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چكيده
چكيده:
هدف از مطالعه حاضر گسترش و رواسازي پرسشنامه استعداد اعتياد براي گروه دانشجويان است .بدين منظور پرسشنامه استعداد اعتياد تحليل عاملي
تأييدي شد و مجدداً پايايي آن برآورد شد تا سازه هاي نظري پرسشنامه ،قابليت اعتماد و بكارگيري آن براي گروه دانشجويان برآورد شود .شرگتکنندگان
در پژوهش  103دانشجوي دختر و پسر مجرد بودند که دامنه سني بين  12تا  92سال داشتند و به روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي انتخاب شدند .نتايج
نشان داد ،ويراست جديد پرسشنامه استعداد اعتياد ( )ASQ-SVبه واسطه داشتن روايي سازه و همساني دروني مطلوب پرسشنامهاي قابل اعتماد براي
اندازهگيري استعداد اعتياد در گروه دانشجويان است .اين ابزار جهت استفاده در زمينه هاي باليني ،آموزشي و پژوهشي و همچنين مطالعات جوانان از هر
دو جنس مناسب است.
کليد واژگان :گسترش ،رواسازي ،پرسشنامه ،استعداد اعتياد ،دانشجويان

مقدمه
مصرف و اختالل مصرف مواد يك پديدة رشدي است که

روي ميدهد .براي مثال الكل حدود  ،%19-15نيكوتين

از نوجواني تا جواني افزايش مييابد (پالمر 1و ديگران،

حدود  ،%5-10ترياك  ،%1-9اين مطالعات سه نكته را

 .)9002شواهد نشان مي دهد که اوج تجلي استعداد اعتياد

مشخص ميکند1 .ـ تمام کساني که با مواد اعتيادآور مواجه

در طي زندگي ،اوايل نوجواني تا اوايل جواني باشد

ميشوند ،وابسته يا معتاد نميشوند .عيار عبور 1از مصرف

(وحدت و زينالي .)1111 ،نتيجه مطالعه يانگ و ديگران

به اعتياد پايين است9 .ـ مواجه طوالني با مواد شرط کافي

( )9009نشان مي دهد که يك افزايش پيوسته و يكنواخت

براي اعتياد نيست .عليرغم مصرف طوالني مدت سيگار،

رشدي 9در مصرف براي توتون ،الكل و حشيش طي

الكل و ترياك برخي مصرفکنندگان ،معتاد نميشوند .از

سالهاي نوجواني وجود دارد .برخالف آنچه اغلب اعتقاد

سوي ديگر برخي اشخاص تنها بعد از چند بار مواجهه

وجود دارد ،بيشتر کساني که با مواد در حد وابستگي تجربه

شدن با مواد معتاد ميشوند1 .ـ کساني که مستعد اعتياد

دارند ،وابسته به مواد نميشوند .با اين وجود جمعيت

هستند به مصرف مواد چندگانه تمايل دارند (هيرويي 3و

کوچكي از مصرف کنندگان وجود دارند که به راحتي

آگاتسوما.)9005 ،5

وابسته به مواد ميشوند (آگاتسوما و هيرويي  .)9003اعتياد

اعتياد ،قبل از آنكه فرد مصرف مواد را شروع کند ،در طي

در مصرف کنندگان نيكوتين ،الكل ،ترياك تنها در بخش

دوران رشد به موازات شكل گيري افكار ،عقايد ،رفتار،

1 - Palmer
2 - steady development increase
3 - transition

4 - Hiroi
5 - Agatsuma

کوچكي از جمعيت که به مصرف مزمن مواد ميپردازند،
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شيوه زندگي ،روابط اجتماعي ،خصوصيات شخصيتي و...

درطي زندگي به صورت بيمارگون شكل گرفته باشد و فرد

بستر ظهورش فراهم ميشود (زينالي ،وحدت و عيسوي،

را مستعد مصرف مواد بكند ،گفته مي شود (زينالي و

 .)1117به عبارت ديگر قبل از اينكه فرد به مصرف مواد

ديگران.)1117 ،

روي بياورد ،زمينه و آمادگي آن ايجاد ميشود که تحت

همانند ساير سازه هاي روان شناختي ،سنجش سازه استعداد

عنوان استعداد اعتياد مطرح است (زينالي و ديگران،1117 ،

اعتياد نيز متأثر از رويكردها و ديدگاه هاي مطالعاتي متفاوتي

فرانك 1و ديگران ،9001 ،فالگل ،9وازگوز1و رابينسون،3

است که حكايت از پيچيدگي و گستردگي اين حوزه

 ،9001آگاتسوما و هيرويي.)9003 ،

مطالعاتي دارد .ديدگاه رشد رواني -اجتماعي(زينالي و

طبق نظريه استعداد اعتياد ،5برخي افراد مستعد اعتياد هستند

ديگران ،)1117 ،شخصيتي(بارنز و ديگران )9009 ،و آسيب

و اگر در معرض مواد قرار بگيرند معتاد مي شوند اما اگر

شناختي(فرانك و ديگران )9001 ،از عمده ترين اين ديدگاه

کسي استعداد نداشته باشد ،معتاد نمي شود ( گندروا و

ها است .از ابزارهايي که براي سنجش اين سازه ساخته شده

گندروا .)1270 ،2يافتههاي پژوهشي نيز نشان مي دهد که

است ،مي توان به مقياس استعداد اعتياد( APS 19ويد،11

در شكلگيري اعتياد زمينه هاي رشدي ناسالم ،استعداد و

باچر ،13مك کنا 15و پن-پوراث ،)1229، 12آزمون شخصيت

آمادگي براي اعتياد نقش اساسي دارند (بارنز ،موراي ،پاتون،

مستعد اعتياد( APP 17بارنز و ديگران ،)9009 ،پرسشنامه

بنتلر و آندرسون ،9009 ،7فرانك 1و ديگران،9001 ،

غربالگري دقيق سؤمصرف

(ميلر،12

هيرويي 2و آگاتسوما ،9005 ،10زينالي و ديگران.)1117 ،

 ،)1215مقياس پروفايل ريسك مصرف مواد SURPS

مطالعات اين حوزه در مورد وجود استعداد و آمادگي براي

(کونرود و ويسيك )9009 ،و پرسشنامه استعداد اعتياد

اعتياد اتفاق نظر دارند اما علل آن به عوامل متعدد مانند:

( ASQزينالي و وحدت )9011 ،اشاره کرد.

صفات شخصيتي زمينه ساز اعتياد(11هيرويي و آگاتسوما،

مقياس استعداد اعتياد  APSيكي از سه خرده مقياس

 ،)9005وجود ريسك فاکتورهاي روانپزشكي (فرانك و

 MMPI-2مي باشد که در نمونه هاي ايراني پايايي

ديگران ،)9001 ،مراقبت هاي والديني سطح پايين (بارنز و

متوسطي به دست داده است( مينويي و صالحي.)1119 ،

ديگران )9009 ،و رشد بيمارگون در  2زمينه رواني-

ميلر ،شلدس ،کامفيلد ،واالس و ويس )9007 ( 90در يك

اجتماعي (زينالي و ديگران )1117 ،نسبت داده مي شود.

بررسي متاآناليز نشان دادند که مقياس  APSپايايي قابل

زمينههاي پيش اعتيادي شرايط و وضعيت (دروني و

قبول در بيشتر تحقيقات و موقعيتهاي باليني بدست نمي

بيروني) ناسازگارانه و نامناسب فرد هستند که در طي رشد

دهد .آزمون شخصيت مستعد اعتياد  APPبراي اندازگيري

از بدو تولد تا شروع مصرف مواد به مرور در فرد شكل مي

آسيب پذيري فرد به الكل و دارو ساخته شده است .اين

گيرند و وي را مستعد و آماده مصرف مواد مي کنند و

ابزار آسيب پذيري فرد به الكل و دارو را پيش بيني مي کند

استعداد اعتياد نيز به نوعي آمادگي رواني_اجتماعي که

و استعداد اعتياد را در صفات شخصيتي که تحت کنترل

1- Franke
2 - Flagel
3 - Vazquez
4- Robinson
5- addict prone
6 -Gendreau and Gendreau
7- Barnes, Murray, Patton, Bentler, & Anderson
8- Franke
9 - Hiroi
10 - Agatsuma
11 - pre – existing personality traits

12- Addiction Potential Scale
13- Weed
14- Butcher
15- McKenna
16- Ben-Porath
17- Addiction- Prone Personality Test
18- Substance Abuse Subtle Screening Inventory
19- Miller
20 - Miller, Shields, Campfieّld, Wallace & Weiss
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محيط (نه ژنتيك) است مد نظر دارد .بارنز و ديگران

ندارد و براي فرهنگ کشورهاي غربي طراحي شده است.

( )9009بيان مي کنند که شخصيت تنها يك عامل پيشبين

ما نياز به ابزاري داريم که  )1متناسب با فرهنگ جامعه ايران

براي سؤمصرف الكل و دارو است .يك مدل جامع که هم

باشد )9 ،قبل از مصرف مواد ،پتانسيل مصرف مواد را در

صفات شخصيتي و هم ساير عوامل را در نظر بگيرد ،مفيد

گروه هاي خاص اندازه گيري کند )1 ،ابعاد مختلف رواني-

است .پرسشنامه سرند کردن دقيق سؤمصرف مواد SASSI

اجتماعي درگير در سؤمصرف مواد را در نظر بگيرد)3 ،

براي مشخص کردن افراد با احتمال باالي داشتن اختالل

زيربناي تئوريكي داشته باشد )5 ،جامعه هدف مشخصي

وابستگي به مواد ساخته شده است و براي سرند کردن

داشته باشد و  )2روايي و پايايي قابل قبولي داشته باشد.

نوجوانان  19-11ساله بوجود آمد است .اين ابزار نوجوانان

پرسشنامه استعداد اعتياد ،به غير از بند  5بقيه اين شرايط را

با احتمال مصرف مواد را غربالگري مي کند .مقياس

برآورد مي کند .بدين منظور در مطالعه حاضر اقدام به

پروفايل ريسك مصرف مواد  SURPSبراي ارزيابي

رواسازي پرسشنامه براي جمعيت دانشجويي شده است.

ريسك فاکتورهاي شخصيتي درگير در سؤمصرف مواد در

پرسشنامه استعداد اعتياد در سال  1112در يك مطالعه

مراجعان باليني و غيرباليني طراحي شده است .اين ابزار مي

گسترده براي جمعيت کلي ايران ساخته شده است .اين

تواند در مطالعات اپيدميولوژيك براي ارزيابي نقش

پرسشنامه  50ماده و  3عامل ( -1رفتارها-9 ،شيوه زندگي

شخصيت در رفتار مصرف مواد بكار رود .پرسشنامه

و روابط اجتماعي-1 ،ويژگيهاي شخصيتي و -3عقايد و

استعداد اعتياد  ASQعوامل رواني -اجتماعي درگير در

عواطف) دارد که ابعاد مختلف رواني -اجتماعي درگير در

سؤمصرف مواد را با ديدگاه رشدي اندازه گيري مي کند.

سؤمصرف مواد را مي سنجد .سازندگان پرسشنامه ،نظريه

اين پرسشنامه براي اندازه گيري استعداد اعتياد در جمعيت

استعداد اعتياد (گندروا و گندروا ،)1270 ،مطالعات هيرويي

کلي ساخته شده است و متناسب با فرهنگ مردم ايران

و آگاتسوما( ،)9005فالگل و ديگران ( )9001؛ آگاتسوما و

است.

هيرويي ( )9003و فرانك و ديگران ( ،)9001هم چنين

همانطور که مالحظه شد ،مقياس استعداد اعتياد پايايي قابل

اطالعات اخذ شده از جلسات گروه در ماني معتادان و

قبولي ندارد .آزمون شخصيت مستعد اعتياد از ديدگاه

خانواده آنها ،شرکت در جلسات باز گروه  3N.Aو

شخصيتي به سنجش استعداد اعتياد مي پردازد و بنا به نظر

 5NAR – ANONو اخذ اتوبيوگرافي مفصل از  15معتاد

سازندگان آزمون براي سنجش استعداد اعتياد به يك مدل

بهبوديافته را زير بناي نظريه اي و مطالعاتي مادههاي

جامعتري نياز است .از سوي ديگر نتاج مطالعات نشان مي

پرسشنامه معرفي کردند (زينالي و وحدت .)9011 ،اين

دهد که تا کنون هيچ تيپ شخصيتي شناخته شده اي براي

پرسشنامه در چندين مطالعه با موفقيت بكار گرفته شده

اعتياد معرفي نشده است(فرانكويس ،1اورياکومب 9و

است (زينالي و ديگران1117 ،؛ وحدت و زينالي1111 ،؛

تيگنول .)9000 ،1پرسشنامه سرند کردن دقيق سؤمصرف

زينالي ،وحدت و قره دينگه .)1112 ،هدف از مطالعه حاضر

مواد براي سنجش نوجوانان با احتمال مصرف مواد طراحي

گسترش و رواسازي پرسشنامه استعداد اعتياد براي گروه

شده است نه براي سنجش نوجوانان با پتانسيل مصرف

دانشجويان است .بدين منظور پرسشنامه استعداد اعتياد در

مواد .مقياس پروفايل ريسك مصرف مواد به واسطه داشتن

گروه دانشجويان تحليل عاملي اکتشافي شد و مجدداً پايايي

پايه تئوريكي و عاملهاي سازه استعداد اعتياد ،پرسشنامه

آن برآورد شد تا سازه هاي نظري پرسشنامه ،قابليت اعتماد

موفقي گزارش شده است ،اما اين پرسشنامه نسخه ايراني

و بكارگيري آن براي گروه دانشجويان برآورد شود.

1

4-Narcotics Anonymous
5-Narcotics Anonymous Family Group

- Franques
- Auriacombe
3
- Tignol
2
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روش

ابزار

شرکتکنندگان در پژوهش

پرسشنامه استعداد اعتياد  50ماده و  3عامل دارد که براساس

جامعه آماري  1011نفر دانشجوي دانشگاه آزاد اسالمي

مقياس سه درجهاي ليكرتي (=1هيچ =9 ,کمي و  =1زياد)

خوي بر اساس آمار سال تحصيلي  1112-1111بود.

نمرهگذاري ميشود .عامل ها و مادههاي پرسشنامه شامل

شرگتکنندگان در پژوهش براساس فرمول برآورد حجم

رفتارها ( 11ماده ،مادههاي ،97 ،92 ،95 ،93 ،19 ،11 ،2 ،3

نمونه با  Nمشخص (شريفي و شريفي 102 )1111 ،نفر

)33 ،31 ،11 ،10 ،91؛ شيوه زندگي و روابط اجتماعي (13

برآورد شد .جهت انتخاب آنها از روش نمونهگيري تصادفي

ماده ،مادههاي ،11 ،12 ،15 ،13 ،11 ،92 ،12 ،15 ،13 ،1 ،1

طبقهاي بر حسب رشته تحصيلي و جنسيت استفاده شد.

)32 ،30 ،12؛ ويژگي هاي شخصيتي ( 19ماده ،مادههاي ،1

ابتدا تعداد و درصد طبقات رشته تحصيلي و جنسيت جامعه

)31 ،31 ،39 ،12 ،11 ،11 ،10 ،2 ،7 ،5 ،9؛ عواطف و

مورد مطالعه از مرکز کامپيوتر دانشگاه اخذ شد ،سپس

عقايد ( 11ماده ،مادههاي ،17 ،19 ،91 ،99 ،91 ،90 ،17

متناسب با درصد رشته تحصيلي بر حسب جنسيت ،تعداد

 )50 ،32 ،37 ،35است .تحليل عاملي  50ماده پرسشنامه را

شرگتکنندگان در مطالعه برآورد شد (جدول  )1و متناسب

در دامنه  0/10تا  0/70در  3عامل بخوبي بارگذاري کرده

با جدول شماره  1به صورت تصادفي از ليست اعضاي

است .پايايي 1کل پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ 0/21

جامعه انتخاب شد.

و هر يك از عاملها به ترتيب  0/29 ,0/27 ،0/25و 0/29

جدول  -1نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسيت و رشته

برآورد شده است .روايي مالکي پرسشنامه از طريق اجراي

تحصيلي (سال تحصيلي)1117-1111

همزمان با مقياس استعداد اعتياد 0/29 ،برآورد شده است.

شرگتکنندگان در پژوهش  102نفر از دانشجويان مقطع

هم چنين روايي سازه 9پرسشنامه از طريق تحليل عاملي

کارداني و کارشناسي سال هاي اول تا چهارم رشتههاي

اکتشافي مطلوب برآورد شده است (زينالي و وحدت،

علوم انساني ،علوم پايه ،کشاورزي و فني و مهندسي بودند

.)9011

که دامنه سني بين  12تا  92سال داشتند شرگتکنندگان در

پرسشنامه اصلي استعداد اعتياد براي جمعيت کلي ساخته

پژوهش همگي مجرد بودند و نزد والدين خود زندگي مي-

شده است ،لذا برخي ماده هاي آن براي بكارگيري در گروه

کردند .پس از جمع آوري دادهها پرسشنامه دو آزمودني

دانشجويان نياز به بازبيني و اصالح داشت که قبل از انجام

ناقص بود ،لذا کنار گذاشته شد .تحليلهاي آماري با نمونه

تحليل عاملي تأييدي به قرار زير انجام گرفت.

 103نفر انجام پذيرفت.

2 -Construct Validity

1 -reliability

4
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علوم انساني علوم پايه

جنسيت

کشاورزي فني و مهندسي

دختر

139

31

97

11

31

پسر

123

10

91

21

13

کل

102

71

55

101

77

 -11در ماده  31قسمت اول ماده " به خاطر احساسات

 -1زمان تمام مادهها از گذشته به زمان حال

خود کم بيني که داشتم " حذف شد.

برگردانده شد.
 -9براي ماده  7واژه" هميشه" افزوده شد.
 -1به ماده " ، 11عموماً کسي هستم که"  ...افزوده

طرح پژوهش ،شيوه اجرا و روشهاي آماري

شد.

پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع توسعهاي و از نظر

 -3در ماده  12به جاي "وظايف خانوادگي ام" ،

روش توصيفي از نوع همبستگي است .دادهها با استفاده از

"وظايفم" گذاشته شد.

يك طرح از پيش تعيين شده به نسبت طبقات جنسيت و

 -5در ماده  95به جاي واژه " نوجوانان " " جوانان

رشته تحصيلي از طريق ليست اعضاي جامعه مورد مطالعه

" گذاشته شد.

و با مراجعه به کالسها جمع آوري شد .قبل از اجراي

 -2در ماده  92واژه " غير مدرسه اي" حذف شد.

پرسشنامه توضيحات الزم درخصوص نحوه تكميل کردن

 -7براي ماده  19بدليل دو وجهي بودن دو واژه "

پرسشنامهها ،اهميت پژوهش ،صداقت در پاسخ دادن،

يا " افزوده شد.

محرمانه بودن اطالعات و بي نام بودن پرسشنامه ارائه مي

 -1در ماده  13واژه " اجازه " به " اطالع " تغيير

شد .دادههاي جمع آوري شده با روشهاي آماري

يافت.

همبستگي و تحليل عاملي تأييدي تجزيه و تحليل شدند.

 -1در ماده  11واژه " بي توجه " حذف و واژه " بي

نتايج

مالحظه " افزوده شد.

به منظور رواسازي پرسشنامه استعداد اعتياد در گروه

-2در ماده  31واژه "مردانگي" براي دخترها مناسب نبود

دانشجويان ،پرسشنامه تحليل عاملي تأييدي شد و پايايي آن

و واژه "ديگران" نيز شامل خانواده خود فرد هم مي شد.

برآورد شد .در نتيجه تحليل عاملي 30 ،ماده پرسشنامه روي

لذا ماده  31به " به دوستانم بيش از اندازه اعتماد مي کنم"

 3عامل بخوبي بارگذاري شد و  10ماده که وزنهاي

تغيير يافت.

رگرسيوني زير خط برش داشتند ،حذف شدند .از عامل ،1

 -10ماده  33بدليل دو وجهي بودن از " دوستان زيادي

ماده 3؛ از عامل  ،9مادههاي  1و 32؛ از عامل  ،1مادههاي

دارم بدون اينكه از نظر خوب و بد بودن آنها را ارزيابي کنم

 1و 9؛ از عامل  ،3مادههاي  17 ،91 ،99 ،91و  37حذف

" به " دوستانم را بدون اينكه از نظر خوب و بد بودن

شدند(شكل  1و جدول .)9

ارزيابي کنم ،انتخاب مي کنم " تغيير يافت.

5

گسترش و رواسازي پرسشنامه استعداد اعتياد -ويراست دانشجويان /زينالي

شكل  .2تحليل عاملي تأييدي پرسشنامه استعداد اعتياد
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جدول  .1عاملها ،مادهها و وزنهاي رگرسيوني استاندارد شده ASQ-SV
عامل 2
رفتارها

وزنهاي
رگرسيوني
استاندارد شده

وزنهاي

عامل 1
شيوه زندگي و
روابط اجتماعي

عامل 9

رگرسيوني

وزنهاي

ويژگيهاي

استاندارد شده

شخصيتي

رگرسيوني
استاندارد شده

وزنهاي

عامل 7
عواطف و
عقايد

رگرسيوني
استاندارد شده

Q1

6/739

Q8

6/941

Q3

6/963

Q 24

6/916

Q 22

6/934

Q 27

6/119

Q4

6/399

Q 16

6/126

Q 21

6/723

Q 23

6/784

Q3

6/798

Q 91

6/131

Q 17

6/726

Q 21

6/713

Q 26

6/943

Q 73

6/418

Q 13

6/967

Q 13

6/163

Q 29

6/737

Q 73

6/411

Q 11

6/962

Q 99

6/794

Q28

6/391

Q 36

6/464

Q 14

6/949

Q 97

6/198

Q 23

6/378

Q 18

6/713

Q 93

6/414

Q 71

6/171

Q 96

6/737

Q 91

6/323

Q 79

6/991

Q 92

6/974

Q98

6/323

Q 78

6/331

Q 72

6/923

Q 93

6/918

Q 77

6/768

Q 76

6/982

21

21

1

26

جدول :9ميانگين و انحراف معيار استعداد اعتياد دانشجويان بر حسب جنسيت
جنسيت

ميانگين

انحراف معيار

پسر

16/39

21/74

دختر

31/33

8/44

7

گسترش و رواسازي پرسشنامه استعداد اعتياد -ويراست دانشجويان /زينالي
جدول :7ميانگين و انحراف معيار استعداد اعتياد دانشجويان بر حسب رشته تحصيلي
رشته تحصيلي

ميانگين

انحراف معيار

علوم انساني

34/79

3/81

علوم پايه

38/22

29/76

فني و مهندسي

33/26

22/29

کشاورزي

33/61

3/42

مقادير شاخصهاي برازندگي دادهها با مدل شامل مجذور

قصد داشت تا پرسشنامه اي تهيه نمايد که  )1در جمعيت

خي  ،9313درجه آزادي  ، 1122شاخص مجذور خي

دانشجويان(مطالعات جوانان) قابل استفاده باشد )9 .در

تقسيم بر درجه آزادي  ، 9/02سطح معنيداري ،0/192

جامعه ايران روايي و پايايي داشته باشد ) 1 .متناسب با

شاخص برازندگي تطبيقي  ،0/22شاخص بنتلر -بونت

فرهنگ جامعه ايران باشد .به اين منظور پرسشنامه استعداد

 0/29و شاخص جذر برآورد واريانس خطاي تقريب 0/05

اعتياد در جمعيت دانشجويان تحليل عاملي تأييدي شد تا

در حد مطلوب برازش دادهها با مدل را تأييد مي کنند

ساختار عاملي مادههاي آن آزمون شود و پايايي آزمون در

(هومن .)1113 ،پايايي پرسشنامه و عاملهاي آن به روش

گروه مورد نظر برآورد شود.

آلفاي کرونباخ محاسبه شد .پايايي کل پرسشنامه  0/20و

مقايسه ميانگين استعداد اعتياد دانشجويان نشان داد که

عاملهاي آن به ترتيب  0/73 ,0/11 ،0/70و  0/11برآورد

دانشجويان پسر نسبت به دختر استعداد اعتياد بيشتري

شد .به اين ترتيب پرسشنامه جديد استعداد اعتياد ويراست

دارند ،اما ميانگين استعداد اعتياد دانشجويان رشتههاي

دانشجويان( )ASQ-SVبا  30ماده و  3عامل براي

مختلف تحصيلي تفاوت چنداني با هم ندارد.

جمعيت دانشجويي ايران رواسازي شد.

تحليل عاملي تأييدي پرسشنامه استعداد اعتياد منجر به

در اين قسمت نتايج توصيفي پژوهش با استفاده از

حذف  10ماده پرسشنامه شد و ويراست جديد پرسشنامه

پرسشنامه جديد استعداد اعتياد ويراست دانشجويان ارايه

با  30ماده و  3عامل تهيه شد .شاخصهاي برازندگي،

مي شود .ميانگين و انحراف معيار نمرات استعداد اعتياد

برازش مدل با داده ها را تأييد کرد .برآورد همساني دروني

دانشجويان بر حسب جنسيت در جدول  1و بر حسب رشته

پرسشنامه نشان داد ،پرسشنامه و عامل هاي آن از پايايي

تحصيلي در جدول  3آورده شده است.

مطلوبي برخوردارند.

جدول  1نشان ميدهد ،ميانگين استعداد اعتياد دانشجويان

پرسشنامه تهيه شده چند ويژگي دارد)1 .قابل استفاده در

پسر بيشتر از دانشجويان دختر است .جدول  3نشان مي

مطالعات دانشجويي(جوانان) است )9 .ساختار عاملي آنها

دهد ،ميانگين استعداد اعتياد دانشجويان رشتههاي مختلف

مشخص شده است )1 .در مطالعات جوانان براي هر دو

تحصيلي تفاوت چنداني با هم ندارد.

جنس کارايي دارد )3 .نسبت به نسخه اصلي کوتاه است.
 )5متناسب با فرهنگ ايران است )2 .در زمينه هاي

بحث و نتيجه گيري

آموزشي ،پژوهشي و باليني قابل استفاده است )7 .از توان

هدف از مطالعه حاضر ،گسترش و رواسازي پرسشنامه

خوبي براي سنجش استعداد اعتياد برخوردار است.

استعداد اعتياد در جمعيت دانشجويان بود .مطالعه حاضر
8
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يافتة پژوهش حاضر با نظريه استعداد اعتياد همخواني دارد

شناسايي افراد داراي پتانسيل اعتياد و آغاز اقدامات آموزشي

و مويد يافتة پژوهش هاي بارنز و ديگران9009 ،؛ فرانك و

و درماني قبل از مصرف مواد است .به اين ترتيب ابزاري

ديگران9001 ،؛ هيرويي و آگاتسوما9005 ،؛ فالگل و

که توان شناسايي افراد در معرض خطر اعتياد را داشته باشد

ديگران 9001 ،؛ آگاتسوما و هيرويي 9003،و زينالي و

از اهميت بااليي برخوردار است .در پژوهش حاضر نشان

ديگران 1117 ،است.

داده شد که پرسشنامه استعداد اعتياد داراي چنين ويژگي

همانطور که در قسمت مقدمه بيان شد ،مطالعات نشان مي-

است .ويراست جديد پرسشنامه استعداد اعتياد (ASQ-

دهد ،مصرف مواد يك مشكل رواني -اجتماعي به حساب

 )SVبه واسطه داشتن روايي سازه و همساني دروني

مي آيد که سالمت نوجوانان و جوانان را تهديد مي کند.

مطلوب به عنوان پرسشنامه اي قابل اعتماد براي اندازهگيري

مصرف مواد يك پديدة رشدي است و اوج تجلي استعداد

استعداد اعتياد دانشجويان معرفي ميشود .اين ابزار جهت

اعتياد در طي زندگي ،اوايل نوجواني تا اوايل جواني است.

استفاده در زمينه هاي باليني ،آموزشي و پژوهشي و همچنين

در واقع سؤمصرف و وابستگي به مواد به يكبار ايجاد نمي

مطالعات جوانان از هر دو جنس مناسب است.

شود بلكه معتاد شدن در يك روند طوالني ايجاد مي شود

انجام مطالعه طولي براي فهم چگونگي رشد استعداد اعتياد

که در آن فرد بصورت بيمارگون رشد کرده و مستعد و

ضروري به نظر مي رسد و براي پژوهشهاي آتي توصيه مي

آسيب پذير براي اعتياد مي شود .به همين دليل بيماري

شود .هنجاريابي پرسشنامه استعداد اعتياد ويراست

اعتياد در يك ديدگاه فرايند رشدي چند عاملي 1که به

دانشجويان براي جمعيت دانشجويان ايران توصيه بعدي به

عوامل مستعد کننده در طي رشد ،توجه دارد ،بهتر فهميده

پژوهشگران است .هم چنين توصيه مي شود ،پرسشنامه

مي شود .اعتياد قبل از آنكه فرد مصرف مواد را شروع نمايد،

مذکور براي جمعيت نوجوانان ايران(دانش آموزان دوره

در طي دوران رشد به موازات شكل گيري صفات و

راهنمايي و دبيرستان) رواسازي و هنجار يابي شود.

خصوصيات شخصيتي ،افكار و عقايد ،رفتارها ،روابط

منابع

اجتماعي و خانوادگي ،شيوه زندگي و احساسات و عواطف
و ...بستر ظهورش فراهم شده و چون مصرف مواد موجب

 -زينالي ،علي ،وحدت ،رقيه و عيسوي ،محسن .)1117(.زمينه هاي

تخريب جسمي ،رواني( ذهني) و معنوي مي گردد ،فرد

مستعد کننده پيش اعتيادي معتادان بهبوديافته .مجله روانپزشكي و

بشدت از نظر اجتماعي دچار پسرفت شده و به تدريج

روانشناسي باليني ،شماره . 72 -71 ،1

خصوصيات نامناسب ديگري به آن اضافه شده و اعتياد فرد

-

بارز و آشكار تر مي شود .رشد بيمارگون در هر يك از اين

سبكهاي والديني با استعداد اعتياد در دانشجويان .فصلنامه خانواده

زمينه ها طي سال هاي کودکي و نوجواني موجب استعداد،

پژوهي ،شماره .159 -115 ،91

آمادگي و آسيب پذيري فرد به اعتياد مي شود .تا فرد مستعد

 -شريفي ،حسن پاشا و شريفي ،نسترن .)1111(.روشهاي تحقيق

اعتياد نشود ،با وجود دسترسي به مواد معتاد نمي شود،

در علوم رفتاري .تهران ،انتشارات سخن.

معتادان کساني هستند که به زمينه هاي رشد ناسالم آنها مواد

 -مينوئي ،محمود و صالحي ،مهديه .)1119( .بررسي عملي بودن،

اضافه مي شود ،نه اينكه مصرف مواد موجب اعتياد آنها

اعتبار ،روايي و هنجاريابي آزمون هاي  MAC,AAS,APSو...

شود .از سوي ديگر نتايج اقدامات درماني به داليل ماهيت

فصلنامه عملي -پژوهشي سؤمصرف مواد ،سال اول  ،شماره -107 ،1
.77

بيماري اعتياد و دانش کم در اين زمينه تقريباً نزديك به
صفر است .با اين شواهد بهترين و احتماالً تنها راهحل،
1- multifactor developmental process

9

زينالي ،علي ،وحدت ،رقيه و قره دينگه ،خاور .)1112(.رابطه
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Abstract
The purpose of this study was development and validation of the addiction susceptibility Questionnaire (ASQ) by
examining the factor structure and internal consistency in collage student's sample. Participants were 304 single
male and female college student. The participants were 14-19 years of age and were chosen using cluster random
sampling method. The results showed the factor structure and reliability of internal consistency of the addiction
susceptibility Questionnaire- student version (ASQ-SV) was suitable. The PSQ-SV to have highly reliable measure
of addiction susceptibility by college student and it is appropriate for both female and male students in clinical,
educational and research settings.
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