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در دهههای اخیر شــیوع اعتیاد یا وابســتگی به مواد در جمعیت جهان رو به فزونی بوده است .این فزونی در

جمعیت جوان بیشتر و چشمگیرتر بوده است .آثار سوء مصرف مواد بر فرد ،خانواده و جامعه بر کسی پوشیده
نیست ،به طوری که هر سال هزینههای سنگینی را بر اقتصاد کشورها تحمیل میکند .این همه در حالی است که

روشهای درمانی جهت مقابله با اعتیاد چندان راه به جایی نبرده است و امروزه فرض بر آن است که پیشگیری
از اعتیاد آســانتر از درمان آن اســت .اعتیاد را می توان یک بیماری جســمانی -روانی -اجتماعی دانست که

در شــکل گیری آن زمینه های پیش اعتیادی متعددی نقش اساســی ایفا می کنند .شناسایی این عوامل در قشر

جوان و دانشجو می تواند در کنترل و پیشگیری از ابتال به آن موثر باشد .هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش
ویژگیهای شخصیتی (روان رنجوری ،توافق) هیجان خواهی ،ناگویی خلقی و سبک های مقابله ایی به عنوان
پیش بین های آمادگی به اعتیاد در دانشــجویان دانشگاه فردوسی مشــهد میباشد .جامعه این پژوهش را کلیه

دانشــجویان مقطع کارشناســی و کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در ســال تحصیلی  90-89تشکیل
می دهد .از بین دانشــجویان این دانشــگاه به شیوه در دسترس تعداد  205نفر با اســتفاده از پرسشنامههای فرم
کوتاه پنج عامل شــخصیت ( ،)NEO-FFIهیجان خواهی آرنت ،سبک های مقابله با استرس پارکر و اندلر،

 -1کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز
 -2نویسنده مسئول ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
خوراسگان،اصفهان
Email:vatankhah.mohamad@yahoo.com
 -3عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
 - 4کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت جام
 -5کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،مدرس دانشگاه پیام نور ،اسالم آباد غرب

ناگویــی خلقــی تورنتو و مقیاس ایرانی آمادگی به اعتیاد مورد آزمون قرار گرفتند .دادههای بدســت آمده به

روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که صفات شخصیتی
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روان رنجوری و توافق و همچنین ناگویی خلقی و ســبک های مقابله با اســترس هیجان مدار و مســئله مدار با

آمادگــی به اعتیاد رابطه مثبت و معنــاداری دارند .عالوه بر این ،دو ویژگی روان رنجوری و ناگویی خلقی به

ترتیب وابسته ترین ویژگیها با آمادگی به اعتیاد کل و دو عامل آن بودند .همچنین همبستگی چندگانه روان

رنجوری ،توافق هیجان خواهی ،ناگویی خلقی و ســبک های مقابله با اســترس هیجان مدار و مســئله مدار با
آمادگی به اعتیاد و دو عامل فعال و منفعل آن معناداری بود .به عبارت دیگر 25 ،درصد از واریانس آمادگی
به اعتیاد به طور کل 39 ،درصد از آمادگی فعاالنه به اعتیاد و  60درصد از آمادگی منفعالنه به اعتیاد توســط
متغیرهای پیش بین ذکر شده قابل تبیین است.

واژه های کلیدی :آمادگی به اعتیــاد ،روان رنجوری ،توافق ،هیجان خواهی ،ناگویی خلقی ،ســبک

مقابله با استرس
مقدمه

در دهههای اخیر شــیوع اعتیــاد در جمعیت جهان رو به فزونی بوده اســت .این فزونی در

جمعیت جوان که بیشــترین گرفتاران دام اعتیاد را تشکیل میدهند ،بیشتر و چشمگیرتر بوده
است .آمارهای منتشر شده در کشورمان بیش از دو میلیون نفر را گرفتار اعتیاد و شش میلیون
نفر را مصرف کننده تفننی گزارش میکنند (رادی و رضایی 2001 ،به نقل از شرق ،شکیبی،

نیســاری و آلیلو ،)1390 ،اما این تعداد بســیار خوش بینانه به نظر میرسد .آثار سوء مصرف

مواد بر فرد ،خانواده و جامعه بر کسی پوشیده نیست ،به طوری که هر سال هزینههای سنگینی
را بر اقتصاد کشــورها تحمیل میکند .این همه در حالی اســت که روشــهای درمانی جهت
مقابله با اعتیاد چندان راه به جایی نبرده است .با توجه به گستردگی دامنه شیوع اعتیاد امروزه

فرض بر آن اســت که جلوگیری از مبتال شــدن افراد به سوء مصرف مواد و پیشگیری از آن

آســانتر از درمان این اختالل اســت (بتوین و بتوین .)1992 ،1اعتیاد را می  توان یک بیماری
جسمانی -روانی -اجتماعی دانست که در شکل گیری آن زمینه  های پیش اعتیادی متعددی
نقش اساســی ایفا می کنند (گالنتر .)2006 ،2شناســایی این عوامل در قشــر جوان و دانشجو

می تواند در کنترل و پیشگیری از ابتال به آن موثر باشد.

1- Bovtin
2- Galanter

در جامعه ما به ظاهرکمتر کســی اســت که با آســیبهای فردی ،خانوادگی ،اجتماعی و

اقتصادی اعتیاد آشــنا نباشــد اما علی رغم این آشنایی دامنه گســترش آن رو به فزونی است.
این بالی خانمان ســوز فرد مبتال ،خانواده ،شــبکه سالمت ،دســتگاه های اجرایی ،نظارتی و

حدود یک ســوم درآمد ملی کشــور صرف هزینه مواد مخدر میشــود (هاشمی ،2004 ،به

نقــل از صاحب الزمانی و همکاران .)1388 ،افراد گرفتار اعتیاد نســبت به افراد عادی و حتی
قاچاقچیــان این مواد از کمترین ســامت روانــی برخوردارند و بیشــترین تنیدگی را تحمل
میکنند (ســهرابی .)1383 ،با توجه به گستردگی دامنه شیوع اعتیاد امروزه فرض بر آن است

که جلوگیری از مبتال شدن افراد به سوء مصرف مواد و پیشگیری از آن آسان تر از درمان این
اختالل است (بوتین و بوتین .)1992 ،به همین منظور توصیه میشود به طور ادواری به بررسی

علــل گرایش و ابتال به مصرف مواد بخصوص در قشــر جوان صورت گیرد (اله وردی پور،
فرهادی نسب ،بشیریان و محجوب .)1386 ،اعتیاد را می توان یک بیماری جسمانی -روانی-
اجتماعی دانســت که در شــکل گیری آن زمینه های پیش اعتیادی متعددی نقش اساسی ایفا

می کنند (گالنتر .)2006 ،شناســایی این عوامل می تواند در کنترل و پیشــگیری از ابتال به آن
موثر باشد .متغيرهاي پيش بين اعتیاد به مواد مخدر را میتوان به چهار دسته تقسيم کرد:
 -1محيط فرهنگي -اجتماعي،
 -2عوامل بين شخصي،

 -3عوامل رواني -رفتاري،

 -4عوامل زيستي -ژنتيكي (نيوكام و ريچاردسون.)2000 ،

اما شــاید بتوان مهمترین عوامل مســتعد کننده افراد به اعتیاد را عوامل فردی و شــخصیتی

دانســت به طوری که چنین عواملی میتواند ســایر عوامل را تحت تاثیر قرار دهد .به عنوان
مثال ،فردی با یک ویژگی شــخصیتی خاص ممکن اســت به خودی خــود در مقابل عوامل
محرک محیطی در جهت وابســتگی به مواد بســیار حساس تر باشد و یا در مقابل عواقب آن
ترس و نگرانی کمتری داشته باشد.

رابطــه بین صفات ،ویژگیها و عوامل مســتعد کننــده اعتیاد و رفتارهــای اعتیاد گونه در

پژوهش های بســیاری مورد بررســی قرار گرفته اســت به طور نمونه در پژوهشــی که فرنیا،
خواجه موگهی ،شــانه ســاز و پاک سرشــت ( ،)1385انجام دادند به این نتیجه رســیدند که

رابطه ویژگیهای شخصیتی هیجان خواهی ،ناگویی خلقی و سبک های مقابله ایی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

قضایی کشــور را متحمل هزینههای اقتصادی و غیر اقتصــادی فراوانی میکند .به طوری که
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افراد وابســته به مواد افیونی شیوه های مقابله ناســازگارانه ایی دارند که با استرس های زیادی
که متحمل می شــوند و نیز خطر تضعیف ســامت عمومی آنان در ارتباط است .فرانکویس،
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آریوکامبــم و تیگنول )2000( 1ویژگیهای شــخصیتی را یکی از پیــش بینهای قوی اعتیاد
معرفی میکند که با اســتفاده از آنها میتوان اســتعداد اعتیاد افراد مورد بررسی قرار داد .در

این میان صفات شــخصیتی روان رنجورخویــی و توافق می تواند در به عنوان پیش بین های

رفتارهای اعتیادی در نظر گرفت .روان رنجوری یک صفت شــخصیتی است که افراد واجد
آن غالباً نگران ،مضطرب و افســرده بوده و خلق شــان در نوســان اســت ،احتماالً در خواب
مشــکل دارند و از اختالل های روان تنی بسیاری در رنج هستند .این افراد بسیار هیجانی بوده
و در مقابل محرک های محیطی ،واکنش شــدیدی نشان میدهند (مک کرا و کاستا1992 ،؛

به نقل از عبداهلل زاده .)1386 ،همچنین توافق نشــانگرجهت گيري اجتماعي و جامعه پســند

در مقابل نگرش خصمانه نســبت به ديگران اســت كه ويژگيهايي مانند نوع دوستي ،خوش
قلبي ،اعتماد و فروتني را شــامل مي شــود (جان و سریواســتاوا 1999 ،به نقل از جوشن لو و
همکاران .)1389 ،یکی دیگر از متغیر های مرتبط با اعتیاد سبک های مقابله با استرس است.

سبک های مقابله ،تالشها و کوششهاى شناختى و رفتارى است که براى مديريت الزامات

بيرونى و درونى که تنشزا و فراتر از منابع شخصى تلقى مى شود ،صورت مى گيرد و هدف

آن از بين بردن ،برطرف کردن ،به حداقل رســاندن و يا تحمل استرس است .اين تالشها ،يا
به صورت انجام فعاليت يا کارى اســت و يا به شکل فعاليتهاى ذهنى و روانى مى باشد .در
مطالعه ای که توســط ویلز ،ســندی و یاگر )2001( 2به نقل از فرنیا و همکاران ( )1385انجام

شده است ،نتایج نشان دهنده آن بود که نوجوانان مصرف کننده (الکل ،تنباکو و ماری جوانا)
به جای استفاده از شیوه های مقابله ایی سازگارانه حل مسئله به روش های ناسازگارانه اجتنابی

و هیجانی و نیز معلق نگهداشــتن موضوع روی می آورند .به طور کلی تصور بر این است که
توافق یافتن و کنترل هیجانات دردناک ناشی از فشارهای روانی در افراد مستعد اعتیاد به دلیل

روش های مقابله ایی ناســازگارانه امری است دشوار و عدم توانایی مقابله صحیح و باکفایت

موجب بروز و تشدید احساس فقدان کنترل بر زندگی و کاهش اعتماد به نفس و گرایش به

رفتارهای غیر انطباقی نظیر ســوء مصرف مواد می گردد (وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

پزشــکی با همکاری ســتاد مبارزه با مواد مخدر .)1381 ،بال ( )2005به بررسی رابطه صفات
1- Franques, Aurriacombem & Tignol
2- Wills, Sandy & Yaeger

شــخصیتی ،مشکالت و اختالالت در جهت ایجاد داللتهایی برای مصرف مواد پرداخت و
به این نتیجه دست یافت که بین راهبردهای مقابلهای ضعیف و شیوه های حل مسئله نامناسب

با مصرف مواد رابطه وجود دارد .همچنین آرمالی ،کارنی ،تنن ،آفلک و انیل ( )2000به نقل
حاکی از آن بود که کمبود راهبردهای مقابله ای انطباقی و انتظار مثبت در مورد مواد به طور
مستقل و اشــتراکی مصرف مواد را تشویق می کند .از دیگر متغیرهای فردی که با رفتارهای

اعتیادی می تواند رابطه داشته باشد هیجان خواهی است .هیجان خواهی به معنی صفتي است
كــه با نياز به احساســات و تجارب متغير ،تازه و پيچيده و نيز خطركردن براي كســب چنين

تجاربي تعريف مي شــود (زاکرمن1979 ،؛ به نقل از فتحــی و مهرابی زاده هنرمند.)1387 ،
هیجان خواهــی را می توان به عنوان یک متغیر مرتبط با رفتار اعتیادی در نظر گرفت .هیجان

خواهــی را می تــوان به عنوان تمایل فرد به جســتجوی هیجان ها و تجربیــات جدید ،متنوع،
پیچیده و شــدید و اشتیاق نســبت به خطر پذیری برای کسب تجارب تعریف کرد (زاکرمن

 .)1994ایمز ،زاک و استیســی ( )2002به نقل از عشــرتی ( )1389عنوان می کنند که هیجان
خواهی باال با احتمال بیشــتر رفتارهای پرخطر (مثل ســوء مصرف مــواد) برای ارضاء هیجان
خواهی یا درگیری دربه دست آوردن برون دادهای مطلوب رابطه دارد.

یکی از مفاهیمی که به تازگی وارد حوزه روان شناسی شده است .الکسی تایمیا است ،این

اصطالح اولین بار توسط سیفنور ( )1970جهت مشخص کردن افرادی که فقدان ظرفیت بارز

در تشخیص و ابراز کالمی هیجانات بدون علت فیزیکی دارند ابداع شد .از آن زمان الکسی

تایمی موضوع پژوهش های بسیاری قرار گرفته است .چرا که الکسی تایمی می تواند به ایجاد
مشــکالتی در روابط بین فــردی ،انطباق با هیجانات مختلف ،حوادث اســترس آور زندگی

آسیب پذیری بیشتر فرد در برابر آنها منجر شده ،به عالوه می تواند در استفاده از مکانیزم های
مقابله ای نا کارآمد احتمال گرایش به سوء مصرف مواد و الکل را افزایش دهد (ون رسوم و
همکاران به نقل از فتاحی نیا .)1388 ،فریبرگر ( )1997به نقل از پرســلی و همکاران ()2003

معتقد اســت که الکســی تایمی می تواند به عنوان یک صفت شخصیتی دائمی عامل پر خطر
در رشد شکایات روان تنی ،روان پزشکی ،پزشکی هم چون وابستگی به مواد مخدر می باشد.
ناگویی خلقی به یک ســبک شناختی-عاطفی اشاره دارد که نتیجه آن اختالل خاص در بیان

و پردازش هیجانات اســت .ولی معنای حقیقی آن «پریشــانی در توصیف کالمی احساسات»

رابطه ویژگیهای شخصیتی هیجان خواهی ،ناگویی خلقی و سبک های مقابله ایی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

از عشرتی ( )1389به بررسی ارتباط بین راهبردهای مقابله و مصرف مواد پرداختند .نتایج آنها
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است (کتلین ،1998 ،1ترجمه عباس بخشی پور رودسری و شهرام محمد خانی.)1381 ،

با توجه به مطالب بیان شده و از آن جا كه در زمينه شناخت پيش آيندها و عوامل زمينه ساز
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اعتياد در ايران بررســيهاي كمتري انجام شده اســت ،در اين پژوهش درصدد آن برآمديم
تا به بررســي برخي از متغيرهايي كه احتماالً ميتوانند پيش بين وابســتگي به مواد مخدر در
دانشــجویان باشــند ،بپردازيم .از جمله ایــن متغیرها می توان به ویژگیهای شــخصیتی مانند

روانرنجوری و توافق پذیری و صفات دیگری هم چون هیجان خواهی ،سبک های مقابله با
استرس و ناگویی خلقی اشاره کرد.

از این رو هدف از پژوهش حاضر بررســی نقش ویژگیهای شــخصیتی (روان رنجوری،

توافق) هیجان خواهی ،ناگویی خلقی و ســبک های مقابله ای به عنوان پیش بین های آمادگی
به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد میباشد.
روش پژوهش

طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبســتگی ،رگرســیون و مقایســه دو گروه است.

جامعه این پژوهش را کلیه دانشــجویان دانشگاه فردوسی مشهد که در سال تحصیلی 90-89

در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند ،تشکیل می دهد .از بین دانشجویان مقطع کارشناسی
و کارشناسی ارشد این دانشگاه به شیوه در دسترس تعداد  205مورد آزمون قرار گرفتند .دامنه

سنی این دانشجویان بین  18تا  40سال با میانگین  22سال و میانگین تعداد فرزندان هر خانواده
برابر با  4فرزند بود .این دانشــجویان اکثرا ً در دانشــکدههای دانشگاه و خوابگاه های آقایان

مــورد آزمون قرار میگرفتند به طوری که پــس از توضیح عنوان پژوهش ،دلیل و ضرورت
انجــام آن و روش تکمیــل پرسشــنامهها و همچنین رهنمون در مورد ضرورت مشــارکت و
صداقت از آزمودنیها خواســته میشــد در صورت تمایل نسبت به تکمیل پرسشنامهها اقدام

کننــد .به منظور تحلیــل دادهها در این پژوهش از روش های آمــاری توصیفی و آزمونهای
آماری همبستگی ساده پیرســون و رگرسیون چندگانه استفاده شد .دادهها به وسیله نرم افزار

 spssنسخه شانزدهم ،مورد تحلیل قرار گرفتند .ضمناً سطح معنیداری برای آزمون فرضیه ها
برابر  0/05در نظرگرفته شد.

1- Kathleen

ابزار سنجش

فرم کوتاه پرسشــنامه پنج عامل شخصیت ( :)NEO-FFIاین پرسشــنامه  60ماده است و

به وســیله جان (به نقل از داودی )1386 ،ســاخته شــده است .پاسخ هر ســوال در طیف پنج

کرونباخ برای مقیاسهای نورزگرایی ،برونگرایی ،تجربه پذیری ،توافق و وظیفه شناســی از

 0/52تا 0/87متغیر بوده اســت .در این پژوهش از ســواالت دو خرده مقیاس روان رنجوری

1

و توافق 2اســتفاده شده است .داودی ( )1386پایایی این مقیاس را از روش بازآزمایی در پنج

خرده مقیاس آن به ترتیب  0/71 ،0/59 ،0/82 ،0/6و  0/66و روایی سازه آن را در نمونه افراد
سالم شهر اهواز بین  0/28تا  0/70گزارش کرده است.

مقیاس هیجان خواهی آرنت :این مقیاس در ســال  1993توســط آرنــت برای اجتناب از

محدودیتهــای فــرم پنجم زاکرمن در پی کشــف رابطه هیجان خواهی بــا نیاز به تازگی و
شــدت به عنوان دو محور فرعی ســاخته شــده اســت .این آزمون  20گویه دارد و شامل دو
خرده مقیاس میل به تازگی و شدت تجربه حسی می باشد .شیوه نمره گزاری آزمون بر اساس

مقیــاس لیکرت ( =1هرگز تا  =4خیلی زیاد) اســت .خصوصیات روانســنجی این مقیاس در
ایران توســط پوروفایی ( 1376به نقل از ابوالقاســمی و نریمانی )1384 ،گزارش شــده است

ضریــب آلفای کرونباخ آن  0/65و ضریب همبســتگی کل مقیاس آرنــت با مقیاس هیجان
خواهی زاکرمن r=0/41بدست آمد (ابوالقاسمی و نریمانی.)1384 ،

مقیاس ناگویی خلقی تورنتو :3 20-TASاین مقیاس در ســال ( )1986توسط تیلور 4ساخته

شد (به نقل از افشاری )1387 ،و در سال  1994توسط بگبی ،5پارکر 6و تیلور تجدید نظر شد.
بگبی و همکاران دریافتند که در پژوهش اعتباریابی آنها 20-TAS ،واجد سه عامل ساختاری

اســت که با سازه ناگویی خلقی همخوانی داشت .پژوهش های دیگر نیز از این نتایج حمایت
کردند (باخ 7و همکاران1996 ،؛ برسی 8و همکاران ،1996 ،به نقل از افشاری .)1387 ،در این
1- Neurosis
2- Compromise
3- Toronto Alexithymia Scale
4- Taylor
5- Bagbay
6- Parker
7- Bach
8- Bersi

رابطه ویژگیهای شخصیتی هیجان خواهی ،ناگویی خلقی و سبک های مقابله ایی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

ال مخالف تا کامــ ً
درجــه ای لیکــرت از کام ً
ا موافق نمره گذاری میشــود .ضرایب آلفای
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مقیاس ،ســازه ناگویی خلقی در سه زیر مقیاس دشــواری در تشخیص احساسات ،1دشواری

توصیف احساســات 2و تفکر با جهت گیری خارجی 3ارزیابی می شــود .شــیوه نمره گذاری
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ال مخالف تا = 5کام ً
آزمون بر اســاس مقیاس لیکرت (= 1کام ً
ال موافق) اســت .حداقل نمره

آزمودنی در این پرسشــنامه  20و حداکثر آن  100می باشــد .افشاری ( )1387در یک نمونه

 80نفری از دانشجویان پایایی این مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه کرده
اســت .آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  ،0/75برای دشواری در تشخیص احساسات ،0/72

دشــواری در توصیف احساســات  0/72و تفکر با جهت گیری خارجی  0/53بدســت آمد.
افشــاری ( )1387نیز روایی همزمان این مقیاس را با همبســته نمودن نمره کل مقیاس ناگویی
خلقی با مقیاس هوش هیجانی دریک نمونه  80نفری بررســی کرد .نتایج نشــان داد که بین

نمــره آزمودنی ها در این مقیاس با هوش هیجانــی ( )r =-0/47 ،p<0/001رابطه معنی داری

وجود دارد.

پرسشنامه شيوههاي مقابله با استرس :این پرسشــنامه توسط پارکر و اندلر در سال ()1990

به منظور ســنجش شیوه های مقابله با استرس با ســه خرده مقیاس مسئله مدار ،هیجان مدار و

اجتناب مدار و با مجموع  30گویه ســاخته شــده است .شــیوه نمره گذاری آزمون بر اساس

مقیــاس لیکرت ( = 1هرگز تا  = 5خیلی زیاد) اســت .میانگین ضریــب پایایی خرده مقیاس
سه گانه پرسشنامه شیوههای کنار آمدن با استرس در مطالعه قریشی ( )1375معادل 0/81بود.
همچنین در همین پژوهش قریشی روایی آن را مناسب ارزیابی کرد (عشرتی.)1389 ،

مقیــاس آمادگی به اعتیــاد :در این پژوهش از مقیاس ایرانی آمادگی به اعتیاد که توســط

زرگر ( )1385در  41ماده و دو خرده مقیاس آمادگی فعال و آمادگی منفعل نســبت به اعتیاد

ساخته شده است ،استفاده شد .زرگر این پرسشنامه را با توجه به ویژگی های روانی اجتماعی

جامعه ایرانی تدوین و مورد روایابی قرار داده است .نمره گذاری آن بر روی یک پیوستار از

ال مخالفم) تا سه (کام ً
صفر (کام ً
ال موافقم) میباشد .در عامل آمادگی فعال بیشترین مادهها به
ترتیب مربوط به رفتارهای ضد اجتماعی ،میل به مصرف مواد ،نگرش مثبت نســبت به مواد،

افســردگی و هیجان خواهی میباشد و در عامل دوم (آمادگی منفعل) بیشترین مادهها مربوط
به عدم ابراز وجود و افســردگی میباشــند .پایایی آن به روش آلفای کرونباخ  0/90محاسبه
1- Difficulty identification feelings
2- Difficulty describing feelings
3- Externally oriented thinking

شــده است و روایی مالکی و روایی ســازه آن مطلوب برآورد شد (زرگر .)1385 ،همچنین
پایایــی و روایی این مقیاس و عوامل دو گانــه آن در پژوهش زرگر ،نجاریان و نعامی 1387
نیز بسیار مناسب ارزیابی شده است.
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در این پژوهش  205دانشــجو مقطع کارشناســی و کارشناســی ارشــد مورد بررسی قرار

گرفتنــد که از این تعداد  55نفر معادل  26/9درصد را زنان و  115نفر معادل  56/1درصد را
مردان تشکیل میدادند .تعداد  35نفر ( 17درصد) نیز جنسیت خود را مشخص نکرده بودند.

یافتههای توصیفی مربوط به وضعیــت نمرات آزمودنیها در متغیرهای پژوهش در جدول 1
آمده است.

جدول :1شاخصهای آماری متغیرهای پژوهش
میانگین

انحراف
استاندارد

کمترین

بیشترین

آمادگی به آمادگی فعال به اعتیاد
اعتیاد
آمادگی منفعل به اعتیاد

61/61

13/66

25

108

41/40

10/98

10

14

20/20

4/75

33

82

روان رنجوری

21/28

8/19

3

45

توافق

27

4/93

14

39

هیجان خواهی

52/05

6/33

31

70

سبک مقابله هیجان مدار

31/47

6/75

13

48

سبک مقابله مسئله مدار

37/98

5/61

24

53

سبک مقابله اجتنابی

32/43

6/10

15

48

ناگویی خلقی

57/76

8/29

10

33

متغیر

آمادگی به اعتیاد کل

همانطور که در جدول  1آمده اســت میانگین آمادگی به اعتیاد کل در دانشجویان 16/61

و میانگیــن نمرات آنهــا در خرده مقیاس آمادگی فعــال  41/40و در خرده مقیاس آمادگی
منفعل  20/20میباشد.

رابطه ویژگیهای شخصیتی هیجان خواهی ،ناگویی خلقی و سبک های مقابله ایی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

یافته ها

جدول  :2ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پیش بین با متغیر آمادگی به اعتیاد
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متغیر پیش بین

آمادگی به
اعتیاد کل

آمادگی فعال
به اعتیاد

آمادگی منفعل
به اعتیاد

روانرنجوری

**0/44

**0/30

**0/58

توافق

**-0/18

*0/15

*-0/17

هیجان خواهی

0/01

0/01

-0/08

ناگویی خلقی

**0/33

**0/25

**0/35

سبک مقابله هیجان مدار

**0/28

*0/15

**0/45

سبک مقابله مسئله مدار

**-0/23

**-0/20

**-0/20

سبک مقابله اجتنابی

0/11

0/12

0/03

یافتههای جدول  2نشــان میدهد که بیــن تمام متغیرهای پیش بین بــه جز هیجان خواهی

و ســبک مقابلــه اجتنابی با آمادگی به اعتیاد کل و هم چنیــن دو خرده مقیاس آمادگی فعال

بــه اعتیاد و آمادگــی منفعل به اعتیاد آزمودنیهای پژوهش رابطــه معنیداری وجود دارد به
عبارت دیگر با افزایش صفات روان رنجوری ،توافق پذیری ،ناگویی خلقی و همچنین سبک
مقابلــه هیجان مدار خطر آمادگی به اعتیــاد به طور کلی و همچنین خطر آمادگی به اعتیاد به

صــورت جســتجوی فعاالنه و کنجکاوانه اعتیاد و یا منفعل بــودن در برابر خطر ابتال به اعتیاد
باالتر میرود .و از طرف دیگر بین صفت هیجان خواهی و ســبک مقابله اجتنابی با آمادگی
به اعتیاد و زیر مقیاس های آن رابطه معنیداری وجود ندارد.

جدول :3نتیجه تحلیل رگرسیون چندگانه متغیرهای پیش بین با نمره کل آمادگی به اعتیاد
متغیر مالک

آمادگی به
اعتیادکل

متغیرهای پیشبین

β

t

سطح معنیداری

روان رنجوری

0/361

3/894

0/001

توافق

-0/063

-0/959

0/339

هیجان هواهی

0/69

1/042

0/299

ناگویی خلقی

0/136

1/88

0/062

سبک مقابله هیجان مدار

-0/43

-0/515

0/607

سبک مقابله مسئله مدار

-0/164

-2/433

0/016

سبک مقابله اجتنابی

0/111

1/673

0/096

MR= 0/50
RS= 0/254

F= 9/45
P< 0/001

همانطور که در جدول  ،3مشاهده میشود ،همبستگی چندگانه برابر با  0/25است که با F

برابر با  9/45در سطح  P<0/001معنادار است .عالوه بر این ،متغیرهای پیش بین رویهم رفته

 25درصد واریانس آمادگی به اعتیاد را تبیین میکنند .همچنین β ،مربوط به روان رنجوری
آمادگی به اعتیاد کلی دارند.
بحث و نتیجه گیری

هدف از انجام این پژوهش بررســی نقش ویژگیهای شــخصیتی (روان رنجوری ،توافق)

هیجان خواهی ،ناگویی خلقی و سبک های مقابله ای به عنوان پیش بین های آمادگی به اعتیاد
در دانشــجویان دانشــگاه فردوسی مشهد بود .همانطور مالحظه شــد رابطه صفات شخصیتی
روان رنجــوری وتوافــق پذیری با آمادگی به اعتیــاد و عوامل آن معنیدار بــود .این یافته با

نتایج فرانکویس ،آریوکامبم و تیگنول ( ،)2000زرگر ( ،)1387جعفر نژاد ،فرزاد ،شــکری

و مرادی ( )1383و همچنین علیلو و همکاران ( )1388هماهنگ میباشــد .در تبیین این نتایج

میتوان ابراز داشــت که روان رنجوری یک صفت شــخصیتی است که افراد واجد آن غالباً
نگران ،مضطرب و افســرده بوده و خلق شان در نوسان است ،احتماالً در خواب مشکل دارند

و از اختالل های روان تنی بســیاری در رنج هســتند .این افراد بسیار هیجانی بوده و در مقابل

محرک های محیطی ،واکنش شــدیدی نشــان میدهند (مک کرا و کاستا1992 ،؛ به نقل از
عبداهلل زاده .)1386 ،این ویژگی های شــخصیتی می تواند زمینه را برای آمادگی بیشتر افراد

به اعتیاد و سایر رفتارهای پرخطر آماده کند.

بین اســتفاده از ســبک مقابله با اســترس هیجان مدار بــا آمادگی به اعتیــاد رابطه مثبت و

معنیداری وجود داشت که با یافتههای ویلز ،سندی و یاگر ( )2001به نقل از فرنیا و همکاران
( ،)1385بــال ( ،)2005طوفانــی و جوانبخت ( )1381و آرمالی ،کارنــی ،تنن ،آفلک و انیل
( )2000به نقل از عشــرتی ( )1389بابامیری ،وطن خواه و همکاران ( )1391همسو میباشد.
تصور بر این اســت که انطباق یافتن و کنترل هیجانات دردناک ناشــی از فشارهای روانی در

افراد مســتعد اعتیاد ،بدلیل وجود روش های مقابله ای ناســازگارانه امری است دشوار و عدم

توانایی مقابله صحیح و باکفایت موجب بروز و تشــدید احســاس فقــدان کنترل بر زندگی،

کاهــش اعتماد به نفس و گرایش به رفتارهای غیر انطباقی نظیر ســوءمصرف مواد می گردد.

رابطه ویژگیهای شخصیتی هیجان خواهی ،ناگویی خلقی و سبک های مقابله ایی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

و ســبک مقابله مســئله مدار معنیدار شدند .بنابراین این دو عامل نقش مهمتری در پیش بینی
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(وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر،

 ،)1381همچنین در تحقیقات گذشــته تأثیر منفی استفاده از روش های مقابله ای هیجانی در
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دفعات مصرف ،تکمیل درمان و عود در معتادان به کوکائین دیده شــده است (کوزکانانی،1

نیلی  .)1997 ،اما از طرف دیگر رابطه بین ســبک مقابله مســئله مدار بــا آمادگی به اعتیاد و
2

عوامل آن نیز رابطه مثبت و معنیداری بدســت آمد که به نظر نیاز به بررســی بیشتر دارد ،که
در صــورت وجود چنین رابطــهای در نتایج آتی میتوان با انجــام پژوهشهای موردی و یا
آزمایشی به دلیل آن پرداخت.

یکــی دیگر از نتایج این پژوهش این بود که بیــن ناگویی خلقی و آمادگی به اعتیاد و هم

چنیــن دو عامــل آمادگی فعال و منفعــل آن رابطه مثبت و معنیدار وجــود دارد .این یافته با

نتایج ون رســوم و همــکاران به نقل از فتاحی نیا  1388و فریبرگر ( )1997به نقل از پرســلی
و همــکاران ( )2003هماهنگی دارد .اهمیت این یافته از یک ســو بخاطر جدیدتر بودن این
ویژگی و صفت فردی اســت و از سوی دیگر به دلیل تازگی استفاده از آن در مورد سنجش
میزان اســتعداد و آمادگی به اعتیاد میباشــد به طوری که معدود پژوهشــی را میتوان یافت

که به بررســی این ویژگی در زمینه اعتیاد پرداخته باشــد .با توجه به اینکه این ویژگی بعد از
روانرنجوری همبسته ترین ویژگی با آمادگی به اعتیاد و به خصوص آمادگی منفعالنه نسبت
به اعتیاد داشته است ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

امــا جالب توجه ترین نتیجــه و یافته این پژوهش این بود که بر خالف برخی پژوهش های

گذشــته بین هیجان خواهی و آمادگی به اعتیاد و عوامل آن رابطه ای مشــاهده نشــد که این
یافته برخالف یافتههای (زاکرمن  .)1994ایمز ،زاک و استیســی ( )2002به نقل از عشــرتی

( )1389و فتحی و مهرابی زاده هنرمند ( )1387می باشد .شاید یکی از دالیل این عدم تطابق

نتایج پژوهش حاضر با یافتههای آنان اســتفاده از ابزار متفاوت جهت سنجش هیجان خواهی

آزمودنیها و همچنین جامعه و نمونه مورد آزمون متفاوت باشد .اما از سوی دیگر و با توجه
به معناداری رابطه بین سبک مقابله هیجان مدار با آمادگی به اعتیاد کل و عوامل دو گانه آن

با ضریب مناسب ،میتوان گفت هیجان خواهی به تنهایی به عنوان همبسته یا پیش بین اعتیاد
مطرح نیست بلکه در این بین سازکار شناختی و منطقی فرد و راهکار مقابله او با این ویژگی

و هم چنین اســتفاده درست از آن و ارضاء درست این خواسته درونی و روانی (ورزش هایی
1- Kouzekanani
2- Neeley

چون کوهنوردی ،پرش با چتر ،موتور سواری و  ،...استفاده از مواد و یا سایر روش ها) نقش
مهمتری دارد و به همین دلیل ســبک مقابله هیجان مدار با آمادگی به اعتیاد همبسته است در

حالی که هیجان خواهی این همبستگی را ندارد .به هر حال به نظر می رسد نقش این ویژگی

نقش عوامل اجتماعی در گرایش افراد به اعتیاد

به طور کلی اين فرضيه ،فرضيه عمومي يا مورد قبول اكثريت در جهان اســت ،كه طبقات

اجتماعي -اقتصادي پایين ،ميزان بيشــتري از رفتارهاي غير قانوني را نسبت به طبقات متوسط
و بــاال مرتكب مي شــوند .البته برخي اشــاره كرده اند ،كه از آنجایي كــه طبقات پایين ،در
تالش براي رسيدن به اهداف از راه هاي قانوني ،ناكام مي مانند؛ به روش هاي انحرافي براي

رســيدن به آنها متوســل مي شــوند .در این راستا می توان به نظریه «ســببیت اجتماعی» اشاره

کرد که بیان می دارد افراد به این دلیل دچار اعتیاد یا ســایر رفتارهای انحرافی می شــوند که

محیط اجتماعی آنان باعث می شــود .این تئوری اظهار مــی دارد که نقش اجتماع و گروهی
کــه فرد در آن زندگی مــی کند در رفتارهای بهنجار و نابهنجار او اثر گذار اســت .در واقع
حجم وســیعی از پژوهش های انجام شده در زمینه سبب شناسی اعتیاد نقش معاشرت با افراد
آلوده به مصرف مواد مخدر اســت .این یافته ها نشــان دهنده تأثیر عظیم شرایط اجتماعی در
گرایــش افراد به اعتیاد اســت .این در حالی اســت که نظریه رقیب اظهــار می دارد که افراد

دارای رفتارهای منحرف از جمله اعتیاد و گرایش به اعتیاد به این دلیل بیشتر در طبقات پایین
اجتماع به چشــم می خورند که سازوکارهای روانی مناسب و مکانیسم های انطباق کارامدی

در دســترس ندارند .بنابراین این افراد به طبقات فرودســت جامعه تنــزل می یابند .این نظریه

که «تنزل اجتماعی» نام دارد بیشــتر به عوامل روانشناختی و درون فردی تاکید دارد .می توان
یافته های پژوهش حاضر را در راســتای نظریه تنــزل اجتماعی تبیین کرد .بدین گونه افراد به
دلیل ویژگی های شــخصیتی و مزاجی خاص همچون روان رنجوری باال و ســازگاری کم و
عدم دسترســی به سبک های مقابله کارامد به آمادگی بیشــتری برای گرایش به اعتیاد دارند

و در نتیجه می توانند به طبقات پایین جامعه ســقوط کنند .نظریه جامعه شــناختی دیگری که
می توانــد رفتارهای اعتیادی را تبییــن کند نظریه «آنومی اجتماعی» اســت .آنومي اين گونه
پديدار مي شــود كه نظام فرهنگي  /ارزشــي با تبليغ روزافزون ارزش هاي مادي ســبب شده

رابطه ویژگیهای شخصیتی هیجان خواهی ،ناگویی خلقی و سبک های مقابله ایی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

در آمادگی به اعتیاد در قشر جوان و تحصیل کرده نیاز به پژوهش بیشتر دارد.

175

اســت كه تمايل به ارزش ها در توده مردم بيشتر شود و در نتيجه دستيابي با ارزش هاي مادي
و پــول تبديل به يك ارزش و در نتيجه نياز شــود  .اين نياز روز به روز تشــديد مي شــود و
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مردم به دنبال ارضاي آن هســتند ،اما وسايل دســتيابي به اين ارزش با وضع اقتصادي موجود
امكان پذير نيســت .از اين رو ،نوعي احساس ناكامي و سرخوردگي در افراد بوجود مي آيد.

اين احســاس مي تواند فشــاري در جهت انطباق هاي ابداع گرايانه يــا انزواگرايانه -همچون
رفتارهای اعتیادی و سایر رفتارهای انحرافی -باشد .می توان تاثیر آنومی اجتماعی را از طریق
افزایش توانمندی های روان شــناختی افراد و تقویت راهبردهای مقابله با استرس مناسب دفع

کرد .توجه به تفاوت ها و پتانسیل های فردی در جامعه ما امری الزامی به نظر می رسد چراکه
پخش ارزش های عمدتاً مادی در جامعه و تابعیت توده وار مردم از آن منجر به بیگانگی افراد
از خویشتن و در نتیجه گم گشتگی هویت می شود .این همان چیزی است که در روانشناسی

به آن «بیگانگی» گویند .بیگانگی به معنای فاصله گیری از خود ،اســتعدادها و عالیق خویش

اســت .بیگانگی و پوچی که معضل عصر حاضر اســت خود را به اشــکال گوناگون نشــان
می دهد یکی از این اشــکال گرایش به اعتیاد و رفتارهای انحرافی است .در واقع اعتیاد یکی
از مکانیسم های گریز است ،گریز از احساس گناه ناشی از بیگانگی با خویشتن.

یافتههای این پژوهش میتواند موجب درک روشــنتر از اعتیاد و عوامل مستعد کننده آن

شــده و به شــناخت این بیماری کمک کند .عالوه بر این امید اســت ،از این یافتهها در زمینه
پیشــگیری ،درمان و بازتوانی اعتیاد به مواد مخدر به خصوص در جوانان و قشــر دانشــجو
استفاده شود.

محدودیت ها و پیشنهادها

از محدودیت های این پژوهش این اســت که نمونه به صورت در دســترس انتخاب شد .و

شــامل دانشــجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه فردوســی مشهد می شد .بنابراین
پیشــنهاد می شــود که در پژوهش های آتی از نمونه بزرگتری استفاده شود .همچنین با توجه

به یافته های پژوهش و نقش عوامل شخصیتی و محیطی در گرایش افراد به اعتیاد الزم است
که تا حد امکان شرایط محیطی که منجر به گرایش افراد به اعتیاد می شود؛ کنترل شود و به

بازسازی شناختی و تقویت راه های مقابله با استرس در قالب اجرای کارگاه های آموزشی و
تکثیر بروشورهای آموزشی و  ...بر جامعه آسیب پذیر جوان پرداخته شود.
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 سهرابی ،نادره ( ،)1383بررسی میزان سالمت روانی و تنیدگی در معتادان ،قاچاقچیان مواد مخدر و افرادعادی ،مجله روانشناسی.182-173 ،30 ،
 شرق ،علی؛ شکیبی ،علی؛ نیساری ،رقیه؛ آلیلو ،لیال ( ،)1390بررسي عوامل مؤثر بر عود اعتياد از ديدگاهمعتادين مراجعه کننده به مراکز ترک اعتياد اســتان آذربايجان غربي در ســال  ،۸۸مجله پزشکي اروميه،20 ،
(.136-129 ،)2
 -صاحب الزمانی ،محمد؛ آلیلو ،لیال؛ رشیدی ،علی؛ شکیبی ،علی ( ،)1388بررسی خصوصیات شخصیتی

رابطه ویژگیهای شخصیتی هیجان خواهی ،ناگویی خلقی و سبک های مقابله ایی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

به عنوان پیش بین های ناگویی خلقی در دانشــجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ،پایان نامه
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با استفاده از پرسشنامه چند وجهی شخصیتی مینه سوتا ( )MMPIدر معتادین مراجعه کننده به مراکز درمانی
شهر تهران در سال  ،1387مجله پزشکی ارومیه.297-290 ،)4( ،20 ،
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 طوفانی ،حمید؛ جوانبخت ،مریم ( ،)1381مقایســه شــیوههای مقابله ای و نگرش های ناسالم در معتادانمواد مخدر با گروه شاهد غیر معتاد ،مجله اسرار.79-70 ،)1( ،9 ،
 عبداهلل زاده ،بیانه ( ،)1386مقایسهی عوامل شخصیتی ،سبک های حل مسئله و میزان استرس تجربه شدهدر بهنجاران و معتادین ،پایان نامه کارشناسی دانشگاه تبریز.
 عشــرتی ،طیبه ( ،)1389بررسی رابطه ســاختاری برخی عوامل روان شــناختی خطرزا و محافظت کنندهآمادگی به اعتیاد در دانش آموزان سال سوم دبیرستان مشهد ،پایان نامه کارشناسی ارشد بالینی ،دانشگاه شهید
چمران اهواز.
 علیلو ،مجیدمحمود؛ زینالی ،شیرین؛ اشرفیان ،پروانه؛ صمدی راد ،بهرام ( ،)1388بررسی روان رنجوری،بــرون گرایــی و تکانش ورزی و هیجان خواهی در معتادان دارای رفتارهای کم خطر و افراد ســالم ،فصلنامه
علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز.)14( ،4 ،
 فتاحی نیا ،مرضیه ( ،)1388مقایسه ویژگی های شخصیتی ،کمال گرایی ،الکسی تایمی در بیماران مبتال بهسندرم روده تحریک پذیر مراجعه کننده به مطب های گوارش شهر اهواز و افراد سالم با کنترل سالمت روان،
پایان نامه کارشناسی ارشد بالینی ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
 فتحي ،کیهان؛ مهرابي زاده هنرمند ،مهناز ( ،)1387بررسي ميزان افسردگي ،هيجان خواهي ،پرخاشگري،سبكهاي دلبستگي و تحصيالت والدين به عنوان پيش بينهاي وابستگي به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر
اهواز ،مطالعات تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي.45-23 ،)2( ،9 ،
 فرنیا ،مجید رضا؛ خواجه موگهی ،ناهید؛ شــانه ساز ،عبداالمین؛ پاک سرشت ،سیروس ( ،)1385بررسیمقایســه ای استرس ،سبک های مقابله ای و ارتباط آنها با ســامت عمومی درافراد وابسته به مواد افیونی و غیر
وابسته به مواد افیونی ،مجله علمی پزشکی.)1( ،5 ،
 کتلیــن ،ام .کارول ( ،)1998راهنمای عملی درمان شــناختی رفتاری ســوء مصرف مــواد ،ترجمه عباسبخشی پور رودسری و شهرام محمد خانی ( ،)1381تهران :اسپندهنر.
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