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مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین احساس تنهایی و نگرش به مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه سمنان
انجام شد .روش مطالعه همبستگی بود .تعداد  022دانشجوی دانشگاه سمنان با روش خوشهای چند مرحلهای
و با استفاده از پرسشنامه احساس تنهایی و نگرش به مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفتند .برای تحلیل دادهها
از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون  tدو گروه مستقل استفاده گردید .نتایج نشان داد که بین احساس
تنهایی و نگرش به مواد مخدر در دانشجویان همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد ( p> 2/223و =2/15
 .)rهمچنین احساس تنهایی و نگرش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر ،به
ترتیب بیشتر و مثبتتر بود.با توجه به نتایج مشاهده شده،پیشنهاد میشود که برگزاری کارگاههای مهارت
زندگی با تأکید بر مقابله با احساس تنهایی و آموزش صحیح مهارتهای دوستیابی در بدو ورود به دانشگاه
به خصوص در دانشجویان پسر بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
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مقدمه
اعتیاد پدیدهای روانی -اجتماعی است که دالیل بروز آن در روابط خانوادگی ،مناسبات
اجتماعی ،شرایط اجتماعی و فرهنگی و ویژگیهای روانشناختی فرد معتاد نهفته است
(فراهینی .)0228 ،مواردی از قبیل تنهایی ،بیاعتنایی و بیتوجهی والدین ،احساس بیپناهی
و حقارت ،نداشتن دوستان خوب ،مشکالت خانوادگی میتواند افراد را به طرف اعتیاد سوق
دهد (بهرامی0228 ،؛ حمزیان و نظری.)0221 ،
به طور کلی خانواده اولین مکان رشد شخصیت ،تشکیل باورها و الگوهای رفتاری فرد
است .خانواده عالوه بر اینکه محفل رشد و حفظ افراد و کمک به حل فشارهای روانی و
کانون آسیبشناسی اجتماعی است ،منبعی برای تنش ،مشکل و اختالل نیز هست .ناآگاهی
والدین ،ارتباط ضعیف والدین و کودک ،فقدان انضباط در خانواده ،خانواده متشنج ،آشفته
و از همگسیخته ،احتمال ارتکاب به انواع بزهکاری مانند سوءمصرف مواد را افزایش میدهد
(عزیزی.)0220 ،
فقدان مهر و محبت ،رفتار خشن و مستبدانه والدین ،بیثباتی و بیتعادلی خانوادگی ،تعدد
فرزندان ،بیسوادی ،ناآگاهی ،بی سرپرستیهای روانی و عاطفی ،بیکفایتی و بالغت والدین
و نظایر آن از جمله عواملی هستند که محیط خانواده را تبدیل به شرایط مساعدی جهت
کشیده شدن فرد به سوی اعتیاد میکنند .تحقیقات متعددی نشان دادهاند که افرادی که در
خانوادههای معتاد پرورش یافتهاند ،بیش از خانوادههای غیرمعتاد در معرض خطر اعتیاد قرار
دارند (احمدی.)0228 ،
از سوی دیگر قشر دانشجویان نیز به عنوان یکی از اقشار تاثیرگذار جامعه ،به دالیل
شرایط خاص دانشجویی از جمله دوری از خانواده و تنهایی ،وارد شدن به مجموعهای بزرگ
و پرتنش ،ترس از تجریه یک شرایط جدید و ناشناخته ،مواجهه با مشکالت مربوط به بیماران
و استفاده از تجهیزات پزشکی ،مشکالت اقتصادی و نداشتن درآمد کافی ،محیط بیمارستان،
حجم زیاد دروس ،رقابتهای فشرده و فعالیت فیزیکی کم ،مستعد از دست دادن سالمت
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روانی و قرار گرفتن در موقعیتهای نامناسب اجتماعی هستند (عباسزاده0233 ،؛ پالیدو-
مارتوس 3و همکاران0230 ،؛ صادقیان0223 ،؛ شریعتی و همکاران.)0220 ،
بر اساس پژوهش انجام گرفته بر روی نوجوانان ایرانی ،مشخص شد که افراد دارای سوء
مصرف مواد دارای سبک دلبستگی ناایمن و اجتنابی و سبک هویتی سردرگم وهنجاری
هستند (احمدی و همکاران.)0232 ،
از سوی دیگر پارهای از نتایج نیز نشان دادهاند که احساس تنهایی با خوداثرمندی
اجتماعی قویاً در ارتباط بوده است (طهماسیان و همکاران .)0223 ،نتایج مطالعه قریشیزاده
و ترابی حاکی از آن بود که طرد شدگی و رفع احساس تنهایی از عوامل موثر در مصرف
دوباره مواد پس از دوره های قطع بوده است (قریشیزاده و ترابی .)0220 ،در بررسی مشابه
دیگری ،مشخص شد که طرحوارههای ناسازگارانه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باعث
بروز مشکالت و ناراحتیهای روانشناختی و رفتارهایی نظیر اعتیاد به الکل و موادمخدر
میشوند(سهند و همکاران .)0233 ،نتایج مطالعه دیگری نیز حاکی از آن بود که در زمینه
عوامل فردی ،رفع احساس تنهایی و انزوا بر عود اعتیاد ،دارای بیشترین اهمیت بوده است
(شرق و همکاران.)0223 ،
با توجه به نقش دانشجویان در سازندگی کشور و تاثیری که در کیفیت زندگی نسل
آینده دارند و نیز با توجه به اینکه در جامعه موردمطالعه ما تاکنون پژوهشی در این ارتباط
در دانشجویان صورت نگرفته بود ،مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش احساس تنهایی در
نگرش دانشجویان به مواد مخدر دانشگاه سمنان انجام گرفت.

روش پژوهش
مطالعه حاضر از نوع توصیفی و جامعه پژوهش شامل دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه
سمنان در سال تحصیلی  3132-33بودند .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  022نفر

1. Pulido‐Martos
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تعیین شد که به صورت خوشهای چند مرحلهای از بین دانشجویان دانشگاه سمنان انتخاب
شدند.
جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامهی استاندارد احساس تنهایی و نگرش به مواد مخدر
استفاده شد .پرسشنامه احساس تنهایی مشتمل بر  02سوال است .روایی محتوایی پرسشنامه
توسط متخصصین و پایایی درونی با آلفای کرونباخ 2/88در مطالعه داورپناه مورد تایید قرار
گرفت (داورپناه .)3331 ،پرسشنامه نگرش به مواد مخدر نیز مشتمل بر  52سوال است .روایی
محتوایی پرسشنامه توسط متخصصین و پایایی درونی با ضریب آلفای کرونباخ برای خرده
مقیاس اثرات استفاده از مواد مخدر  ،2/328تمایل با مصرف مواد مخدر  2/338و خطرات
استفاده از مواد مخدر برابر  2/332مورد تایید قرار گرفت (رضایی و همکاران.)0230 ،
پرسشگران به صورت حضوری به افراد مورد بررسی مراجعه و پس از معرفی خود و بیان
هدف از انجام پژ وهش و اطمینان از این که اطالعات افراد محرمانه خواهد ماند و نتایج
پژوهش به صورت کلی در یک طرح تحقیقاتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت ،پرسشنامه
را به افراد جهت تکمیل تحویل دادند.
پرسشنامه از دو بخش تشکیل شده بود :بخش اول سؤاالت دموگرافیک و بخش دوم
شامل سواالتی درباره احساس تنهایی و نگرش به مواد مخدر بود .نحوه امتیازدهی پرسشنامه
به این ترتیب بود که به هر یک از سؤاالت به ترتیب مقیاس لیکرت نمره تعلق میگرفت و
در نهایت نمره سؤاالت با هم جمع شده تا نمره کل احساس تنهایی و نگرش به مواد مخدر
تعیین شود.
جهت سنجش همبستگی بین متغیرهای مورد هدف ،آزمون همبستگی پیرسون و جهت
سنجش رابطه بین احساس تنهایی و نگرش به مواد مخدر بر حسب جنس آزمون تی مستقل
استفاده شد .جهت تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSS.16استفاده گردید.
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یافتههای پژوهش
در مجموع  %31/5از افراد نمونه پژوهش مونث و  %32مجرد بودند .توزیع فراوانی
پاسخگویان از نظر رشته تحصیلی نیز بدین صورت بود که  52درصد آنان را گروه
روانشناسی 12 ،درصد گردشگری و  02درصد کویرشناسی بودند.
به منظور تحلیل دادهها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .ابتدا مفروضه
نرمال بودن با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف بررسی شد .نتایج نشان داد توزیع
داده ها نرمال می باشد ( .)p<2/25عالوه بر آن مفروضه خطی بودن دادهها با استفاده از
نمودار پراکنش بررسی و نتایج حاکی از برقراری فروضه بود .پس از حصول اطمینان از
برقراری مفروضهها از همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج حاصل از بررسیها و تحلیلهای
آماری با استفاده از آزمون همبستگی نشان داد که همبستگی معنیداری بین احساس تنهایی
و نگرش به مواد مخدر وجود دارد (جدول  .)3به عالوه هر پنج بعد نگرش به مواد مخدر با
احساس تنهایی همبستگی معنیداری داشتند که بیشترین همبستگی برای ابعاد خطرات و
احساس تنهایی دیده شد (.)p>2/23
جدول  .1نتایج آزمون همبستگی بین احساس تنهایی و نگرش به مواد مخدر
ابعاد پرسشنامه نگرش به مواد مخدر

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

سطح خطا

اثرات روانی

2/033

2/223

2/25

اثرات اجتماعی

2/065

2/223

2/25

اثرات جسمانی

2/033

2/223

2/25

عالقه

2/033

2/223

2/25

خطرات

2/132

2/222

2/25

کل نگرش به مواد مخدر

2/151

2/223

2/25

به منظور مقایسه میزان احساس تنهایی و همچنین نگرش دانشجویان دختر و پسر به مواد
مخدر از آزمون  tدو گروه مستقل استفاده شد .مفروضه نرمال بودن دادهها با استفاده از
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف و مفروضه یکسانی واریانسها با استفاده از لوین بررسی
شد .نتایج نشان داد توزیع دادهها نرمال و واریانسها یکسان میباشد .پس از حصول اطمینان
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از برقراری مفروضهها از آزمون  tدو گروه مستقل استفاده شد .همانگونه که مشاهده میشود
در مولفه اثرات جسمانی بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنیداری وجود ندارد؛ اما در
سایر مولفهها نگرش دانشجویان پسر نسبت به مواد مخدر مثبتتر از دانشجویان دختر
میباشد .همچنین نتایج جدول  1حاکی از این است که میزان احساس تنهایی در بین
دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر میباشد.
جدول  .2نتایج آزمون معنیداري اختالف بین نگرش به مواد مخدر در دانشجویان دختر و
پسر
ابعاد نگرش به

جنسیت

تعداد

میانگین

دختر

318

0/308

پسر

50

0/133

دختر

318

0/333

پسر

50

0/138

دختر

318

3/633

پسر

50

0/325

دختر

318

3/856

پسر

50

0/012

خطرات مصرف

دختر

318

3/600

مواد

پسر

50

0/332

مواد
اثرات روانی
اثرات جسمانی
اثرات اجتماعی
عالقه به مواد

تفاوت میانگین

درجات آزادی

آزمون t

سطح معناداری

2/152

338

0/635

2/23

2/023

338

3/666

2/303

2/126

338

1/500

2/223

2/181

338

1/211

2/221

2/188

338

1/238

2/223

جدول  .3نتایج آزمون معنیداري اختالف بین احساس تنهایی در دانشجویان دختر و پسر
T

درجه آزادی

p

تفاوت میانگین

تفاوت انحراف استاندارد

1/032

338

2/220

1/88

3/58

بحث و نتیجهگیری
احساس تنهایی با مشکالت فردی و اجتماعی مختلف ،آن را به موضوعی شایان توجه و
بررسی تبدیل کرده است و بیتوجهی به آن میتواند پیامدهای سوئی هم در زمینه بهداشت
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روانی و فردی و مناسبات بینفردی و هم در مسائل اجتماعی داشته باشد (کیوانی.)0232 ،
در این پژوهش بین احساس تنهایی با نگرش به مواد مخدر از لحاظ آماری ارتباط معنیداری
بدست آمد که یافته حاضر با نتیجه مطالعه قریشیزاده و ترابی تا حد زیادی مطابقت دارد که
تأثیر مستقیم احساس تنهایی و طرد شدگی از سوی اجتماع را از عوامل موثر در مصرف
دوباره مواد پس از دورههای قطع دانستهاند (قریشیزاده و ترابی .)0220 ،در تحقیق دیگری
که توسط شرق و همکاران صورت گرفت نتایج حاکی از آن بود که در زمینه عوامل فردی،
رفع احساس تنهایی و انزوا بر عود اعتیاد دارای بیشترین اهمیت بوده است (شرق و همکاران،
 .)0223بررسی صدرجهانی و همکاران نیز نشان داد که آموزش تصویرسازی ارتباطی
میتواند میزان صمیمیت زناشویی معتادان به مواد مخدرو همسرانشان را افزایش دهد و سهم
بسزایی در پیشگیری از عود پس از درمان معتادان داشته باشد (صدرجهانی و همکاران،
 .)0232کاسیدی و اشر 3نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که کودکانی که احساس
تنهایی بیشتری را تجربه کرده بودند دارای رفتارهایی مثل پرخاشگری ،خجالتی بودن ،گوشه
گیری و رفتارهای بازدارنده اجتماعی بودند (کاسیدی و اشر .)3330 ،مطالعه وایت هوس 0و
همکاران نشان داد نوجوانان آسپرگر ،کیفیت پایینتری برای روابط دوستانه و انگیزه کمتری
برای ایجاد دوستی دارند .این افراد سطوح باالتری از احساس تنهایی و نشانههای افسردگی
رانشان میدهند و تنهایی ،رابطه منفی باکیفیت رابطه دوستانه دارد (وایت هوس و همکاران،
.)0223
یکی دیگر از یافتههای مطالعه حاضر این بود که احساس تنهایی و نگرش به مواد مخدر
با جنس ارتباط معنیداری داشت ،به گونهای که میانگین نمره احساس تنهایی و نیز نگرش
به مواد مخدر در دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر بود .مطالعات مشایخ و برجعلی
نیز نشان داد که بین احساس تنهایی در دانش آموزان دختر دبیرستانی و چت با اینترنت رابطه
معنیداری وجود دارد و این رابطه در مورد دانش آموزان پسر تأیید نشد (مشایخ و برجعلی،

1. Cassidy & Asher
2. Whitehouse
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 .)0221مطالعه ژاو 3و همکاران نشان داد که شوخطبعی و احترام به خود تا اندازهای واسطه
میان کمرویی و تنهایی است .دانشجویان پسری که نسبت به همکالسیهای دختر خود ،کمتر
از شوخطبعی استفاده میکردند ،بیشتر دچار تنهایی میشدند (ژاو و همکاران.)0230 ،
گرسسا 0و همکاران نیز رابطه مهمی میان تنهایی و جنسیت را به دست آوردند و سطح تنهایی
دختران را بیشتر از پسران یافته بودند .عالوه بر این ،بین موفقیت تحصیلی و حس تنهایی
دبیرستانیها رابطه گویایی وجود نداشت (گرسسا و همکاران )0233 ،که این گرایش به
تنهایی زمینه را برای ابتال به اعتیاد در نوجوانان بیش از پیش گسترش میدهد.در رابطه با
نگرش به مواد مخدر و جنسیت نیز ،نتایج پژوهش اکبری و عموپور بیانگر آن بود که جنسیت
و پایه تحصیلی با نگرش مثیت به اعتیاد مثبت و معنیدار است ،به بیان دیگر پسران نسبت به
دختران نگرش مثبت و معنیداری نسبت به اعتیاد داشتند (اکبری و عموپور.)0232 ،
برای مطالعه حاضر میتوان دو محدودیت اصلی در نظر گرفت :نخست اینکه مطالعات
مقطعی نمیتوانند علیت و تغییرات رفتارهای مربوط به نگرش مواد مخدر را در طول زمان
نشان دهند و در این زمینه پیشنهاد میشود که با انجام مطالعات علیتی ،وجود ارتباط بدست
آمده در این مطالعه مورد آزمون قرار گیرد .یکی دیگر از محدودیتهای این مطالعه را
میتوان مشکالتی دانست که در تکمیل پرسشنامه به وجود میآید ،چراکه در تکمیل
اطالعات اجتماعی پرسشنامه ،معموالً احتمال ایجاد تورشهایی مانند تورش مطلوبیت
اجتماعی 1بوجود میآید .به همین دلیل پیشنهاد میشود در مطالعات آینده ،جهت کاهش
این نوع تورش از شاخصهای مطلوبیت اجتماعی مانند شاخص مطلوبیت اجتماعی مارلو
کرون( 1فادنس 5و همکاران )0223 ،استفاده شود تا بتوان تاثیر این نوع خطای منظم را بر
نتایج مطالعه کاهش داد.
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2. Gürsesa
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4. Marlowe Crowne Social Desirability Index
5. Fadnes
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نقش احساس تنهایی در نگرش دانشجویان به مواد مخدر

با توجه به اینکه بین احساس تنهایی و نگرش به مواد مخدر در دانشجویان همبستگی
 توصیه میشود که با انجام مطالعات بیشتر علل مختلف آن به،مثبت و معنیداری دیده شد
 همچنین اینکه برنامههای جامعی به منظور.خصوص در دانشجویان پسر بررسی شود
 این.پیشگیری از ایجاد احساس تنهایی و نگرش به مواد مخدر در دانشجویان طراحی گردد
قبیل برنامه ها باید بر بهبود کیفیت و کمیت ارتباطات اجتماعی تمرکز داشته باشند و به
.دانشجویان کمک کنند که از اوقات خود استفاده مفیدی داشته باشند
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