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 2 محسن احمدی طهور سلطانی، 1 معصومه بهبودی

 
 

 

 چكيده
کننده مصرف مواد در  بینی تمایل به مصرف مواد بر اساس عوامل خطرساز و محافظت پیشهدف از انجام پژوهش حاضر  :زمینه و هدف
 .دانشجویان بود
هاای آزاد اسایمی واحاد     جامعه آماری عبارت بود از کلیه دانشجویان دانشگاه. همبستگی بود -روش پژوهش توصیفی :هامواد و روش

ناماه عوامال    ای انتخاب، و به پرساش  گیری تصادفی چند مرحله به شیوه نمونه( دختر 141پسر و  161)ها  نفر از آن 013رودهن که تعداد 
افااار   هاای آمااری ضاریم همبساتگی و تحلیال رگرسایون باا اساتفاده از نارم          هاا باا روش   ادهد. کنناده پاساد دادناد    خطرساز و محافظت

SPSS.18 تحلیل شدند. 
و از بین ( p<331/3)دار داشتند  مندی با تمایل به مصرف رابطه منفی معنی کننده خودپنداره و جرأت از بین عوامل محافظت :ها یافته

نظمی محیطی رابطه مثبت با تمایل به  پذیری و بی مواد، تعارضات خانوادگی، دسترسی عوامل خطرساز هیجان خواهی، نگرش نسبت به
نتایج تحلیل رگرسون نشان داد که خودپنداره و نگرش نسبت به مصرف مواد قادر هستند سهم . مصرف مواد رابطه مثبت داشتند

داری  ایل به مصرف مواد در دختران و پسران تفاوت معنیچنین بین تم هم. داری از واریانس تمایل به مصرف مواد را تبیین کنند معنی
 .وجود دارد

از نتایج این پژوهش . فردی و اجتماعی محیطی در این زمینه تأکید کرد فردی، بین پژوهش حاضر بر نقش عوامل درون :گیری نتیجه
 .های آموزشی در زمینه پیشگیری از سوء مصرف مواد استفاده نمود توان جهت تهیه پکیج می
 کننده ساز، عوامل محافظت تمایل به مصرف مواد، عوامل خطر :ی كلیدیها واژه
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 مقدمه
اعتياد و سوءمصرف مواد را بايد يکي از بارزترين مشکالت  

 Bio-Psycho-Social))اجتماعي  –رواني  –زيستي 
به راحتي بنيان زندگي فردي،  تواند که مي( 1-2)دانست 

خانوادگي، اجتماعي و فرهنگي يک فرد و جامعه را سست 
شناسي  امروزه در سبب. نموده و در معرض فروپاشي قرار دهد

 multifactor)مصرف مواد، رويکرد هاي چندعاملي  سوء

approaches )تعاملي -و علي(interactive causal ) به
اند،  مورد توجه قرار گرفتهعاملي  جاي رويکردهاي سنتي تک

مصرف مواد عوامل مختلف را  تر سوء که براي تبيين کامل
ها، شناسايي  پيامد اين بررسي. گيرند همزمان در نظر مي

کننده است، که به  اي از عوال خطر و محافظت مجموعه
-4)دهند  ترتيب احتمال مصرف مواد را افزايش و کاهش مي

3. ) 

 مقالهپژوهشی
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 عوامب   ر ماز و محافظت كننده: تمایب به م رف مواد

رود تحصيالت دانشگاهي به دليل  يرغم اين که انتظار م علي
افزايش سطح آگاهي، توان فکري و موقعيت اجتماعي از 

هايي از قبيل سوءمصرف  کننده در برابر آسيب عوامل پيشگيري
مواد عمل کند ولي متأسفانه آمارها از گسترش روزافزون 
مصرف و سوءمصرف مواد در بين جوانان دانشجو حکايت 

گزارش کردند که Lisa (5 )و  Ruppکنند به عنوان مثال  مي
درصد  54درصد الکل و  98آموزان سيگار،  درصد از دانش 11

کنند و اين ارقام در ميان  داروهاي غيرقانوني مصرف مي
و  Johnston  ،Omalley. شود  دانشجويان بيشتر نيز مي

Bachman (1 ) در بررسي شيوع مصرف مواد در دانشجويان
 43/ 1درصد دانشجويان ، الکل و  4/92آمريکايي دريافتند که 

نشان Slutski (7 )پژوهش . کنند درصد سيگار مصرف مي
 15هاي آمريکا و  درصد از دانشجويان دانشگاه 19داد که 

 Di. درصد از افراد غيردانشجو دچار مصرف الکل هستند

Pietro (9 ) به بررسي فاکتورهاي مرتبط با مصرف حالل و
وي در اين پژوهش . پرداختحشيش در دانشجويان پزشکي 

دانشجوي پزشکي به اين  451اي به حجم  بر روي نمونه
نتايج رسيد که در ميان اين دانشجويان، بعد از الکل، تنباکو، 

گردان  ترين فراواني را داروهاي روان حشيش و حالل، بيش
در واقع اين داروها از جمله داروهايي بودند که در اين . دارند

 .د تحليل قرار گرفتندپژوهش بيشتر مور
به منظور بررسي الگوهاي اجتماعي ( 9)در ايران رضوانيان 

هاي دانشگاه تهران  مصرف مواد در دانشجويان دختر دانشکده
نفر دانشجو بود  478نمونة اين پژوهش . پژوهشي انجام داد

درصد سابقه مصرف سيگار  2/32: که اين نتايج به دست آمد
درصد نيز  3/15مصرف الکل و درصد سابقه  3/9داشتند، 

سابقه مصرف مواد را داشتند، در بين انواع دارو تنها مصرف 
. آور و محرك ذکر شده بود بخش، خواب داروهاي آرام

مواد، در بين  -ترين فراواني مصرف سيگار و الکل بيش
 5/52هاي مختلف مربوط به دانشکده هنر بود که  دانشکده

درصد براي  2/21لکل، درصد ا 3/21درصد براي سيگار، 
مواد تسکين  -بيشترين انگيزه مصرف الکل. داروها بود

و ( درصد 2/31)، اضطراب (درصد 5/32)دردهاي جسمي 

هاي  بين قوميت. ذکر شده است( درصد 2/24)کنجکاوي 
مواد ديده  -ها مصرف الکل مختلف، در بين کردها، ترکمن

ت عنوان در پژوهشي تح( 18)ضرابي و همکاران . نشده است
شناسي مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه گيالن به  شيوع

درصد، الکل  39/21مصرف سيگار با : نتايج زير دست يافتند
درصد، باالترين فراواني را دارا  91/3درصد و مخدرها با  17با 

 .هستند
بر روي دانشجويان ( 11)بررسي کردميرزا و همکاران  

هنر و علوم انساني در هاي پزشکي، فني و مهندسي،  رشته
درصد  3/11دهد که  هاي تهران نشان مي سطح دانشگاه

هاي  درصد دانشجويان رشته 95/9هاي هنر،  دانشجويان رشته
درصد  5درصد دانشجويان فني و مهندسي و  1علوم انساني، 

. اند پزشکي به مصرف مواد اذعان کرده  دانشجويان رشته
دانشگاه علوم  15ي که در هاي دست آمده از بررسي آمارهاي به

پزشکي کشور در مورد شيوع مصرف مواد انجام شد نشان 
درصد و  5/31تا  3/17ي مصرف سيگار  دهد که سابقه مي

 (. 12)درصد بوده است  28تا  2/14مصرف فعلي آن 
الذکرضرورت و فوريت پرداختن جدي به مسأله  آمارهاي فوق

ان دانشجو و مصرف مواد در بين جوانان و به ويژه جوان
هاي الزم براي پيشگيري، مقابله و درمان سوء  ريزي برنامه

از . کند مصرف مواد و عوامل مرتبط با آن را دو چندان مي
جايي که پيشگيري هميشه بهتر از درمان بوده است و  آن

مخارج کمتري براي فرد و جامعه در بر دارد شناسايي عواملي 
کند از اهميت  فا ميکه در شروع مصرف مواد نقش مهمي اي

بااليي برخوردار است، از جمله اين عوامل، عوامل خطرساز و 
هاي مختلف  پژوهش. باشند کننده مصرف مواد مي محافظت

 -کننده اجتماعي سه دسته از عوامل خطرزا و محافظت
در (. 13)اند فردي را شناسايي کرده فردي و بين محيطي، درون

ها در برخي از  هشمحيطي، پژو -خصوص عوامل اجتماعي
دهنده رابطه سوء مصرف مواد با درآمد به  کشورها نشان

باشد، بدين معني که در بين قشر فقير جامعه  مي Uصورت 
باال و در بين قشر متوسط پايين و در قشر مرفه جامعه بيشتر 

نظمي  نشان داد که بي(14)هاي محمدخاني  ، يافته(1)است 
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 و همکارانمعصومه بهبودي 

در . رف مواد مرتبط استطور مستقيم با سوءمص اجتماعي به
دسترس بودن مواد مخدر، کشمکش و ناسازگاري ميان پدر و 
مادر و مصرف مواد به وسيله آنان از ديگرعوامل خطر 

در (. 15)باشند  محيطي مرتبط با مصرف مواد مي -اجتماعي
آمارها نشان . توان به سن اشاره کرد خصوص عوامل فردي مي

سالگي و طيف  11-28 دهد سن شروع اعتياد بين سنين مي
دهند  سال تشکيل مي 19-31سني در معرض خطر را جوانان 

نيز از ( 11)عزت نفس پايين و نبود حمايت اجتماعي (. 12)
توان گفت که عزت  باشند، مي ديگر عوامل خطر فردي مي

نفس پايين و خودپنداره ضعيف يکي از عوامل مهم در 
ودپنداره منفي در باشد و خ رفتارهاي مجرمانه و بزهکانه مي

ها  چنين پژوهش هم(. 17)گرايش جوانان به اعتياد مؤثر است 
اند که نگرش منفي با سوء مصرف مواد رابطه منفي  نشان داده

از ديگر عوامل فردي مؤثر در مصرف (. 19)دارد و بالعکس 
از بين عوامل (. 19)خواهي اشاره کرد  توان به هيجان مواد مي

، (28)توان به سابقه اعتياد در خانواده  فردي مي خطرزاي ميان
در مورد عوامل خطر و . اشاره کرد( 21)هاي دلبستگي  و سبک

هايي  مصرف مواد در ايران، پژوهش کننده سوء محافظت
، اما هيچ يک از (23و  22به عنوان مثال )صورت گرفته است 

هاي ياد شده به بررس عوامل تأثيرگذار در تمايل به  پژوهش
جايي که  د در دانشجويان پرداخته نشده است، از آنمصرف موا

با تعيين عوامل تأثيرگذار در تمايل مصرف دانشجويان به مواد 
توان مبادرت به پيشگيري اوليه در مصرف مواد نمود، اين  مي

پژوهش در صدد است به بررسي اين موضوع بپردازد که آيا 
ها اشاره شد  عوامل تأثيرگذار در مصرف مواد که در باال به آن

مندي، نگرش به مصرف مواد،  ازجمله خودپنداره، جرأت
پذيري که طبق  خواهي، تعارضات خانوادگي و دسترسي هيجان

هاي ذکر شده در باال با مصرف مواد در ارتباط هستند  پژوهش
 بيني کنند يا خير؟ توانند تمايل به مصرف مواد را پيش مي

 

 ها مواد و روش
اين پژوهش از حيث هدف يک پژوهش بنيادي و از نظر 

جامعه . روش يک پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است
آماري پژوهش حاضر را کليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي 

نفر  398حجم نمونة اين پژوهش . داد تشکيل ميرودهن  واحد
دانشگاه، دانشکده، )اي نسبتي  بود که به شيوة تصادفي طبقه

. هاي مختلف انتخاب شدند از دانشکده( گروه، رشته، سال ورود
نحوه اجراي پژوهش به اين صورت بود که با کسب مجوز از 

ها و  هاي مربوطه و انتخاب تصادفي کالس هر يک از دانشگاه
در بين دانشجوياني  ها نامه جلب رضايت اساتيد محترم پرسش

شد و توضيحات الزم  که مايل به پاسخ دادن بودند توزيع مي
ها و محرمانه ماندن  نامه در خصوص پر کردن صحيح پرسش

شد الزم به توضيح است که از بين  ها داده مي اطالعات به آن
نامه که به  پرسش 318نامه توزيع شده در نهايت  پرسش 398

از . ودند براي تحليل انتخاب شدندطور کامل پاسخ داده شده ب
توانست بر روي  هاي ورود به پژوهش که مي جمله مالك

نتايج تأثير بگذارد و کنترل شدند عبارت بودند از عدم سابقه 
سوءمصرف مواد در اعضاي خانواده، در قيد حياط بودن والدين 

هاي خروج  و عدم وجود سابق طالق در خانواده و از مالك
قه وجود بيماري يا مشکل رواني و جسماني پژوهش نيز ساب

عليرغم . ها، سابقه افت تحصيلي و مشروط شدن بود آزمودني
گر  هاي ورود و خروج تعيين شده متغيرهاي مداخله مالك

توانست روي نتايج تأثيرگذار باشد که سعي  ديگري نيز مي
ها را به حداقل کاهش  شده با انتخاب تصادفي دقيق تأثير آن

افزار آماري  هاي پژوهش نيز از نرم ت تحليل دادهجه. دهيم
SPSS.18 استفاده شد. 

 

 ابزار 
 Risk and)کننده  نامه عوامل خطر و محافظت پرسش

protective factors inventory ) (14 :)نامه  اين پرسش
ه منظور ارزيابي عوامل خطرساز ي است که بگريک ابزار غربال

بات الکلي و ساير مواد در مشرو  کننده مصرف سيگار، و حفاظت
تهيه و ( 23)سال توسط محمدخاني 19 -13نوجوانان 
عوامل خطرساز  نامه نسخه اوليه پرسش. شده استهنجاريابي 
با . خرده مقياس بود 23گويه و  125داراي  کننده و حفاظت

هاي اوليه و نتايج تحليل  اين حال، بر اساس تحليل مجدد داده
هاي  ت در معرض خطر، تعداد گويهنامه در جمعي عاملي پرسش

خرده مقياس تقليل يافت که  19گويه و  118 بهنامه  پرسش
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 عوامب   ر ماز و محافظت كننده: تمایب به م رف مواد

 حيطه فردي،را در چهار متغيرهاي مرتبط با مصرف مواد 
در  .دهد مورد ارزيابي قرار ميي و اجتماعاي  ، مدرسهگيخانواد

. شود نامه استفاده مي سؤالي پرسش 118پژوهش حاضر از فرم 
 97/8نامه در پژوهش محمد خاني  ضريب اعتبار اين پرسش

در پژوهش حاضر نيز ضريب همساني  .گزارش شده است
 .به دست آمد 74/8دروني اين مقياس به روش آلفاي کرونباخ 

دن الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر به علت طوالني بو
نامه عوامل  مقياس پرسش 19مقياس از  18مقايس از 

 .کننده استفاده شد خطرساز و محافظت
 

 ها  یافته
نفر  145ها پاسخ دادند  نامه نفري که به پرسش 318از مجموع 

کننده  نفر مرد بودند، ميانگين سني زنان شرکت 114زن و 
و ميانگين سني مردان  71/1و انحراف استاندارد  93/28
و ميانگين کلي سن  91/1با انحراف استاندارد  29/21

نفر  149. بود 73/1با انحراف استاندارد  1/21کنندگان  شرکت
نفر  14، (مرد 181زن و  42)دانشجوي دانشکده فني مهندسي

نفر دانشجوي  97و ( مرد 25زن و  39)دانشجوي علوم پايه 
بيشتر . بودند( مرد 33زن و  14)دانشکده علوم انساني 

کنندگان را دانشجويان مقطع کارشناسي تشکيل  کتشر
نفر در  23، (مرد 142زن و  122)نفر  214دادند يعني  مي

 14زن و  4)نفر ارشد  19، (مرد 9نفر زن و  15)مقطع دکتري 
نفر نيز مقطع تحصيلي خود را  2، دو نفر کارداني و (مرد

 .مشخص نکرده بودند
دهد از بين عوامل  مينشان  1طور که نتايج جدول  همان

مندي با تمايل به مصرف  کننده خودپنداره و جرأت محافظت
ولي کليه عوامل خطر . دار دارند مواد رابطه منفي معني

پذيري و  خواهي، تعارضات خانوادگي، دسترسي هيجان)
دار  با تمايل به مصرف رابطه مثبت معني( نظمي محيط بي

 .دارند
از عوامل خطر ساز و  در ادامه جهت تعيين سهم هر يک

تحليل  محافظت کننده تمايل به مصرف مواد از آزمون
تحليل  رگرسيون به روش اينتر استفاده شد، در ابتدا آزمون

رگرسيون جهت تعيين سهم متغيرهاي محافظت کننده 

مشاهده شده  Fبر اساس اين نتايج ميزان  استفاده شد،
به تمايل به واريانس مربوط % 3و( ≥ P 81/8)دار است  معني

خودکنترلي، )کننده  مصرف مواد، توسط عوامل محافظت
با (  R2 = 835/8)شود  مندي و خودکنترلي تبيين مي جرأت

دار بودن رگرسيون تمايل به مصرف مواد بر  توجه به معني
کننده ضرايب مربوط به معادله  اساس عوامل محافظت

 .ارايه گرديده است 3بيني در جدول  پيش
بين نشان  يون هر يک از سه متغير پيشضرايب رگرس

تواند در حضور  مي( ≥ P 81/8)دهند که تنها خود پنداره  مي
دو متغير ديگر واريانس متغير تمايل به مصرف مواد را تبيين 

 tبا توجه به آمارة ( B= 78/8) ثير خودپندارهأضريب ت. کنند
تواند  مي 99/8دهد که خود پنداره با اطمينان  نشان مي

 . بيني کند يرات مربوط به تمايل به مصرف مواد را پيشتغي
دار است  مشاهده شده معني Fميزان  4بر اساس نتايج جدول 

(881/8 P ≤ ) درصد واريانس مربوط به تمايل به  19و
نگرش نسبت به مواد، )مصرف مواد، توسط عوامل خطرساز 

تبيين ( پذيري ، دسترسيتعارضات خانوادگيخواهي،  هيجان
R = 192/8)شود  مي

2
دار بودن رگرسيون  با توجه به معني(  

تمايل به مصرف مواد بر اساس عوامل خطر ساز ضرايب 
 .ارايه گرديده است 5بيني در جدول  مربوط به معادله پيش

 بين ضرايب رگرسيون هر يک از چهار متغير پيشهر يک از 
( ≥ P 81/8)دهند که تنها نگرش نسبت به مواد  نشان مي

تواند در حضور سه متغير ديگر واريانس متغير تمايل به  يم
 ير نگرش مثبت به موادأثضريب ت. مصرف مواد را تبيين کنند

(47/8 =B ) با توجه به آمارةt دهد که نگرش نسبت  نشان مي
تواند تغييرات مربوط به تمايل به  مي 99/8به مواد با اطمينان 

هر چند که ضرايب همبستگي . بيني کند مصرف مواد را پيش
بين سه متغير ديگر با تمايل به مصرف نسبتا باال هست ولي 
در معادله رگرسيون و در حضور متغير نگرش نسبت به مواد 

داري از واريانس تمايل به مواد را  م معنيقادر نيستند سه
 .بيني کنند پيش

مستقل جهت مقايسه ميانگين نمرات تمايل به  tنتايج آزمون 
 1جدول مصرف در دانشجويان دختر و پسر همانطور که در 
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دار ميانگين نمرات دو گروه  آمده است حاکي از تفاوت معني
 (.p ،383=df ،94/2=t<885/8)باشد  مي

 

 
 كننده و عوامب   ر همبستگ  تمایب به م رف مواد با محافظت. 3جدول

 تمایب به م رف مواد عوامب   ر ماز تمایب به م رف مواد عوامب محافظت كننده 

یر
تغ
م

 

 00/3** هیجان خواهی -61/3** خودپنداره
 03/3** نگرش نسبت به مواد -31/3** جرات مندی

 34/3** تعارضات خانوادگی -30/3 خود کنترلی
 00/3** دسترس پذیری -31/3 پیوند با خانواده
 31/3** بی نظمی محیط -33/3 نظارت خانواده

  90/9>p ،93/9>p 
 

 كننده  الصه تحلیب رگرمیوس تمایب به م رف مواد بر اماخ عوامب محافظت. 9جدول 

منبع 

 واریانس

مجموع 

 مجذورات
Df 

میانگین 

 مجذورات
F 

م ح 

داری  معن  
R R2 SE 

43/1363 رگرسیون  0 16/014  41/0  313/3  133/3  301/3  13/13  

11/31136 باقیمانده  331 61/130       

11/03133 کل  334       

 

 مندی و  ودكنترل  جرأتبین  تمایب به م رف مواد با امتفاده از  ودپنداره،  ضرایب معادله پی . 1جدول 

 ضرایب مدل
  ای 

 امتاندارد

ضرایب 

 امتاندارد
T  داری معن  

40/11 مقدار ثابت  33/6   33/0  33/3  

-03/3 خودپنداره  316/3  103/3-  00/3-  330/3  

مندی جرأت  331/3-  140/3  333/3-  304/3-  100/3  

301/3 خودکنترلی  111/3  331/3  40/1  113/3  

 

 رگرمیوس تمایب به م رف مواد بر اماخ عوامب   ر ماز  الصه تحلیب. 1جدول 

منبع 

 واریانس

مجموع 

 مجذورات
Df 

میانگین 

 مجذورات
F 

م ح 

 معناداری
R R

2
 SE 

63/1014 رگرسیون  4 60/1433  60/11  333/3  430/3  133/3  16/1  

10/31634 باقیمانده  331 43/11       

31/01011 کل  331       

 

 

 

 پی  بین  تمایب به م رف مواد با امتفاده از نگرش نسبت به مواد، ضرایب معادله. 0جدول

 هیجاس  واه ، تعارضات  انوادگ  و دمترم  پذیری 
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 عوامب   ر ماز و محافظت كننده: تمایب به م رف مواد

 ضرایب مدل
  ای 

 امتاندارد

ضرایب 

 امتاندارد
T  داری معن  

10/40 مقدار ثابت  11/4   13/13  33/3  

40/3 نگرش نسبت به مواد  331/3  041/3-  00/1-  333/3  

خواهیهیجان   301/3  110/3  313/3-  164/1  111/3  

344/3 تعارضات خانوادگی  301/3  363/3  334/1  030/3  

پذیری دسترسی  311/3  103/3  304/3  110/3  633/3  

 

 مستقب جهت مقایسه تمایب به م رف مواد در داننجویاس د تر و پسر tنتایج آزموس . 6جدول 

ها شا ص  

 گروه

 T df Sig انحراف امتاندارد میانگین تعداد

33/10 141 دختر  36/1  34/3  030 331/3  

03/16 164 پسر  03/13  

 

 گیری  بحث و نتیجه
بيني تمايل به  هدف از انجام پژوهش حاضر عبارت از پيش

مواد در دانشجويان بر اساس عوامل خطرساز و  مصرف
نتايج پژوهش نشان داد بين خودپنداره و . کننده بود محافظت

کننده با تمايل به  مندي به عنوان عوامل محافظت جرأت
اين يافته بر . داري وجود دارد مصرف مواد رابطه منفي معني

اين نظريه، عامل . اساس نظريه تحقير خود، قابل تبيين است
اصلي در سوء مصرف مواد را به عزت نفس عمومي فرد 

هاي منفي  قرار داشتن مکرر در معرض ارزيابي. داند مربوط مي
و انتقادات ديگران باعث افت عزت نفس، تحقير خود و 

. شود احساس عدم کفايت در برخي صفات مورد پذيرش مي
 تواند زمينه ارتباط نوجوان با آن دسته از همساالن اين امر مي

منحرفي شود که احساس ارزش خود را در وي تقويت 
بنابراين هر چه که خودپنداره افراد باالتر باشد (. 19)کنند  مي

ها با توجه به توضيحات  احتمال تمايل به مصرف مواد در آن
نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که  .باال کمتر خواهد شد

مصرف  کننده ترين عامل محافظت خودپنداره به عنوان مهم
 .باشد مواد مي

خواهي، تعارضات  چنين بين نگرش نسبت به مواد، هيجان هم
نظمي محيطي به عنوان  پذيري و بي خانوادگي، دسترسي

عوامل خطرساز با تمايل به مصرف مواد رابطه مثبت 
 .داري وجود دارد معني

از جمله عوامل خطر در حيطه فردي، داشتن نگرش مثبت به 
ها و  مطالعات انجام شده، بين نگرشبر اساس . مواد است

باورهاي خاص در مورد مصرف مواد و شروع مصرف مواد 
افرادي که نگرش مثبت به مصرف دارند، . رابطه وجود دارد

هاي  در واقع، نگرش. پردازند بيشتر به مصرف آزمايشي مي
کننده زمان شروع مصرف مواد  مثبت درباره مواد، تسهيل

 (.14، 19)هستند 
اند که يکي از عوامل مهم در  ها نشان داده پژوهش

پذيري نسبت به سوءمصرف و وابستگي به مواد و الکل،  آسيب
خواه  افراد هيجان( . 24-21)سطح هيجان خواهي باال است 

پذيري و تکانشگري  به دليل سطح اضطراب پايين و تحريک
هايي مانند مواد افيوني،  باال در هنگام برخورد با محرك

بيني کرده و بيشتر به سمت گرايش  را کمتر پيش خطرات آن
رسد  به نظر مي(. 27) کنند به مصرف مواد تمايل پيدا مي

و  Bancroftخواهي دانشجويان همانگونه که  هيجان
کنند، از يک طرف خطرپذيري در  تصريح مي (29)همکاران 

دهد، به  جهت کسب لذت در دانشجويان را افزايش مي
نواختي  ها در جهت کسب لذت و رفع يک اي که آن گونه
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کنند يا ساير رفتارهاي پرخطر را  مشروب يا مواد مصرف مي
ها خطرات و پيامدهاي  دهند و از سوي ديگر، آن انجام مي
ا را براي خود کم و ناچيز و خيلي گونه رفتاره منفي اين

ها به رغم  کنند؛ مثال آن تر از ميزان واقعي آن ارزيابي مي پايين
گاهي مشروب يا مواد مخدر يا درگيرشدن در  مصرف گاه

رفتارهاي پرخطر جنسي، پيامدها و خطرات آن را براي خود 
با مصرف »ناچيز قلمداد کرده و با افکاري غيرمنطقي نظير 

کنيم تا بعد  حاال مصرف مي»يا « شوم معتاد نمي تفريحي که
خود را در برابر اين خطرات قوي و مصون « ...چه شود

 .پندارند مي
هاي مثبت تمايل به مصرف  تعارضات خانوادگي از همبسته 

کنند  هاي بسياري از اين يافته حمايت مي پژوهش. مواد است
والدين هاي عاطفي  که روابط مطلوب اعضاي خانواده، حمايت

کننده  و دينداري و نگرش مذهبي خانواده از عوامل محافظت
(. 28)باشد  در مقابل گرايش فرزندان به سمت مصرف مواد مي

نشان دادند که ( 19)در پژوهشي خوشابي، مرادي و حبيبي 
بين جو خانوادگي و مصرف مواد مخدر به وسيله پدر و مادر 

ي سالم و همبسته  هداشتن خانواد. دار وجود دارد تفاوت معني
باعث ارضاي نيازهاي مختلف فرد در کودکي شده و 

هاي گوناگوني را که براي برقراري روابط سالم بين  مهارت
در Knyazev (29 ). آموزند فردي و اجتماعي الزم است مي

پژوهش خود دريافت دارابودن ارتباط خوب با پدر و مادر يکي 
رايش به سوءمصرف کننده در گ ترين عوامل محافظت از مهم

جو نامناسب حاکم بر ( 15)و همکاران  Beyer. مواد است
فضاي خانواده را از عوامل خطرساز در مصرف مواد در 

 .دانند فرزندان مي
دسترسي آسان به مواد در محيط اجتماعي در افزايش خطر 

طبق تحقيقات انجام شده، در . مصرف مواد نقش مهمي دارد
کنند مواد مخدر به راحتي در  مدارسي که کودکان فکر مي

دسترس است، با وجود کنترل ساير عوامل، سوء مصرف مواد 
از سوي ديگر ناياب بودن و يا گران بودن . مخدر بيشتر است

مواد و داشتن خدمات حمايتي نيز در کمک به افراد جهت 
نتايج تحليل رگرسيون . (1)اند  اجتناب از مواد مخدر مؤثر بوده

گام حاکي از اين بود که نگرش نسبت به مواد به روش گام به 
کنندگي  بيني از بين عوامل خطرساز مصرف مواد توان پيش

 .باالتري نسبت به ساير متغيرها دارد
از ديگر نتايج پژوهش حاضر اين بود که بين تمايل به مصرف 

داري وجود دارد  مواد در دانشجويان دختر و پسر تفاوت معني
ل بيشتري به مصرف مواد دارند تا به عبارتي پسران تماي

ها نشان داده است که دختران  نتايج اکثر پژوهش. دختران
تري نسبت به مصرف مواد دارند  نسبت به پسران نگرش منفي

و پسران بيشتر از دختران در معرض خطر مصرف مواد قرار 
 (. 38-31)دارند 

نشان داد که دختران ( 32)در تبيين اين موضوع محمدي 
. کنند از پسران مصرف مواد را عملي نادرست تلقي مي بيشتر

هاي اخير نشان داده است که ميزان مصرف مواد  البته پژوهش
در ميان زنان نيز افزايش قابل توجهي داشته و در برخي 

داري  ها با ميزان مصرف مواد در مردان تفاوت معني پژوهش
 (. 33-34)ندارد 

ر به طور افزايشي رسد عوامل خط به طور کلي به نظر مي
کنند، به اين معني که هر چه تعداد اين عوامل  عمل مي

پذيري نيز بيشتر است و هر چه  بييشتر باشد، احتمال آسيب
کننده بيشتر باشد، احتمال خطر کاهش  تعداد عوامل محفاظت

اين اصل محوري را Newcomb (35 )اقدامات . يابد مي
ر، احتمال مصرف روشن کرد که با افزايش تعداد عوامل خط

تأثير ماهيت عوامل  شود ولي اين افزايش تحت مواد بيشتر مي
خطر قرار ندارد بلکه ترکيب عوامل خطر در مقابل تعداد 

در مورد عوامل . عوامل خطر در درجه دوم اهميت قرار دارد
کننده، اين رابطه معکوس است يعني هر چه فرد در  محفاظت

ري قرار گيرد، احتمال ي بيشت کننده معرض عوامل محفاظت
 .  شود مصرف مواد در او کمتر مي

از جمله نقاط قوت پژوهش حاضر اين بود که بر خالف 
هاي پيشين که به شناسايي عوامل تأثيرگذار در  پژوهش

اند پژوهش حاضر به  مصرف مواد در افراد معتاد پرداخته
بيني تمايل به مصرف به کمک عوامل خطرساز و  پيش
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اي مصرف  گونه ماده روي دانشجوياني که هيچ کننده محافظت
 .اند متمرکز شده است نکرده

شناسي مصرف مواد  هايي که در مورد سبب عليرغم تالش
صورت گرفته است، بايد متذکر شد افرادي که دچار 
سوءمصرف مواد هستند در يک الگوي خاص رواني و 

مل گيرند بلکه اين پديده ماحصل تعامل عوا اجتماعي قرار نمي
هايي که در  مختلف و متعدد است، از اين رو هر يک از نظريه

اند تنها بخشي از اين پديده را مورد  اين باره مطرح شده
هاي  ترين محدوديت بنابراين از جمله مهم. اند بررسي قرار داده

پژوهش حاضر اين است که پژوهشگران نتوانسته اند کليه 
جا در پژوهش  عوامل خطرساز دخيل در مصرف مواد را يک

مورد بررسي قرار دهند، از طرفي با تغييرات و تحوالت سريع 
باشد و  اجتماعي که امروزه در همه جوامع در حال وقوع مي

کننده  عوامل خطرساز و محافظت... ورود مواد مخدر صنعتي و 
نيز ممکن است از نسلي به نسل ديگر متفاوت باشند، لذا 

ر آينده تمرکز خود را متوجه شود که پژوهشگران د پيشنهاد مي
کننده  اين تغييرات کنند و به خوبي عوامل خطر و محافظت

جديد را شناسايي کنند و بر اساس نتايج تحقيقات خود 
اقدامات پيشگيرانه روزآمدي در جهت محافظت از نوجوانان و 

نبود . جوانان در برابر پديده شوم اعتياد تدوين و اجرا کنند
ها براي بررسي  ش اعتياد از آزمودنيامکان گرفتن آزماي

درستي موارد گزارش شده و گزارش نشده اعتياد، نبود منابع 
اطالعاتي چندگانه مانند پرسش از دوستان و پدر و مادر 

ها براي بررسي اعتبار موارد خودگزارشي مصرف  آزمودني
ها و نبود  نامه کردن يا نکردن مواد، زياد بودن تعداد پرسش

تر  ها به صورت دقيق وضعيت خانوادگي آزمودني امکان بررسي
 .باشد هاي پژوهش حاضر مي تر از ديگر محدوديت و گسترده

نظمي  طور که نتايج نشان داد هيجان خواهي، بي همان
ترين عوامل خطرزاي  پذيري از جمله مهم محيطي و دسترسي

بر اين اساس نتايج مطالعه حاضر به . باشند مصرف مواد مي
هاي جذاب  هايي نظير فعاليت بر تدوين برنامهطور مشخص 

فراغتي، ورزشي، علمي و فرهنگي در سطح دانشگاه جهت 
نظمي  خواهي دانشجويان و غلبه بر بي ارضاء ميل هيجان

محيطي حاکم بر جو بسياري از دانشگاه جهت ايجاد اوقات 
 .کند مفرح براي دانشجويان تأکيد مي

ين بود که صرفا روي هاي ديگر اين پژوهش ا از محدوديت
دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن صورت گرفته 

آزاد، پيام )هاي موجود در کشور  با توجه به تعدد دانشگاه. است
شود که  پيشنهاد مي...( نور، علمي کاربردي، غير انتفاعي و 
هاي خود به اين مسأله  پژوهشگران بعدي در انجام پژوهش

 . دنيز توجه داشته باشن
کننده عامل نگرش منفي نسبت  از مجموعه عوامل پيشگيري

اين به اين معني است . به مواد در معادالت رگرسيون وارد شد
که ايجاد نگرش منفي نسبت به مواد در نوجوانان و جوانان 

تواند از عوامل مؤثر در پيشگيري از گرايش به تجربه مواد  مي
م در اين خصوص رسد بهترين اقدا به نظر مي. عمل نمايد

هاي مواد و تبعات  اطالع رساني و آموزش در خصوص ويژگي
مصرف آنها است، به اين معني که اگر ما به کودکان و 
نوجوانان و دانشجويان خود مواد مختلف را معرفي نموده و 

ها آشنا نماييم گامي بسيار  ها را با عوارض منفي متعدد آن آن
تگي به مواد مهم در جهت پيشگيري از معضل وابس

 .ايم برداشته
ها که سعي در  هاي مطرح شده در رسانه عليرغم برخي ديدگاه

کم اهميت دانستن عامل در دسترس بودن مواد در گرايش 
جوانان به مصرف مواد دارند، نتايج پژوهش نشان داد که بين 

پذيري مواد و تمايل به مصرف آن رابطه مثبت وجود  دسترسي
ان اين عامل را يکي از عوامل مهم در تو بنابراين مي. دارد

تواند  اين يافته مي. بيني گرايش به مصرف مواد دانست پيش
اين مسأله را به مسؤولين امر گوشزد نمايد که الزم است 

اي در خصوص ورود و توزيع مواد مختلف  مبارزه گسترده
 . تدارك ديده شود

ي و خواه ها حاکي از اين بود که بين هيجان همچنين يافته
هاي پژوهش حاکي  يافته. مصرف مواد رابطه مثبت وجود دارد

هاي تفريحي  از اين بود که مصرف مواد، اغلب در قالب فعاليت
از سوي ديگر مشخص . پذيرد و به همراه دوستان صورت مي

هاي آموزشي و مذهبي در نقطه مقابل اين  شد که فعاليت
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حسوب کننده م عوامل به عنوان يکي از عوامل پيشگيري
رسد عدم وجود يا کمبود  بنابراين به نظر مي. شوند مي

تواند در گرايش به مصرف  هاي مناسب تفريحي مي فعاليت
پس مسؤولين بايد به . مواد به عنوان يک تفريح مؤثر باشد

ريزي و تدارك  اين نکته توجه داشته باشند که برنامه
ويژه هاي متنوع و مناسب و مطلوب براي جوانان، به  فعاليت

تواند از عوامل مؤثر در پيشگيري از گرايش  جوانان دانشجو مي
 .به تجربه و مصرف مواد باشد

نتايج همچنين نشان داد که وجود تعارضات خانوادگي يکي از 
پيوند . باشد هاي مهم تمايل به مصرف مواد مي کننده بيني پيش

خانوادگي سنگ بناي روابط ميان پدر و مادر و کودکان است و 
هاي حمايتي به پدر و مادر،  تواند به وسيله آموزش مهارت يم

کودك و درگيري بيشتر پدر و مادر بهبود -ارتباط پدر و مادر
نظارت و سرپرستي پدر و مادر، که عامل اساسي در . يابد

باشد، مهارتي است که با  پيشگيري از سوء مصرف مواد مي
ها، ارج  تگذاري، راهبردهايي براي کنترل فعالي آموزش نقش

نهادن به رفتارهاي مناسب و ثبات در مقررات حاکم بر خانواده 
 (.29)شود  تقويت مي

 

 تشکر و قدردانی
وسيله از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي  بدين

هاي الزم مالي جهت انجام اين  واحد رودهن که حمايت
 .آيد پژوهش را فراهم آوردند تشکر و قدرداني به عمل مي
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Prediction of tendency toward drug use based on protective 

 and risk factors 
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, Mohsen Ahmadi Tahour Soltani 
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Abstract 

Aim and Background: The purpose of present study was to prediction of tendency toward drug use based 

on Substance use risk and protective factors among university students. 

Methods and Materials: The method of the study was to descriptive-correlational. Statistical population 

of study included all of Islamic Azad University students of Roudhen Branch from them 310 college 

students (165 male and 145 female) were selected  by multi stage sampling methods and responded to 

Risk and protective factors questionnaire (Mohammadkhani,1385). Data were analyzed by correlation 

coefficient and regression statistical methods using SPSS.18. 

Findings: Among protective factors self-concept and assertiveness have a negative correlation with 

tendency toward drug use (p<0.01) and among risk factors sensation seeking, attitude toward substance 

use, family conflicts, availability and social disorganization have a positive relation with attitude toward 

substance. The result of regression analysis showed that self-concept and attitude toward drug use could 

explain meaningful contribution of the attitude toward drug use variance. Also there is a significant 

difference between attitudes toward substance use in girls compared with boys. 

Conclusions: The recent study emphasis on the role of interpersonal, interpersonal and social- 

environmental in this area. The results of present study can be used to develop a training package in the 

prevention of substance abuse. 
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