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 مقدمه

اجتماعی است که دالیل بروز آن در روابط خانوادگی، مناسبات  -ای روانیاعتیاد پدیده

 شناختی فرد معتاد نهفته استهای رواناجتماعی، شرایط اجتماعی و فرهنگی و ویژگی

ناهی پ، احساس بیتوجهی والدیناعتنایی و بیبی. مواردی از قبیل تنهایی، (0228)فراهینی، 

 تواند افراد را به طرف اعتیاد سوقدوستان خوب، مشکالت خانوادگی می و حقارت، نداشتن

 (.0221؛ حمزیان و نظری، 0228)بهرامی،  دهد

فرد  رها و الگوهای رفتاریبه طور کلی خانواده اولین مکان رشد شخصیت، تشکیل باو

ه حل فشارهای روانی و که محفل رشد و حفظ افراد و کمک باست. خانواده عالوه بر این

شناسی اجتماعی است، منبعی برای تنش، مشکل و اختالل نیز هست. ناآگاهی کانون آسیب

شفته آ ،والدین، ارتباط ضعیف والدین و کودک، فقدان انضباط در خانواده، خانواده متشنج

 دهدمانند سوءمصرف مواد را افزایش میگسیخته، احتمال ارتکاب به انواع بزهکاری و از هم

 (.0220)عزیزی، 

انوادگی، تعدد ادلی ختعثباتی و بیرفتار خشن و مستبدانه والدین، بیفقدان مهر و محبت، 

الغت والدین بکفایتی و های روانی و عاطفی، بیسوادی، ناآگاهی، بی سرپرستیفرزندان، بی

 و نظایر آن از جمله عواملی هستند که محیط خانواده را تبدیل به شرایط مساعدی جهت

دی که در اند که افرانشان داده کنند. تحقیقات متعددیاعتیاد میکشیده شدن فرد به سوی 

ر امعتاد در معرض خطر اعتیاد قرهای غیربیش از خانواده ،اندهای معتاد پرورش یافتهخانواده

 (.0228)احمدی،  دارند

یل گذار جامعه، به دالنیز به عنوان یکی از اقشار تاثیراز سوی دیگر قشر دانشجویان 

 ای بزرگده و تنهایی، وارد شدن به مجموعهشرایط خاص دانشجویی از جمله دوری از خانوا

یماران بو پرتنش، ترس از تجریه یک شرایط جدید و ناشناخته، مواجهه با مشکالت مربوط به 

ستان، رو استفاده از تجهیزات پزشکی، مشکالت اقتصادی و نداشتن درآمد کافی، محیط بیما

مستعد از دست دادن سالمت  ،های فشرده و فعالیت فیزیکی کمحجم زیاد دروس، رقابت
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 -؛ پالیدو0233زاده، )عباس مناسب اجتماعی هستندهای نای و قرار گرفتن در موقعیتروان

 (.0220؛ شریعتی و همکاران، 0223؛ صادقیان، 0230و همکاران،  3مارتوس

 نوجوانان ایرانی، مشخص شد که افراد دارای سوءبر روی بر اساس پژوهش انجام گرفته 

ایمن و اجتنابی و سبک هویتی سردرگم وهنجاری مصرف مواد دارای سبک دلبستگی نا

 (.0232)احمدی و همکاران،  هستند

احساس تنهایی با خوداثرمندی  اند کهای از نتایج نیز نشان دادهپاره از سوی دیگر

زاده قریشیمطالعه نتایج  .(0223)طهماسیان و همکاران،  در ارتباط بوده است اجتماعی قویاً

طرد شدگی و رفع احساس تنهایی از عوامل موثر در مصرف ترابی حاکی از آن بود که و 

در بررسی مشابه . (0220زاده و ترابی، )قریشی است دوباره مواد پس از دوره های قطع بوده

م باعث تقیهای ناسازگارانه به صورت مستقیم یا غیرمسطرحوارهدیگری، مشخص شد که 

خدر مشناختی و رفتارهایی نظیر اعتیاد به الکل و موادهای روانبروز مشکالت و ناراحتی

ز حاکی از آن بود که در زمینه نتایج مطالعه دیگری نی(. 0233)سهند و همکاران، شوندمی

 دارای بیشترین اهمیت بوده است ،عوامل فردی، رفع احساس تنهایی و انزوا بر عود اعتیاد

 (.0223)شرق و همکاران، 

با توجه به نقش دانشجویان در سازندگی کشور و تاثیری که در کیفیت زندگی نسل 

رتباط اکنون پژوهشی در این تا موردمطالعه ماکه در جامعه آینده دارند و نیز با توجه به این

تعیین نقش احساس تنهایی در مطالعه حاضر با هدف  ،دانشجویان صورت نگرفته بود در

 .انجام گرفتدانشگاه سمنان  به مواد مخدردانشجویان نگرش 

 روش پژوهش

دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه  جامعه پژوهش شاملتوصیفی و از نوع حاضر مطالعه 

نفر  022با استفاده از فرمول کوکران  نمونه حجم. ندبود 3132-33سمنان در سال تحصیلی 

                                                           

1. Pulido‐Martos 
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ای از بین دانشجویان دانشگاه سمنان انتخاب ای چند مرحلهصورت خوشهبه تعیین شد که 

 شدند.

 نگرش به مواد مخدراحساس تنهایی و استاندارد ی ها از پرسشنامهآوری دادهجهت جمع

روایی محتوایی پرسشنامه  است.سوال  02مشتمل بر  احساس تنهاییپرسشنامه  .استفاده شد

مورد تایید قرار  داورپناهدر مطالعه 88/2پایایی درونی با آلفای کرونباخ و  توسط متخصصین

روایی  سوال است. 52پرسشنامه نگرش به مواد مخدر نیز مشتمل بر  .(3331)داورپناه،  گرفت

رای خرده ضریب آلفای کرونباخ بپایایی درونی با و  محتوایی پرسشنامه توسط متخصصین

و خطرات  338/2، تمایل با مصرف مواد مخدر 328/2مقیاس اثرات استفاده از مواد مخدر 

 (.0230)رضایی و همکاران، ید قرار گرفت مورد تای 332/2استفاده از مواد مخدر برابر 

یان معرفی خود و بپرسشگران به صورت حضوری به افراد مورد بررسی مراجعه و پس از 

وهش و اطمینان از این که اطالعات افراد محرمانه خواهد ماند و نتایج ژهدف از انجام پ

سشنامه گرفت، پرپژوهش به صورت کلی در یک طرح تحقیقاتی مورد استفاده قرار خواهد 

 را به افراد جهت تکمیل تحویل دادند.

پرسشنامه از دو بخش تشکیل شده بود: بخش اول سؤاالت دموگرافیک و بخش دوم 

شنامه دهی پرسنحوه امتیاز .بوداحساس تنهایی و نگرش به مواد مخدر شامل سواالتی درباره 

 گرفت وق میتعل لیکرت نمرهبه ترتیب مقیاس به هر یک از سؤاالت  به این ترتیب بود که

 احساس تنهایی و نگرش به مواد مخدرنمره سؤاالت با هم جمع شده تا نمره کل در نهایت 

 تعیین شود.

هت جهدف، آزمون همبستگی پیرسون و سنجش همبستگی بین متغیرهای مورد  جهت

ستقل م تیاحساس تنهایی و نگرش به مواد مخدر بر حسب جنس آزمون سنجش رابطه بین 

 د.استفاده گردی SPSS.16 افزارا از نرم ه جهت تحلیل داده .استفاده شد
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 پژوهش یهاافتهی

توزیع فراوانی  مجرد بودند. %32 از افراد نمونه پژوهش مونث و %5/31در مجموع 

درصد آنان را گروه  52نیز بدین صورت بود که  پاسخگویان از نظر رشته تحصیلی

 شناسی بودند.درصد کویر 02درصد گردشگری و  12 شناسی،روان

 مفروضه اابتد. شد استفاده رسونیپ یهمبستگ بیضر آزمون از هاداده لیتحل منظور به

 عیتوز داد نشان جینتا. شد یبررس رنوفیاسم -کولموگروف آزمون از استفاده با بودن نرمال

 از استفاده با هاداده بودن یخط مفروضه آن بر عالوه(. p>25/2) باشد یم نرمال ها داده

 از نانیاطم حصول از پس. بود فروضه یبرقرار از یحاک جینتا و یبررس پراکنش نمودار

های ها و تحلیلنتایج حاصل از بررسی. شد استفاده رسونیپ یهمبستگ از هامفروضه یبرقرار

س تنهایی بین احساداری همبستگی معنیآماری با استفاده از آزمون همبستگی نشان داد که 

 با مخدر مواد به نگرش بعد پنج هر عالوه به (.3و نگرش به مواد مخدر وجود دارد )جدول 

 و خطرات بعادا یبرا یهمبستگ بیشترین که داشتند داریمعنی یهمبستگ ییتنها احساس

 (.p<23/2) شد دیده ییتنها احساس

 به مواد مخدر . نتایج آزمون همبستگی بین احساس تنهایی و نگرش1 جدول

یداریمعنسطح  ضریب همبستگی ابعاد پرسشنامه نگرش به مواد مخدر  سطح خطا 

033/2 اثرات روانی  322/2  25/2  

065/2 اثرات اجتماعی  322/2  25/2  

033/2 اثرات جسمانی  322/2  25/2  

033/2 عالقه  322/2  25/2  

132/2 خطرات  222/2  25/2  

151/2 کل نگرش به مواد مخدر  322/2  25/2  

 مواد به رپس و دختر انیدانشجو نگرش نیهمچن و ییتنها احساس زانیم سهیمقا منظور به

 زا استفاده با هاداده بودن نرمال مفروضه. شد استفاده مستقل گروه دو t آزمون از مخدر

 یبررس نیلو از استفاده با هاانسیوار یکسانی مفروضه و رنوفیاسم -کولموگروف آزمون

 نانیطما حصول از پس. باشدیم کسانی هاانسیوار و نرمال هاداده عیتوز داد نشان جینتا. شد
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 ودشیم مشاهده که همانگونه. شد استفاده مستقل گروه دو t آزمون از هامفروضه یبرقرار از

 در اما ندارد؛ وجود یداریمعن تفاوت پسر و دختر انیدانشجو نیب یجسمان اثرات مولفه در

 دختر انیدانشجو از ترمثبت مخدر مواد به نسبت پسر انیدانشجو نگرش هامولفه ریسا

 نیب در ییتنها احساس زانیم که است نیا از یحاک 1 جدول جینتا نیهمچن. باشدیم

 .باشدیم دختر انیدانشجو از شتریب پسر انیدانشجو

دختر و در دانشجویان نگرش به مواد مخدر  بینداري اختالف . نتایج آزمون معنی2 جدول

 پسر

ابعاد نگرش به 

 مواد
 سطح معناداری tآزمون  آزادیات درج تفاوت میانگین میانگین تعداد جنسیت

 اثرات روانی
308/0 318 دختر  

152/2  338 635/0  23/2  
133/0 50 پسر  

 اثرات جسمانی
333/0 318 دختر  

023/2  338 666/3  303/2  
138/0 50 پسر  

 اثرات اجتماعی
633/3 318 دختر  

126/2  338 500/1  223/2  
325/0 50 پسر  

 عالقه به مواد
856/3 318 دختر  

181/2  338 211/1  221/2  
012/0 50 پسر  

خطرات مصرف 

 مواد

600/3 318 دختر  
188/2  338 238/1  223/2  

332/0 50 پسر  

 دانشجویان دختر و پسرداري اختالف بین احساس تنهایی در نتایج آزمون معنی. 3جدول 

T آزادی هدرج p تفاوت انحراف استاندارد ینمیانگ تفاوت 

032/1 338 220/2 88/1 58/3 

 گیریو نتیجه بحث

احساس تنهایی با مشکالت فردی و اجتماعی مختلف، آن را به موضوعی شایان توجه و 

داشت هدر زمینه بتواند پیامدهای سوئی هم توجهی به آن مییل کرده است و بیبررسی تبد
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(. 0232 فردی و هم در مسائل اجتماعی داشته باشد )کیوانی،روانی و فردی و مناسبات بین

داری از لحاظ آماری ارتباط معنی نگرش به مواد مخدربا  بین احساس تنهاییدر این پژوهش 

که  داردت تا حد زیادی مطابقترابی و زاده قریشیکه یافته حاضر با نتیجه مطالعه بدست آمد 

ف در مصر احساس تنهایی و طرد شدگی از سوی اجتماع را از عوامل موثر تأثیر مستقیم

در تحقیق دیگری  (.0220زاده و ترابی، قریشی) اندهای قطع دانستهدوباره مواد پس از دوره

که توسط شرق و همکاران صورت گرفت نتایج حاکی از آن بود که در زمینه عوامل فردی، 

مکاران، )شرق و هتنهایی و انزوا بر عود اعتیاد دارای بیشترین اهمیت بوده است رفع احساس 

آموزش تصویرسازی ارتباطی همکاران نیز نشان داد که  و صدرجهانیبررسی  .(0223

و همسرانشان را افزایش دهد و سهم میت زناشویی معتادان به مواد مخدراند میزان صمیتومی

)صدرجهانی و همکاران، بسزایی در پیشگیری از عود پس از درمان معتادان داشته باشد 

 کودکانی که احساسنیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که  3. کاسیدی و اشر(0232

بودن، گوشه  یتنهایی بیشتری را تجربه کرده بودند دارای رفتارهایی مثل پرخاشگری، خجالت

و  0وایت هوسمطالعه  (.3330)کاسیدی و اشر،  گیری و رفتارهای بازدارنده اجتماعی بودند

کمتری  تری برای روابط دوستانه و انگیزهنوجوانان آسپرگر، کیفیت پایینهمکاران نشان داد 

ردگی های افستنهایی و نشانه التری از احساسبرای ایجاد دوستی دارند. این افراد سطوح با

کاران، )وایت هوس و هم رابطه منفی باکیفیت رابطه دوستانه دارد ،دهند و تنهایینشان میرا

0223.) 

ای مطالعه حاضر این بود که احساس تنهایی و نگرش به مواد مخدر هیکی دیگر از یافته

گرش نمیانگین نمره احساس تنهایی و نیز ای که به گونه داری داشت،ا جنس ارتباط معنیب

 رجعلیمشایخ و بمطالعات  بود. دانشجویان دختربیشتر از  دانشجویان پسردر به مواد مخدر 

رنت رابطه تانی و چت با اینتبین احساس تنهایی در دانش آموزان دختر دبیرسنیز نشان داد که 

، )مشایخ و برجعلی داری وجود دارد و این رابطه در مورد دانش آموزان پسر تأیید نشدمعنی

                                                           

1. Cassidy & Asher 

2. Whitehouse 
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ای واسطه طبعی و احترام به خود تا اندازهشوخو همکاران نشان داد که  3ژاومطالعه  (.2210

ود، کمتر خ دخترهای که نسبت به همکالسی پسریمیان کمرویی و تنهایی است. دانشجویان 

(. 0230و همکاران،  ژاو) ندشدکردند، بیشتر دچار تنهایی میطبعی استفاده میاز شوخ

رابطه مهمی میان تنهایی و جنسیت را به دست آوردند و سطح تنهایی و همکاران نیز  0اگرسس

نهایی بین موفقیت تحصیلی و حس ت ،دختران را بیشتر از پسران یافته بودند. عالوه بر این

که این گرایش به ( 0233و همکاران،  گرسسا) ها رابطه گویایی وجود نداشتدبیرستانی

 در رابطه بادهد.در نوجوانان بیش از پیش گسترش میتنهایی زمینه را برای ابتال به اعتیاد 

ت نتایج پژوهش اکبری و عموپور بیانگر آن بود که جنسینگرش به مواد مخدر و جنسیت نیز، 

نسبت به ان سردار است، به بیان دیگر پو معنی یلی با نگرش مثیت به اعتیاد مثبتو پایه تحص

 (.0232)اکبری و عموپور،  ندداری نسبت به اعتیاد داشتمعنی دختران نگرش مثبت و

عات که مطالتوان دو محدودیت اصلی در نظر گرفت: نخست اینحاضر می برای مطالعه

زمان  را در طولنگرش مواد مخدر توانند علیت و تغییرات رفتارهای مربوط به مقطعی نمی

شود که با انجام مطالعات علیتی، وجود ارتباط بدست دهند و در این زمینه پیشنهاد می نشان

های این مطالعه را قرار گیرد. یکی دیگر از محدودیتآمده در این مطالعه مورد آزمون 

ل چراکه در تکمی آید،ر تکمیل پرسشنامه به وجود میتوان مشکالتی دانست که دمی

 هایی مانند تورش مطلوبیتاحتمال ایجاد تورش ه، معموالًشناماطالعات اجتماعی پرس

، جهت کاهش شود در مطالعات آیندهپیشنهاد می آید. به همین دلیلمی بوجود 1اجتماعی

های مطلوبیت اجتماعی مانند شاخص مطلوبیت اجتماعی مارلو این نوع تورش از شاخص

استفاده شود تا بتوان تاثیر این نوع خطای منظم را بر  (0223و همکاران،  5)فادنس 1کرون

 نتایج مطالعه کاهش داد.

                                                           

1. Zhao 

2. Gürsesa 

3. Social desirability bias 

4. Marlowe Crowne Social Desirability Index 

5. Fadnes 
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 یهمبستگ انیدانشجو در مخدر مواد به نگرشو  ییاحساس تنها نیب کهنیتوجه به ا با

 بهف آن علل مختل شتریشود که با انجام مطالعات بیم هیتوص ،شد دهید یداریمثبت و معن

های جامعی به منظور برنامه کههمچنین این .شود یبررس پسر انیدانشجو در خصوص

د. این دپیشگیری از ایجاد احساس تنهایی و نگرش به مواد مخدر در دانشجویان طراحی گر

ها باید بر بهبود کیفیت و کمیت ارتباطات اجتماعی تمرکز داشته باشند و به برنامهقبیل 

 مفیدی داشته باشند.دانشجویان کمک کنند که از اوقات خود استفاده 

 منابع
Abasszadeh, Abass. (2011). Association between mental health and 

educational stressful factors among students of Razi Nursing and 

Midwifery School in Kerman. Iranian Journal of Medical Education, 

11(3), 200-209. 

Ahmadi, F. Jahan-Tigh, S. Taghipour, E. & Khodabakhshi kolaee, A. (2010). 

The relationship between attachment style and identity in adolescents 15 

to 18 years old with substance abuse. Journal of Contemporary 

Psychology 5. 

Ahmadi, S. (2008). Addiction to drugs and quit smoking with hypnosis 

(dating, prevention, etiology, treatment) according to the old and new 

information to students, faculty, research Tehran Modabber. 

Akbari, B. & Amoupour, M. (2010). The Relation Depression with Attitude 

Drug abuse in high school Students the Rasht–city. Quarterly Journal of 

Educational Psychology, 1(2), 20-27 (Full Text in Persian). 

Azizi, A. (2002). Prevention and treatment. Mashhad Publication IV. 

Bahrami Ehsan, H. (2008). Addiction and the prevention (2 ed). Tehran: Samt. 

Cassidy, Jude. & Asher, Steven R. (1992). Loneliness and peer relations in 

young children. Child development, 63(2), 350-365. 

Davarpanah, F. (1994). The revised UCLA Loneliness Scale Version 

standardization for girls 12 to 18 years old in Tehran (MSc). 

Fadnes, L. T. Taube, A. & Tylleskär, T. (2009). How to identify information 

bias due to self-reporting in epidemiological research. Internet J 

Epidemiol, 7(2). 

Farahini, M. (2008). The relationship between emotional intelligence and 

tendency to addiction in adolescents. (BSc). 

Ghorieshi zadeh, S. M. A. & Torabi, K. (2002). Factors affecting drug 

dependency in patients referred to the center of Tabriz. Journal of 

psychiatry and clinical psychology (Andeesheh Va Raftar), 8(1), 21-28 

(Full Text in Persian). 



 49وپنجم، بهار یسشماره سال یازدهم،  ،ی تربیتیشناسروانفصلنامه                                                      08 

Gürsesa, Ahmet. Merhametlia, Z. Rukiye. & AQikyildiz, Metin. (2011). 

Psychology of loneliness of high school students. Procedia-Social and 

Behavioral Sciences, 15, 2578-2581. 

Hamzeiyan, A. & Nazari, H. R. (2003). Experimental study of the cultural 

ways of preventing drug use among adolescents and young people 

Semnan: Abrokh. 

Keivani, Asma. (2010). The relationship between social support and 

loneliness. (B.Sc in Psychology), Semnan. 

Mashayekh, M. & Borjali, A. (2003). Relationship between loneliness and 

Internet use in a group of high school students. New Journal of Cognitive 

Science, 5(1). 

Pulido‐Martos, M. Augusto‐Landa, J.M, & Lopez‐Zafra, E. (2012). Sources 

of stress in nursing students: a systematic review of quantitative studies. 

International Nursing Review, 59(1), 15-25. 

Rezaee, A. M. Delavar, A. & Najafi, M. (2012). Construction and Validation 

of drug attitude in high school students and third year. Quarterly Journal 

of Research on Addiction, 6(24). 

Sadeghian, E. & Pour, A Heidarian. (2009). Stressors and Mental Health 

Status among Students of Hamadan University of Medical Sciences. 

Hayat, 15(1). 

Sadr-Jahani, S. Etemadi, A. Saadipoor, E. & Ariyan, S. KH. (2010). Image 

Relationship Therapy effective training techniques of the drug addicts 

and their marital intimacy. Drug research 3(11), 25-44 (Full Text in 

Persian). 

Sahand, B. Zare, H. & Fata, L. (2011). The Comparison of Early Maladaptive 

Schema’s Domains Between Successful And Non-Successful Opiate 

Addicts and Non-Clinical, Journal of Addiction Studies, 3(11). 

Shargh, A. Shakibi, A. Neisari, R. & Aliloo, L. (2009). Factors influencing 

relapse of drug addiction view addiction center in West Azerbaijan 

province in 88 Journal of Urmia University of Medical Sciences, 22(2), 

129-136 (Full Text in Persian). 

Shariati, M. Kaffashi, A. Ghalehbandi, M. F. Fateh, A. & Ebadi, M. (2002). 

Mental Health in Medical Students of the Iran University of Medical 

Sciences (IUMS). Payesh. 

Tahmasian, K. Anari, A. & Saleh Sedghpour, B. (2009). Direct and indirect 

impact of social self-efficacy on adolescents loneliness Journal of 

Behavioral Sciences, 3(2), 93-97 (Full Text in Persian). 

Whitehouse, Andrew JO. Durkin, Kevin, Jaquet, Emma. & Ziatas, Kathryn. 

(2009). Friendship, loneliness and depression in adolescents with 

Asperger's Syndrome. Journal of adolescence, 32(2), 309-322. 

Zhao, Jingjing, Kong Feng. & Wang, Yonghui. (2012). Self-esteem and 

humor style as mediators of the effects of shyness on loneliness among 



 00                                                                      به مواد مخدردانشجویان در نگرش  یینقش احساس تنها

Chinese college students. Personality and Individual Differences, 52(6), 

686-690. 


