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چکیده
اعتیاد یك بیماري زیستشناختی ،روانشناختی و اجتماعی اسـت .تحقیقات نشان داده است که ویژگیهاي شخصیتی از جمله
عوامل سببشناختی مهم در گرایش به اعتیاد و مواد مخدر میباشند .این پژوهش با هدف بررسی پیشبینی نگرش به اعتیاد و
مواد مخدر بر اساس  5عامل بزرگ شخصیتی در دانشجویان استان مرکزي صورت گرفت .بهمنظور سنجش متغیرهاي تحقیق از
پرسشنامههاي نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر و فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت ( )NEOاستفاده شد.
نمونه آماري شامل  238نفر از دانشجویان مراکز پیام نور دلیجان ،ساوه و محالت در سال  1394بود که از طریق نمونهگیري
خوشهاي انتخاب شدند .نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین گرایش به اعتیاد و مواد مخدر و متغیرهاي شخصیتی،
گشودگی به تجربه ،توافق پذیري و وظیفه گرایی همبستگی منفی معناداري وجود دارد درحالیکه برونگرایی و رواننژندگرایی با
گرایش به اعتیاد و مواد مخدر در دانشجویان رابطه معناداري نداشتند .بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ویژگی شخصیتی
توافق پذیري تنها پیشبین کننده معنادار گرایش به اعتیاد و مواد مخدر در دانشجویان بود .نتایج این پژوهش نشان داد که بین
ویژگیهاي شخصیتی و گرایش به مواد مخدر و اعتیاد رابطه وجود دارد؛ بنابراین در مداخالت درمانی و پیشگیرانه اعتیاد به مواد
مخدر ،توجه به ویژگیهاي شخصیتی خصوصاً توافق پذیري از اهمیت زیادي برخوردار است.
کلیدواژهها :اعتیاد؛ نگرش؛ مواد مخدر؛ ویژگیهاي شخصیتی؛ دانشگاه

مقدمه
اعتیاد یك بیماري زیست شناختی ،روان شناختی و اجتماعی اسـت .عوامـل متعـددي در سبب شناسی سوء مصرف و اعتیاد مؤثر هستند
که در تعامل با یكدیگر منجر بـه شـروع مصرف و سپس اعتیاد می شوند (اسالم دوست . )1386،بر اساس برنامه ششم توسعه کشور اعتیاد و
مبارزه با مواد مخدر جز نخستین اولویت هاي آسیب هاي اجتماعی در ایران است و طبق آمارهاي رسمی و برآوردهاي مبتنی بر شاخص هاي
سازمان ملل ،در حال حاضر یك و نیم میلیون نفر معتاد در کشور زندگی می کنند که اعتیاد آنها از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و پرخطر
رفته است.متأسفانه آثار و تبعات استفاده از اینگونه مواد در جامعه بسیار بوده و در حال حاضر  60درصد از تعداد زندانی هاي موجود در کشور به
طور مستقیم و غیر مستقیم با اعتیاد و مواد مخدر در ارتباط هستند؛ همچنین عامل  50درصد از طالق ها اعتیاد می باشد متأسفانه به رغم تالش
ه اي بسیار در حوزه مواد مخدر و روند کشفیات و دو برابر شدن این موضوع اما به دالیل سودآور بودن و قدرت ریسك باالي آن ،استفاده از مواد
مخدر در کل دنیا در حال افزایش است .شخصیت عبارت است از الگوهاي ویژه فكري ،احساسی و رفتاري که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می
سازد (واگنر.)2012،1
تحقیقات نشان داده است که ویژگی هاي شخصیتی از جمله عوامل سبب شناختی مهم در گرایش به رفتارهاي پرخطر ازجمله مصرف
سیگار ،مصرف الكل ،مصرف مواد و فعالیت جنسی نا ایمن به شمار می رود( .پلیمینی و همكاران .)2010،یكی از مهمترین دسته بندي هاي
مربوط به شخصیت ،مدل پنج عاملی است که مك کرا و کاستا 2آن را در امتداد پنج بعد یا پنج عامل اصلی شامل روان رنجورخویی ،3برون
پست الكترونیك نویسنده مسئولh_shafiee@pnu.ac.ir :
این تحقیق با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه پیام نور در قالب طرح گرانت انجام شده است.
1 - Wagner
2 - McCrae & Costa
3 - Neuroticism
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گرایی ،1گشودگی به تجربه ،2توافق پذیري ،3وظیفه گرایی 4کردند (مك کري وکاستا .)2004،5خصوصیات شخصیتی معتادان به مواد مخدر
صرفاً ناشی از مواد مخدر نیست بلكه معتادان ،قبل از اعتیاد داراي نارسایی هاي روانی و شخصیتی عدیده اي بوده اند که بعد از اعتیاد به صورت
مخرب تري ظاهر و تشدید شده است ،لذا مشكل معتادان تنها مواد مخدر نیست ،بلكه در اصل رابطه متقابل شخصیت او و اعتیاد مطرح بوده و
ساختمان شخصیتی برخی از افراد براي پذیرش اعتیاد مساعدتر از دیگران است .پژوهش ها بیان گر آن هستند که میان عوامل شخصیتی و
گرایش به مصرف مواد ارتباط مستقیم معنی دار وجود دارد .افرادي که نگرش ها و باورهاي مثبت و یا مـواد مخـدر دارند ،احتمال مصرف و
اعتیاد شان بیش از کسانی است که نگرش هاي منفی دارند .ایـن نگرشهاي مثبت معموالً عبارتند از  :کسب بزرگی و تشخُص ،رفع درد هـا ي
جـسمی و خستگی ،کسب آرامش روانی ،توانـایی مـصرف مـواد بـدون احتمـال بـروز بـه اعتیـاد (علیلو و همكاران)1388 ،
دانشجویان در آغاز دوره تحصیل ،اغلب با مشكالتی نظیر مدیریت زمـان مطـالعـه دروس ،کاهش مدت خواب ،چالش هاي روابط بین
فردي ،آغاز اســـتعمال دخانیات و مصـرف سـیگار مواجه هستند و ممكن است به اشتباه ،به منظور حفظ هشیاري و انرژي و یا فرار از
مشـــكالت تحصـــیلی به اعتیاد گرایش پیدا کنند تهدید نرم مواد مخدر و روان گردان ها به صورت زلزله خاموش ،محیط هاي آموزشی
دانشگاه ها را نشانه روي کرده و با ارائه باور هاي غلط )از جمله مصرف مواد براي آرامش ،خالقیت ،نشاط ،رهایی از استرس و اضطراب،
الغري ،تمرکز ،شب بیداري،تفریح( به دنبال جذب مشتري جدید می باشد .نتـایج پـژوهش هـاي صـورت گرفتـه در بررسـی وضـعیت گرایش
و شیوع مصرف مواد در دانشجویان در سـال هـاي اخیـر نگـران کننـده بـوده اسـت ،براساس آخرین آمار انجام شده 2/6 ،درصد دانشجویان
دانشگاههاي تحت پوشش وزارت علوم به مواد مخدر اعتیاد دارند( .ستاد مبارزه با مواد مخدر).
پـژوهش هـا در زمینـه بررسـی عوامـل درونی و مستعد کننده گرایش و وابستگی به مواد نشان دهنده متغیرهایی از جملـه وضـعیت
سالمت روانی و نگرش فرد بـه مـواد مخـدر بوده اند .وابستگی به مواد یك فرایند تدریجی است کـه بـا نگرش مثبت نسبت به مواد شروع می
شود .گرایش به اعتیاد از مقوله هاي مهم در مباحث مربوط به ســوءمصــرف مواد اســت و با حوزههاي نگرشــی افراد از قبیل درك آنها
ازقانونی بودن و میزان پذیرش اجتماعی مواد ،ضـررهاي ناشی از مصرف مواد و یا حاالت و پیامدهاي خوشـایند مصـرف مواد رابطه
مســتقیم دارد .نگرش به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر رفتـار تاثیر می گذارد و وجود نگرش هاي مثبت در مورد مواد احتمال بروز ایـن
رفتـار پرخطـر را بیشتر می کند (اصغري و همكاران.)1393،
جوانان اصلی ترین قربانیان مواد مخدر هستند .اکثر کشورها از این نظر در وضعیت مشابهی قرار دارند .جوانان به خاطر خصوصیات
شخصیتی آسیبپذیري زیادي دارند .عالوه بر عوامل فردي و اجتماعی که در بروز وابستگی به مواد نقش دارند .عوامل روان شناختی نیز نقش
مهمی ایفا می کنند .با توجه به اینكه دانشــجویان بخش عظیمی از جامعه امروز کشــور را تشــكیل می دهند ،نسـبت جمعیتی این گروه،
پتانسـیل آسیب پذیري جامعه نسبت به آسیب هاي اجتماعی را باال می برد .این مســئله ضــرورت تحقیق و کســب آگاهی درباره ویژگیهاي
شــخصــیتی که منجر به گرایش و نگرش مثبت به اعتیاد و مواد مخدر می شوند را بیشــتر می کند .مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین
ویژگی هاي شخصیتی و نگرش به اعتیاد و مواد مخدر در دانشجویان مراکز و واحد هاي دانشگاه پیام نور استان مرکزي می پردازد.
روش

شرکتکنندگان
جامعه آماري شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان مرکزي است .با هماهنگی با دانشگاه پیام نور مراکز دلیجان ،محالت و ساوه،
 238نفر از دانشجویان رشتههاي مختلف به صورت تصادفی خوشهاي به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند و پرسشنامه هاي نگرش نسبت به
اعتیاد و مواد مخدر و فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی  NEOدر بین آنها توزیع گردید .این پژوهش از نوع همبستگی است.

1

- Extraversion
2 - Openness to experience
3 - Agreeableness
4 - Conscientiousness
5 - McCare & Costa PT
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ابزار
پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر :این ابزار خودگزارش دهی توسط نظري ( )2000ساخته شد و شامل  30گویه می باشد که
به صورت لیكرتی نمرهگذاري میشود و در مورد گویههاي با نگرش مثبت به اعتیاد به هر یك از پاسخهاي "کامالًموافقم ،موافقم ،نظري ندارم،
مخالفم،کامالً مخالفم" به ترتیب نمره هاي  2 ،3 ،4 ،5و 1داده میشود و در مورد گویههاي با نگرش منفی به اعتیاد ،نمره گذاري به ترتیب
معكوس انجام میشود (به هر یك از پاسخهاي "کامالً موافقم ،موافقم ،نظري ندارم ،مخالفم،کامالً مخالفم" به ترتیب نمره هاي  4 ،3 ،2 ،1و
 5داده میشود) .بنابراین دامنه نمرات فرد در این پرسشنامه بین  30تا  160در نوسان خواهد بود و کسب نمره باالتر نشانگر نگرش مساعد و
مطلوب نسبت به اعتیاد و مصرف مواد مخدر است .روایی صوري و محتوایی و همچنین اعتبار فرم موازي و همسانی درونی این مقیاس مطلوب
گزارش شده است .میزان همسانی درونی این آزمون توسط ضریب آلفاي کرونباخ 0/89گزارش شد ( نظري.)2000،
فرم کوتاه پرسشنامه ي پنج عامل بزرگ شخصیت ( :)NEOفرم  25سوال این آزمون جهت سنجش  5عامل بزرگ شخصیتی توسط
خرمایی و فرمانی ( )1393طراحی شد .شرکتکننده باید پس از مطالعه گویه هاي آزمون صحت آن در مورد خودش را براساس مقیاس لیكرت از
کامال درست تا کامال نادرست تعیین کند .درجهبندي این ویژگیها بر اساس مقیاس  5درجه است که در مورد گویههاي مثبت به انتخاب گزینه
کامال درست نمره  5و به انتخاب گزینه کامال نادرست نمره  1تعلق میگیرد .گویههاي منفی به صورت عكس نمرهگذاري میشوند .بیشترین
نمره اکتسابی در هر عامل  25و کمترین نمره اکتسابی  10خواهد بود .به منظور بررسی اعتبار پرسشنامه مذکور از تحلیل عاملی به روش
مولفههاي اصلی و جهت بررسی اعتبار این آزمون از روش ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گردید .نتایج تحلیل عاملی نشان دهندهي استقالل پنج
عامل بزرگ شخصیت بود .ضرایب آلفاي کرونباخ از  0/69تا  0/83محاسبه شد .نتایج نشان داد که فرم کوتاه پرسشنامهي پنج عامل بزرگ
شخصیت از روایی و اعتبار مناسبی درایران برخوردار است و میتوان از آن در فعالیتهاي پژوهشی استفاده نمود (خرمایی و فرمانی.)1393 ،

شیوهي اجرا
پژوهشگران تمامی ابزارهاي پژوهش را به طور همزمان روي شرکتکنندگان اجرا و نتایج را تجزیه و تحلیل کردند .داده ها با استفاده از
نرم افزار آماري  SPSSنسخه  17مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج
براي پاسخ دهی به این فرضیه که بین ویژگی هاي شخصیتی و نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر در دانشجویان رابطه وجود دارد از
ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج این تحلیل نشان داد که بین گرایش به اعتیاد و مواد مخدر و متغیرهاي شخصیتی :گشودگی به
تجربه ( )r=-0/19توافق پذیري ( )r=-0/25وظیفه گرایی ( )r=-0/19همبستگی منفی معناداري وجود داشته و سایر ویژگی هاي شخصیتی
رابطه معناداري با گرایش به اعتیاد و مواد مخدر نداشتند .به منظور پیش بینی گرایش به اعتیاد و مواد مخدر براساس ویژگی هاي شخصیتی از
تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد .همانطور که نتایج این تحلیل در جدول  3نشان می دهد نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره با استفاده از
روش  Enterمدل معناداري را نشان داد ( p<0/0005و232 = 5/15و .) F5ضریب همبستگی چندگانه برابر R= 0/31بود که تقریباً این مدل
 10درصد از واریانس گرایش به اعتیاد و مواد مخدر را توجیه می کند( .)R 2=0/10نتایج این تحلیل نشان می دهد که ویژگی شخصیتی توافق
پذیري ،تنها پیش بین کننده معنادار گرایش به اعتیاد و مواد مخدر است که به تنهایی  6درصد از تغییرات گرایش به اعتیاد و مواد مخدر را پیش
بینی می کند در حالی که سهم سایر متغیرها  4درصد است.
جدول1
نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه براي پیش بینی گرایش به اعتیاد و مواد مخدر براساس ویژگی هاي شخصیتی
p
β
SEB
B
متغیرها
برون گرایی
روان نژندگرایی
گشودگی در تجربه
توافق پذیري
وظیفه گرایی

0/32
0/31
0/42
0/38
0/38

-0/22
-0/23
-0/68
-1/14
-0/61
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0/04
-0/05
-0/11
-0/20
-0/11

0/48
0/45
0/10
0/003
0/11
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بحث
نتایج این پژوهش نشان داد که بین ویژگیهاي شخصیتی گشودگی به تجربه ،توافقپذیري و وظیفهگرایی با گرایش به اعتیاد و مواد
مخدر در دانشجویان رابطه منفی معناداري وجود دارد به طوري که هر چه میزان توافقپذیري ،وظیفهگرایی و گشودگی به تجربه در یك فرد
پایین باشد ،میزان گرایش شخص به مواد مخدر و اعتیاد افزایش پیدا میکند .همچنین ،نتایج پژوهش نشان داد که بین سایر ویژگیهاي
شخصیتی شامل برونگرایی و روان نژندگرایی و گرایش به اعتیاد و مخدر رابطه معناداري وجود ندارد.
وجود رابطه منفی بین گشودگی به تجربه ،توافق پذیري ،وظیفه گرایی با گرایش به اعتیاد و مواد مخدر با یافته پژوهشهاي اصغري و
همكاران ( ،)1393باران اوالدي و همكاران ( ،)1392بخشیپور و همكاران ( ،)1387زرگر و همكاران ( ،)1387فرانكویس ،آریوکامبم و تیگنول
( )2000و علیلو و همكاران ( )1388هماهنگ است.
افرادي که از صفت توافقپـذیري پـایینی برخوردارنـد ،رفتارهاي تكانشی بیشتر ،تحریكپذیري باال و ثبات هیجانی کمتري دارند .آنها
منفـی گـرا ،غیردلپـذیر ،سـتیزهجـو ،خـودبین ،مشكوك به نیات دیگران و رقابتجو هستند .نمرههاي پایین در ایـن عامـل بـا اخـتاللهـاي
شخصیت خودشیفته ،ضد اجتماعی و روانپریش مرتبط است (مك کري وکاستا .)2004 ،بنابراین گرایش افراد به سمت اعتیاد و مصرف مواد بر
اساس سطح توافق پذیري پایین به خوبی قابل تبیین است و پژوهشها موید این هستند که با افزایش توافقپذیري و سازگاري در افراد عادي و
معتادین با روشهاي مختلف درمانی خصوصا رواندرمانی میتوان میزان گرایش به مواد مخدر و میزان عود و انگیزه ترك بدون بازگشت را در
افراد هموارتر و میسرتر ساخت (علیلو و همكاران.)1388 ،
وظیفهگرایی یا باوجدان بودن با صفات شخصیتی کفایت ،وظیفهشناسی ،تالش براي موفقیت ،خویشتنداري و احتیاط در تصمیمگیري
مشخص میشود .کسانی کـه در این ویژگی شخصیتی نمرات کمتري کسب مـیکنند ،اغلب در به کارگیري اصول اخالقی زیاد دقیق نبوده و
تالش چندانی براي رسیدن به اهداف خود نشان نمیدهنـد .از سوي دیگر شواهد نشان میدهد که این افراد بسیار لذتگرا بوده و عالقه زیادي
به امور لذتآور دارند .نمرات پایین در توافقی بودن و وجدانی بـودن منجر به شكلگیري هیجانخواهی تكانشی میشود که این ترکیب
شخصـیتی بـه طـور ویـژه ،فـرد را در معـرض ارتكاب رفتارهاي پرخطر مانند مصرف مواد مخدر و اعتیاد قرار میدهد (خرمایی و فرمانی،
.)1393
گشودگی به تجربـه ویژگـی است کـه اغلـب کنجكـاوي نسـبت بـه دنیـاي بیرونـی و درونـی را در خود جاي داده اسـت .افـرادي کـه
نسـبت بـه دنیـاي اطـراف خـود کنجكـاو هسـتند ،اغلـب تجـارب مثبت و منفی بیشتري را تجربه میکنند اگـر چـه یـك بعـد بـاز بـودن بـه
تجربـه بـه جنبـههـاي مختلفـی چون تفكر واگرا کـه عـاملی در خالقیـت اسـت مربـوط مـیشـود ،لـیكن انعطـاف بـیمهابـا در مواجهـه بـا
مســائل جدیــد امكــان گرفتــار شــدن در دام اعتیــاد و ســایر مســائل دیگــر را رقــم خواهــد زد.
یكی از بارزترین علل گــرایش بــه مصــرف مــواد مخــدر در جوامــع صــنعتی پیشــرفته شكســتن عــادت ناشــی از حیات عادي
فردي است کـه در بسـتر زمـان ،صـورت تكـرار مـاللآور بـه خـود میگیـرد .دستهاي از افراد نیــز بــراي کنجكــاوي و ارزیــابی
خودشــان بــا تصــور اینكــه بــا یــكبار مصــرف معتــاد نمیشوند و گاهی حتی براي اینكـه قـدرت خودشـان را بـه دیگـر ان ابـراز
دارنـد ،بـه مصـرف مـواد مخـدر تن میدهند .احتمال معتـاد شـدن ایـن افـراد نیـز بسـیار اسـت (زرگر و همكاران.)1387 ،
عدم ارتباط بین ویژگیهاي شخصیتی برونگرایی و روان نژندگرایی با گرایش به اعتیاد و مواد مخدر با نتایج پژوهش اصغري و همكاران
( ،)1393باران اوالدي و همكاران ( ،)1392بخشیپور و همكاران ( ،)1387زرگر و همكاران ( ،)1387فرانكویس ،آریوکامبم و تیگنول ( )2000و
علیلو و همكاران ( )1388ناهمسو است.
ویژگیهايشخصیتی از عوامل مهم سببشناختی در گرایش به رفتارهاي پرخطر از جمله مصرف سیگار ،الكل ،مواد مخدر و فعالیتهاي
جنسی نا ایمن بشمار میروند لذا با توجه به اینكه اکثر دانشجویان در دانشگاهها را افراد جوان تشكیل میدهد و این قشر در معرض خطر اعتیاد
و مصرف مواد مخدر میباشند ،لذا توجــه بــه ابعــاد روانشــناختی در بــاب گــرایش بــه اعتیــاد تــاثیر مهمــی در پیشــگیري از
وقــوع آن دارد.
درمجمـوع براساس نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود از طریق برگزاري کارگاههاي آموزشی مهارتهاي زندگی ،شایستگیهاي اجتماعی
و مهارتهاي زندگی دانشجویان مانند مهارتهاي تصمیم گیري ،حل مسئله ،برقراري ارتباطات مؤثر ،مهارت مقاومت و کنترل استرس ارتقا پیدا
کند .اطالعرسانی صحیح و مناسب به دانشجویان در مورد عوارض مصرف الكل ،سیگار و سایر مـواد مخـدر و روانگردانهـا از طریـق برگـزاري
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کارگاههاي آموزشی ،سخنرانی ،تبلیغات؛ افزایش فعالیتهاي سرگري و تفریحی با تمرکز بر تفریحات سالم؛ بهـرهمنـدي و آمـوزش افـرادي کـه
توانایی تاثیرگذاري بر رفتار دانشجویان را دارند مانند اعضاي هیئت علمی دانشكدهها ،کارمندان ،فعالین دانشجویی ،کارمنـدان بخـش مشـاوره و
سالمت دانشگاه؛ شناسایی دانشجویان در معرض خطر و ارائه خدمات مشاورهاي و مداخلهگرانه و ایجاد بستري مناسب براي پیشگیري از گرایش
آنها به رفتار هاي پرخطر از جمله اقداماتی است که در این راستا میتوان انجام داد.
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