخلی
صورت گرفته در این حوزه ،هدف پژوهش حاضر شناسایی
عوامل خطرساز و محافظتکنندۀ فردي ،خانوادگی و
اجتماعی مؤثر بر گرایش به مصرف مواد در دانشجویان
بود.
روش و مواد
این مطالعه به صورت توصیفی و همبستگی انجام شد.
مشارکت کنندگان شامل  431نفر از دانشجویان سنین
 18تا 30سال بود که با استفاده از روش نمونهگیري در
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دسترس و از بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی شهید
بهشتی انتخاب شدند.
در این پژوهش از پرسشنامه عوامل خطرساز و
محافظتکنندۀ مصرف مواد و مقیاس خطرپذیري جوانان
استفاده شد .پرسشنامۀ عوامل خطرساز و محافظتکنندۀ
مصرف مواد که بر اساس ابزارهاي مشابه در زمینه
سنجش عوامل خطرساز و حفاظتکننده طراحی شده،
یك ابزار  86سؤالی است که این سؤاالت بر روي یك
طیف لیكرت چهار درجهاي از کامالً موافقم تا کامالً
مخالفم) نمرهگذاري میشوند و عوامل مرتبو با مصرف
سیگار ،مواد مخدر و الكل را در سه حیطۀ فردي،
خانوادگی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار میدهد .بررسی
ویژگیهاي روانسنجی پرسشنامۀ عوامل خطرساز و
محافظتکننده مصرف مواد نشان داده است که این
پرسشنامه از اعتبار ضرایب اعتبار بین 0/7تا 0/9قرار
دارند) و روایی سازه باالیی برخوردار است .)15
مقیاس خطرپذیري جوانان نیز که با بررسی ابزارهاي
معتبر در حوزه خطرپذیري و با در نظر گرفتن شرایو
فرهنگی ایران طراحی شده ،یك مقیاس  38سؤالی است
که آسیبپذیري جوانان را در مقابل مجموعهاي از
رفتارهاي پرخطر براي مثال سیگار کشیدن ،مصرف مواد
مخدر و مصرف الكل) مورد ارزیابی قرار میدهد.
نمرهگذاري این مقیاس بر روي یك طیف لیكرت پنج
درجهاي انجام میشود و بنابراین نمرۀ کلی این مقیاس
در دامنۀ صفر تا  190قرار میگیرد .بررسی خصوصیات
روانسنجی این مقیاس نشان داده است که مقیاس حاضر
از اعتبار باالیی برخوردار است ضریب آلفاي کرونباخ
براي نمرۀ کلی برابر با  0.9و براي خردهمقیاسها در
دامنۀ  0/7تا  0/9قرار داشت) و میتواند آسیبپذیري
جوانان ایرانی را نسبت به رفتارهاي پرخطر به خوبی
ارزیابی کند .)16
جمعآوري دادهها در مدت چهار ماه و به صورت فردي
انجام گرفت .به منظور جمعآوري دادهها ،از دانشجویانی
که براي شرکت در پژوهش رضایت داشتند خواسته
میشد تا به سؤاالت پژوهش که شامل فرم اطالعات
جمعیتشناختی و ابزارهاي پژوهش بود پاسخ دهند .در
ابتدا تمام ابزارهاي پژوهش دستورالعمل مشخصی در

 130مجله سالمت اجتماعی

دوره سوم ،شماره  ،2بهار 1395

 )%38/7 167نفر را نیز دختران تشكیل میدادند .از نظر
وضعیت تأهل نیز  )79/8 344نفر مجرد و )%20/2 87
نفر نیز متأهل بودند.
بررسی میزان شیوع رفتارهاي پرخطر در دانشجویان
نشان داد که  )%34/6 149نفر از شرکتکنندگان مصرف
سیگار )%29/7 128 ،نفر مصرف الكل و )%18/3 79
نفر مصرف مواد مخدر را در یك ماه اخیر گزارش کردند.
به منظور بررسی ارتباط بین عوامل فردي ،خانوادگی و
اجتماعی با گرایش به مصرف سیگار ،مواد مخدر و الكل
در دانشجویان از همبستگی پیرسون استفاده شد که
نتایج آن در جدول شماره  1ارائه شده است .همان طور
که در این جدول مشاهده میشود ،بین مجموعهاي از
عوامل فردي ،خانوادگی و اجتماعی با گرایش به مصرف
سیگار ،مواد مخدر و الكل در دانشجویان ارتباط معناداري
وجود دارد.

خصوص چگونگی پاسخدهی به آنها وجود داشت.
بنابراین ،با ارائه توضیحات الزم در خصوص هدف پژوهش
از شرکتکنندگان خواسته میشد تا پرسشنامهها را
تكمیل کنند .عالوه بر این با توجه به حساسیت
دانشجویان نسبت به موضوع پژوهش ،در خصوص
محرمانه بودن اطالعات جمعآوري شده به آنان اطمینان
داده شد .در نهایت ،داده هاي پژوهش با استفاده از روش
همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیري گام
به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .الزم به ذکر است
که پژوهش حاضر حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه می باشد.
يافته ها
میانگین انحراف معیار) سنی مشارکت کنندگان 21/4
 )2/9سال و کم ترین و بیشترین سن به ترتیب  18و
 30سال بود .از نظر جنسیت  )%61/3 264نفر پسر و

جدول شماره -1رابطه بین عوامل فردي ،خانوادگی و اجتماعی با گرایش به مصرف سیگار ،مواد مخدر و الكل در دانشجویان
گرایش به سیگار

عوامل فردي

عوامل خانوادگی

نگرش نسبت به مواد

**

0/ 5

0/ 6

ناامیدي

*

0/ 2

*

0/2

0/12

هیجانخواهی

**

0/ 4

**

**

**

0/1

0/ 1

0/ 3

0/ 4

تكانشگري

*

0/1

**

0/ 3

حساسیت نسبت به اضطراب

*

*

*

0/ 1

تعارضات خانوادگی

*

*

*

نگرش والدین نسبت به مواد

*

0/ 2

0/ 4

**

*

0/ 2

نظارت خانواده

**

-0/3

**

-0/5

*

-0/2

*

*

*

0/ 2

مصرف مواد توسو دوستان

**

0/ 4

0/ 5

**

0/1

دسترسیپذیري ادراش شده

*

0/ 2

0/ 3

**

بینظمی محیو اجتماعی
عوامل اجتماعی

گرایش به مواد مخدر

گرایش به الكل

0/ 1
0/ 2

0/ 2

0/1

0/ 1

0/2

0/3

**

0/ 4
**

P<0/01

*

P<0/05

در ادامه ،به منظور بررسی نقش عوامل فردي ،خانوادگی و

است که به تنهایی  %27/3از واریانس این رفتار را تبیین

اجتماعی در پیشبینی گرایش به مصرف سیگار در

میکند .در گامهاي بعدي نیز هیجانخواهی ،مصرف مواد

دانشجویان از تحلیل رگرسیون چندمتغیري گام به گام

توسو دوستان و نظارت خانواده پیشبینیکننده معنادار

استفاده شد .همان طور که نتایج ارائه شده در جدول

گرایش به مصرف سیگار در دانشجویان هستند که وارد

شماره  2نشان میدهد در گام اول نگرش نسبت به مواد

معادله رگرسیون شده و در مجموع  %34/5از واریانس

بهترین پیشبین گرایش به مصرف سیگار در دانشجویان

گرایش به مصرف سیگار را در دانشجویان تبیین میکنند.

مرتضی جهان شاه لو و همكاران 131

عوامل خطرساز و محافظت کننده فردي ،خانوادگی و ...

جدول شمار -2خالصه مدل رگرسیون گام به گام عوامل فردي ،خانوادگی و اجتماعی در پیشبینی گرایش به سیگار در دانشجویان
متغیر

R

R2

F

B

Beta

T

P

مدل
1

نگرش نسبت به مواد

0/5

0/3

127/9

0/9

0/5

11/3

0/0001

2

نگرش نسبت به مواد
هیجانخواهی

0/6

0/3

75

0/7
0/6

0/5
0/2

9/4
4/1

0/0001
0/0001

3

نگرش نسبت به مواد
هیجانخواهی
مصرف مواد توسو دوستان

0/6

0/6
0/5
0/1

0/4
0/2
0/2

7/6
3/4
2/9

0/0001
0/001
0/004

4

نگرش نسبت به مواد
هیجانخواهی
مصرف مواد توسو دوستان
نظارت خانواده

0/6

0/9
0/2
0/3
-0/4

0/4
0/2
0/2
-0/1

7/2
3/9
4/2
-3/2

0/0001
0/0001
0/0001
0/001

0/3

0/3

77/5

54/2

جدول شماره  -3خالصۀ مدل رگرسیون گام به گام عوامل فردي ،خانوادگی و اجتماعی در پیشبینی گرایش به
مواد مخدر در دانشجویان
متغیر

R

R2

F

B

Beta

T

P

مدل
1

نگرش نسبت به مواد

0/62

0/4

208/1

1/6

0/6

14/4

0/0001

2

نگرش نسبت به مواد
مصرف مواد توسو دوستان

0/7

0/5

129/8

1/3
0/3

0/5
0/2

10/8
5/7

0/0001
0/0001

3

نگرش نسبت به مواد
مصرف مواد توسو دوستان
نظارت خانواده

0/7

1/1
0/2
-0/3

0/4
0/2
-0/2

8/1
4/3
-4/3

0/0001
0/0001
0/0001

4

نگرش نسبت به مواد
مصرف مواد توسو دوستان
نظارت خانواده
نگرش والدین نسبت به مواد

0/8

0/9
0/2
-0/3
0/5

0/4
0/2
-0/2
0/1

7/2
3/9
-4/2
3/3

0/0001
0/0001
0/0001
0/001

5

نگرش نسبت به مواد
مصرف مواد توسو دوستان
نظارت خانواده
نگرش والدین نسبت به مواد
هیجانخواهی

0/8

0/9
0/2
-0/3
0/4
0/9

0/3
0/2
-0/2
0/1
0/6

6/1
3/6
-3/9
2/9
3/1

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

6

نگرش نسبت به مواد
مصرف مواد توسو دوستان
نظارت خانواده
نگرش والدین نسبت به مواد
هیجانخواهی
دسترسیپذیري ادراش شده

0/8

0/9
0/2
-0/3
0/4
0/8
0/7

0/3
0/2
-0/2
0/1
0/6
0/5

5/2
3/2
-3/2
2/3
2/7
2/4

0/0001
0/001
0/001
0/01
0/01
0/01

0/5

0/6

0/6

0/6

در جوودول شووماره  3نقووش عواموول فووردي ،خووانوادگی و
اجتماعی در پیش بینی گرایش به مصرف موواد مخودر در
دانشجویان نشان داده شده است .همان طوور کوه در ایون

77/5

69/9

49/2

36/5

جدول مشاهده می شود ،در این جا نیز همانند گرایش بوه
مصرف سیگار ،نگرش نسبت به موواد بهتورین پویش بوین
گرایش به موواد مخودر در دانشوجویان اسوت کوه  %38از
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واریانس متغیر وابسته را تبیین میکند .در گامهاي دوم و
سوم نیز به ترتیب دو عامل مصرف مواد توسو دوسوتان و
نظووارت خووانواده وارد معادلووه رگرسوویون شووده و قوودرت
پیش بینی معادله رگرسیون را تا  %53/7افزایش دادند .در
نهایت ،در سه گام آخر نیز نگرش والدین نسبت بوه موواد،
هیجانخواهی و دسترسیپذیري ادراش شوده پویشبوین-
هاي معنادار گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشوجویان
بودند .در مجموع ،عوامول فوردي ،خوانوادگی و اجتمواعی
ذکر شده پیشبین هاي خوبی براي گرایش به مصرف مواد
مخدر در دانشجویان بودند و بیش از  %62از واریانس ایون
رفتار را تبیین میکردند.

در نهایت ،در جدول شماره  4خالصه مدل رگرسیون گوام
به گام پیش بینی گرایش به مصرف الكل در دانشجویان بر
اساس عوامل فردي ،خانوادگی و اجتماعی ارائه شده است.
همان طور که در این جودول نشوان داده شوده ،هیجوان-
خواهی بهتورین پویشبوین گورایش بوه مصورف الكول در
دانشجویان است که  %19/5از واریانس این رفتار را تبیین
میکنند .به عالوه ،در گامهواي بعودي دسترسوی پوذیري
ادراش شده ،تكانشگري و نظارت خانواده پویش بوینهواي
معنادار گرایش به مصرف الكول در دانشوجویان بودنود .در
مجموع ،متغیرهاي ذکر شوده در حودود  %32از واریوانس
متغیر وابسته را تبیین میکردند.

جدول شماره  -4خالصه مدل رگرسیون گام به گام عوامل فردي ،خانوادگی و اجتماعی در پیشبینی گرایش به
مصرف الكل در دانشجویان
متغیر

R

R2

F

B

Beta

T

P

مدل
1

هیجانخواهی

0/4

0/2

86/7

0/9

0/5

9/3

0/0001

2

هیجانخواهی
دسترسیپذیري ادراش شده

0/5

0/3

64

0/7
0/3

0/3
0/3

5/9
5/8

0/0001
0/0001

3

هیجانخواهی
دسترسیپذیري ادراش شده
تكانشگري

0/6

0/6
0/3
0/8

0/3
0/3
0/2

5/1
4/9
4/1

0/0001
0/0001
0/0001

4

هیجانخواهی
دسترسیپذیري ادراش شده
تكانشگري
نظارت خانواده

0/6

0/5
0/2
0/8
-0/2

0/2
0/2
0/2
-0/1

3/6
4/1
3/9
-2/4

0/0001
0/0001
0/0001
0/01

0/3

0/3

بحث

از آن جایی که دانشجویان از جمله گروههاي آسیبپذیر
نسبت به انجام رفتارهاي پرخطر هستند ،شناسایی عوامل
مؤثر بر این رفتارها در آنها از اهمیت بسزایی برخوردار
است .بر این اساس ،هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش
عوامل خطرساز و محافظتکننده فردي ،خانوادگی و
اجتماعی در پیشبینی گرایش به مصرف مواد در
دانشجویان بود.
یافته هاي مطالعه حاضر حاکی از ارتباط بین عوامل
فردي با گرایش به مصرف مواد و نقش عوامل هیجان-
خواهی ،تكانشگري و نگرش نسبت به مواد در پیشبینی
این رفتارها در دانشجویان بود .همسو با این یافته،
مطالعات پیشین نیز نشان دادهاند که هیجانخواهی

50/1

39/5

بخش زیادي از گرایش جوانان به انجام رفتارهاي
پرخطري نظیر مصرف مواد را تبیین میکند  .)17در
تبیین این یافته میتوان از نظریۀ هیجانخواهی
 )18 Zukermanاستفاده کرد .مطابق با این نظریه،
هیجانخواهی به مقدار انگیختگی مورد نیاز دستگاه
عصبی براي تحریك مربوط میشود .بر این اساس ،افراد
هیجانخواه تحریك بیرونی مداوم مغز را ترجیح میدهند
و همواره در جستجوي راهی براي افزایش انگیختگی از
طریق تجارب هیجانانگیز هستند که مواد مخدر میتواند
وسیلهاي براي باال بردن سریع انگیختگی در این افراد
باشد .عالوه بر این ،همان گونه که  )19 Bancroftمطرح
میکنند ،هیجانخواهی از طرفی خطرپذیري در جهت
کسب لذت را افزایش داده و از سوي دیگر باعث میشود
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که افراد خطرات و پیامدهاي منفی گرایش به رفتارهاي
پرخطري نظیر مصرف مواد را پایینتر از میزان واقعی آن
ارزیابی کنند و در نتیجه گرایش بیشتري به این رفتارها
داشته باشند .عالوه بر این ،نتایج پژوهش حاضر نشان-
دهنده نقش تكانشگري در پیشبینی گرایش به مصرف
مواد در دانشجویان بود .همسو با این یافته ،برخی از
مطالعات نشان دادهاند که بین گرایش افراد به انواع
رفتارهاي پرخطر و نمرات آنها در مقیاسهاي تكانشگري
و پرخاشگري ارتباط معناداري وجود دارد  .)20در تبیین
این یافته میتوان گفت که افراد داراي سطوح باالي
تكانشگري در کنار آسیبهاي جسمانی با پیامدهاي
روانشناختی بلندمدتی نظیر مشكالت با همساالن و
رفتارهاي ضداجتماعی نیز مواجه هستند که زمینه را
براي گرایش آنها به مصرف مواد فراهم میکند .به عالوه،
افراد تكانشگر در مواجهه با مشكالت خانوادگی و
اجتماعی قادر به استفاده از راهبردهاي سازگارانه حل
مساله نیستند و در این موقعیتها معموالً خشم و
درماندگی باالیی احساس میکنند و به همین جهت براي
کاستن از این هیجانات به رفتارهایی نظیر مصرف مواد
روي میآورند  .)21در نهایت ،نتایج این مطالعه مؤید
نقش نگرش نسبت به مواد در گرایش دانشجویان به
رفتارهاي پرخطري نظیر مصرف سیگار و مواد مخدر بود.
در همین راستا ،مطالعات متعددي نیز نشان دادهاند که
این نگرش مثبت که به ویژه در اواخر دوره نوجوانی و
اوایل جوانی و به واسطه ارتباط بیشتر با همساالن و
نظارت کمتر والدین شكل میگیرد ،احتمال انجام
رفتارهاي پرخطر را به شكل قابل توجهی در فرد افزایش
میدهد .)22
در بُعد عوامل خانوادگی ،نتایج این مطالعه نشان داد که
مؤلفههاي نگرش والدین نسبت به مواد و نظارت خانواده
بهترین پیشبین گرایش به مصرف مواد در دانشجویان
هستند .همسو با این یافته ،مطالعات نشان دادهاند که
نگرش مثبت والدین نسبت به رفتارهاي پرخطر و جو
عاطفی نامطلوب خانواده نقش بسزایی در گرایش جوانان
به رفتارهاي پرخطر دارند و در مقابل ،عوامل محافظت-
کنندهاي نظیر نگرش منفی والدین نسبت به رفتارهاي
ناسالم ،ارتباط مناسب والد -فرزندي و نظارت والدین مانع
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از گرایش جوانان به این رفتارها میشوند  .)23در تبیین
چگونگی تأثیر نگرش والدین نسبت به مواد بر گرایش
فرزندان آنها به این رفتار میتوان به نظریۀ یادگیري
اجتماعی-شناختی اشاره کرد .مطابق با این نظریه،
فرزندان از طریق مشاهده و مدلسازي ،راهبردهاي مقابله
با استرس را از والدین خود میآموزند  .)24این در حالی
است که برخی از والدین براي مقابله با موقعیتهاي
استرسزا از راهبردهاي اجتنابی و ناکارآمدي نظیر مصرف
سیگار ،الكل و مواد مخدر استفاده میکنند و بنابراین
نگرش مثبتی نسبت به این رفتارها دارند .در این شرایو،
جوانان نیز این نگرش مثبت را از والدین خود میآموزند و
همانند آنها در مواجهه با موقعیتهاي استرسزا به
مصرف مواد مخدر و الكل روي میآورند  .)25اگر چه
الگوسازي و مدل قرار دادن والدین و نگرش آنها نسبت
به مصرف مواد تأثیر بسیاري در گرایش جوانان به این
رفتار دارد ،برخی از محققین بر این باورند که مدلسازي
تنها مكانیزم تأثیر والدین بر گرایش جوانان به مصرف
مواد نیست .در واقع ،انجام رفتارهاي پرخطري نظیر
مصرف مواد مخدر و الكل توسو والدین میتواند با تأثیر
منفی بر جایگاه نظارتی آنها در خانواده منجر به گرایش
فرزندان به رفتارهاي پرخطر شود .به عبارتی ،رفتارهاي
پرخطر والدین تأثیرات مخربی بر عملكرد آنها در خانواده
و میزان نظارت آنها بر فرزندان دارد  .)26نظریات
خانواده درمانی نیز بیان میکنند که ارتباط دوسویهاي
بین کارکرد خانوادگی و فردي وجود دارد و آسیبهاي
ناشی از رفتارهاي پرخطري نظیر مصرف مواد توسو
والدین عالوه بر خود آنها ،سایر اعضاي خانواده و به طور
خاص فرزندان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .در این
حالت ،انسجام و ارتباطات کمتر و تعارضات خانوادگی
بیشتري بین اعضاي خانواده ایجاد شده و نقشهاي
والدین در خانواده مختل میشود )27؛ در نهایت ،از بین
رفتن مرزهاي خانوادگی و مختل شدن نقش نظارتی
والدین زمینه را براي گرایش فرزندان به مصرف مواد
فراهم میکند .در نهایت ،نتایج این مطالعه در حوزه
عوامل اجتماعی نشاندهنده نقش مؤلفههاي مصرف مواد
توسو دوستان و دسترسیپذیري ادراش شده در
پیشبینی گرایش دانشجویان به مصرف مواد بود .در
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تبیین ارتباط بین مصرف مواد توسو دوستان و گرایش
دانشجویان به این رفتار میتوان به تفاوتهاي فردي
اشاره کرد .شخصیت از جمله عوامل فردي است که در
تعامل همساالن و مصرف مواد توسو فرد نقش بسزایی
دارد .براي مثال ،برخی از مطالعات نشان دادهاند که در
ارتباط بین مصرف مواد توسو دوستان و گرایش فرد به
مصرف مواد ،هیجانخواهی به عنوان یكی از ویژگیهاي
شخصیتی نقشی واسطهاي ایفا میکند .به عبارت دیگر،
افراد داراي سطوح باالي هیجانخواهی ،دوستانی با
ویژگی مشابه انتخاب میکنند و همین امر نیز گرایش
آنها را به رفتارهایی نظیر مصرف مواد تسهیل میکند
 .)28از سوي دیگر ،فرآیندهاي اجتماعی شدن یعنی
تأثیر رفتار دوستان بر نگرش فرد و انجام رفتاري خاص
به دلیل فشار همساالن) و انتخاب یعنی انتخاب دوستان
بر اساس تشابه در باورها ،نگرشها و رفتارها) نیز می-
توانند در ارتباط همساالن و مصرف مواد توسو فرد نقش
داشته باشند  .)29بنابراین ،دوستان مصرفکننده از یك
سو دسترسیپذیري و فرصت مصرف مواد را افزایش می-
دهند و از سوي دیگر ،مواجهه با همساالنی که باورها،
نگرشها و رفتارهاي مثبتی در رابطه با مصرف مواد دارند،
همانند محیطی مساعد عمل کرده و فرد را به سمت
مصرف سوق میدهند .عالوه بر این ،همان طور که نتایج
پژوهش حاضر نشان داد ،دسترسیپذیري ادراش شده نیز
از دیگر عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش دانشجویان به
مصرف مواد است .همسو با این یافته ،مطالعات پیشین
نیز نشان دادهاند که بین دسترسی واقعی یا ادراش شده
به مواد مخدر با مصرف مواد توسو نوجوانان ارتباط
معناداري وجود دارد  .)30در واقع ،میزان گرایش جوانان
به رفتارهاي پرخطري نظیر مصرف مواد مخدر و الكل در
محلههاي نابسامانی که دسترسی آسانی به این مواد وجود
دارد ،بسیار بیشتر است .در توجیه تأثیر محیو اجتماعی
بر افزایش ارتكاب رفتارهاي پرخطر در جوانان میتوان از
مدل بومشناسی اجتماعی  )31استفاده کرد .در این دو
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نظریه چندین بعد ،شامل عوامل فردي و بافتشناختی بر
میزان گرایش به رفتارهاي مشكلآفرینی نظیر مصرف
الكل و مواد مخدر مؤثر هستند .بر اساس این نظریهها،
زندگی در محیوهاي اجتماعی نابسامان نه تنها دسترسی
به مواد غیرقانونی و به تبع آن مصرف آنها را افزایش
میدهد ،بلكه این محیوها با عوامل و شاخصههاي
نامتعارفی همراه هستند به طور مثال ارتباط با همساالن
منحرف ،وجود اعمال اجتماعی نابهنجار و مشاهده
الگوهاي رفتاري نامناسب که گرایش فرد را به سمت
رفتارهاي پرخطر تسهیل میکنند.
نتیجه گیري
یافته هاي مطالعه حاضر از چند جهت قابل توجه است.
در درجه اول ،یافتههاي این مطالعه مؤید شیوع باالي
مصرف مواد در دانشجویان بود که همین امر لزوم توجه
به این رفتارها و اتخاذ راهكارهایی براي پیشگیري از آنها
را گوشزد میکند .در درجۀ دوم ،با توجه به نتایج این
مطالعه میتوان گفت که گرایش به مصرف مواد در
دانشجویان پدیدهاي چندبعدي است که متأثر از عوامل
مختلفی در سطوح فردي ،خانوادگی و اجتماعی میباشد
و بنابراین در طراحی مداخالت پیشگیري از مصرف مواد
در دانشجویان باید هر سه دسته این عوامل را مد نظر
قرار داد .در نهایت ،با توجه به ارتباط بین عوامل فردي،
خانوادگی و اجتماعی و گرایش به مصرف مواد میتوان با
اجراي ابزارهاي غربالگري مناسب ،دانشجویان خطرپذیر را
شناسایی و زمینه حضور آنها را برنامههاي پیشگیري
اولیه فراهم کرد.
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینی نویسنده اول در دانشگاه آزاد اسالمی
واحد ساوه در سال  1394می باشد .نویسندگان مقاله از
تمامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی که
با اختصاص وقت و مشارکت خود ،در انجام این پژوهش
همكاري داشتند ،سپاسگزاري می نمایند.
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Abstract
Background and Objective: University students are among vulnerable groups to tendency towards
substance use. Accordingly, this study aimed to investigate the role of personal, familial, and social
risk and protective factors in the prediction of tendency to this behavior among students.
Materials and Methods: This descriptive correlational study was carried out on 431 students of
Shahid Beheshti University of Medical Sciences who were selected by convenience sampling. Data
were collected by Risk and Protective Factors Inventory (RPFI) and Youth Risk Taking Scale
(YRTS) and then, were analyzed by Pearson correlation method and stepwise multivariate
regression.
Results: Data analysis using Pearson Correlation Coefficient showed significant relationships
between personal (e.g. attitude towards substance use and tendency to drug use; r=0.6, P<0.01),
familial (e.g. parent attitude towards substance and tendency towards smoking cigarettes; r=0.2,
P<0.05), and social (e.g. perceived accessibility and tendency towards alcohol; r=0.4, P<0.01)
factors with tendency to substance use. Moreover, the results of stepwise multivariate regression
analysis indicated that personal factors (i.e. attitude towards substance use, sensation seeking, and
impulsivity), social factors (i.e. friends’ substance use and perceived accessibility), and familial
factors (i.e. family monitoring and parents’ attitude towards substance use) were the best predictors
of tendency towards substance use in students, respectively.
Conclusion: In conclusion, current results indicated that a series of individual, familial, and social
factors affect tendency towards substance use among students. Accordingly, identifying vulnerable
students using suitable screening tests and providing them with primary prevention programs is of
the utmost importance.
Keywords: Substance Use, Personal factors, Familial Factors, Social Factors

