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Objectives Tendency toward substance use is influenced by a range of individual, familial, and social 
factors. This study aimed to investigate the relationship between family emotional atmosphere, 
sense of coherence, and affects with tendency toward substance use among university students. 
Methods In this descriptive-correlative study, a total of 400 students (311 males and 89 females) 
were selected using multistage cluster sampling method from Shahid Beheshti Teacher Training 
University, Mashhad, Iran. Then they completed measures of parental-child interaction rating scale, 
sense of coherence scale, positive and negative affect scale, and tendency toward addiction scale. 
Data analysis was conducted using Pearson correlation and backward multiple regression. 
Results There were significant and negative relationships between subscales of family emotional atmosphere, 
sense of coherence, and positive affects with tendency toward substance use among students (P˂0.01). 
Moreover, negative affects were positively correlated with tendency toward substance use (r=0.48; P<0.01). 
Regression analysis also indicated that a positive family emotional atmosphere and sense of coherence were 
significant negative predictors of tendency toward substance use whereas negative affects were significant 
positive predictors. However, the role of positive affects in the prediction of tendency toward substance use 
was not significant. 
Conclusion Addressing family problems, developing the sense of individual coherence, and instructing 
strategies to regulate negative emotions in prevention and intervention programs may help reduce 
tendency toward substance use among university students. 
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Extended Abstract

1. Introduction

he prevalence of substance use increases 
from 1.3% at age 12 to 25.4% at age 21, and 
people aged 18-24 years have the highest 
rate of substance use [5]. This age coincides 
with students’ admission to universities. 

Thus, university students are a high-risk group for substance 

T
use. Etiological studies have shown that substance use is in-
fluenced by a range of bio-psycho-social factors [6]. Family 
emotional atmosphere is a familial factor associated with the 
youths’ substance use [7], with studies indicating that poor 
family relationships may facilitate tendency toward sub-
stance use [9]. 

Sense of coherence is also an individual factor which may 
influence substance use. Existing literature shows that great 
coherence is a protective factor against psychopathology and 
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decreases the risk of psychological disorders [14]. Although 
there is little evidence for the relationship between sense of 
coherence and substance use, few studies have indicated that 
a higher sense of coherence may cause lower tobacco use, 
alcohol use, and drug use [18, 19]. Finally, affects have also 
suggested as a psychological factor contributing to substance 
use. That is, those who experience more negative affects are 
at a higher risk of substance use [22].

Despite these studies, little attention has been paid to ten-
dency toward substance use and there is a lack of sufficient 
evidence for the relationship between sense of coherence 
and affects (especially positive affects) with substance use. 
Accordingly, the aim of this study was to examine the re-
lationship between family emotional atmosphere, sense of 
coherence, and affects with tendency toward substance use 
among university students.

2. Method

The statistical population of this descriptive-correlative 
study included all male and female students studying in the 
academic year of 2017-2018 in the Shahid Beheshti Teacher 
Training University, Mashhad, Iran. In this study, a multi-
stage cluster sampling method was applied to recruit 400 
students (including 311 males and 89 females) aged 18-56 
years old (M=24.20; SD=8.07). To do so, of the total 11 ma-
jors in Shahid Beheshti Teacher Training University, six ma-

jors (including mathematics, chemistry, educational science, 
psychology of exceptional children, counseling, and Persian 
literature) were selected randomly; from each major, several 
classes were selected, and in each class, several students 
were selected to answer the measures. For data collection, 
a set of measures was use, including Parental-Child Interac-
tions Rating Scale, Sense of Coherence Scale, Positive and 
Negative Affect Scale, and Tendency toward Substance Use 
Scale. Examining psychometric properties of all these mea-
sures has shown their satisfactory reliability and validity in 
Iranian samples.

To analyze the data and examine the relationship between 
variables, a Person correlation was conducted. Moreover, a 
multivariate backward regression analysis was conducted to 
examine the role of independent variables (including fam-
ily emotional atmosphere, sense of coherence, and affects) in 
the prediction of tendency toward substance use.

3. Results

As shown in Table 1, there are significant relationships 
between all variables and tendency toward substance use, 
with manageability (r=-0.56) and shared experiences (r=-
0.19) having the strongest and the weakest relationships 
with students’ tendency toward substance use, respective-
ly. Referring to Table 2, regression analysis indicated that 
except ‘’affection’’, ‘’Caress’’, and ‘’Positive Affects’’, 

Arghabaei M, et al. Family Emotional Atmosphere, Sense of Coherence, and Affects in the Prediction of Tendency Toward Substance Use. IJPCP. 2018; 24(3):310-323.

Table 1. The relationship between family atmosphere, coherence, and affects with students’ tendency toward substance use

Variables Sub-Scales M SD Tendency Toward Substance Use

Coherence

Comprehensibility 42.27 7.91 -0.42**

Meaningfulness 37.99 9.21 -0.51**

Manageability 43.89 9.39 -0.56**

Family atmosphere

Affection 7.74 1.79 -0.40**

Caress 6.66 2.07 -0.26**

Approval 6.96 1.82 -0.30**

Shared experiences 6.06 1.98 -0.19**

Giving gifts 6.02 2.21 -0.34**

Encouragement 7.11 1.95 -0.39**

Trust 7.39 1.95 -0.43**

Sense of security 7.72 1.97 -0.44**

Affects
Negative affects 23.05 8.44 0.48**

Positive affects 33.64 6.78 -0.37**

** P=0.001



312

Autumn 2018, Volume 24, Number 3
Iranian Journal of

PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY

others variables were significant predictors of tendency 
toward substance use, with these variables accounting for 
47.47% of the total variance.

4. Discussion

Current results indicated that a higher level of satisfactory 
family atmosphere was a significant predictor of students’ 
lower tendency toward substance use. According to Risk and 
Protective Factors Model, conflicts in families and dysfunc-
tional family relationships act as risk factors and increase 
youths’ tendency toward substance use. Indeed, in such cir-
cumstances, youths choose substance use as a way to escape 
from unsatisfactory family conditions [35]. Moreover, lower 
levels of family coherence and close emotional relationships 
may cause family borders and parents’ supervisory role to 
disappear, which, in turn, increase children’s tendency to-
ward substance use.

In line with previous studies [18, 36], these results also 
showed a significant relationship between sense of coher-
ence and students’ tendency toward substance use. High lev-
els of sense of coherence, which gives meaning to everyday 
life activities, is associated with using efficient coping strate-
gies [36]. This causes those people with high sense of coher-
ence to use effective coping strategies to deal with stressful 
situations and tend less toward health-threatening behavior 
such as smoking, alcohol consumption, and drug use [19].

Finally, these results indicated significant role of negative 
affects in the prediction of tendency toward substance use. 
The process through which negative affects can increase 
the likelihood of substance use has been conceptualized as 

Negative Affects-Stress Model. According to this model, 
stressful events may increase levels of negative affects which 
causes the youths to use drugs as a coping strategy to alle-
viate adverse affects cause by stressful conditions [38, 39]. 
Considering current findings, addressing family problems, 
improving sense of coherence, and developing coping strate-
gies to deal with negative affects may help reduce tendency 
toward substance use among university students. 
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Table 2. Multivariate regression analysis with backward method for students’ tendency towards smoking

Predictors B β t P R R2 F df P

Comprehensibility -0.083 -0.077 -2.09 ˂0.05

0.691 0.477 31.12 10-341 ˂0.001

Meaningfulness -0.152 -0.167 -2.79 ˂0.01

Manageability -0.167 -0.184 -2.62 ˂0.01

Approval -0.456 -0.096 -1.65 ˂0.01

Shared experiences -0.635 -0.146 -2.66 ˂0.01

Giving gifts -0.443 -0.113 -2.01 ˂0.05

Encouragement -0.645 -0.143 -2.27 ˂0.05

Trust -0.664 -0.148 -2.34 ˂0.05

Sense of security -0.690 -0.154 -2.40 ˂0.05

Negative affects 0.164 0.160 3.02 ˂0.01
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اهداف گرایش به مصرف مواد تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی قرار دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین جّو 
عاطفی خانواده، احساس انسجام و عواطف با گرایش به مصرف مواد در دانشجویان بود.

مواد و روش ها در قالب یک طرح توصیفی همبستگی، 400 دانشجو (۳۱۱ مرد و 89 زن) با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای 
از دانشگاه فرهنگیان پردیس شهیدبهشتی مشهد انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش (شامل مقیاس درجه بندی روابط والد و فرزندی، مقیاس 
احساس انسجام، پرسش نامه عاطفه مثبت و منفی و مقیاس گرایش به اعتیاد) پاسخ دادند. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 2۳ و روش همبستگی 

پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه رو به عقب تحلیل شد.
یافته ها بین خرده مقیاس های جّو عاطفی خانواده، احساس انسجام و عاطفه مثبت با گرایش به مصرف مواد در دانشجویان رابطه منفی و معناداری 
وجود دارد (P>0/0۱). همچنین رابطه بین عواطف منفی و گرایش به مصرف مواد نیز مثبت و معنادار بود (P>0/0۱؛ r=0/48). نتایج تحلیل 
رگرسیون نشان داد متغیرهای جّو عاطفی مثبت در خانواده و احساس انسجام، پیش بین منفی و معنادار و متغیر عاطفه منفی، پیش بین مثبت 

گرایش به مصرف مواد در دانشجویان هستند. با این حال، نقش عاطفه مثبت در پیش بینی گرایش به مصرف مواد معنادار نبود. 
نتیجه گیری توجه به مشکالت خانوادگی، تقویت احساس انسجام فردی و آموزش راهبردهای تنظیم هیجانات منفی در قالب برنامه های پیشگیری 

و درمانی می تواند نقش مهمی در کاهش گرایش دانشجویان به مصرف مواد داشته باشد.

کلیدواژه ها: 
جّو خانوادگی، حس انسجام، 

عواطف، مصرف مواد، 
دانشجویان

تاریخ دریافت: 3 اسفند 1396
تاریخ پذیرش: 22 خرداد 1397 
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انسجام و عواطف در پیش بینی گرایش به مصرف مواد در  نقش جّو عاطفی خانواده، احساس 
دانشجویان

،محمدمحمدیپور3 ،*علیاکبرسلیمانیان2 محمدارقبایی1

مقدمه

امنیت  و  سالمت  جدي  شکلي  به  امروزه  مواد  مصرف 
به  افراد  و گرایش  داده  قرار  تأثیر  را تحت  اجتماعي کشورها 
مصرف مواد مخدر، این مشکل را به یکي از چهار بحران عمده 
جهاني تبدیل کرده است ]۱[. اعتیاد به مصرف مواد، بیماري 
رواني عودکننده و مزمني است که توأم با اختالالت انگیزشي 
شدید و از دست دادن تسلّط رفتاري است ]2[ و به عنوان یکی 
از دالیل عمده مرگ زودرس، بیماری های قلبی عروقی، ابتال 
به انواع سرطان و خودکشی در نظر گرفته می شود ]۱[. عالوه 
بر این، وابستگي به مواد در تمامي حرفه ها، سطوح تحصیلي و 
طبقات اجتماعي اقتصادي دیده مي شود و صرفاً به فرد یا گروه 

خاصي مربوط نمي شود ]۳[. 

با وجود چندین دهه تالش اجتماعي، حقوقي و ارائه راهکارهای 

مشکالت  بزرگ ترین  از  یکي  کماکمان  مواد  مصرف  پزشکي، 
انجام گرفته در زمینه سبب شناسي  اجتماعی است. تالش هاي 
از  مواد  به سوءمصرف  مبتال  افراد  که  است  داده  نشاده  اعتیاد 
یک الگوي رواني اجتماعي مشخصی پیروی نمی کنند. در واقع، 
و  اجتماعی  عوامل  از  مجموعه ای  تحت تأثیر  مواد  سوءمصرف 
روان شناختی از یک سو و عوامل زیست شناختی و داروشناختی از 
سوی دیگر قرار دارد ]4[. شناسایی این عوامل می تواند زمینه ساز 
طراحی برنامه های پیشگیرانه و اتخاذ راهکارهایی برای کاستن از 
گرایش افراد به مصرف مواد (به جای درمان سوءمصرف مواد) 
باشد. این برنامه ها با کاهش عوامل خطرساز (یعنی عواملی که 
افزایش عوامل  فرد را در معرض خطر مصرف قرار مي دهد) و 
محافظت کننده (یعنی عواملي که از فرد در مقابل مصرف مواد 
محافظت می کند) منجر به کاهش میزان مصرف مواد می شوند. 

بر این اساس، یکی از اولین و مهم ترین اقدامات در طراحی 
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برنامه  های پیشگیری از سوءمصرف مواد، شناخت این عوامل 
خطرساز و محافظت کننده است که با توجه به ضعف ادبیات 
پژوهشی موجود در این زمینه، انجام مطالعات بیشتر در این 

حوزه ضروری است.

مطالعات همه گیرشناسي نشان می دهند مصرف مواد در دوران 
جوانی با افزایش سن، افزایش مي یابد. بر اساس آمارها، شیوع 
مصرف مواد از ۱/۳ درصد در سن ۱2 سالگي، به 25/4 درصد 
بیشترین  تا 24 ساله  افراد ۱8  و  در سن 2۱ سالگي مي رسد 
میزان مصرف مواد غیرمجاز را در بین تمام گروه هاي سني به خود 
اختصاص داده اند ]5[. این دوره سني با ورود جوانان به دانشگاه 
و شروع دوران دانشجویي همراه است. بر این اساس، دانشجویان 
را می توان به عنوان یکی از گروه های پرخطر در زمینه مصرف 
مواد در نظر گرفت. شیوع مصرف مواد در دانشگاه ها از یک سو، و 
پیامدها و عوارض منفي آن (براي مثال بی انگیزگي تحصیلي، اُفت 
تحصیلي، بیماري هاي جسمي و رواني، خودکشي و غیره) از سوي 
دیگر، بررسي همه جانبه در این زمینه و شناسایی عوامل مؤثر در 

گرایش به مصرف مواد در دانشجویان را الزامي مي سازد. 

همان طور که اشاره شد، مطالعات سبب شناسی صورت گرفته در 
جمعیت عمومی نشان داده اند مصرف مواد متأثر از تعامل پیچیده 
مجموعه ای از عوامل زیستی، روانی، خانوادگی و اجتماعی است 
]6[. جّو عاطفي خانواده۱ یکی از این عوامل خانوادگی است که 
با آمادگی جوانان نسبت به مصرف مواد در ارتباط است ]7[. در 
واقع، خانواده بخشي از گروه اجتماعي اولیه فرد است که نگرش ها 
و رفتارهاي افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. بر این اساس، در 
برخی از مطالعات، خانواده به عنوان یکي از مهم ترین عوامل مؤثر 
بر گرایش یا عدم گرایش فرزندان به مصرف مواد مطرح شده 
است ]8[. یافته های پژوهشي موجود نیز بر این ادعا صحه گذاشته 
و نشان داده اند که اختالالت درون خانواده و روابط خانوادگی 
ضعیف تأثیری منفی بر رشد فرزندان دارد و گرایش آن ها را به 

مصرف مواد افزایش می دهد ]9[. 

نتایج برخی مطالعات دیگر نشان داده اند تفاوت معناداری بین 
نوجوانان سالم و نوجوانان دارای مشکالت مصرف مواد در الگوی 
عملکرد خانوادگی و سبک های فرزندپروری والدین وجود دارد 
و نوجوانان وابسته به مواد سطوح باالتری از الگوهای خانوادگی 
معیوب و سبک های فرزندپروری مبتنی بر طرد و مراقبت افراطی 
را تجربه می کنند ]۱0[. به طور مشخص، این الگوهای خانوادگی 
معیوب با عدم درک متقابل، تعارضات بین فردی، طرد و عدم 
پذیرش از سوی والدین مشخص می شوند که این عوامل نقش 

بسزایی در افزایش مصرف مواد فرزندان دارند ]۱۱[.

احساس انسجام2 یکی دیگر از عوامل مؤثر بر گرایش به مصرف 

1. Family emotional atmosphere
2. Sense of coherence

و  قرار می گیرد  روان شناختی  مواد است که در دسته عوامل 
(عاملی  خطرساز۳  نقشی  می تواند  آن  باالی  یا  پایین  سطوح 
یا  می شود)  مواد  مصرف  به  گرایش  افزایش  به  منجر  که 
محافظت کننده4 (عاملی که منجر به کاهش گرایش به مصرف 
احساس  باشد.  داشته  مواد  مصرف  برابر  در  می شود)  مواد 
انسجام منجر به شکل گیري باورهایي می شود که محرک هاي 
دروني و بیروني مسیر زندگي را قابل پیش بیني و توضیح پذیر 
منابع  از  فرد  می شود  باعث  شخصیتی  ویژگی  این  می سازد. 
این محرک ها  از  مجموعه اي  با  مواجهه  براي  توانایي هایش  و 

استفاده کند و احساس ارزشمندي داشته باشد ]۱2[. 

اثرات  که  است  تعمیم یافته اي  مقاومت  منبع  انسجام،  حس 
استرس را بر سالمتي تعدیل مي کند. به عبارتی دیگر، برخورداری 
از احساس انسجام قوی، راهبردهای مقابله ای فعاالنه ای (برای 
مثال، جست وجوی حمایت هیجانی و اجتماعی) را در مواجهه با 
عوامل استرس زا در اختیار فرد قرار مي دهد و فرد قادر به مقاومت 
بیشتر در برابر استرس هاي زندگي خواهد بود ]۱۳[. یافته های 
پژوهشی نیز نشان داده اند احساس انسجام یک عامل محافظتي 
در مقابل آسیب شناسی روانی است و خطر ابتال به بیماري هاي 

رواني را کاهش می دهد ]۱4[. 

شخصیتی  سازه  این  باالی  سطوح  از  که  افرادی  بنابراین، 
برخودار هستند، عالئم روان شناختی مثبت تری را تجربه می کنند 
و احتماالً سبک زندگی سالم تری دارند ]۱5[. در مقابل، احساس 
با مشکالت روان شناختی نظیر  رابطه معناداری  پایین  انسجام 
بین  ارتباط  زمینه  در  دارد.   ]۱7[ افسردگي  و   ]۱6[ اضطراب 
احساس انسجام با مصرف مواد، پژوهش های اندکی انجام گرفته 
با این حال، معدود مطالعات صورت گرفته نشان داده اند  است. 
احساس انسجام بیشتر منجر به مصرف کمتر مواد می شود ]۱8[ 
و احتمال درگیر شدن نوجوانان را در رفتارهای اعتیادی نظیر 

مصرف سیگار و الکل کاهش می دهد ]۱9[.

متغیرهای  از  دیگر  یکی  عنوان  به  نیز  عواطف  نهایت،  در 
یک  در  است.  شده  مطرح  مواد  مصرف  بر  مؤثر  فردی 
دسته بندی کلی، عواطف به دو دسته عواطف مثبت و منفي 
تقسیم می شوند؛ افراد برخوردار از عواطف مثبت، افرادی شاد، 
آرام، رها از استرس و پرانرژي هستند و روابط خوبي با دیگران 
از  باالیی  دارای عواطف منفي، سطوح  افراد  مقابل،  دارند. در 
و شکست  فرسودگي  غمگیني،  اندوه،  و  غم  نظیر  احساساتی 
را تجربه مي کنند ]20[. اگر چه در ادبیات پژوهشی موجود، 
مصرف مواد و اعتیاد معموالً به عنوان یک نابهنجاری انگیزشی 
و پاداشی تعریف می شود، با این حال مفهوم سازی آن در قالب 

یک اختالل عاطفی نیز پیشنهاد شده است. 

3. Risk factor
4. Protective factor
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با این مفهوم سازی، بی نظمی عاطفی کلید زیربنایی  مطابق 
بسیاری از جنبه های رفتاری مصرف مواد ازجمله آسیب پذیری 
نسبت به آن است. در همین راستا شواهد پژوهشی نیز نشان 
می دهند سطوح باالی عواطف منفی و سطوح بسیار باال با بسیار 
پایین عواطف مثبت می تواند خطر گرایش به رفتارهای مصرف 
مواد و تداوم آن را به میزان چشمگیری افزایش دهد ]2۱[. در 
مقابل، گروهی دیگر از مطالعات تنها بر نقش عواطف منفی در 
مصرف مواد صحه گذاشته اند. مطابق با این پژوهش ها، افرادي 
که سطوح بیشتري از عاطفه منفي را تجربه مي کنند، در معرض 

خطر سوءمصرف مواد قرار دارند ]22[. 

این یافته می تواند مؤید فرضیه خوددرمانی5 باشد که بر اساس 
از  کاستن  برای  استرس زا،  رویدادهای  با  مواجهه  در  افراد  آن، 
هیجانات ناخوشایند به مصرف مواد روی می آورند ]2۳[. به عالوه، 
شواهدی وجود دارد که نشان می دهد رابطه بین تجربه عاطفه 
منفي و مصرف مواد یک رابطه دوسویه است؛ به عبارتی دیگر، 
نه تنها عواطف منفی منجر به افزایش مصرف مواد می شوند، بلکه 
مصرف مداوم مواد نیز می تواند حاالت عاطفی منفی و ناخوشایند 

را تشدید کند ]24[. 

در مجموع، نتایج مطالعات فوق حاکی از ارتباط مجموعه ای از 
عوامل در سطوح مختلف با مصرف مواد است. با این حال، بخشی 
از پژوهش های قبلی، بر مصرف واقعی مواد متمرکز بوده و به 
میزان کمتری گرایش به مصرف را بررسی کرده اند. این در حالی 
است که بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به مصرف مواد می تواند 
زمینه را برای شناسایی افراد در معرض خطر و اجرای برنامه های 
پیشگیری اولیه فراهم کند. از سوی دیگر، عمده مطالعات قبلی 
انجام گرفته در زمینه گرایش به مصرف مواد به گروه های نوجوان 
معطوف بوده اند و کمتر به بررسی دیگر گروه های در معرض خطر 

نظیر دانشجویان پرداخته اند. 

عالوه بر این، در برخی از حوزه ها نظیر ارتباط بین احساس 
انسجام و عواطف (به ویژه عواطف مثبت) با گرایش به مصرف مواد 
نیز کمبودهایی در ادبیات پژوهشی موجود مشاهده می شود که 
انجام مطالعات بیشتر را در این حوزه ضروری می سازد. بر این 
اساس و با توجه به ضعف های مطالعات موجود، هدف پژوهش 
حاضر بررسی ارتباط بین جّو عاطفی خانواده، احساس انسجام 
و عواطف با گرایش به مصرف مواد در دانشجویان بود. همچنین 
این مطالعه به دنبال بررسی نقش عوامل فردی (یعنی احساس 
انسجام و عواطف) و خانوادگی (یعنی جّو عاطفی خانواده) در 

پیش بینی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان بود. 

مطالعه  این  فرضیه های  موجود،  پژوهشی  ادبیات  اساس  بر 
عبارت بودند از: ۱. جّو عاطفی مثبت بین اعضای خانواده با گرایش 
به مصرف مواد در دانشجویان ارتباط منفی و معناداری دارد؛ 2. 

5. Self-medication 

انسجام و گرایش به مصرف مواد در دانشجویان  بین احساس 
ارتباط منفی و معناداری وجود دارد؛ ۳. بین عواطف مثبت و 
گرایش به مصرف مواد در دانشجویان رابطه معکوس و معنادار و 
بین عواطف منفی و گرایش به مصرف مواد در دانشجویان رابطه 

مستقیم و معنادار وجود دارد.

روش

شرکت کنندگان و طرح پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف در دسته طرح های بنیادی و از 
نظر شیوه اجرا در دسته پژوهش های توصیفی همبستگی قرار 
می گیرد که در آن رابطه بین متغیرهای احساس انسجام، جّو 
عاطفی خانواده و عواطف (به عنوان متغیرهای پیش بین) با گرایش 
به مصرف مواد (به عنوان متغیر مالک) بررسی شد. جامعه آماری 
این مطالعه شامل تمام دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس 
شهیدبهشتی مشهد در سال تحصیلی ۱۳97- ۱۳96 بود که 
شامل 2485 دانشجو می شد. درخصوص حجم نمونه پژوهش 
باید گفت که هر چه اندازه نمونه بزرگ تر باشد، میزان اشتباهات 
در نتیجه گیری کمتر می شود و مي توان با سطح اطمینان بیشتری 

در خصوص معناداري نتایج تصمیم گیري کرد ]25[. 

نوع  از  همبستگي  حاضر  پژوهش  روش  که  آنجایي  از 
پیش بیني بود، حجم نمونه بر اساس پیشنهاد صاحب نظران در 
این زمینه تعیین شد. در این راستا، پژوهشگران مختلف گروه 
نمونه ۱00 نفري را ضعیف، نمونه 200 نفري را نسبتاً خوب و 
نمونه ۳00 نفري را خوب معرفي کرده اند ]26[. بر این اساس، 
تعداد 400  نمونه،  اُفت  گرفتن  نظر  در  با  حاضر  پژوهش  در 
انحراف  و  سال   2۱/27 سنی  میانگین  با  مرد   ۳۱۱) دانشجو 
استاندارد ۳/۱4 سال و 89 زن با میانگین سنی ۳4/42 سال 
تا 56  دامنه سنی ۱8  در  استاندارد ۱۱/۱7 سال)  انحراف  و 
سال (با میانگین سنی 24/20 سال و انحراف استاندارد ۱۱/۱7 

سال) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. 

خوشه ای  نمونه گیری  روش  از  استفاده  با  نمونه  انتخاب 
چند مرحله ای انجام گرفت. بدین منظور، ابتدا از بین ۱۱ رشته 
تحصیلی دایر در دانشگاه فرهنگیان، 6 رشته (ریاضی، شیمی، 
به  فارسی)  ادبیات  و  استثنایی، مشاوره  تربیتی، کودکان  علوم 
صورت تصادفی انتخاب شد. سپس از هر رشته، چند کالس و از 
هر کالس نیز تعدادی دانشجو انتخاب و از آن ها خواسته شد به 

ابزارهای پژوهش پاسخ دهند. 

ابزارهاي پژوهش

مقیاس درجه بندی روابط والد فرزندی

به منظور ارزیابی جّو عاطفی خانواده در مطالعه حاضر از مقیاس 
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درجه بندی روابط والد فرزندی6 استفاده شد. این مقیاس شامل 
۱6 سؤال و 8 خرده مقیاس (شامل محبت، نوازش، تأیید کردن، 
تجربه های مشترک، هدیه دادن، تشویق کردن، اعتماد کردن و 
احساس امنیت) است. این سؤاالت بر اساس طیف پنج درجه ای 
لیکرت نمره گذاری می شوند و نمرات باالتر نشان دهنده روابط 
عاطفی نیرومندتر بین والدین و فرزندان است ]27[. بررسی نسخه 
فارسی مقیاس درجه بندی روابط والد فرزندی نشان می دهد این 
مقیاس همسانی درونی (ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاس ها 
در دامنه 0/65 تا 0/78 قرار داشت و ضریب آلفای کرونباخ کل 
مقیاس نیز برابر با 0/9۳ بود) و اعتبار بازآزمایی (r=0/88) قابل 
قبولی دارد و می توان کیفیت روابط والد فرزندی را در نمونه ایرانی 
به خوبی ارزیابی کرد ]28[. ضریب آلفای کرونباخ نمره کل این 

مقیاس در مطالعه حاضر 0/92 بود. 

مقیاس احساس انسجام

سؤالی  ابزار خودگزارشی 29  یک  انسجام7  احساس  مقیاس 
است که سؤاالت آن با طیف هفت درجه ای لیکرت (از ۱: به ندرت 
یا هرگز تا 7: اغلب اوقات) نمره گذاری می شود. بنابراین، نمره 
نمره  و  می گیرد  قرار   20۳ تا   29 دامنه  در  مقیاس  این  کل 
بیشتر نشان دهنده سطح باالتری از حس انسجام است. عالوه 
بر نمره کل، این مقیاس متشکل از سه خرده مقیاس نیز است 
که شامل ادراک پذیری8، کنترل پذیری9 و معناداری۱0 هستند. 
نتایج حاصل از 26 مطالعه صورت گرفته در زمینه  جمع بندی 
انسجام نشان  بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس احساس 
در  کرونباخ  آلفای  (ضرایب  باالیی  اعتبار  مقیاس  این  می دهد 
دامنه 0/82تا 0/95) دارد ]29[. بررسی همسانی درونی نسخه 
فارسی این مقیاس در دانشجویان نیز نشان دهنده ضریب آلفای 
کرونباخ 0/96 بود که حاکی از اعتبار رضایت بخش آن در نمونه 
ایرانی است ]۳0[. در پژوهش حاضر ضریب پایایي این مقیاس با 

استفاده از آلفاي کرونباخ 0/87 به دست آمد.

پرسش نامه عاطفه مثبت و منفی

پرسش نامه  از  عواطف  ارزیابی  منظور  به  حاضر  پژوهش  در 
عاطفه مثبت و منفی۱۱ استفاده شد. این پرسش نامه متشکل از 
۱0 عاطفه مثبت و ۱0 عاطفه منفی است که در قالب کلمات بیان 
شده اند و پاسخ دهنده نظرش را در مورد هر یک از این عواطف 
با طیف پنج درجه ای لیکرت (از ۱: به هیچ وجه تا 5: بسیار زیاد) 
بیان می کند. ضرایب پایایی خرده  مقیاس های مثبت و منفی این 

6. Parental-Child Interactions Rating Scale 
7. Sense of Coherence Scale (SOC)
8. Comprehensibility 
9. Manageability 
10. Meaningfulness 
11. Positive and Negative Affect Scale (PANAS)

پرسش نامه به ترتیب 0/89 و 0/85 و ضرایب اعتبار بازآزمایی 
به  منفی  و  مثبت  خرده مقیاس های  برای  نیز  پرسش نامه  این 
ترتیب 0/68 و 0/7۱ گزارش شده است ]۳۱[. بررسی اعتبار این 
پرسش نامه در نمونه ای از دانشجویان ایرانی نشان داد پرسش نامه 
مذکور ضریب اعتبار باالیی دارد (ضرایب آلفای کرونباخ هر دو 
زیرمقیاس 0/87 بود) و ابزار مناسبی برای سنجش عواطف مثبت 
و منفی در نمونه ایرانی است ]۳2[. در این مطالعه نیز ضرایب 
آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های عواطف مثبت و منفی به 

ترتیب 0/87 و 0/9۱ محاسبه شد.

مقیاس گرایش به اعتیاد

این مقیاس ابزاری ۱6 سؤالی است که با هدف بررسی میزان 
تمایل افراد به اعتیاد در سه حوزه فردی، اجتماعی و محیطی 
طراحی شده است. سؤاالت این مقیاس با طیف پنج درجه ای 
لیکرت (از ۱: خیلی کم تا 5: خیلی زیاد) نمره گذاری می شود. 
بر این اساس، نمره کل این مقیاس در دامنه ۱6 تا 80 قرار 
به  بیشتر شخص  گرایش  از  باالتر حاکی  نمرات  که  می گیرد 
روان سنجی  ویژگی های  بررسی  است.  اعتیاد  و  مواد  مصرف 
نشان  دانشجویان  از  گروهی  در  اعتیاد  به  گرایش  مقیاس 
داده این مقیاس هسمانی درونی مناسبی دارد (ضریب آلفای 
کرونباخ 0/79) و ابزاری معتبر برای سنجش میزان گرایش به 
مصرف مواد در جامعه ایرانی است ]۳۳[. در پژوهش حاضر نیز 
ضریب آلفای کرونباخ برای این مقیاس 0/76 به دست آمد که 

حاکی از اعتبار رضایت بخش آن است.

شیوه اجرا

نمونه پژوهش حاضر از دانشگاه فرهنگیان پردیس شهیدبهشتی 
جمع آوري  شد.  انتخاب  خوشه ای  تصادفی  شیوه  به  و  مشهد 
داده ها در مدت زمان سه ماه و به صورت فردي انجام گرفت. 
بدین منظور، پس از مراجعه به دانشکده و گروه های آموزشی 
منتخب (شامل گروه های ریاضی، شیمی، علوم تربیتی، کودکان 
براي  از دانشجویانی که  فارسی)،  ادبیات  و  استثنایی، مشاوره 
شرکت در این پژوهش رضایت داشتند خواسته شد به سؤاالت 
پژوهش پاسخ دهند که شامل فرم اطالعات جمعیت شناختي و 
ابزارهاي پژوهش بود. در ابتداي تمامي ابزارهاي پژوهش دستور 
العمل هاي مشخصي درباره چگونگي پاسخ دهي به آن ها وجود 
هدف  درخصوص  مختصري  توضیح  ارائه  با  بنابراین،  داشت. 
پژوهش، از شرکت کنندگان خواسته شد با توجه به دستورالعمل  

خاص مربوط به هر پرسش نامه به آن پاسخ دهند. 

با توجه به حساسیت شرکت کنندگان نسبت به موضوع این 
پژوهش، دانشجویان بدون ذکر نام و نام خانوادگي به سؤاالت 
پاسخ دادند و در خصوص محرمانه بودن اطالعات جمع آوري شده 
نیز به آن ها اطمینان داده شد. به منظور از بین بردن اثر اجرا 
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نیز ترتیب ارائه ابزارهاي پژوهش براي هر یک از دانشجویان به 
ابتدا برگه  این صورت که  به  صورت تصادفي تغییر داده شد. 
مربوط به اطالعات جمعیت شناختي و سپس ابزارهاي پژوهش 
با ترتیب هاي مختلف در اختیار شرکت کنندگان قرار داده شد. 
 SPSS درنهایت، به منظور تحلیل داده ها از نسخه 2۳ نرم افزار
و روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه رو به 

عقب استفاده شد.

یافته ها

عاطفی  جّو  انسجام،  احساس  بین  ارتباط  بررسی  منظور  به 
از  دانشجویان  در  مواد  به مصرف  گرایش  با  عواطف  و  خانواده 
ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول 
شماره ۱ ارائه شده است.  همان طور که نتایج جدول شماره ۱ 
انسجام  احساس  خرده مقیاس های  تمامی  بین  می دهد  نشان 
عاطفی  جّو  کنترل پذیری)،  و  معناداری  ادراک پذیری،  (شامل 
خانواده (شامل محبت، نوازش، تأیید کردن، تجربه های مشترک، 
هدیه دادن، تشویق کردن، اعتماد کردن و احساس امنیت) و 
عواطف (شامل عواطف مثبت و منفی) با گرایش به مصرف مواد 
این،  بر  عالوه  دارد.  وجود   P<0/0۱ سطح در  معناداری  رابطه 
همان طور که در جدول شماره ۱ مشاهده می شود، خرده مقیاس 
و   (r=-0/56) انسجام  احساس  متغیر  به  مربوط  کنترل پذیری 
به متغیر جّو عاطفی  خرده مقیاس تجربه های مشترک مربوط 

خانواده (r=-0/۱9) به ترتیب قوی ترین و ضعیف ترین رابطه را 
با گرایش به مصرف مواد در دانشجویان داشتند. در نهایت، نتایج 
همبستگی پیرسون نشان دهنده ارتباط منفی و معنادار تمامی 
و  مثبت  ارتباط  که  منفی  عواطف  (به جز  پژوهش  متغیرهای 
معناداری با گرایش به اعتیاد داشت) با گرایش به مصرف مواد 

در دانشجویان بود.

در ادامه، به منظور بررسی نقش احساس انسجام، جّو عاطفی 
در  مواد  مصرف  به  گرایش  پیش بینی  در  عواطف  و  خانواده 
استفاده  به عقب  رو  رگرسیون چندگانه  تحلیل  از  دانشجویان 
شد. پیش از اجرای تحلیل رگرسیون، ابتدا پیش فرض های این 
آزمون بررسی شد. در ابتدا، به منظور بررسی عادی بودن توزیع 
داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد که نتایج 
آن در جدول شماره 2 ارائه شده است. همان طور که در جدول 
شماره 2 مشاهده می شود، سطح معنا داری هیچ کدام از متغیرهای 
پژوهش کمتر از P<0/05 نیست. بنابراین، مفروضه عادی بودن 

برای تمامی متغیرهای پژوهش برقرار است.

در ادامه، به منظور بررسی استقالل خطاها از آزمون دوربین 
ارائه  شماره ۳  در جدول  آن  نتایج  که  شد  استفاده  واتسون۱2 
شده است. چنانچه آماره دوربین واتسون بین ۱/5 تا 2/5 باشد، 
استقالل خطاها محقق شده است. بر این اساس، همان طور که 

12. Durbin-Watson

جدول 1. رابطه بین احساس انسجام، جّو عاطفی خانواده و عواطف با گرایش به مصرف مواد در دانشجویان

گرایش به مصرف مواد**انحراف استانداردمیانگینخرده مقیاس هامتغیرها

حسانسجام

0/42-42/277/91ادراکپذیری

0/51-37/999/21معناداری

0/56-43/899/39کنترلپذیری

جّوعاطفی
خانواده

0/40-4/741/79محبت

0/26-6/662/07نوازش

0/30-6/961/82تأییدکردن

0/19-6/061/98تجربههایمشترک

0/34-6/022/21هدیهدادن

0/39-7/111/95تشویقکردن

0/43-7/391/95اعتمادکردن

0/44-7/721/97احساسامنیت

عواطف
23/058/440/48عواطفمنفی

0/37-33/646/78عواطفمثبت

P=0/00۱**مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران
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این مفروضه در جدول شماره ۳ نشان می دهد،  نتایج بررسی 
بین خطاها همبستگی معناداری وجود ندارد و مفروضه استقالل 

خطاها نیز برقرار است.

در نهایت، به منظور بررسی هم خطی چندگانه بین متغیرهای 
پژوهش از شاخص های تلرانس و تورم واریانس۱۳ استفاده شد 
که نتایج آن در جدول شماره 4 ارائه شده است. همان طور که 
در جدول شماره 4 مشاهده می شود، هیچ کدام از مقادیر تلرانس 
مجاز  حد  از   (۱0 از  (باالتر  واریانس  تورم  و   (0/0۱ از  (کمتر 
خود فراتر نیستند که نشان دهنده عدم هم خطی چندگانه بین 

متغیرهای پژوهش است. بنابراین این مفروضه برقرار است.

همان طور که مشاهده شد، پیش فرض های الزم برای استفاده 
از تحلیل رگرسیون چندگانه برقرار است. نتایج آزمون تحلیل 
ارائه شده  به عقب در جدول شماره 5  رگرسیون چندگانه رو 

13. Variance Inflation Factor (VIF)

است. همان گونه که در جدول شماره 5 مشاهده می شود، از 
در  رگرسیون،  معادله  به  واردشده  پیش بین  متغیرهای  بین 
معناداری  به شکل  متغیر  گام چهارم) ۱0  (یعنی  نهایی  گام 
پیش بین گرایش به مصرف مواد در دانشجویان بودند که این 
متغیرها در مجموع حدود 48 درصد از واریانس متغیر وابسته 
(یعنی گرایش به مصرف مواد) را تبیین کردند. با این حال، دو 
متغیرهای  (یعنی  خانواده  عاطفی  جّو  متغیر  از  خرده مقیاس 
(یعنی  عواطف  خرده مقیاس های  از  یکی  و  نوازش)  و  محبت 
پیش بینی  در  معناداری  نقش  منفی)  عاطفه  خرده مقیاس 
از  بنابراین  نداشتند،  دانشجویان  در  مواد  مصرف  به  گرایش 

معادله رگرسیون کنار گذاشته شدند. 

همان گونه که در جدول شماره 6 مشاهده می شود، متغیرهای 
پیش بین به شکل معناداری پیش بین گرایش به مصرف مواد در 
دانشجویان بودند. این متغیرها در مجموع حدود 48 درصد از واریانس 

متغیر وابسته (یعنی گرایش به مصرف مواد) را تبیین می کردند.

جدول 2. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف به منظور بررسی عادی بودن داده ها

سطح معناداریمقدار Z کولموگروف اسمیرنوفمتغیرها

0/1610/127ادراکپذیری

0/1850/117معناداری

0/1700/130کنترلپذیری

0/1740/115محبت

0/1750/109نوازش

0/1800/153تأییدکردن

0/1660/112تجربههایمشترک

0/1730/105هدیهدادن

0/1910/112تشویقکردن

0/1230/186اعتمادکردن

0/1760/104احساسامنیت

0/1540/183عواطفمنفی

0/1620/192عواطفمثبت

0/1600/190گرایشبهمصرفمواد
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جدول 3. نتایج آزمون دوربین واتسون به منظور بررسی استقالل خطاها

پذیرش/ رد مفروضهشاخص دوربین واتسونمتغیر مالک

پذیرش1/646گرایشبهمصرفمواد
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بحث

دانشجویان به عنوان یکی از گروه های پرخطر از حیث مصرف 
از  متأثر  مواد  مصرف  به  گرایش  می شوند.  گرفته  نظر  در  مواد 
مجموعه گسترده ای از عوامل در سطوح مختلف فردی، خانوادگی 

زمینه ساز  می تواند  عوامل  این  شناسایی  که  است  اجتماعی  و 
طراحی راهبردهای پیشگیرانه و مداخله ای باشد. بر این اساس، در 
پژوهش حاضر، ارتباط بین سه دسته از عوامل شامل جّو عاطفی 
خانواده، احساس انسجام و عواطف با گرایش به مصرف مواد در 

جدول 4. نتایج آزمون هم خطی متغیرها

تورم واریانستلرانسمتغیر

0/741/34ادراکپذیری

0/801/25معناداری

0/951/06کنترلپذیری

0/741/36محبت

0/651/42نوازش

0/701/39تأییدکردن

0/901/10تجربههایمشترک

0/881/13هدیهدادن

0/621/48تشویقکردن

0/591/53اعتمادکردن

0/551/62احساسامنیت

0/611/46عواطفمنفی

0/821/19عواطفمثبت
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جدول 5. خالصه نتایج تحلیل رگرسیون رو به عقب برای تعیین سهم احساس انسجام، جّو عاطفی خانواده و عواطف در پیش بینی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان

سطح معناداری )t)PبتاBمتغیرهای پیش بین

0/05>2/09-0/077-0/083-ادراکپذیری

0/01>2/79-0/167-0/152-معناداری

0/01>2/62-0/184-0/167-کنترلپذیری

0/01>1/65-0/096-0/456-تأییدکردن

0/01>2/66-0/146-0/635-تجربههایمشترک

0/05>2/01-0/113-0/443-هدیهدادن

0/05>2/27-0/143-0/645-تشویقکردن

0/05>2/34-0/148-0/664-اعتمادکردن

0/05>2/40-0/154-0/690-احساسامنیت

0/01>0/1640/1603/02عاطفهمنفی
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گروهی از دانشجویان بررسی شد.

نتایج پژوهش های قبلی نشان داده اند انسجام درون خانوادگی، 
و  والدین  بیشتر  و دلبستگی  اعضای خانواده  بین  روابط خوب 
فرزندان می تواند بازدارنده گرایش نوجوانان به مصرف مواد باشد 
]۳4[. مطابق با مدل عوامل خطرساز و محافظت کننده، عوامل 
خانوادگی می توانند نقش مؤثری در بروز رفتارهای نابهنجار در 
نوجوانان و جوانان داشته باشند. به طوری که اختالالت درون 
خانواده و روابط خانوادگی سرد و ناکارآمد در نقش یک عامل 
خطرساز ظاهر می شود و گرایش جوانان را به رفتارهای پرخطر 
گرایش  جوانان  شرایطی،  چنین  در  واقع،  در  می دهد.  افزایش 
شرایط  از  خروج  برای  راهکاری  عنوان  به  را  مواد  مصرف  به 
و  گرم  روابط  مقابل،  در  می کنند.  انتخاب  نامطلوب  خانوادگی 
صمیمی و جّو عاطفی مناسب بین اعضای خانواده همانند یک 
عامل محافظت کننده عمل می کند و با خنثی کردن تأثیر عوامل 
خطرساز، مانع از گرایش جوانان به رفتارهای نابهنجاری مانند 

مصرف می شود ]۳5[. 

برخی مطالعات نشان داده اند انسجام و ارتباطات عاطفي کمتر 
و تعارضات خانوادگي بیشتر بین اعضاي خانواده می تواند منجر 
نقش هاي  شدن  مختل  و  خانوادگی  مرزهای  رفتن  بین  از  به 
افراد (به ویژه والدین) در درون خانواده شود ]۳6[. در این حالت، 
فشارها و تعارضات درون خانواده و از بین رفتن مرزهاي خانوادگي 
از یک سو و مختل شدن نقش نظارتي والدین از سوي دیگر به 
مثابه یک عامل خطرساز خانوادگی، زمینه را براي گرایش فرزندان 

به مصرف مواد فراهم مي کند.

یافته های حاضر همچنین تأییدکننده فرضیه دوم پژوهش 
با گرایش به مصرف  ارتباط معناداری  انسجام  است. احساس 
معناداری  شکل  به  می تواند  و  دارد  دانشجویان  در  مواد 
پیشین  مطالعات  یافته،  این  با  همسو  کند.  پیش بینی  را  آن 
صورت گرفته در این زمینه نیز نشان داده اند احساس انسجام 
بیشتر با مصرف کمتر مواد در ارتباط است، در حالی که سطوح 
پایین احساس انسجام منجر به افزایش رفتارهای نابهنجاری 
نظیر مصرف سنگین الکل، مواد و سیگار می شود ]۱9 ،۱8[. 
احساس انسجام در دوران نوجوانی و اوایل جوانی و به واسطه 
روابط بین فردی و تجارب فردی شکل می گیرد و در حدود سن 

۳0 سالگی به ثبات می رسد ]۱2[. 

ارتباط  و  سوم  فرضیه  تأیید  نشان دهنده  مطالعه  این  نتایج 

معنادار عواطف با گرایش به مصرف مواد و نقش معنادار عواطف 
منفی در پیش بینی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان بود. 
ادبیات پژوهشی موجود در این زمینه با نتایج متناقضی همراه 
بوده اند؛ برای مثال، برخی از مطالعات موجود نشان داده اند تنها 
بین عاطفه منفی و مصرف سنگین الکل رابطه معناداری وجود 
دارد ]۳7[. این در حالی است که در برخی مطالعات دیگر، عاطفه 
منفی با سطوح باالی مصرف مواد و عاطفه مثبت نیز با سطوح 

پایین مصرف مواد در ارتباط بوده است ]۳8[. 

فرایندی که از طریق آن عواطف منفی احتمال مصرف مواد را 
در فرد افزایش مي دهند، تحت عنوان مدل عاطفه منفي استرس 
فرضیه سازي شده است. مطابق با این مدل، عواطف منفي ناشی 
رویدادهای  بین  ارتباط  در  مي توانند  استرس زا  رویدادهای  از 
استرس زا و مصرف مواد نقشی میانجی داشته باشند. به عبارتی 
دیگر، رویدادهای استرس زا منجر به افزایش سطح عاطفه منفی 
در فرد می شوند و افرادي که سطوح بیشتري از عاطفه منفي را 
تجربه مي کنند، در معرض خطر سوء مصرف  مواد به عنوان یک 
راهبرد مقابله اي (به منظور بهبود ُخلق، تسکین عاطفه منفی یا 
از رویداد  از احساسات و عواطف ناخوشایند ناشی  حواس پرتي 

استرس زا) قرار دارند ]40 ،۳9[. 

عالوه بر این، یکی دیگر از ابعاد دخیل در عواطف که می تواند 
با گرایش به مصرف مواد در ارتباط باشد، کنترل تالشمند۱4 است 
که به میزان تسلط فرد بر تکانه ها و عواطف منفی و توانایی تمرکز 
و تغییر توجه اشاره دارد. پایین بودن فرد در این بُعد باعث ناتوانی 
فرد در منحرف ساختن خود از عواطف منفی و غلبه بر تکانه های 
پاسخ های  به  گرایش  ریسک  بنابراین  می شود.  قوی  عاطفی 

ناسازگارانه ای نظیر مصرف مواد در فرد افزایش می یابد ]2۱[. 

نتیجه گیری

از ارتباط معنادار بین جّو عاطفی  نتایج این پژوهش حاکی 
خانواده و گرایش به مصرف مواد در دانشجویان و درنتیجه تأیید 
فرضیه اول مطالعه بود. به طوری که سطوح باالتر جّو خانوادگی 
مطلوب پیش بینی کننده گرایش کمتر به مصرف مواد بود. این 
دادند  نشان  که  است  همسو  پیشین  مطالعات  نتایج  با  یافته 
روابط نامطلوب بین والدین و فرزندان که با نشانه هایی نظیر سوء 
استفاده جسمی، عدم درک متقابل، نبود گفت وگوهای خانوادگی، 

14. Effortful control

جدول 6. نتایج تحلیل رگرسیون رو به عقب برای تعیین سهم کلی احساس انسجام، جّو عاطفی خانواده و عواطف در پیش بینی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان

RR2Fدرجه آزادی)P( سطح معناداری

0/6910/47731/1210-341<0/001
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مشخص  فرزندان  گرفتن  نادیده  و  طرد  بین فردی،  تعارضات 
می شوند، نقش بسیار مهمی در شروع مصرف مواد در نوجوانان و 

جوانان دارند ]4۱ ،۱۱[.

در مجموع، نتایج این مطالعه حاکی از ارتباط معنادار جّو عاطفی 
خانواده، احساس انسجام و عواطف منفی با گرایش به مصرف مواد 
در دانشجویان بود. بر این اساس، پرداختن به مشکالت خانوادگی، 
با  مقابله  راهبردهای  آموزش  و  فردی  انسجام  احساس  تقویت 
هیجانات منفی می تواند نقشی اساسی در پیشگیری از گرایش به 

مصرف مواد در دانشجویان داشته باشد.

ادبیات پژوهشی موجود نشان می دهد سطوح باالی احساس 
انسجام که به واسطه ظرفیت فرد برای درک و یافتن معنا در 
فعالیت های زندگی روزمره و به کارگیری منابعی برای مقابله با 
موقعیت های استرس زا ایجاد می شود، ارتباط تنگاتنگی با استفاده 
از راهبردهای مقابله ای کارآمدتر دارد ]42[. همین عوامل باعث 
می شود افراد برخوردار از سطوح باالی احساس انسجام در مواجهه 
با موقعیت های استرس زا از راهبردهای سازگارنه ای استفاده کنند 
و به احتمال کمتری درگیر رفتارهای تهدیدکننده سالمت (برای 

مثال مصرف سیگار، الکل و مواد) شوند ]۱9[.

در مقابل، سطوح پایین احساس انسجام به ویژه در افراد کمتر 
از ۳0 سال (که بخش عمده ای از نمونه پژوهش حاضر را تشکیل 
می دادند و در آن ها هنوز احساس انسجام به ثبات نرسیده است) 
نارکارآمد  مقابله ای  راهبردهای  از  استفاده آن ها  برای  را  زمینه 
فراهم می کند. در این حالت، این افراد به جای تمرکز بر رویداد 
استرس زا و مقابله مسئله مدار با آن، به راهبردهای هیجان مدار 
در  می رسد  نظر  به  واقع،  در  دارند.  گرایش  مواد  مصرف  نظیر 
ارتباط بین احساس انسجام و گرایش به مصرف مواد در جوانان، 
راهبردهای مقابله ای نقش واسطه ای دارند که این موضوع نیازمند 

بررسی های بیشتری در مطالعات آتی است.  

موارد  این  به  می توان  حاضر  مطالعه  محدودیت های  از 
استفاده  با  اطالعات  حاضر جمع آوری  مطالعه  در  کرد:  اشاره 
از ابزارهای خودگزارشی انجام گرفت که با توجه به حساسیت 
پاسخگویی  است  ممکن  اعتیاد)  به  گرایش  (یعنی  موضوع 
همچنین  نباشد.  صادقانه  کاماًل  سؤاالت  به  شرکت کنندگان 
با توجه به ماهیت مقطعی و همبستگی مطالعه حاضر، نتایج 
پژوهش حاضر را نمی توان به صورت روابط علّی بین متغیرهای 
مستقل و وابسته تفسیر کرد. به عبارتی دیگر، نمی توان گرایش 
به مصرف مواد در دانشجویان را ناشی از جّو عاطفی نامطلوب 
خانواده، احساس انسجام پایین و عواطف منفی آن ها دانست.  
مردان  را  حاضر  مطالعه  شرکت کنندگان  از  عمده ای  بخش 
تشکیل می دادند که با توجه به گرایش بیشتر مردان به مصرف 
مواد، این سوگیری در نمونه گیری می تواند نتایج مطالعه را تحت 
تأثیر قرار داده باشد. در نهایت، توجه به این نکته ضروری است 

که نمونه مطالعه حاضر از بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 
انتخاب شد که با توجه به شرایط خاص دانشگاه های فرهنگیان 
و محدودیت های بیشتر آن ها در مقایسه با سایر دانشگاه ها، باید 

در تعمیم یافته ها به سایر دانشجویان احتیاط کرد.

مطالعات آتی می توانند با رفع این محدودیت ها، شواهد بیشتری 
در خصوص ارتباط بین متغیرهای بررسی شده ارائه کنند. به طور 
مشخص، پیشنهاد می شود در مطالعات آتی تفاوت دانشجویان 
مصرف کننده و غیر مصرف کننده مواد (شامل سیگار، الکل و مواد 
مخدر) در ابعاد جّو عاطفی خانواده، احساس انسجام و عواطف 
بررسی شود. عالوه بر این، مکانسیم های احتمالی مؤثر در ارتباط 
راهبردهای  واسطه ای  نقش  مشخص،  طور  به  و  متغیرها  بین 
مقابله ای در رابطه بین احساس انسجام و عواطف منفی با گرایش 
به مصرف مواد موضوعی است که می توان در مطالعات آینده 
گروه های  سایر  در  پژوهش  این  تکرار  نهایت،  در  کرد.  بررسی 
در معرض خطر، نظیر نوجوانان می تواند شواهد بیشتری را در 
خصوص ارتباط بین متغیرهای پژوهش فراهم کند و زمینه ساز 

طراحی راهبردها و برنامه های پیشگیرانه باشد.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

شرکت کنندگان فرم رضایت آگاهانه را امضا کردند و در هر 
زمانی که مایل بودند، حق خروج از مطالعه را داشتند.
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