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 -1کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،کارشناس بهداشت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل ،زابل ،ایران.
 -2استاد یار  ،دکترای روانشناسی تربیتی ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران
 -3مربی ،کارشناس ارشد روان شناسی کودکان استثنایی  ،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند ،بیرجند ،ایران
 -4کارشناس ارشد آموزش بهداشت ،کارشناس بهداشت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل ،زابل ،ایران
 -5مربی  ،کارشناس ارشد اپیدمیولوژی -عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل( ،نویسنده مسئول) ،زابل،ایران ramazani_ab@yahoo.com

چكيده:
مقدمه :اعتیاد و سوء مصرف مواد یکی از چالش های مهم اجتماعی ،بهداشتی و روانی جهیان امیروز اسیت و بعنیوان مهمتیرین
آسیب اجتماعی جامعه انسانی را مورد هجوم خود قرار داده است  .لذا این مطالعه بیا هیدف تعییین گیرایش بیه اعتییاد و سیوء
مصرف مواد با توجه به کارکرد خانواده در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال  1391طراحی و اجرا گردید.
روش پژوهش :در این مطالعه توصیفی-تحلیلی ،جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال  1391بیوده
که تعداد  216نفر از دانشجویان جدیدالورود و ترم  7و باالتر بیا اسیتفاده از روش سرشیماری انتخیاب و میورد مطالعیه قیرار
گرفتند. .ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های عملکرد خانواده وگرایش به اعتیاد و سوء مصرف میواد بیود کیه توسیط افیراد
تکمیل و جمع آوری گردید .اطالعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS-17و توسط آزمونهای آماری  tمسیتقل،
آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردید و  p<1/15بعنوان سطح معنییداری در نظیر گرفتیه
شد.
یافته ها :میانگین نمره گرایش به اعتیاد افراد مورد مطالعه  17/35 +4/45از مجموع  36امتیاز برآورد گردید .میانگین نمره گرایش
به اعتیاد افراد مورد مطالعه در دانشجویان مذکر نسبت به دانشجویان مونث و دانشجویانی که دوستان معتاد داشیتند ،نسیبت بیه
دانشجویانی که دوستان معتاد نداشتند به طور معنی داری بیشتر بود ( .)p=1/11میانگین نمیره عملکیرد خیانواده 114/58+17/13
از مجموع  211امتیاز برآورد گردید .میانگین نمره پیوستگی و انعطاف پذیری خانواده افراد مورد مطالعه به ترتییب 58/45+9/41
و  56/129+9/36از مجموع  111امتیاز برآورد گردید .در بعد کارکرد خانواده ،بین پیوستگی فعلی (روابط عیاطفی بیین اعضیای
خانواده) و گرایش به اعتیاد دانشجویان مورد مطالعه رابطه منفی و معنی داری به دست آمد (.)p<1/111
نتیجه گیری :با توجه به نتایج مطالعه ،پیوستگی عاطفی اعضای خانواده سبب ایجاد کانونی گرم برای زندگی گردیده و سرپرستی
و نظارت مناسب خانواده ها در انتخاب دوست و نوع روابط ،روی جوانان مخصوصاً جنس مذکر میتواند تاثیر مثبت زییادی بیر
پیشگیری از اعتیاد و گرایش به مواد مخدر داشته باشد.
کلیدواژه ها :گرایش به اعتیاد ،سوء مصرف مواد،کارکرد خانواده ،دانشجویان ،زابل.

مقدمه و هدف

دهد .اعتیاد یک بیماری مغزی محسوب می شود چرا که

اعتیاد یکی از مهمترین آسیب های اجتمیاعی اسیت کیه

مواد بر مغز اثیر میی کننید و سیاختمان و کیارکرد آن را

جامعه و به خصوص نسل جوان را بیه صیورت جیدی

تغییر می دهند .این تغییرات مغیزی میی توانید طیوالنی

تهدید میی کنید ( )1و آن را میی تیوان بیه عنیوان ییک

مدت و ماندگار باشد و به رفتارهای آسیب زایی کیه در

بیماری مغزی مزمن و محدود کننده تعریف کرد کیه بیا
میل شدید و مقاومت ناپذیر باز هم مصرف را ادامه میی

مصرف کنندگان دیده می شود ،بینجامد (.)2
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اعتیاد در اکثر موارد سیر فزاینده دارد .به این معنیی کیه

نمی شود و هر چیزی ارزش یکبار تجربه کردن را دارد"

مصرف مواد به طور معمول از مواد مخدرسبک و دارای

" ،مواد یعنی فقط ماده مخدر ،شیشه اعتیاد ندارد"  .ایین

قدرت تخریبی اندک شروع و به مواد مخدر سینگین و

باورهای غلط متأسفانه موجب گسترش آلودگی و اعتیاد

مخرب منتهی می شود کیه سیرانجام بیه هیم ریختگیی

در جامعه می گردد (.)1

شخصیت ،سالمت و زنیدگی فیرد منجیر میی شیود(.)3

خانواده یکی از محیط های مؤثر بیر سیالمت جسیمی و

وجود  218میلیون نفر معتیاد در سراسیر جهیان و هیم

روانی افراد است که شرایط الزم برای رشد و رسیدن به

جواری ایران با مراکز عمیده تولیید و قیرار گیرفتن در

توازن جسمی ،روانی و اجتماعی را فراهم می آورد (.)7

کوتاه ترین مسیر ترانزیت موجیب پیچییدگی وضیعیت

عملکرد خانواده به توانایی آن در هماهنگی با تغیییرات،

قاچاق مواد مخدر شده است ،به گونه ای کیه بیه رغیم

حل تضادها وتعارضات،همبستگی بین اعضاء و موفقیت

تمهیدات اتخاذ شده در ابعاد گوناگون ،دامنیه اعتییاد در

در اعمال الگوهای انضیباطی ،رعاییت حید و میرز بیین

اقشار گوناگون به وییژه جوانیان گسیترش یافتیه اسیت.

افراد ،اجرای مقررات و اصول حاکم بر این نهاد با هدف

وجود  1211111نفیر معتیاد و  811111نفیر مصیرف

حفاظت از کل سیستم خانواده مربیوط اسیت .تغیییرات

کننده تفننی ،از معضالت عمیده ای اسیت کیه موجیب

کمییی و کیفییی در فراینیید فییوق باعییث شییکل گیییری

فروپاشی خانواده ها و مشکالت متعاقیب آن میی شیود

شخصیت متفاوت در خانواده و در مواردی نیز بیه رغیم

(.)3

اینکه می تواند پشتوانه ای برای سیالمت رفتیاری افیراد

گرایش به مصرف مواد را در باورها و نگرش های افراد

باشد ،خود مشکالت رفتاری خاصی ایجاد می کنید کیه

راجع به مواد و پیامیدهای منفیی و مثبیت مصیرف آنهیا

به عوامل متعددی بستگی دارد (.)8

تعریف کرده اند (4و .)5بنابر این گرایش به مصرف مواد

در بررسی مشکل روانی (به هر دلیل و علتی که بروز کرده

رابطه مستقیم با حوزه های نگرشی افیراد از قبییل درک

باشد) باید پویایی های متعامل بین اعضاء و در واقع

آنها از قانونی بیودن و مییزان پیذیرش اجتمیاعی میواد،

سیستم و ساختار حاکم بر روابط اعضاء مورد توجه قرار

ضررهای ناشی از مصرف مواد و یا حاالت و پیامیدهای

گیرد .بنابراین نوع روابط والدین با فرزندان و نحوه تعامل

خوشایند مصرف مواد و غیره دارد ( .) 6لذا گیرایش بیه

اعضای خانواده با یکدیگر تأثیر بسزایی در نگرش،

مصرف مواد در افراد براساس باورها و نگرش های آنهیا

عواطف ،عالیق و شخصیت فرزندان داشته ،همچنین توفیق

نسبت به مواد مورد ارزیابی قرار می گیرد.

یا عدم توفیق در زندگی؛ را که از عوامل اصلی احساس

عوامل مختلفی در گسترش این آسییب اجتمیاعی میوثر

رضایت از زندگی در فرد می باشد ،همبستگی باالیی با نوع

اسیت امییا نداشییتن اطالعیات صییحیح و آمییوزش هییای

خانواده می تواند داشته باشد ( .)7خانواده درمانی به جای

اصییولی و مییداوم از مهمتییرین عوامییل بییه دام افتییادن

آنکه یک روش درمانی دیگر به شمار آید ،معرف "راه حل

نوجوانان و جوانان است .متأسفانه اطالعات در دسترس

کامالً جدیدی برای مفهوم سازی مشکالت ،شناخت رفتار،

مردم در مورد اعتیاد و آسییب هیای ناشیی از آن بسییار

رشد و پدیدایی نشانه های بیماری ،و درمان آنهاست".

اندک و در بسیاری از موارد اشتباه است .عالوه بیر ایین

رویکرد خانواده درمانی معرف نوعی تغییر دستور کار و

گاه باورها و عقاید نادرستی در میورد میواد و اعتییاد در

جدایی از آرای گذشته است که برای گردآوری و تفسیر

بین مردم رواج دارد که اوضاع را بدتر و پیچیده تیر میی

داده ها از مجموعه اصول و روشهای جدیدی استفاده می

کند ،از جمله اینکه "مصرف خیلی کیم میواد منجیر بیه

کند ( .)9با گسترش الگوی زیستی ،روانی ،اجتماعی

اعتیاد نمی گردد"  " ،مصرف تفریحی منجیر بیه اعتییاد

دخالت کارکردهای نادرست خانوادگی در اختالالت
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روانپزشکی بیشتر مشخص شده است ،از جمله این

روش آلفیای کرونبیاخ  1/53و از طرییق روش دو نیمیه

اختالالت می توان به اختالل سلوک ،هراس از مدرسه،

کردن نیز  1/53محاسبه شده است ( .)8در مطالعه حاضر

اختالالت سوء مصرف مواد ،افسردگی ،اختالل خوردن،

پایایی پرسشنامه با استفاده ار روش آلفای کرونبیاخ 619

اختالل درون ریزی و برون ریزی اشاره کرد ( .)7لذا این

 1/برآورد گردید.بر اسیاس تحقییق مینیویی و صیالحی

مطالعه با هدف تعیین نقش و کارکرد خانواده در گرایش

( ،)8نمرات  1 -18نشان دهنده استعداد بسیار کم بیرای

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل به اعتیاد و سوء

ابتال به اعتیاد ،نمرات  19 -21نشان دهنده استعداد کم

مصرف مواد در سال  1391طراحی و اجرا گردید.

برای ابتال به اعتیاد ،نمرات  21-22نشان دهنده اسیتعداد
متوسط برای ابتال به اعتیاد ،نمرات  23-24نشان دهنیده
استعداد زیاد برای ابتال به اعتیاد و نمرة  25و باالتر نشان

مواد و روش ها :
در این مطالعه توصیفی -تحلیلی ،جامعیه میورد مطالعیه

دهنده استعداد بسیار زیاد برای ابتال به اعتیاد است.
سههازش

دانشجویان دانشگاه علوم پزشیکی زابیل در سیال 1391

ب :پرسشههنامه عكلکههرد اههانواده ( مقیهها

بودند که تعداد  216نفر از دانشیجویان جدییدالورود و

پههریری و پیوسههتگی اههانواده ( 2ویههرایش سههوم

ترم  7و باالتر با استفاده از روش سرشماری انتخیاب و

 :)FACES IIIپرسشییینامه عملکردخیییانواده ییییک

مورد مطالعیه قیرار گرفتنید .ابیزار جمیع آوری داده هیا

پرسشنامۀ  41سوالی به صورت لیکیرت  5تیایی از 1-5

پرسشنامه هیای الیف :گیرایش بیه مصیرف میواد و ب:

است که برای سینجش عملکیرد خیانواده در دو بخیش

عملکرد خانواده بود که توسیط افیراد تکمییل و جمیع

"وضعیت خانواده شما در حال حاضر" و " آرزو دارید

آوری گردید.

خانواده تان این طور باشد ".تدوین شده است .هربخش

الف :پرسشنامه گرایش بهه مصهرم مهواد (اسهتعداد

 21عبارت را شامل می شود که  11عبارت آن پیوستگی

اعتیاد ( :1)APSیک پرسشنامۀ  36عبارتی است .بیرای

و  11عبارت دیگر ،بعد انعطاف پذیری یا سازش پذیری

سنجش استعداد اعتیاد از خرده مقییاس اسیتعداد اعتییاد

را اندازه گیری می کند .عبارات فیرد پیوسیتگی اسیت و

( )APSپرسشیینامه سیینجش اعتیییاد وییید و همکییاران

عبارات زوج انعطاف پذیری است .سطح انعطاف پذیری

متشکل از سه خیرده مقییاس اسیتعداد اعتییاد (،)APS

عبارتند از انعطاف پذیری خیلیی پیایین ،سیاخت یافتیه

مقیاس پذیرش اعتیاد  )AAS(2و مقیاس استعداد الکیل

(پایین تا متوسط) ،انعطاف پذیر (متوسط تیا بیاال) و بیی

یا میی بیارگی میک انیدرو (MAC.R( 1اسیتفاده شید.

نظم (بسیار بیاال) میی باشید .پیوسیتگی ،پیونید عیاطفی

پرسشنامه سنجش اعتیاد در ایران هنجاریابی شده اسیت

اعضای خانواده نسبت به یکدیگر است ( .)7بر طبق این

( .)8وید و همکاران ضریب پایایی  APSرا در نمونیه

الگوها بسیاری از متغیر ها یا مفیاهیم خاصیی کیه بیرای

بهنجار (با فاصله یک هفته) در مردان و زنان بیه ترتییب

سنجش و تشخیص پیوستگی خانواده از آن هیا اسیتفاده

 1/69و  1/77به دست آورده اند .بیه عقییده آنهیا ایین

می شوند ،پیوند عاطفی ،مرزهیا ،اتحادهیا ،زمیان ،فضیا،

پایایی به طور قابل قبیولی بیاال اسیت .در اییران پاییایی

دوستان ،شیوه ی تصمیم گیری ،عالیق و واکینش هیا را

مقیاس سنجش اعتیاد که  APSیکیی از خیرده مقییاس

شامل می شود .تعادل در این سازه زمانی فراهم می شود

های آن است .در تحقیق مینویی و صالحی با استفاده از

که نظام خانواده در حد فاصل جدایی و با هم بودن قرار

20

می گیرد.
1.

Addiction Potential Scale
Addiction Acknowledgment Scale
3
.MacAndrew
2.

2

.Family Adaptability and Cohesion Evaluation
)Scales(third edition
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در مطالعه ی حاضر بعد پیوستگی و انعطاف پذیریِ

درصد ( 142نفر) بومی و سایر افراد غییر بیومی بودنید.

اعضای خانواده ،نسخه ی  3در وضعیت کنونی مورد

 118نفر ( 54/6درصد) از افراد مورد مطالعه دانشجویان

بررسی قرار گرفت .در نتیجه دو نمره برای وضعیت فعلی

سال اول و  98نفر ( 45/4درصد) دانشجویان سال آخیر

و ایده ال به دست می آید که میانگین سواالت فرد

بودند.

پیوستگی و میانگین سواالت زوج انعطاف پذیری را می

میانگین نمره گرایش به اعتیاد افراد مورد مطالعیه +4/45

سنجد و تفاوت نمره ایده ال و فعلی در هر مقیاس میزان

 17/35از مجمییوع  36امتیییاز بییرآورد گردییید .بیشییترین

رضایت از آن را می سنجد .مطالعات مختلفی تا کنون

درصد توزیع فراوانی سطح گرایش به اعتیاد به صیورت

توانایی مقیاس  FACESرا در افتراق خانواده های مشکل

خیلی کم ( 62/5درصد) و کمترین آن خیلیی زییاد (6/9

دار و بدون مشکل ثابت کرده اند .در خصوص روایی

درصد) بود.

سازه ،همبستگی دو بعد پیوستگی و سازش پذیری نزدیک

جدول شماره  :1توزیع فراوانی سطح گرایش به اعتیاد در افراد

به صفر است ( (r= 1/311که نشان می دهد دو بعد کامالً

مورد مطالعه
گرایش به اعتیاد

تعداد

خیلی کم

135

62/5

برای بعد سازش پذیری  1/62و برای کل مقیاس 1/68

کم

25

11/6

متوسط

25

11/6

گزارش شده است .ضرایب پایایی بازآزمایی با فاصله ی

زیاد

16

7/4

یک هفته روی یک نمونه  52نفری برای بعد پیوستگی

خیلی زیاد

15

6/9

 1/79و برای بعد سازش پذیری  1/53و برای کل مقیاس

جمع

216
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مستقل از یکدیگرند (السون و همکاران .)1985 ،ضرایب
پایایی بر اساس همسانی درونی برای بعد پیوستگی  1/77و

ها  1/73به دست آمده است (بهفر .)1382 ،پرسشنامه ی
مقیاس انطباق پذیری و همبستگی خانواده از روایی صوری
خوبی بر خوردار است .چندین تحقیق نشان داده است،
این مقیاس برای گروه های شناخته از روایی خوبی برای
متمایز کردن خانواده ها در چند مقوله از مشکالت،
برخوردار بوده است ( .)11در مطالعه ی حاضر بعد

میانگین نمره گرایش به اعتییاد افیراد میورد مطالعیه در
دانشییجویان مییذکر نسییبت بییه دانشییجویان مونییث و
دانشییجویانی کییه دوسییتان معتییاد داشییتند ،نسییبت بییه
دانشجویانی که دوستان معتیاد نداشیتند بیه طیور معنیی
داری بیشتر بود (.)p=1/11

پیوستگی و انعطاف پذیریِ اعضای خانواده ،نسخه ی  3در

جدول شماره :2میانگین نمره گرایش به اعتیاد در دانشجویان مورد

وضعیت کنونی مورد استفاده قرار گرفت و با مراجعه به

مطالعه به تفکیک جنسیت ،دوستان معتاد و سال تحصیلی

افراد مورد مطالعه تکمیل و جمع آوری گردید .داده ها پس

21

درصد

متغیر

از جمع آوری با استفاده از نرم افزار  spss-17و توسط
آزمونهای آماری  tمستقل ،آنالیز واریانس یک طرفه و

مونث
جنس

ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردید و
 p< 1/15به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد

دوستان معتاد

يافته ها :
میانگین سنی افراد مورد مطالعه  21/91+2/35بود61/2 .
درصد ( 131نفر) آنها مونث و بقیه میذکر بودنید65/7 .

16/74

4/13

آماری

t=2/45
df = 214

مذکر

18/29

4/81

p = 0/01

ندارد

17/11

4/33

دارد

18/91

4/97

t=2/06
df = 214
p = 0/04

17/31

4/51

t=0/22
df =214

4/43

p = 0/83

دانشجویان
دانشجویان

میانگین

انحراف معیار

نتیجه آزمون

سال اول
دانشجویان
سال آخر

17/43

سال پنجم ،شماره  ،4زمستان 2931

جدول شماره  :3رابطه بین مولفه های کارکرد خانواده و گرایش بیه

اعتیاد افراد مورد مطالعه در دانشیجویان میذکر نسیبت بیه

اعتیاد در دانشجویان مورد مطالعه

دانشجویان مؤنث و دانشجویانی که دوستان معتیاد داشیتند،

پیوستگی

آرزوی

انعطاف

آرزوی انعطاف

نسبت به دانشجویانی که دوستان معتیاد نداشیتند بیه طیور

فعلی

پیوستگی

پذیری فعلی

پذیری

گرایش

r=-1/34

r=1/13

r=-1/13

r=-1/11

معنی داری بیشتر بود ( .)p=1/11میانگین نمره گرایش بیه

به اعتیاد

p<1/111

p=1/67

p=1/16

p=1/88

اعتیاد در دانشجویان سال آخر نسبت به دانشیجویان سیال

میانگین نمره گرایش به اعتیاد در دانشجویان سیال آخیر
نسبت به دانشیجویان سیال اول بیشیتر بیود ولیی ایین
تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود )( )p> 1/15جدول
شماره.)4
جدول شماره  :4مقایسه میانگین نمره گرایش به اعتیاد در
دانشجویان سال و آخر
انحراف

گروه

تعداد

میانگین

دانشجویان سال اول

118

17/31

4/51

دانشجویان سال آخر

98

17/43

4/43

p=1/83

df=214

اول بیشتر بود ،ولی این تفیاوت از نظیر آمیاری معنیی دار
نبود ) .)p>1/15در پژوهشی که توسط فروتنی و همکاران
انجام شد نتایج نشان دادنید کیه  42درصید از دانشیجویان
معتقدند که ورود به محفل علم و دانش و دانشیگاه زمینیه
سیاز اعتییاد افیراد اسیت ( .)11نتیایج مطالعیه منصییوری و
همکاران نشیان داد کیه عیالوه بیر ماهییت رشیته ،محییط

استاندارد

دانشگاه و در کنار آن زندگی در خوابگاه میتواند بر رشید
آموزشی و شخصیتی افراد تأثیر بسزایی داشته باشد و آنهیا
را در معرض خطر مشکالت سالمت جسمی و روانی قرار

t=1/22

میانگین نمره عملکرد خانواده  114/58+17/13از مجموع
 211امتیاز برآورد گردید .میانگین نمره پیوستگی و انعطاف
پذیری خانواده افراد مورد مطالعه به ترتیب  58/45+9/41و
 56/129+9/36از مجموع  111امتیاز برآورد گردید .در بعد
کارکرد خانواده ،بین پیوستگی فعلی (روابط عاطفی بین
اعضای خانواده) و گرایش به اعتیاد دانشجویان مورد
مطالعه رابطه منفی و معنی داری به دست آمد ()p<1/111
ولی بین سایر مولفههای کارکرد خانواده و گرایش به اعتیاد
در دانشجویان رابطه معنیداری مشاهده نشد ()p>1/15
(جدول شماره .)5همچنین نتایج نشان داد که متغیر
پیوستگی فعلی میتواند به تنهایی حدود  11درصد متغیر
گرایش به اعتیاد را تبیین کند.
بحث و نتيجه گيری
با توجه به نتایج مطالعه حاضر مییانگین نمیره گیرایش بیه
اعتیاد افراد مورد مطالعه  17/35 +4/45از مجموع  36امتیاز
برآورد گردید 74 .درصد افراد مورد مطالعه دارای گیرایش
کم و خیلی کم و  26درصد دارای گرایش متوسط به باال به
اعتیاد و سوء مصرف مواد داشتند .میانگین نمره گرایش بیه

دهد و آن ها را مستعد مصرف و وابستگی به مواد مختلیف
قرار دهد ( .)12با توجه به نتایج این مطالعه مییتیوان بییان
نمود که احتماالً یکی از دالییل ناهمسیو بیودن نتیایج ایین
مطالعه با مطالعات دیگیر ممکین اسیت بیه دلییل تبلیغیات
گستردهای که در زمینهی آثار زیانبار گرایش به مواد مخیدر
و مصیرف آن شییده اسیت و اطالعییات زییادی در زمینییه
تأثیرات منفی استفاده از این مواد بر کیفیت زنیدگی کیاری
افراد در اختیار آنان گذاشته و همیین امیر موجیب افیزایش
سطح آگاهی آنان و در نتیجه کاهش گرایش آنیان بیه میواد
مخدر می شود .در عین حال احتمال دارد این افراد از غنای
فرهنگی و تربیتی کافی و مستحکم برخیوردار باشیند و بیه
علت افزایش سطح رفاه تحیت فشیارهای ناشیی از محییط
تحصیل و زندگی جدید قرار نگیرند ،بنابراین به مواد مخدر
گرایش نداشته باشند .از سیوی دیگیر ممکین اسیت عیدم
اعتماد ،تیرس و نگرانیی از عواقیب خیود فیاش سیازی و
آشکار نمودن گرایش به اعتییاد و عیدم دقیت بیه سیواالت
پرسشنامه توسط عده ای از دانشجویان و تأثیر آن در روند
تحصیلی شان روی پاسخگویی اثر گذاشته باشد.
در پژوهشی که توسط دهقانی و همکاران انجام شد نتایج
نشان دادند که مصرف مواد در پسران با تفاوت معنیداری
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بیشتر از دختران است ( .)13در پژوهشی که توسط میری و

جلوگیری از گرایش افراد به مواد مخدر گردد .در پژوهشی

همکاران انجام شد نتایج نشان دادند که بین جنسیت و

که توسط سلیمی و همکاران انجام شد نتایج نشان دادند

سوء مصرف مواد ،رابطه معناداری وجود دارد ( .)14در

که از علل اصلی گرایش به مصرف سیگار و مواد مخدر

پژوهشی که توسط موسوی انجام شد نتایج نشان دادند که

کمبود محبت در خانواده و سختگیریهای والدین است

بین جنسیت و مصرف سیگار رابطه معناداری وجود دارد

(.)21

( .)15با توجه به نتایج مطالعه حاضر و نتایج مطالعات

در پژوهشی که توسط فروتنی و همکاران انجام شد نتایج

همسو ،در تبیین یافتههای این قسمت از پژوهش میتوان

نشان دادند  78/1درصد از دانشجویان علل گرایش به

بیان نمود که مصرف کمتر مواد مخدر در جنس مؤنث

اعتیاد را بیتوجهی و عدم کنترل خانواده بر افراد میدانند

نسبت به جنس مذکر احتماالً میتواند به دلیل مسایل

( .)11در پژوهشی که توسط موسوی و همکاران انجام شد

فرهنگی و اجتماعی و جایگاه زنان در جوامع اسالمی باشد.

نتایج نشان دادند که عدم ارتباط صمیمانه در خانواده از

نتایج مطالعه مولوی و همکاران نشان داد که بین معاشرت

علل گرایش دانشجویان به سیگار است (.)21

با دوستان معتاد و گرایش به مصرف مواد مخدر رابطه

با توجه به نتایج مطالعه حاضر و مطالعات انجام شده در

معناداری وجود دارد (.)16

این زمینه در تبیین رابطه منفی و ضعیف معنادار بین

سیام در پژوهشی تحت عنوان سوء مصرف مواد اعتیادآور

پیوستگی فعلی و گرایش به اعتیاد دانشجویان میتوان بیان

بین دانشجویان پسر دانشگاههای مختلف شهر رشت،

نمود که پیوستگی ،پیوند عاطفی اعضای خانواده نسبت به

انگیزه گرایش به سیگار و سایر موادمخدر را تقلید از

یکدیگر است و زمانی که این پیوند و رابطه گرم و

دوستان و همرنگ جماعت شدن ذکر کرده است (.)17

صمیمی ،کمرنگ میشود ،فرزندان دچار افت روانی

نتایج مطالعه نریمانی و همکاران نشان داد که رابطه دوستی

میشوند و افرادی که مورد بی مهری والدین قرار

با معتادان به مواد مخدر ،به ایجاد رفتارهای مخاطرهآمیز و

میگیرند ،عزت نفس خود را به شدت از دست میدهند و

یا استفاده از مصرف مواد مخدر منجر میشود (.)18

دچار هراسهای گوناگون میشوند که یکی از راه های

همچنین نتایج مطالعه نشان داد که فراهم شدن شرایط الزم

بازگشت اعتماد به نفس ،گرایش به مواد مخدر است که

برای گرایش به اعتیاد به وسیله دوستان در زندگی بیش از

نوعی اعتماد به نفس کاذب ایجاد میکند (.)22

 85درصد افراد معتاد مشاهده شده است .با توجه به نتایج

به عبارت دیگر رابطه گرم بین اعضای خانواده خصوصاً با

پژوهش حاضر و مطالعات همسوی با آن در تبیین این

فرزندان امکان جذب آن ها را به خانواده بیشترکرده و کمتر

نتایج میتوان بیان نمود که دوستان و نزدیکان بیشترین

احتمال دارد که از خانه و خانواده فراری باشند و به گروه

تأثیر را در دوره نوجوانی دارند .دوستان مصرف کننده مواد

دوستان یا گروه های نابهنجار پناه بیاورند .بر این اساس

حتی می توانند نوجوانانی را که عوامل خطری ندارند

میتوان گفت رابطه سرد همراه با طرد و یا حتی توهین و

تحت تأثیر بگذارند و آنان را برای اولین مصرف آزمایش

خشونت با فرزندان باعث بیزاری از خانواده میشود و

مواد وسوسه کنند .شکست تحصیلی و ضعف مهارت های

آنها ممکن است به انواع رفتارهای مخرب و بزهکاری ها

اجتماعی فرد می تواند او را در معرض خطر بیشتری برای

از جمله اعتیاد گرایش پیدا کنند .بنابر این پیوستگی عاطفی

سوء مصرف مواد قرار دهد (.)19

اعضای خانواده سبب ایجاد کانونی گرم برای زندگی

زندگی در کانون گرم خانواده و سرپرستی و نظارت

گردیده و سرپرستی و نظارت مناسب خانواده ها در

مناسب خانواده ها روی جوانان میتواند تأثیرمثبت زیادی

انتخاب دوست و نوع روابط ،روی جوانان مخصوصاً جنس

بر پیشگیری از اعتیاد آنان داشته باشد و میتواند باعث
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مذکر میتواند تأثیر مثبت زیادی بر پیشگیری از اعتیاد و
 کارکنان، معاونت آموزشی، حراست،علوم پزشکی زابل

.گرایش به مواد مخدر گردد

 اساتید و دانشجویان، مربیان،واحدهای آموزش دانشکده ها
محترم دانشگاه علوم پزشکی زابل تشکر و قدردانی می

: تشكرو قدردانی

شود

بدین وسیله از مساعدت و همکاری حوزه ریاست دانشگاه
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Abstract:
Introduction: Addiction and substance abuse is important challenges of social, mental
health and human social in the world and the most vulnerable have been attacked. This
study aimed to investigate tendency towards Addiction and substance abuse according to a
family function in students of Zabol University of Medical Sciences on 2012.
Methods: In this cross-sectional study , comparing the population was all of students of
Zabol University of Medical Sciences that 216 cases selected and family functioning
Questionnaires of the family Functioning, the tendency towards addiction and substance
abuse were completed by their. Data were entered into SPSS17 software and analyzed by ttests, ANOVA and correlation coefficients Pearson.
Results: The mean of score students tended to addiction was 17.35+4.45. ther was a
positive effect on tendency towards Addiction and substance abuse addicted friends and this
difference was statistically significant (p<0.05). Comparing the two groups in all three
groups showed that 46% of first-year students, and 63/3% of students have spent the last
year of the three groups showed no significant difference test (p>0.05). The linkage
between the components of family functioning and current trends in student substance
abuse, there was a significant correlation (p <0/05).
Conclusion: according to results close relationships among the family members and
supervision of the young people on the behaviors would be a significant factor leads to
prevention from tendency towards substance abuse particularly in male gender.
Key words: tendency, Addiction, substance abuse, family functioning, medical students.
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