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Abstract
Introduction: There are several factors that affect the addiction potential, which in turn interact with each
other, triggers consumption and then addiction. The purpose of this study was to predict addiction potential
based on mental health, social support and two personality traits; neuroticism and agreeableness.
Methods: The method of this research is descriptive-correlational. The statistical population was all
members of Red Crescent Society of seven provinces of Iran (East Azerbaijan, West Azerbaijan, Ardabil,
Zanjan, Gilan, Kerman and Hormozgan) that 218 of them (107 boys and 111 girls) were selected the census
method as the research sample. Measurement tools include Zargar Iranian Addiction Potential Scale, Phillips
& et al Social Support Appraisal Scale, Symptom Check List-25 and Neo Five Factor Inventory. Then data
was analyzed by Pearson correlation and stepwise regression.
Results: The findings showed that there is a significant positive correlation between poor mental health and
addiction potential (P ≤ 0.01) and social support has a significant negative correlation with the addiction
potential (P ≤ 0.01). Also there was significant positive correlation between neuroticism and addiction
potential and negative correlation between agreeableness and addiction potential (P ≤ 0.01). The results of
stepwise regression analysis showed that mental health was with positive beta coefficient (B = 0.31),
neuroticism with positive beta coefficient (B = 0.27) and social support with negative beta coefficient (B 0.14) is able to predict the readiness of addiction, respectively. Finally, these variables were able to explain
31 percent of variance of addiction potential (R2 = 0.32).
Conclusions: According to the results of the research it can be said that, mental health, social support and
personality traits can play a significant role in the addiction potential in individuals, and the need to pay
attention to them in addiction prevention programs should be considered.
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چکیده

مقدمه :عوامل متعددی در آمادگی به اعتیاد تأثیر دارند که در تعامل با یکدیگر منجر به شروع مصرف و سپس اعتیاد میشوند .از بین
این عوامل میتوان به عوامل فردی ،روانی و اجتماعی اشاره کرد .هدف از پژوهش حاضر پیشبینی آمادگی به اعتیاد از طریق متغیرهای
سالمت روان ،حمایت اجتماعی و ابعاد شخصیتی روانرنجورخویی و توافقپذیری بود.
روش کار :روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هالل احمر هفت استان
(آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی ،اردبیل ،زنجان ،گیالن ،کرمان و هرمزگان) بودند که از میان آنها  215نفر ( 170پسر و  111دختر)
با روش تمامشماری بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .ابزارهای اندازهگیری شامل پرسشنامه آمادگی به اعتیاد زرگر ،پرسشنامه
حمایت اجتماعی فیلیپس ،پرسشنامه نئو ( )NEOو پرسشنامه سالمت روانی ( )SCL-25بودند .سپس دادههای حاصل با استفاده از
روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که سالمت روان ضعیف با آمادگی به اعتیاد رابطه مثبت معناداری دارد ( .)P ≤ 7/71بین حمایت اجتماعی و
آمادگی به اعتیاد رابطه منفی معناداری به دست آمد ( .)P ≤ 7/71رابطه مثبت معناداری بین روانرنجورخویی و آمادگی به اعتیاد وجود
دارد ( .)P ≤ 7/71همچنین بین توافق پذیری و آمادگی به اعتیاد رابطه منفی معناداری وجود دارد ( .)P ≤ 7/71نتایج تحلیل رگرسیون
گام به گام هم نشان داد که سالمت روان با ضریب بتای مثبت ( ،)B = 7/31روانرنجورخویی با ضریب بتای مثبت ( )B = 7/20و حمایت
اجتماعی با ضریب بتای منفی ( )B = -7/14به ترتیب قادر به پیشبینی آمادگی به اعتیاد است .همچنین این متغیرها در مجموع 31
درصد از واریانس آمادگی به اعتیاد را پیشبینی کردند (.)R2 = 7/31
نتیجه گیری :بر اساس نتایج پژوهش میتوان گفت که متغیرهای سالمت روان ،حمایت اجتماعی و ویژگیهای شخصیتی میتوانند
نقش زیادی در آمادگی به اعتیاد در افراد داشته باشند و لزوم توجه به آنها در برنامههای پیشگیری از اعتیاد باید مدنظر قرار گیرد.
واژگان کلیدی :آمادگی به اعتیاد ،حمایت اجتماعی ،سالمت روان ،ویژگیهای شخصیتی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
اعتیاد ( )addictionیک بیماری جسمانی -روانی -اجتماعی و یکی از
معضالت اساسی زندگی بشری است که در شکلگیری آن عوامل

متعددی دخالت دارند و همچنین بیماری مزمن و بازگشتپذیر مغزی
است که مشخصه آن جستجو و استفاده وسواسگونه مواد ،صرفنظر از
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( )social supportمیباشد .حمایت اجتماعی در افرادی که درگیر
سوءمصرف مواد هستند ،با اهمیت است [ ]10و همچنین میتواند در
پیشگیری از سایر اختالالت روانی مرتبط با اعتیاد تاثیرگذار باشد
[ .]15حمایت اجتماعی مفهومی است که اغلب برداشت حسی از آن
شده و به کمکی که از سوی خویشاوندان ،دوستان و افراد دیگر در یک
وضعیت سخت زندگی به فرد میشود ،گفته میشود .یکی از اولین
تعریفها در این خصوص به کوب باز میگردد .وی حمایت اجتماعی را
چنین تعریف میکند« :اعتقاد شخصی که در نتیجه آن ،فرد دوست
داشته میشود ،مورد احترام قرار میگیرد و ارزشمند میشود و به یک
شبکه اجتماعی و تعهدات متقابل وصل میگردد» .در مطالعات موجود
در این زمینه ،حمایت اجتماعی به دو صورت حمایت اجتماعی دریافت
شده و ادراک شده مورد مطالعه قرار میگیرد .در حمایت اجتماعی
دریافت شده ،میزان حمایتهای اجتماعی کسب شده توسط فرد مورد
تاکید است و در حمایت اجتماعی ادراک شده ،ارزیابیهای فرد از در
دسترس بودن حمایتها در مواقع ضروری و موردنیاز بررسی میشود
[.]10
در بسیاری از پژوهشها نشان داده شده که حمایت اجتماعی در
پیشگیری ،درمان و جلوگیری از مصرف مجدد عود نقش دارد .حمایت
اجتماعیای که در دسترس مصرفکنندگان است ،بر مسیر اعتیاد آنها
و عود پس از درمان تأثیر میگذارد [.]21 ,27
دیویس و جاسون نیز به این نتیجه دست یافتند که پرهیز از مصرف
مواد ،با دریافت حمایت اجتماعی ارتباط دارد و البته برخی پژوهشها
هم نشان دادهاند که حمایت اجتماعی همیشه پیشبینیکننده مراحل
بهبود نیست [ .]22نتایج مطالعه استوت ،جانسن ،براسیزیوسکی و وس-
اونیل (]27[ )Stout, Janssen, Braciszewski, & Vose-O’Neal
که با هدف بررسی رابطه یادآوری بلندمدت روابط اجتماعی و رفتارهای
خطر اعتیاد و ایدز انجام شد ،نشان داد که روابط اجتماعی با گرایش به
رفتارهای اعتیادآور ارتباط دارد و افرادی که دارای روابط اجتماعی
هستند کمتر به سوی رفتارهای اعتیادآور گرایش دارند .بر این اساس
گرایش به اعتیاد میتواند متأثر از روابط اجتماعی و حمایت اجتماعی
افراد باشد.
عالوه بر عوامل سالمت روان و حمایت اجتماعی ،یکی از بنیادیترین
عوامل زمینهساز اعتیاد و گرایش به مصرف مواد ویژگیهای شخصیتی
افراد است .اصوالً شخصیت و صفات شخصیتی به دلیل پایداری و ثبات
در طی زمان بهتر میتواند پیشبینی کننده اعتیادپذیری در افراد باشد
و لذا یکی از عوامل سببشناختی در گرایش به رفتارهای پرخطر به
شمار میروند [.]23
از دیدگاه روانشناختی افراد سوء مصرفکننده مواد یک ویژگی
شخصیتی آسیبپذیر دارند [ .]24خصوصیات شخصیتی معتادان به
مواد مخدر صرفاً ناشی از مواد مخدر نیست بلکه معتادان ،قبل از اعتیاد
دارای نارساییهای روانی و شخصیتی عدیدهای بودهاند که بعد از اعتیاد
به صورت مخربتری ظاهر و تشدید شده است ،لذا مشکل معتادان تنها
مواد مخدر نیست بلکه در اصل رابطه متقابل شخصیت فرد و اعتیاد
مطرح است و ساختمان شخصیتی برخی از افراد برای پذیرش اعتیاد
مساعدتر از دیگران است [.]28
مطالعات مختلف نشان داده است که میان صفات شخصیتی افراد و
اعتیاد به مواد مخدر یا آسیبپذیری نسبت به مواد رابطه وجود دارد و

پیامدهای زیانبار آنها است که تقریباً بیشتر کشورهای جهان با آن
مواجه هستند [ .]3-1همچنین اعتیاد شرایطی پیچیده و بسیار ناهمگن
دارد که شامل رفتارهای مشکلسازی است که در سرتاسر زمان در افراد
مختلف با روشهای متفاوت گسترش مییابد [ .]4پدیده اعتیاد یک
تهدید جهانی است که زندگی خیلی از افراد به خصوص افراد جوان را
در سنین پایین با نتایج مختلف برای تندرستی و سالمتی آنها و به
همان اندازه برای خانواده و دوستان ،در معرض خطر سوءمصرف قرار
داده است [ .]8همچنین در تمامی حرفهها ،سطوح تحصیلی و طبقات
اجتماعی -اقتصادی دیده میشود و فقط به فرد یا گروه خاصی ارتباط
ندارد [ .]1عوامل متعددی در آمادگی به اعتیاد موثرند که در تعامل با
یکدیگر منجر به شروع مصرف و سپس اعتیاد میشوند [ .]0در همین
راستا ،نظریه آمادگی به اعتیاد ( )addiction potentialبیان میکند
که برخی اشخاص در صورت فراهم بودن شرایط ،مستعد اعتیاد هستند
در حالی که سایر افراد این آمادگی را ندارند [ .]5نیوکامپ و ریچاردسون
( ،]0[ )2777( )Newcomp & Richardsonمحیط فرهنگی-
اجتماعی ،عوامل زیستی ،عوامل بینفردی و عوامل روانی -رفتاری را
متغیرهای پیشبینیکننده اعتیاد معرفی میکنند.
یکی از عوامل زمینهساز در آمادگی به اعتیاد در افراد مختلف سالمت
روانی ( )mental healthمیباشد [ .]17بنا به تعریف سازمان جهانی
بهداشت ،سالمت روان عبارت است از« :قابلیت ارتباط موزون و
هماهنگ با دیگران ،اصالح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و
تمایالت شخصی بهطور منطقی ،عادالنه و مناسب» [ .]11با توجه به
اهمیت سالمت روانی در پیشبینی و پیشگیری بسیاری از اختالالت،
توجه به این حیطه از اهمیت باالیی برخوردار است و همچنین تسهیل
کمکرسانی برای رسیدن افراد به سالمتروانی ،یک استراتژی مؤثر در
کاهش خطر ابتال به اعتیاد میباشد [ .]12مطالعات نشان داده است که
سالمت روان افراد نقشی تعیینکننده در کیفیت زندگی و حفظ آنها از
عوامل خطرزا دارد به طوری که افرادی که از سالمت روانی برخوردار
هستند کمتر دچار سوء مصرف مواد میشوند و چنانچه در موقعیت
مصرف قرار گیرند از امتحان مواد خودداری میکنند چرا که میدانند
با یک بار مصرف گرفتار اعتیاد میشوند .این افراد همچنین میدانند
که در مواقع استرسزا بهجای رویآوردن به مصرف مواد بهعنوان روشی
برای کاهش استرس و آرام ساختن خود از روشهای مسئلهمدار برای
کاهش مشکل و آرام کردن خود استفاده میکنند [ .]18-13مطالعات
مربوط به سالمت روان بیماران وابسته به مواد بیانگر آن است که این
افراد تابلوی بالینی یکسانی نداشته و وابستگی به مواد عارضه شایعی
در اختالالت روانی محسوب میشود ،به گونهای که میتوان گفت رابطه
اعتیاد و اختالل روانی رابطهای دو سویه است ،یعنی اختاللهای روانی
مانند افسردگی و اضطراب میتواند زمینهساز اعتیاد افراد شده و اعتیاد
هم میتواند زمینهای برای اختالالت روانی مانند افسردگی شود [.]11
نتایج مطالعات انجام شده در زمینه مصرف مواد و وضعیت سالمت روان،
نشان دادند که افرادی که فاقد سالمت روان هستند یا به عبارتی دچار
اختالل روانی خاصی هستند بیشتر به سوی مصرف دخانیات گرایش
دارند .با افزایش میزان استرس افراد مصرف دخانیات ،قلیان و سیگار در
افراد افزایش پیدا میکند [.]14 ,13
در کنار وضعیت سالمت روان ،عوامل دیگری در گرایش افراد به اعتیاد
نقش دارند که یکی از این عوامل ،میزان برخورداری از حمایت اجتماعی
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با توجه به اهمیت بررسی معضل اعتیاد در جوانان ،توجه مطالعه حاضر
به عوامل پیشبین مؤثر در این پدیده شایع معطوف شده است .بنابراین،
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیشبین سالمت روان ،حمایت
اجتماعی و ابعاد شخصیتی روانرنجورخویی و توافقپذیری در آمادگی
به اعتیاد در اعضای سازمان جوانان جمعیت هالل احمر انجام شد.

این صفات و ویژگیهای شخصیتی میتوانند زمینهساز گرایش به
مصرف مواد باشند [ .]20-21همچنین تحقیقات نشان دادهاند که
خصوصیات شخصیتی خاصی در افراد وابسته به مواد وجود دارد [-37
 .]33برای مثال در تحقیقی که توسط رحمانیان و جنا [ ]34صورت
گرفت ،نتایج نشان داد که خصوصیات شخصیتی افراد وابسته به مواد
افیونی و افراد عادی تفاوت معناداری دارند .عالوه بر این ،نتایج تحقیق
واکنین ( ،2770( )Vakninبه نقل از) [ ]38نیز نشان داد افراد دارای
شخصیت ضد اجتماعی ،پرخاشگر -منفعل ،و مضطرب در معرض خطر
بیشتری برای ابتال به سوءمصرف مواد هستند.
با توجه به مطالب مذکور ،پرداختن به عوامل زمینه ساز و پیشبینی
کننده و مطرح کردن نظریهها و رویکردهای مربوط به آمادگی به اعتیاد
جهت آشکارسازی دالیل مختلف مصرف مواد ضروری به نظر میرسد.
همه این رویکردها و نظریههای مطرح شده ،نشان دهنده علل و عوامل
زمینهای اعتیاد و دارای تلویحات و راهکارهایی برای پیشبینی،
پیشگیری و کنترل معضل سوءمصرف مواد در جوانان است .بنابراین،
اجرای تحقیقاتی که به بررسی محتوای این نظریهها و نقش عوامل
پیشبینی کننده آمادگی به اعتیاد در جامعه ایرانی میپردازند از دو
جهت ضرورت دارد:
 )1باالبردن بینش و آگاهی عمومی نسبت به معضل اعتیاد جوانان)2 ،
پیشنهاد راهکارهای مؤثر و قابل اجرا جهت پیشبینی و پیشگیری از
معضل اعتیاد جوانان در بحث پیشبینی آمادگی به اعتیاد .از سویی
دیگر توجه به عواملی پیشبینی کننده دارای اهمیت میباشد که از یک
طرف در طول زمان از ثبات نسبی برخوردار باشند و از طرف دیگر از
همان سالهای اولیه زندگی فرد قابل مشاهده و کنترل باشند .به این
ترتیب میتوان آگاهی عمومی در مورد دامنه سوءمصرف مواد و آمادگی
برای کنترل آن را افزایش و مهارتهای مناسب به منظور مقابله با
مشکالت سوء مصرف مواد را پرورش داد؛ با این وجود ،مسئله اساسی
که در ذهن نقش میبندد این است که پراکندگی عوامل روانشناختی
پیشبین اعتیاد در جامعه ایرانی ،مخصوصاً در جامعه جوانان کشور
چگونه است و چه تبیینها و راهکارهایی وجود دارد؟
بنابراین ،به طور کلی میتوان گفت که آمادگی به اعتیاد میتواند متأثر
از عوامل مختلفی باشد و همچنین در پژوهشهای پیشین برخی از این
عوامل به عنوان علل زمینهساز در گرایش به مواد و اعتیادپذیری اشاره
شده است اما در مورد رابطه و نقش این عوامل در آمادگی به اعتیاد
مطالعه جامعی انجام نشده است.
همچنین یکی از تفاوتهای پژوهشهای قبلی با پژوهش حاضر در این
است که در پژوهشهای پیشین متغیرهای سالمت روان ،حمایت
اجتماعی و ویژگیهای شخصیتی بیشتر در گروههای معتاد مورد بررسی
قرار گرفته است و این نشان نمیدهد که آیا این عوامل باعث اعتیاد
میشوند یا اینکه اعتیاد افراد باعث اختالل در این عوامل میشود و با
توجه به موضوع حساس پیشگیری از اعتیاد در جوانان لزوم بررسی هر
چه بیشتر این عوامل برای شناسایی و پیشگیری بهتر و موثرتر احساس
شد و از سویی دیگر هر کدام از پژوهشهای پیشین به رابطه جداگانه
این عوامل با آمادگی به اعتیاد پرداختهاند .بنابراین با توجه به این خالء
پژوهشی ،پژوهش حاضر در تالش است تا با بررسی ارتباط و نقش این
عوامل در آمادگی به اعتیاد اعضای سازمان جوانان هالل احمر ،این خالء
را پوشش دهد.

روش کار
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی میباشد که در آن به
پیشبینی آمادگی به اعتیاد از طریق سالمت روان ،حمایت اجتماعی و
ابعاد شخصیتی روانرنجورخویی و توافقپذیری پرداخته شده است.
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه اعضای جمعیت هالل احمر
(اعضای داوطلب سازمان جوانان هالل احمر استانهای آذربایجان غربی،
آذربایجان شرقی ،اردبیل ،زنجان ،گیالن ،کرمان و هرمزگان که طبق
قوانین سازمان سن آنها بین  18تا  20سال است) به تعداد  215نفر
بودند که به صورت تمامشماری انتخاب شدند (از این تعداد215 ،
پرسشنامه وارد تحلیل شد و بقیه به علت ناکامل بودن پرسشنامه از
نمرهگذاری حذف شدند) .مرحله اجرایی پژوهش بدین صورت بود که
پرسشنامههای  8استان در مرحله منطقهای طرح ملی پیمان که در
مراغه آموزش دیدند ،توزیع و گردآوری شد و فایل پرسشنامه دو استان
کرمان و هرمزگان از طریق ایمیل ارسال گردید و پس از تکمیل
پرسشنامهها ،از طریق پست آنها را برای پژوهشگران ارسال کردند .در
روش تمامشماری ،تمام اعضای جامعه به علت اندک بودن حجم جامعه
به عنوان نمونه انتخاب میشوند و مورد آزمون قرار میگیرند .به همین
منظور ،پس از هماهنگی با مسئوالن جمعیت هالل احمر و تشکیل
جلسات ،یکی از پژوهشگران به توضیح هدف پژوهش پرداخت و پس از
کسب رضایت و اعالم آمادگی مشارکتکنندگان برای شرکت در
پژوهش ،پرسشنامهها در اختیار آنها قرار گرفت .این پژوهش با کد
اخالق  1/3847/240کمیته اخالق دانشگاه عالمه طباطبائی انجام شده
است .ضمناً برای رعایت اخالق در پژوهش و محرمانه ماندن اطالعات
شرکتکنندگان ،به آنها اطمینان داده شد که پرسشنامهها فاقد هرگونه
نام و نشانی هستند و بعد از انجام پژوهش معدوم میشوند .الزم به
توضیح است که به این دلیل اعضای جمعیت هالل احمر برای این
پژوهش انتخاب شدند چون در طرح ملی پیمان آموزشهای الزم برای
پیشگیری از اعتیاد به اعضا داده میشود و این افراد انتخاب شدند تا
میزان آمادگی به اعتیاد آنها با توجه به متغیرهای مذکور سنجیده شود
تا بر اساس این نتایج در آموزشهای بعدی بتوان از این نتایج استفاده
کرد و توجه بیشتری به سرگروههای طرح ملی پیمان شود.
به منظور گردآوری دادههای پژوهش ،عالوه بر پرسشنامه ویژگیهای
جمعیتشناختی از ابزارهای پرسشنامه آمادگی به اعتیاد (،)IAPS
پرسشنامه سالمت روان ( ،)SCL-25پرسشنامه حمایت اجتماعی
( ،)SSQپرسشنامه شخصیتی نئو ( )NEOاستفاده گردید.
پرسشنامه آمادگی به اعتیاد ( ،)IAPSاین مقیاس را وید و بوچر
( )Weed & Butcherدر سال  1002ساختهاند .فرمت ایرانی آن
توسط زرگر ،نجاریان ،و نعامی [ ،]31با توجه به وضعیت روانی-
اجتماعی جامعه ایرانی ساخته شده است .این پرسشنامه از عوامل
اعتیادپذیری فعال و منفعل تشکیل شده و  41گویه دارد که  8گویه
آن دروغسنج است .نمرهگذاری هر سؤال بر روی یک پیوستار از صفر
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کرونباخ برای مؤلفه حمایت اجتماعی خانواده  ،7/12دوستان ،7/18
سایرین  7/80و مقیاس حمایت اجتماعی کل  7/00بهدست آمد.
پرسشنامه شخصیتی نئو ( ،)NEOاین پرسشنامه فرم کوتاه پرسشنامه
شخصیتی  NEOPI-Rاست که توسط کاستا و مککری در سال
 1058ارائه شد و شامل پنج خردهمقیاس روانرنجورخویی ،برونگرایی،
گشودگی به تجربه ،توافقگرایی و وجدان است .فرم کوتاه این پرسشنامه
شامل  17سؤال است .اجرای این آزمون از نظر هزینه و زمان مقرون به
صرفه است مقیاسهای آن از اعتبار باالیی برخوردارند و همبستگی بین
مقیاسها زیاد است و از همه مهمتر این آزمون بر خالف سایر
آزمونهای شخصیتی ،انتقادات کمتری بر آن وارد شده است .این آزمون
در ایران هنجاریابی شده و روایی و اعتبار آن تأیید شده است [.]41
میزان اعتبار پرسشنامه در این پژوهش با استفاده از روش آلفای
کرونباخ برای مؤلفه روانرنجوری  ،7/17برونگرایی  ،7/11تجربهپذیری
 ،7/11توافقپذیری  7/01و با وجدان بودن  7/52بهدست آمد .پس از
هماهنگیهای الزم با معاونتهای جوانان هالل احمر استانهای
آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی ،کرمان و همچنین مشاور محترم
ریاست سازمان جوانان هالل احمر ،روند اداری برای اجرای این پژوهش
انجام شد .پس از هماهنگی و تشکیل جلسه با حضور شرکتکنندگان،
یکی از پژوهشگران در مورد هدف پژوهش و نحوه همکاری و تکمیل
پرسشنامهها توضیحاتی ارائه داد .سپس بعد از کسب رضایت و آگاهی
جهت همکاری و حضور در پژوهش ،و دادن اطمینان به شرکتکنندگان
جهت محرمانه ماندن اطالعات ،پرسشنامهها در اختیار آنها قرار گرفت.
ضمناً این پژوهش در اسفندماه  1308روی  215نفر از اعضای هالل
احمر از  0استان کشور که در طرح ملی پیمان (پیشگیری مؤثر از اعتیاد
جهت نشاط اجتماعی) که به میزبانی مراغه و کرمان برگزار گردید و در
آن شرکت کرده بودند ،اجرا شد .دادههای پژوهش با روش تحلیل
همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام و با نرمافزار  SPSS22مورد
تحلیل قرار گرفت.

(کامالً مخالفم) تا سه (کامالً موافقم) است .نمره برش این مقیاس 21
است و کسب نمره  21به باال نشاندهنده مستعد بودن فرد برای گرایش
به مصرف مواد است .روایی سازه و مالکی این مقیاس مناسب گزارش
شده است .همچنین اعتبار مقیاس با روش آلفای کرونباخ  7/07به
دست آمده است که در حد مطلوب است [ .]31در پژوهش دوستیان،
بهمنی ،اعظمی و گودینی [ ]30هم میزان اعتبار  7/51گزارش شده
است .میزان اعتبار برای این پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ
برای مقیاس کل  7/04بدست آمد .پرسشنامه سالمت روان (SCL-
 ،)25: symptom check list-25چک لیست اختالالت روانی یک
ابزار خودگزارشدهی رایج برای سنجش آسیبشناسی روانی است .این
ابزار اختصاصاً برای سنجش آن دسته ناراحتیهای جسمی و روانی
ساخته شده که پاسخدهندگان اخیر تجربه نمودهاند .با توجه به
گزارشهای مختلف مبتنی بر تک بعدی بودن  SCL-90-Rو توصیه
به استفاده از آن به عنوان یک آزمون برای سنجش آسیب روانی عمومی،
به جای یک مقیاس چند بعدی برای سنجش سندرمها یا اختالالت
متعدد ،ساخت یک آزمون کوتاه برای سنجش آسیبشناسی عمومی با
استفاده از  SCL-90-Rبه نظر میرسید و لذا این آزمون فرم کوتاه
آزمون  SCL-90-Rو به اقتباس از این آزمون ساخته شده است [.]35
این آزمون دارای  0عامل شکایتهای جسمانی ،وسواس ،حساسیت
بینفردی ،افسردگی ،اضطراب ،فوبیا و روانپریشی است و نمرهگذاری
آن بر حسب طیف لیکرتی و در پنج مقوله (هیچ ،کم ،تاحدی ،زیاد ،به
شدت) است و کسب نمرههای پایینتر ،حاکی از سالمت روانی باالتر
بوده و کسب نمره باالتر از  18فرد را مشکوک به اختالل روانی نشان
میدهد .همسانی درونی این آزمون در دختران  7/00و در پسران 7/05
و به شیوه بازآزمایی با فاصله زمانی  8هفته در کل نمونه  ،7/05در
نمونه دختران  7/00و در نمونه پسران  7/00به دست آمد [ .]35ضریب
اعتبار محاسبه شده برای مقیاس سالمت روان  7/03بوده است [.]30
دامنه ضرایب همبستگی بین  SCL-90-Rو  SCL-25از  7/57تا
 7/08میباشد .مقدار واریانس تبیین شده توسط این آزمون از کل
آزمون  SCL-90-Rبرابر  48/303درصد است ،یعنی اینکه بعد از
تحلیل عامل آزمون  SCL-90-Rعامل اول به تنهایی  48/303درصد
آن را تبیین کرده است .همبستگی بین  SCL-90-Rو  SCL-25برابر
با  7/08به دست آمده است و همبستگی همه عاملهای SCL-90-R
و  SCL-25معنادار میباشند .بنابراین میتوان گفت که این آزمون یک
آزمون روا و معتبر برای سنجش آسیب روانی عمومی است .میزان پایایی
برای این تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای مؤلفه
شکایتهای جسمانی  ،7/01وسواس  ،7/08حساسیت بین فردی ،7/14
افسردگی  ،7/18اضطراب  ،7/03فوبیا  7/10و روانپریشی  7/18و برای
مقیاس کل سالمت روان  7/50بهدست آمد .پرسشنامه حمایت
اجتماعی ( ،)SSQاین پرسشنامه توسط فیلیپس ( )Philipsو همکاران
( )1051ساخته شده است .ساختار نظری این پرسشنامه براساس
تعریف کوب از حمایت اجتماعی استوار است .این پرسشنامه دارای 23
سؤال است که سه حیطه محیط خانواده ،دوستان و سایرین را در
برمیگیرد .نمرهگذاری این آزمون به صورت چهارگزینهای «بسیار
موافق»« ،موافق»« ،مخالف»« ،بسیار مخالف» است .این ابزار در ایران
هنجاریابی شده و میزان اعتبار آن با روش آلفای کرونباخ  7/50به دست
آمده است [ .]47میزان اعتبار در این پژوهش با استفاده از روش آلفای

یافتهها
میانگین سنی افراد نمونه  23سال بود 41/8 .درصد از حجم نمونه مرد
و  83/8درصد زن بودند .همچنین از نظر وضعیت تأهل  100نفر (52/1
درصد) مجرد و  30نفر ( 10/0درصد) متأهل بودند .از نظر استان محل
سکونت  10/0درصد شرکتکنندگان در پژوهش ساکن گیالن5/3 ،
آذربایجان شرقی 17/1 ،اردبیل 20/8 ،آذربایجان غربی 5/0 ،زنجان،
 18/1کرمان و  11/0درصد ساکن استان هرمزگان بودند .از نظر
تحصیالت اکثریت افراد نمونه ( 02/8درصد) لیسانس بودند و از نظر
نسبت زبان  30/1درصد آزمودنیها به زبان فارسی 31/0 ،درصد به زبان
آذری 15/5 ،درصد به زبان کردی صحبت میکردند و  1/0درصد هم
وضعیت زبان را مشخص نکرده بودند .در جدول  1آمار توصیفی و
ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش ارائه گردیده است .همانطور که
در جدول  1مشاهده میشود ،،میانگین نمرات آمادگی به اعتیاد
( ،)22/10سالمت روان ( ،)21/01حمایت اجتماعی (،)10/53
روانرنجورخویی ( )27/00و توافقپذیری ( )80/52میباشد .همچنین
نتایج همبستگی پیرسون نشان میدهد که سالمت روان با آمادگی به
اعتیاد رابطه مثبت معناداری دارد (الزم به ذکر است ،تفسیر نمره
گذاری نمرات سالمت روان به این صورت است که هرچقدر نمرات
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وجود دارد ( .)P ≤ 7/71همچنین بین توافق پذیری و آمادگی به اعتیاد
رابطه منفی معناداری وجود دارد (.)P ≤ 7/71

افزایش یابد ،سالمت روان کمتر است) ( .)P ≤ 7/71بین حمایت
اجتماعی و آمادگی به اعتیاد رابطه منفی معناداری به دست آمد (7/71
≤  .)Pرابطه مثبت معناداری بین روانرنجورخویی و آمادگی به اعتیاد

جدول  :1آمار توصیفی و ضرایب همبستگی سالمت روان ،حمایت اجتماعی ،ابعاد شخصیتی روانرنجورخویی و توافقپذیری و آمادگی به اعتیاد
متغیر

میانگین ±انحراف معیار

1

1

آمادگی به اعتیاد

12/48 ± 22/10

-

2

سالمت روان

12/02 ± 21/02

**7/41

3

حمایت جتماعی

0/02 ± 10/53

**-7/32

4

روانرنجورخویی

8/80 ± 27/00

5

توافقپذیری

4/20 ± 20/40

ردیف

**

2

4

3

**-7/31
**

7/48

**-7/34

**

7/42

**7/38

-

-7/34

**-7/81

**7/32

** P >7/71

( ،)1/50حاکی از استقالل خطاها میباشد .یکی از شروط دیگر صحت
رگرسیون خطی ،عدم همخطی متغیرهای پیشبین است و معیار
سنجش این شرط ،عامل تورم واریانس است .چنانچه این عامل عددی
کمتر از  17داشته باشد عدم همخطی متغیرها تأیید میشود [ .]42در
پژوهش حاضر ،عامل تورم واریانس در تمامی متغیرها کوچکتر از 17
است و عدم همخطی تأیید میشود .در جدول  2نتایج رگرسیون گام
به گام مربوط به پیشبینی آمادگی به اعتیاد براساس میزان سالمت
روان ،حمایت اجتماعی و ابعاد شخصیتی روانرنجورخویی و
توافقپذیری ارائه گردیده است.

به منظور بررسی پیشبینی آمادگی به اعتیاد براساس میزان سالمت
روان و حمایت اجتماعی و همچنین ابعاد شخصیتی روانرنجورخویی و
توافقپذیری از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده گردید .قبل از انجام
تحلیل رگرسیون ،نرمال بودن متغیر مالک (آمادگی به اعتیاد) ،استقالل
خطاها و همخطی متغیرهای پیشبین مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
آزمون کلموگروف اسمیرنف با (آماره  7/71و  )P < 7/78نشان از نرمال
بودن متغیر آمادگی به اعتیاد است .طبق آماره دوربین واتسون که
محدوده قابل قبول آن  1/8تا  2/8میباشد [ ،]42در تحقیق حاضر
میزان آن برای متغیرهای پیشبین در پیشبینی آمادگی به اعتیاد

جدول  :2نتایج رگرسیون گام به گام پیشبینی آمادگی به اعتیاد براساس سالمت روان ،حمایت اجتماعی ،روانرنجورخویی و توافقپذیری
شاخصها
متغیر پیشبین

2

ss

df

Ms

F

P

R

R

رگرسیون

1821/58

1

1821/58

83/22

7/7771

7/41

7/21

باقیمانده

24730/31

101

122/14

37814/21

100

گام اول :سالمت روان

کل
گام دوم :سالمت روان حمایت اجتماعی
رگرسیون

5011/70

2

4488/84

باقیمانده

21183/12

108

111/74

37814/21

100

کل

47/13

7/7771

7/20

7/84

گام سوم :سالمت روان حمایت اجتماعی روانرنجورخویی
رگرسیون

0301/11

3

3132/22

باقیمانده

21110/84

104

170/11

کل

37814/21

100

25/01

7/7771

7/31

7/88

جدول  :3ضرایب رگرسیون گام به گام میزان آمادگی به اعتیاد براساس متغیرهای پیشبین
 Bضریب

خطای معیار

ثابت

15/50

5/52

سالمت روان

7/37

7/70

7/31

متغیر

ضریب بتا

t
2/14

P
7/73

4/88

7/7771

روانرنجورخویی

7/11

7/18

7/20

4/72

7/7771

حمایت اجتماعی

-7/22

7/17

-7/14

-2/11

7/73

میشود ،ضریب بتای استاندارد متغیر سالمت روان (،)B = 7/31
روانرنجورخویی ( )B = 7/20و حمایت اجتماعی ( )B = -7/14است
که به ترتیب پیشبینیکننده متغیر آمادگی به اعتیاد هستند .همچنین
نتایج ضریب تعیین به تفکیک متغیرها نشان میدهد که متغیر سالمت
روان  21درصد ( )R2 = 7/21از واریانس آمادگی به اعتیاد ،متغیر

همانطور که در جدول  2و  3مشاهده میشود ،نتایج تحلیل رگرسیون
گام به گام نشان داد که پیشبینی آمادگی به اعتیاد ،براساس سالمت
روان ،حمایت اجتماعی و ابعاد شخصیتی روانرنجورخویی معنادار است
(.)F = 25/01 ،P ≤ 7/71
این متغیرها در مجموع  31درصد از واریانس آمادگی به اعتیاد را
پیشبینی میکنند ( .)R2 = 7/31همانطور که در جدول  3مشاهده
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روانرنجورخویی ( )R2 = 7/75و حمایت اجتماعی  3درصد از واریانس
متغیر آمادگی به اعتیاد را تبیین میکند.

بحث
همچنین حمایت اجتماعی ادراک شده همانند سپری علیه عود پس از
درمان عمل میکند و پرهیز از مصرف مواد به طور مثبت با دریافت
حمایت اجتماعی در ارتباط است [ .]22بنابراین میتوان گفت وجود
حمایت اجتماعی یا حمایت اجتماعی ادراک شده میتواند هم در
پیشبینیپذیری و هم در درمان و بازگشت به سوی مصرف مواد نقش
داشته باشد.
یافته دوم پژوهش نشان داد که بین سالمت روان و آمادگی به اعتیاد
رابطه مثبت معناداری وجود دارد و سالمت روان میتواند به طور
معناداری آمادگی به اعتیاد را پیشبینی نماید .تفسیر نمره سالمت روان
در پرسشنامه سالمت عمومی به این صورت است که هرچقدر نمرات
افزایش یابد ،سالمت روان کمتر است ،لذا با افزایش نمرات سالمت
روان ،گرایش به اعتیاد در افراد افزایش مییابد .این یافته همسو با
یافتههای پیشین میباشد [.]12-17
بنابراین ،سالمت روانی نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر
جامعه ایفا میکند .سالمت روانی از سوی سازمان بهداشت جهانی به
عنوان یکی از اصول اولیه مراقبتهای بهداشت روانی قلمداد میشود
که به عنوان توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی ،روانی و
جسمی تعریف شده است و به عبارتی میتوان آن را سازگاری مداوم با
شرایط متغیر و تالش برای تحقق اعتدال بین تقاضاهای درونی و الزامات
محیط در حال تغییر قلمداد کرد [ ]45که میتواند نقش مهمی در
گرایش افراد به سوی رفتارهای پرخطر از جمله گرایش به اعتیاد داشته
باشد [.]12
در تبیین این یافته میتوان اذعان داشت که سالمت روان نقش اساسی
در تمام جنبههای زندگی فرد ایفا میکند و چنانچه افراد از سالمت
روان مناسبی برخوردار نباشند و به عبارتی درگیر اضطراب ،افسردگی،
پریشانی و نگرانی باشند برای مقابله با آنها ،سریعترین و کوتاهترین
راهبرد مقابلهای را که اغلب اوقات روش منفی و نامناسبی است انتخاب
مینمایند .به عبارتی ،این افراد اقدام به مصرف مواد ،سیگار و الکل
مینمایند تا از این مشکالت رهایی یابند غافل از اینکه چنین
راهبردهایی کوتاهمدت و اغلب خود زمینهساز مشکالت سالمت روانی
از جمله افسردگی و اضطراب و مشکالت خواب و نگرانی و سایر
مشکالت در زندگی فرد میگردند و فرد را در یک چرخه معیوب گرفتار
میکنند .بر همین اساس چنانچه افراد از سالمت روان مناسبی
برخوردار نباشند به احتمال زیاد گرایش بیشتری به سمت اعتیاد و
مصرف مواد خواهند داشت.
یافته آخر پژوهش نشان داد که بین ابعاد شخصیتی روانرنجورخویی و
آمادگی به اعتیاد رابطه مثبت و بین توافقپذیری و آمادگی به اعتیاد
رابطه منفی معناداری وجود دارد .اما از بین این دو بعد شخصیتی تنها
روانرنجورخویی به طور مثبتی قادر به پیشبینی آمادگی به اعتیاد بود.
این یافته همسو با یافتههای قبلی در این زمینه است [,31 ,37 ,23
.]87 ,40

به طور کلی ،پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش حمایت اجتماعی،
سالمت روان و ویژگیهای شخصیتی (روانرنجورخویی و توافقپذیری)
در پیشبینی آمادگی به اعتیاد انجام شد .یافته اول پژوهش نشان داد
که بین حمایت اجتماعی با آمادگی به اعتیاد رابطه منفی و معناداری
وجود دارد و حمایت اجتماعی میتواند به طور معناداری آمادگی به
اعتیاد را پیشبینی نماید .این یافته همسو با پژوهشهای پیشین است
[ .]41-43 ,15 ,10نتایج مطالعه اشرفی حافظ و همکاران [ ،]44نشان
داد که افرادی که از حمایت اجتماعی خانواده و دوستان برخوردارند
میزان عود به اعتیاد کمتری دارند و افزایش حمایت اجتماعی از سوی
خانواده با میزان عود کمتر ارتباط دارد .نتایج مطالعه روشن قیاس و
همکاران [ ]41هم نشان داد که عوامل اجتماعی نقش مهمی در گرایش
به اعتیاد دارند به گونهای که میتوان گفت افزایش احساس پیوستگی
یا تعلق به جامعه و میزان پایبندی فرد به هنجارهای پذیرفته شده
اجتماعی ،موجب کاهش گرایش به اعتیاد میشود .همچنین ،نتایج
مطالعه نیکوی کوپس و همکاران [ ]48نشان داد که بین پسخوراند
اجتماعی و مقایسه اجتماعی با گرایش به اعتیاد رابطه مثبتی وجود
دارد و همچنین بین همنشینی با همساالن بزهکار و گرایش به اعتیاد
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .براساس این نتایج میتوان گفت
که نبود حمایت اجتماعی یا حمایت اجتماعی منفی میتواند باعث
گرایش افراد به سوی مصرف مواد و اعتیادپذیری گردد.
در تبیین این نتایج میتوان گفت که اصوالً اعتیاد و گرایش به مصرف
مواد در بافت اجتماعی رخ میدهد و تقریباً تمامی کسانی که درگیر
مصرف مواد شدهاند قبل از مصرف در محیطی ناسالم و با افرادی
معاشرت داشتهاند که به فرد درخواست مصرف دادهاند []40 ,48 ,22
حمایت اجتماعی در برگیرنده سه نوع حمایت مثبت از سوی خانواده،
دوستان و دیگران مهم در زندگی فرد است و چنانچه فرد از مجموع
این حمایتها یا یکی از آنها محروم شود ،احتمال گرایش به سوی
مصرف مواد در فرد افزایش مییابد .همچنین ،میتوان گفت که اعتیاد
یک مسئله خانوادگی است و هنگامی که خانواده یا یکی از وابستگان
دچار سوء مصرف مواد میشوند ،استرس باالیی را تجربه میکنند .در
این شرایط ،خانواده به عنوان یک واحد جهت کسب مجدد ثبات و
تعادل ،راهبردهای مقابلهای پیچیدهای اتخاذ میکند و به دنبال کسب
حمایت اجتماعی میباشد که ممکن است در مزمن شدن سوء مصرف
نقش داشته باشند .آگاهی از این فرایندها و ارزشیابی تعامالت میان
عضو مصرفکننده و سایر اعضای خانواده منجر به فهم نقش پویایی
ناکارآمد خانوادگی در علتشناسی ،نوع مصرف و پیشرفت آن میشود
[ .]40از سوی دیگر ،با توجه به نظریههای اجتماعی و رفتاری ،از بعد
عوامل اجتماعی تاثیرگذار در گرایش به اعتیاد ،دوستان و همساالن را
به عنوان عامل عمده گرایش به سمت رفتارهای مخاطرهآمیز و ناسالم
میدانند [ ]43همچنین ،تحقیقات نشان میدهند تعداد رفتار انحرافی
در بین افرادی که دو نفر یا بیشتر دوست منحرف دارند 47 ،درصد
بیشتر از افرادی است که هیچ دوست منحرفی نداشتهاند [.]48

13

نشریه روان پرستاری ،دوره  ،6شماره  ،6بهمن و اسفند 7931

میباشد ،ضروری است .از سویی دیگر عالوه بر اهمیتی که موضوع
اعتیاد برای کل جامعه دارد ،نتایج این مطالعه میتواند مورد استفاده
مراکز و سازمانهایی قرار بگیرد که مستقیماً با معضل اعتیاد درگیر
هستند (همچون سازمانهای آموزش و پرورش ،دانشگاهها ،نیروی
انتظامی ،مراکز درمان اعتیاد ،بهزیستی و غیره) .همچنین میتوان
مطالعه درباره مشکالت مواد برای کسانی که در مراکز بهداشتی-
درمانی و یا پیشگیری فعالیت دارند را رواج داد و تسهیل کرد و خدمات
اطالعاتی به مراکز بهداشت روانی ،مددکاران اجتماعی و نیروهای
انتظامی ارائه کرد و از این طریق ،رویکردهای مناسب به منظور
تأثیرگذاری بر جامعه در جهت کاهش آمادگی به اعتیاد اتخاذ کرد.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به نوع روش پژوهش اشاره
کرد که به تبع از نظر تعیین روابط علت و معلولی محدودیت دارند.
همچنین از آنجا که این پژوهش در یک گروه خاص از جوانان (اعضای
جمعیت هالل احمر) انجام شده است ،در تعمیم نتایج به سایر گروهها
باید احتیاط کرد .پیشنهاد میشود در مطالعات آتی به متغیرهای
دیگری که میتوانند زمینهساز گرایش افراد به اعتیاد باشند از جمله
هیجانات ،افکار و باورهای افراد توجه نمود .نقش حمایت اجتماعی را از
جنبههای دیگر همچون عاطفی ،مدرسه ،رسانهها و غیره در رابطه با
آمادگی به اعتیاد بررسی نمایند .ضمناً استفاده از روشهای پژوهش
مقطعی و طولی بهتر میتواند تبیینکننده عوامل زمینهساز گرایش افراد
به اعتیاد باشد.

گرچه بر عوامل اجتماعی در گرایش به مواد مخدر و اعتیادپذیری تاکید
زیادی میشود ،اما سوء مصرف مواد با فرایندهای شخصیتی نیز در
ارتباط میباشد و در واقع ویژگیهای شخصیتی و خلق و خو ،به عنوان
مرکز سازه برای درک تفاوتهای فردی ،طبیعی و پاتولوژیک در نظر
گرفته میشوند [ .]81بنابراین صفات شخصیتی ریسک فاکتورهای
مهمی در فرضیههای سببشناسی اختالل مصرف مواد هستند [-82
.]84
در تبیین این نتایج میتوان بیان داشت که ویژگیهای شخصیتی یک
فرد از بنیادیترین ابعاد وجودی فرد هستند که از لحظه تولد در فرد
وجود دارند و با گذشت زمان و متأثر از محیط و اطرافیان فرد دستخوش
تغییراتی میشوند .برخی از ویژگیهای شخصیتی افراد مثبت و برخی
منفی هستند .افرادی که ثبات چندانی ندارند و به عبارتی ،تمایل برای
تجربه اضطراب ،پرخاشگری ،افسردگی ،کمرویی ،تکانشوری و
آسیبپذیری دارند ،دارای ویژگیهای شخصیتی منفی هستند که آنها
را تحت عنوان افراد روانرنجور میشناسند و افراد دارای این بعد
شخصیتی ،گرایش بیشتری به سمت تجربه رخدادهای منفی و
اعتیادپذیری دارند ،از سوی دیگر ،اعتماد ،رکگویی ،نوعدوستی،
همراهی ،تواضع و دلرحم بودن از ویژگیهای مثبت شخصیتی میباشد
که در اصطالح روانشناسی با عنوان توافقپذیری شناخته میشود و
افرادی که از چنین ویژگیهایی برخوردار هستند بهتر میتوانند با
شرایط و دشواریهای زندگی سازگار شده و در نتیجه احتمال
رویآوردن به تجربه مصرف مواد و اعتیادپذیری در آنها کمتر است.

سپاسگزاری
این پژوهش برگرفته از طرح پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه
عالمه طباطبائی با همین عنوان است .بدینوسیله پژوهشگران از کلیه
کسانی که در انجام پژوهش مشارکت نمودند ،مخصوصاً سازمان جوانان
هالل احمر ایران ،سپاسگزاری مینماید.

نتیجهگیری
به طور خالصه نتایج این پژوهش نشان داد که عواملی همچون سالمت
روان ،حمایت اجتماعی و ویژگیهای شخصیتی نقش کلیدی در
پیشبینی آمادگی به اعتیاد در افراد دارند و لزوم توجه به این عوامل
در برنامههای پیشگیری به خصوص در سازمان جوانان هالل احمر ایران
که در امر پیشگیری از اعتیاد در حال برگزاری برنامههای متفاوتی

تضاد منافع
هیچگونه تعارض منافعی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.
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