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Abstract
This study aimed to Predict
tendency toward drug abuse
among university students on the
base of spiritual experiences and
sensation seeking. Thus, among
all students University of
Tehran, 398 students (238
females and 160 males) were
selected
using
accidental
sampling method, and were
evaluated through research tools
including tendency towards
drugs scale (Dehkordyan, 1380),
daily spiritual experience scale
(Underwood & Teresi, 2002),
and sensation seeking scale
(Zuckerman,
1968).
Data
analysis
using
Pearson
correlation
and
stepwise
regression showed that spiritual
experiences are significantly and
positively (p<0/05) related to the
drug addiction; the components
of sensation seeking (disinhibit
ion and Experience Seeking)
have negative relationship with
addiction.
Also,
stepwise
regression
showed
that
responsibility explains %11, and
the presence of God and
Adventure as a whole %16 of the
variance of addiction. This study
showed that high spiritual
experiences can affect students’
tendency towards drugs.
Keywords: Drug addiction,
spirituality, sensation seeking

چکیده
 این پژوهش با هدف پیشبینی گرایش به:هدف
مصرف مواد در دانشجویان براساس تجارب
،معنوی و میزان هیجانخواهی در دانشجویان
 بدین منظور از بین کلیه: روش.صورت پذیرفت
 نفر398 دانشجویان دانشجویان دانشگاه تهران
 پسر) با استفاده از روش160  دختر و238(
نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با
استفاده از ابزارهای پژوهش شامل گرایش به
 تجارب معنوی روزانه،)1380 ،مواد (دهکردیان
 و مقیاس هیجان،)2002 ،(اندروود و ترسی
 مورد ارزیابی قرار،)1968 ،خواهی (زاکرمن
 تحلیل دادهها با استفاده از: یافته ها.گرفتند
ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به
گام نشان داد که تجارب معنوی به طور معنی
) با اعتیاد رابطه منفی دارد؛p<0/05( داری
مولفههای هیجان خواهی نیز (بازداری زدایی و
.تجربه جویی) رابطه منفی با اعتیاد داشتند
، نشان میدهد،همچنین رگرسیون گام به گام
 ؛ و حضور0/11 احساس مسئولیت با مقدار
 درصد از0/16 خداوند و ماجراجویی در کل
: نتیجه گیری.واریانس اعتیاد را تبیین کردند
نتایج این پژوهش داد که باال بودن تجارب
معنوی میتواند در کاهش گرایش به مواد
.دانشجویان موثر باشد
 هیجان خواهی، معنویت، اعتیاد:کلید واژهها
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مقدمه
بسیاری از دانشجویان برای اولین بار در دانشگاهها با فشارهای روانی نو و متفاوتی روبرو
خانه ،رویارویی با استقالل ،برقراری ارتباط با دوستان جدید و فشارهای ناشی از
همساالن که میتواند دانشجو را در معرض خطر مصرف مواد قرار دهد (الریمر ،کیلمر
و لی .)2005 1،عالوه بر این عوامل محیطی ،فردی ،شخصیتی و خانوادگی نظیر ،همساالن
مصرف کننده مواد ،مصرف مواد توسط والدین و مشکالت سالمت روان میتوانند در
نقش عوامل خطر قرار گیرند (کانینگ ،میلوارد ،راج و وارم .)2004 2،محیطهای آموزشی
نظیر دانشگاه مقام بسیار پر اهمیتی از نظر افزایش آگاهی و به چالش کشیدن نگرشهای
آنها درباره مواد و پیشگیری از سوءمصرف مواد و آسیبهای وابسته است (دان و
سامرست .)2004 3،این در حالی است که ،آمارها نشانگر افزایش چشمگیری میزان
مصرف مواد در بین جوامع مختلف به ویژه در میان نوجوانان و جوانان در دهههای اخیر
است (ملچیور ،چاستنگ و گلدبرگ .)2007 4،آمارها بیانگر آن است که نرخ شیوع
مصرف مواد مخدر در جمعیت سنی  15تا  64ساله کشور ایران معادل  2/65درصد بوده
به طوری که تعداد تقریبی معتادان یك میلیون و  325هزار نفر برآورد شده است (دفتر
تحقیقات و آموزش ستاد .)1390 ،عالوه بر آن سوء مصرف مواد اختالالت روانشناختی
مانند ،افسردگی ،اضطراب و حاالت روانتنی را به همراه دارد(کوهن5و همکاران2011،؛
الگری6و همکاران .)2011 ،با توجه به مطالب فوق ،بدیهی است که دانشگاهها چه از
نظر رفتار مصرف مواد و شیوع مصرف مواد مختلف در دانشجویان و چه از این نظر که
میزان قابل توجهی از موارد مصرف مواد در دوران پس از ورود به دانشگاه آغاز می
1
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شود ،باید آنها را در حکم یك "گروه در معرض خطر" قلمداد کرد و برای اقدامات
پیشگیرانه برنامه ریزیهای بلند مدتی را صورت داد .بنابراین شناسایی جوانان در معرض
خطر سوء مصرف مواد و عوامل موثر در این زمینه میتواند در امر پیشگیری موثر باشد.
معنویت 1است .به واقع امروزه در تحقیقات حیطهی روانشناسی سالمت و مثبت گرا،
معنویت به عنوان یك عامل برجسته انسانی در نظر گرفته میشود که با ارتقای
کارکردهای روانشناختی افراد ،ارتباط تنگاتنگی دارد .اهمیت معنویت و رشد معنوی
انسان در چند دهه ی گذشته یه صورتی روز افزون توجه روانشناسان و متخصصان
بهداشت روان را به خود جلب کرده است(کزدی  ،مارتوس ،بالند و هرواد .)2010 2،در
مفهوم بندیهای جدید از سالمت روان ،اهمیت معنویت و رشد معنوی انسان تا آنجا
گسترش پیدا کرده است که از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی )1998(3همواره این بُعد
به عنوان یکی از ابعاد اصلی سالمت روان در کنار جنبههای زیستی ،روانی و اجتماعی
در نظر گرفته میشود ،که میتواند به بهبود سالمت،کیفیت زندگی و افزایش عزت نفس
منجر شود(توریانو4و همکاران.)2012 ،
برخی پژوهشها نیز تاثیرات مثبت پایبندی به معنویت و مذهب را بر سالمت روان
تایید کرده اند(توریانو و همکاران2012 ،؛ ویلیامز2010 5،؛ کزدی و همکاران2010 ،؛
مك گرگور .)2008 6،با در نظرگرفتن اثرات مثبتی که سازههای مذهب و معنویت
میتوانند روی سالمت روانشناختی افراد و کارکردهای اجتماعی مثبت آنها داشته باشند،
لزوم پرداختن به چنین متغیرهایی با دیدگاه روانشناختی ،بیش از گذشته خود را نشان
میدهد .با وجود این ،بسیاری از مطالعات مروری با فقدان شفافیت در تعریف مفاهیمی
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از قبیل معنویت و مذهب روبرو بودهاند .اندروود )1999(1چنین بیان میکند که اظهار
معنویت از شخصی به شخص دیگر به دلیل تفاوت شرایط جسمانی ،هیجانی ،کارکردی
اساسی را در نظر بگیریم )1( :معنویت یك مفهوم چند بُعدی است و هیچ مقیاس واحدی
نمیتواند به طور کافی این مقیاس را اندازهگیری کند (هیل )2( .)2000 2،عده زیادی
معنویت خود را با شکلهای خاصی از زبان متداول مذهبی بیان میکنند و درحقیقت
احتیاج ندارند تا معنویت و مذهب را به عنوان دو کیفیت جدا از هم درنظر بگیرند.
الیسون و فان )2008( 3معنویت را کیفیتی منحصر به نوع بشر میداند و معتقدند که
معنویت ،توانمندی است که انسان را فراتر از خودش میبرد تا بتواند معنای اعمال،
پیچیدگی انگیزهها و تماسی که با جهان پیرامون خود دارد را در نظر بگیرد .پژوهشها
در بررسی ارتباط معنویت با گرایش به مواد ،نشان دادهاند که داشتن نگرشها و باورهای
مذهبی و اعمال معنوی با کاهش استرسهای روانشناختی و پیشگیری از رفتارهای
پرخطری همچون سیگارکشیدن ،مصرف الکل و مواد همراه است .همچنین مطالعات
نشان دادهاند که دینداری و معنویت از تأثیر فشارهای زندگی بر گرایش به مصرف مواد
میکاهد و در طول زمان نیز میزان افزایش مصرف مواد را مهار میکند .برخی مطالعات
نیز از دین و معنویت به عنوان سپری در مقابله با مواد یاد میکنند ،توریانو و همکاران،
()2012؛ چونگ و ینگ)2011( 4؛ ویلز ،یگیر و سندی)2003( 5،؛ مریل ،فلسوم و
کریستوفرسون)2005( 6؛ لیگ ،بوون و مارالت)2005( 7؛ براون ،پارکس ،زیمرمان و
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فیلیپس ،)2001(1و میلر ،دیویس و گرین والد )2000(2بین نمرات معنویت و دینداری
با مصرف و سوء مصرف مواد در نوجوانان و جوانان رابطه منفی پیدا کردند .در ایران
نیز شمس اسفندآباد و نژادنادری ( ،)1388زرگر ،نجاریان و نعمانی ( )1387و اصغری،
مذهبی پایینتری دارند .همچنین پژوهش خدایاری فرد ،شهابی و اکبری زردخانه
( )1388نشان میدهد که بین سطح دینداری فرد و گرایش به مواد رابطه منفی وجود
دارد .در واقع دینداری میتواند از گرایش فرد به مصرف مواد پیشگیری کند.
از دیگر متغییرهای مهم در سبب شناسی گرایش به مواد ،هیجان خواهی 3است.
هیجانخواهی به عنوان گرایش به جستجوی تجارب جدید تعریف شده و از مهم ترین
زمینه های آسیب پذیری برای اختالالت اعتیاد شناخته شده است(ارچ ،تورتون ،پرادان و
بولمر .)2010 4،زاکرمن )1994(5هیجان خواهی را به این صورت تعریف میکند" میل
به هیجانها و تجربیات متنوع ،تازه ،پیچیده و شدید و تمایل به مخاطره جویی بدنی،
اجتماعی ،قانونی و مالی به خاطر چنین تجربهای" (به نقل از زاکرمن و کلمن.)2000 6،
وی با استفاده از روش تحلیل عاملی چهار عنصرهیجان خواهی را مشخص کرد که
عبارتند از :هیجان زدگی و ماجراجویی ،تجربه جویی ،بازداری زدایی و حساسیت نسبت
به یکنواختی (شولتز و شولتز2005 7،؛ ترجمه سید محمدی.)1386 ،
فرد هیجان خواه همواره به دنبال تجربههای جدید است .مواد مخدر هم میتواند
وسیلهای برای باالبردن سریع انگیختگی باشد ،در را به روی تجربههای جدید میگشایند،
از رفتارهای مخاطرهآمیز بازدار زدایی میکنند و وسیلهای برای گریختن از یکنواختی و
بی حوصلگی هستند .زاکرمن و همکاران ( )1972برای اثبات این ادعاها از دانشجویان
1
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خواستند مقیاس هیجان خواهی زاکرمن و پرسش نامهای درباره انواع مصرف مواد مخدر
و الکل را پر کنند .چندین مقیاس با مصرف الکل و مواد مخدر به ویژه در مردان
( )1979دریافت که  74درصد از دانشجویانی که هیجان خواهی باالیی داشتند یك یا
بیش از یك نوع مواد مخدر مصرف می کردند .این میزان در دانشجویان با هیجان خواهی
پایین 32 ،درصد بود .البته زاکرمن بیان میکند که باال یا پایین بودن هیجان خواهی ذاتاً
نابهنجار نیست و باید گفت بسیاری از افراد دارای هیجان خواهی باال ،هیچ گاه دچار
یك اختالل بالینی نمیشوند .یانویتزکی )2005( 2نیز به بررسی اثرات مستقیم و
غیرمستقیم هیجان خواهی (به عنوان یك ویژگی شخصیتی) در مصرف مواد توسط
نوجوانان پرداخت .در این تحقیق مطرح شده است که برخی اوقات یا حتی اغلب اوقات،
تأثیر هیجان خواهی در مصرف مواد ،از طریق ارتباط با همساالن منحرف و یا مصرف
کننده مواد میانجی میشود .تارتر و همکاران )2003(3در یك مطالعه طولی بر روی دو
گروه از نوجوانان پسر با ریسك باال و پایین سوءمصرف مواد ،دریافتند که بازداری زدایی
رفتاری ،سوءمصرف مواد را در نوجوانی پیش بینی میکند .در کل مطالعات خارجی دیگر
نیز نشان دادند که هیجان خواهی به عنوان عامل شخصیتی و زیست شناختی با رفتارهای
پرخطر و سوء مصرف مواد رابطه دارد (تونی تی4و همکاران2010 ،؛ هیتنل و

اسویکرت5،

2009؛ رید ،آمارو ،ماتسوموتو و کایسن2009 6،؛ استانس فیلد و کریستسن2007 7،؛
کالیچمن ،هکمان و کلی2006 8،؛ کندرا ،کریشنا و راماکریشنا.)2003 9،
1
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در ایران تحقیقات (رستمی2004 ،؛ مهرابی ،کج باف و مجاهد1389 ،؛ کیامرثی و
ابوالقاسمی1390 ،؛ نیز نشان داده است که هیجان خواهی به عنوان عامل مستعد کننده
سوء مصرف مواد است .همچنین طارمیان و همکاران ( )1389در پژوهشی مهم ترین
بودن مواد» و «داشتن اوقات خوش با دوستان» 28/8 ،درصد« ،دستیابی به آرامش»25 ،
درصد و در نهایت داشتن احساس خوب و بی خیال شدن و کم کردن استرس ،در 23/1
درصد ،ذکر کردند که نشان از اهمیت نقش مولفههای تجربهجویی و نوجویی ،در گرایش
به مواد دارد .بنابراین با توجه به شیوع باالی گرایش به مواد مخدر در قشر جوان و
بخصوص دانشجویان و همچنین اهمیت نقش پیشگیری در مهار این عارضه ،و نقش
عواملی چون معنویت و هیجان خواهی در گرایش به مصرف مواد ،هدف این پژوهش
بررسی میزان قدرت پیش بینی کنندگی تجارب معنوی و هیجان خواهی در مورد گرایش
به مواد مخدر بوده است.

روش
روش پژوهش ،جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری :روش مطالعه حاضر علی-مقایسهای
(پس رویدادی) بود ،زیرا متغییرهای پژوهش از پیش اتفاق افتادند و محقق نمی توانست
در آنها تغییر یا دستکاری ایجاد کند .جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه
تهران که در سال تحصیلی  1393-94شاغل به تحصیل بودند را شامل میشد .از این
بین ،بصورت نمونه گیری در دسترس  398نفر ( 238دختر و  160پسر) به عنوان نمونه
پژوهش انتخاب شدند .دادههای جمعیت شناختی پژوهش نشان میدهد که از مجموع
 398نمونه شرکت کننده 238 ،دختر ( 59/8درصد) و  160پسر ( 40/2درصد) هستند.
همچنین از این مجموع  148نفر ( 82دختر و  66پسر) ساکن خوابگاه (غیربومی) و 250
نفر ( 156دختر و  94پسر) ساکن غیرخوابگاه (بومی) بودند 210 .نفر ( 52/8درصد) در
مقطع کارشناسی و  188نفر ( 47/2درصد) در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل
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بودند 338 .نفر ( 84/9درصد) مجرد و  60نفر ( 15/1درصد) متاهل بودند .در نهایت
اینکه بیشترین دامنه سنی شرکت کنندگان بین دامنه سنی  27-23با  50/3درصد بود.
تحلیل قرار گرفتند.
ابزار سنحش
در پژوهش حاضر از سه پرسشنامه ،جهت گردآوری دادههای پژوهش استفاده شد که
در زیر به معرفی مختصر هر یك پرداختهایم.
پرسشنامه تشخیص افراد در معرض اعتیاد :این پرسشنامه به منظور شناسایی و تشخیص
افراد در معرض اعتیاد توسط دهکردیان ( )1380ساخته شده که شامل  60عبارت میباشد
و بر روی دانشجویان اجرا و هنجاریابی شده است .این آزمون در حدود  10دقیقه قابل
اجرا است .شرکتکننده بعد از مطالعه هر عبارت از میان دو نوع پاسخ «بلی» و «خیر»
یکی را انتخاب میکند .آزمون بصورت صفر و یك نمرهگذاری میشود و از مجموع
نمرهها یك نمره حاصل خواهد شد که با نمره معیار مقایسه میشود و چنانچه نتیجه
مساوی یا بیشتر از نمره معیار باشد ،نمره برش غربال کننده «بلی» خواهد بود که در آن
صورت فرد در معرض اعتیاد قرار دارد و اگر نتیجه پایینتر از نمره معیار باشد نمره
برش «خیر» خواهد بود .الزم به ذکر است که نقطه برش برای غربال کردن نمره 26
میباشد .پایایی آزمون از طریق روش کودرریچاردسون و آلفای کرونباخ  0/88بدست
آمده است .اعتبار صوری پرسشنامه با نظر متخصصان تایید گردیده است .اعتبار سازه
نیز از طریق همسانی درونی بدست آمده و تایید شده است .این آزمون جهت امور
غربالگری و در زمینههای درمانی و آموزشی و پژوهشی مفید ذکر شده است (دهکردیان،
 .)1380دو نمونه از پرسش های این مقیاس عبارتند از« :در منطقه ما مصرف مواد امری
طبیعی است» و «تاکنون گرفتاری قانونی داشته ام».

Downloaded from frooyesh.ir at 14:54 +0430 on Saturday June 23rd 2018

همچنین دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد

164
پیشبینی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان براساس تجارب معنوی

مقیاس تجارب معنوی روزانه : )DSEC(1این مقیاس توسط اندروود و ترسی ()2002
ساخته شده و قصد دارد ،ادراک فرد از یك نیروی برتر (اهلل ،خدا) در زندگی روزمره و
ادرک او از تعاملش با این مافوق جهان مادی را مورد سنجش قرار دهد .گزینههای
درحال حاضر یکی از معتبرترین مقیاسهای سنجش تجارب معنوی افراد میباشدکه در
سطح دنیا مقبولیت فراوانی یافته است و کشورهای فراوانی ازآن استفاده نمودهاند و نشان
داده که در فرهنگ های مختلف از ثبات درونی ،پایایی و روایی مناسبی برخوردار است
(فونگ ،تسوی ،آن ینك و لو .)2009 2،مقیاس تجارب معنوی دارای  16ماده می باشد
که در آن نمرات باالتر بیانگر تجارب معنوی بیشتر میباشند .نمره گذاری در این مقیاس
به روش لیکرت میباشد .در ماده های  1تا  15اغلب اوقات روز ،نمره  6و تقریب ًا هرگز
نمره  1میگیرد؛ اما ماده  16به عنوان یك سؤال کلی دارای چهار گزینه پاسخ دهی است
و در آن اصالً ،نمره  1/5و نزدیك تا سر حد امکان نمره  6میگیرد .تقوی و امیری
( )1389در مطالعه خود که به بررسی روایی و پایایی این مقیاس در ایران پرداختند،
ضرایب پایایی  0/96برای بازآزمایی 0/88 ،برای تنصیفی اسپیرمن -براون و  0/91را
برای آلفای کرونباخ به دست آوردند .تحلیل عاملی اکتشافی این مقیاس به روش تحلیل
مؤلفه های اصلی با چرخش واریماکس ،سه عامل استخراج نموده است که به ترتیب
عاملهای احساس حضور خداوند ،ارتباط با خداوند و احساس مسئولیت در قبال دیگران
نام گرفتهاند که در مجموع بیش از  61درصد واریانس کل مقیاس را تبیین نمودهاند.
همچنین نتیجه پژوهش تقوی و امیری ( )1389نشان داد که تمام مادههای مقیاس با نمره
کل مقیاس دارای همبستگی بین  0/4تا  0/8میباشند .دو نمونه از عبارات این مقیاس
عبارتند از« :من حضور خداوند را احساس میکنم» و «آرزو دارم به خدا نزدیکتر باشم یا
با او یکی شوم».

Daily Spiritual Experience Scale
Fong, Tsui, Au-Yeunq, & Law

1
2
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مقیاس هیجان خواهی زاکرمن :این مقیاس که توسط زاکرمن ( )1968تهیه شده است،
شامل  40ماده دو عبارتی است که آزمودنی ملزم است یکی از دو جزء هر ماده را حتماً
حساسیت نسبت به یکنواختی تشکیل شده است که هر ماده شامل  10سوال است .پس
از محاسبه نمرات آزمودنی به کمك کلید آزمون ،نمره فرد در یکی از طبقات قرار می
گیرد .مقیاس حاضر را با تغییرات بسته به فرهنگ ،میتوان به عنوان یك مقیاس ساده،
معتبر و روا ،به منظور سنجش میزان هیجان خواهی بکار برد (محوی شیرازی.)1381 ،
فیج و تریس )2005(1برای پرسشنامه و مقیاس های آن آلفای کرونباخ  0/72تا  0/81را
گزارش کردند ..در ایران نیز مقیاس هیجان خواهی زاکرمن قابلیت اعتبار درونی مناسبی
را در محدوده  0/83تا  0/86نشان میدهد (خداپناهی .)1374 ،رضا زاده یزدی ()1370
نیز ضریب اعتبار ترجمه فارسی نسخه اصالح شده شکل پنجم مقیاس را که بین
دانشجویان اجرا کرده بود ،برای مردان  0/52و برای زنان  0/55برآورد کرد .همچنین
محوی شیرازی ( )1381اعتبار کل تست را  0/78محاسبه کرده است .دو نمونه از عبارات
دو گانه این پرسشنامه عبارتند از« :شغلی را دوست دارم که محل آن ثابت باشد  /شغلی
را دوست دارم که مستلزم سفر باشد» و «دوست ندارم خلبانی یاد بگیرم  /دوست دارم
خلبانی یاد بگیرم».

یافتهها
دادههای جمعیت شناختی پژوهش نشان میدهد که از مجموع  398نمونه شرکت کننده،
 238دختر ( 59/8درصد) و  160پسر ( 40/2درصد) هستند .همچنین از این مجموع
 148نفر ( 82دختر و  66پسر) ساکن خوابگاه (غیربومی) و  250نفر ( 156دختر و 94
پسر) ساکن غیرخوابگاه (بومی) بودند 210 .نفر ( 52/8درصد) در مقطع کارشناسی و
Feij & Taris

1
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 188نفر ( 47/2درصد) در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودند 338 .نفر
( 84/9درصد) مجرد و  60نفر ( 15/1درصد) متاهل بودند .در نهایت اینکه بیشترین
دامنه سنی شرکت کنندگان بین دامنه سنی  27-23با  50/3درصد بود.

عوامل
اعتیاد
حضور خداوند

1

3

2

5

4

6

8

7

1
**/30

1

-0
ارتباط با خداوند

**/30

**

-0
احساس مسئولیت در برابر
دیگران
بازداری زدایی
تجربه جویی

**/34

/78

1

0
/31

**

-0

0

0/9

**/13

**/20

**2

/07

-0

0

0/1

0

**/14

**

**

/23

**

2

2

1

**

1
1

1

09

-0

0

0/0

0/0

0/

ماجراجویی

0/09

0/06

/01

/03

00

**/13

0

-0

/1

0

حساسیت نسبت به

0/03

0/01

/03

/07

00

0

0

/1

1

0
یکنواختی

0

**
**

/22

-0

2

1

0/3
-

**P<0.01* p<0.05

در مطالعهی کنونی به منظور بررسی رابطهی همبستگی بین تجارب معنوی و هیجان
خواهی با اعتیاد در ابتدا پس از وارد کردن دادهها و بررسی نرمال بودن توزیع دادهها و
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همچنین بررسی خطی بودن نمودارهای متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون برای پاسخ
به فرضیههای پژوهش استفاده شده است که نتایج آن در جدول  1ماتریس همبستگی
دیگران) و هیجان خواهی (بازداری زدایی ،تجربه جویی ،ماجراجویی و حساسیت نسبت
به یکنواختی) و اعتیاد گزارش شده است .به طوری که در این ماتریس نتایج نشان
میدهد که به طور کلی همه خرده مقیاسهای تجارب معنوی به طور معنی داری
( )p<0.05با اعتیاد رابطهی منفی دارد؛ و به نظر میرسد ،تجارب معنوی با اعتیاد
همبستگی منفی دارد و همچنین در خصوص همبستگی هیجان خواهی با اعتیاد در
جدول  1نشان داده شده است که برخی از مولفههای هیجان خواهی (ماجراجویی و
حساسیت به یکنواختی) هیچ گونه همبستگی با اعتیاد نداشته و در برخی از مولفهها
(بازداری زدایی و تجربه زدایی) رابطه منفی با اعتیاد داشته به طوری که به نظر میرسد
که هر چه بازداری زدایی و تجربه جویی افزایش یابد اعتیاد کاهش پیدا میکند.
همچنین این مطالعه به دنبال پاسخ به این سوال بود که کدام یك از مولفه های
تجارب معنوی و هیجان خواهی نقش موثرتری در گرایش به اعتیاد دارند ،از رگرسیون
گام به گام استفاده شد .در این مطالعه در ابتدا پس از بررسی خطی بودن و حذف
دادههای پرت ،مولفه تجارب معنوی (حضور خداوند ،ارتباط با خداوند و احساس
مسئولیت در برابر دیگران) و هیجان خواهی (بازداری زدایی ،تجربه جویی ،ماجراجویی،
و حساسیت نسبت به یکنواختی)که وارد مدل شدند که در گام اول احساس مسئولیت
با مقدار  0/11درصد اعتیاد را تبیین کرد ،در گام دوم و سوم به ترتیب حضور خداوند
و ماجراجویی وارد شدند که در کل  0/16درصد از واریانس اعتیاد را تبیین کردند؛ که
نتایج تحیل به دست آمده از تحلیل مذکور در جدول  2گزارش شده است.
همچنین معنی داری ضرایب به دست آمده از مدل نیز در جدول  3گزارش شده است.
جدول  -2خالصه تحلیل رگرسیون گام به گام اعتیاد بر حسب متغیرهای وارد شده به مدل
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گام ها

مدل

R

R2

R2تعدیل

SE

∆R2

∆F

شده

2

حضور خداوند

0/39

/15

0/15

7/21

0/04

19/69

3

ماجراجویی

0/40

/17

0/16

7/09

0/009

4/16

جدول  -3خالصه ی ضرایب رگرسیونی گام به گام اعتیاد بر حسب متغیر های باقی مانده در مدل

گام ها

متغیر ها

1

ضرایب استاندارد نشده

ضریب

سطح

استاندارد

معناداری

شده

2

3

β

T
19/41

-0/33

-7/06

P<0.001

18/69

P<0.001

-5/53

P<0.001

-4/44

P<0.001

12/96

P<0.001

-5/44

P<0.001
P<0.001
P<0.001

ثابت

b
28.90

se
1/49

احساس مسئولیت

-1/20

0/17

ثابت

33/58

1/80

احساس مسئولیت

-0/97

0/17

-0/27

حضور خداوند

-0/18

0/04

-0/22

ثابت

30/47

2/35

احساس مسئولیت

-0/95

0/17

-0/26

حضور خداوند

-0/18

0/04

-0/22

-4/59

ماجراجویی

0/61

0/30

0/09

2/04

P<0.001
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احساس مسئولیت

0/33

/11

0/11

7/29

0/112

49/90
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بحث و نتیجهگیری
امروزه اعتیاد یك بیماری زیستی -روانی -اجتماعی قلمداد میشود و عوامل متعددی در
سوء مصرف و سپس وابستگی به مواد میشوند؛ زیرا بهصورت در هم تنیدهای در پیدایش
اعتیاد مؤثرند .پژوهشهای اخیر ،بر عوامل خطرساز و سببشناسی چندگانه اعتیاد
متمرکز شدهاست و گرچه بر عوامل اجتماعی در گرایش به مواد مخدر تأکید بسیار
میشود اما سوء مصرف این مواد میتواند با فرایندهای زیستی و روانشناختی نیز ارتباط
جدی داشته باشد (سرگلزیی ،باللی و آزاد .)2003 ،مدل زیستی -روانی –

اجتماعی1

سالمت و بیماری که توسط اینگل ( )1980-1977بسط یافت ،عوامل بیولوزیك (ژنتیك،
ویروی ها ،باکتری ها و  ،)...عوامل روانی سالمت و بیماری که در قالب جنبه شناختی
مطرح می شوند ( اعتقادات و باورها ،انتظارات از سالمتی ،هیجانات ،رفتار و  )...و
عوامل اجتماعی که بصورت نرم های اجتماعی رفتار توصیف می شوند (انتظارات گروه
اجتماعی ،فشار والدین ،جایگاه اجتماعی و  )...را یکپارچه می کند ،لذا این دیدگاه از
روان شناسی سالمت ،بیماری و سالمت را نه تنها ایجاد شده توسط یك عامل نمی داند
بلکه آن را محصول سیستم پیچیده ای از عوامل چندگانه می داند(اگدین .)2004 ،از
عوامل موثر بر گرایش به مواد میتوان به میزان تجارب معنوی یا به عبارتی معنویت و
همچنین هیجان خواهی اشاره کرد که در این پژوهش به نقش این متغیرهای در گرایش
به مصرف مواد در دانشجویان پرداختیم.
نتایج نشان داد که تجارب معنوی و زیر مقیاسهای آن (حضور خداوند ،ارتباط با
خداوند و احساس مسئولیت در برابر دیگران) با اعتیاد همبستگی منفی دارد .این یافته با
مطالعات توریانو و همکاران ( ،)2012چونگ و ینگ ( ،)2011مریل و همکاران (،)2005
ویلز و همکاران ( ،)2003براون و همکاران ( ،)2001میلر و همکاران ( ،)2000اصغری،
Biopsychosocial model
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کردمیرزا و احمدی ()1392خدایاری فرد و همکاران ( ،)1388شمس اسفندآباد و
نژادنادری ( )1388و زرگر و همکاران( )1387که بر اهمیت و نقش دینداری و معنویت
در پیشگیری از مواد تاکید کرده بودند ،مطابقت دارد.
اخالقی ،تدارک فرصتهای برای بدست آوردن شایستگی ها یاد گرفته شده و قوانین
اجتماعی ،سوء مصرف مواد و بهبود از آن را تحت تاثیر قرار میدهد .در واقع دین به
عنوان یك سیستم وسیع که متشکل از برنامه های زیادی است ،شامل عناصری از
خودکنترلی نیز هست ،چرا که راهنمایی ها و قواعد خاص اخالقی به منظور کنترل نفس
و امتناع از برخی رفتارها را در اختیار فرد قرار میدهد (اسمیت.)2003 1،
دیگر یافته این پژوهش نشان از آن بود که که برخی از مولفههای هیجان خواهی
(ماجراجویی و حساسیت به یکنواختی) هیچ گونه همبستگی با اعتیاد نداشته و برخی
دیگر از مولفهها هیجان خواهی (بازداری زدایی و تجربه زدایی) رابطه منفی با اعتیاد
دارند به طوری که به نظر میرسد که هر چه بازداری زدایی و تجربه جویی افزایش یابد
اعتیاد کاهش پیدا میکند .این یافته با مطالعات قبلی مانند تونی تی و همکاران (،)2010
هیتنل و اسویکرت ( ،)2009یانویتزکی ( ، )2005تارتر و همکاران ( ، )2003هیتنل و
اسویکرت ( ،)2009کالیچمن و همکاران ( ،)2006کندرا و همکاران ( )2003و رستمی
( ،)2004کج باف و مجاهد ( )1389و کیامرثی و ابوالقاسمی ()1390که بر ارتباط مثبت
میزان هیجان خواهی و ابعاد آن با اعتیاد تاکید کرده بودند ،متناقض است.
در تبیین این یافته باید گفت که گرچه انتظار میرفت نتایج این پژوهش نیز مانند
مطالعات قبلی نشان از ارتباط همسو هیجان خواهی با گرایش به مصرف مواد باشد اما
این پژوهش نتایجی کامالً متناقض با یافته های پژوهشگران قبلی در این زمینه داشت.
این پژوهش نشان داد که باال بودن سطوح هیجان خواهی با اعتیاد رابطه منفی دارد .در
این زمینه با استناد به نظر زاکرمن ( )1979که بیان داشت :باال و پایین بودن هیجانخواهی
Smith
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به خودی خود نابهنجار نیست و بدون تردید ،اگر نگوییم همه ،باید گفت بسیاری از
کسانی که در هیجانخواهی نمرههای زیاد یا کم میگیرند ،هیچگاه دچار یك اختالل
خواه) در آینده به یك اختالل (اعتیاد) یك پیشبینی کامالً منطقی نخواهد بود ،چنانچه
یافته این پژوهش بیان میدارد .همچنین پژوهش حاضر نشان از آن داشت که احساس
مسئولیت با مقدار  0/11درصد و همچنین حضور خداوند و ماجراجویی در کل با 0/16
درصد میتوانند گرایش به اعتیاد را تبیین کنند .این یافته بر اهمیت نقش تجارب معنوی
بر گرایش به مصرف مواد تاکید میکند .در واقع میتوان انتظار داشت که با افزایش تجارب
معنوی ،شاهد کاهش گرایش به اعتیاد باشیم.
نتایج این پژوهش به دلیل ماهیت جامعه ،قابل تعمیم به قشرهای دیگر نیست.
همچنین این مطالعه از نوع گذشته نگر بوده است و با همه فوایدی که بر آن مترتب
است ،محدودیتهای خود را نیز دارد .مهم ترین محدودیت این تحقیق ،در دسترس
بودن نمونه آن است .در هر حال نتایج تحقیق حاضر در عرصههای مختلفی میتواند
کاربرد داشته باشد .پیشنهاد می شود کارشناسان بهداشت به ویژه کارشناسانی که با مشکل
اعتیاد سر و کار دارند ،بر نقش معنویت نیز توجه داشته باشند .همچنین گرچه این
پژوهش بر عدم ارتباط معنادار بین هیجان خواهی و گرایش به اعتیاد تاکید دارد؛ اما باید
اذعان داشت که اگر هیجان خواهی نوجوانان و جوانان در مسیر و به نحو درست ارضا
و برآورده نشود ،میتواند زمینه ساز انحراف گردد؛ بنابراین دست اندرکاران و مسئوالن
باید به این زمینه توجه داشته باشند.
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