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Abstract
Introduction: Drug addiction as a disease and one of the four major world crisis (a crisis
environment, poverty, nuclear threat and drugs) is considered. And in the presence of Iran's
young population in our country, it has its own complexity.
This study aims to predict the propensity to addiction model students based on personality
factors (NEO) V tab was collected. Sanandaj Branch.
Methods: This study was descriptive cross-sectional study - an analysis of 230 undergraduate
and graduate psychology students at Islamic Azad University in the academic year 13941393, through multi-stage cluster sampling and sample volume were selected formula. To
collect the data, the five-factor model of personality NEO-FFI, and the scale is ready to
addiction (LAP) was in Ahvaz. Data analysis and statistical software SPSS 16 software using
path analysis was LISERL.
Results: The results showed that among the endogenous variables extroversion and
conscientiousness with maximum regression 12 / 0- and 37/0 direct significant effect on
readiness to addiction.
Conclusion: According to the findings, it can be stated in the prevention of drug dependence,
education can help students be in the field.
Keyword: Big Five Personality Factors, Resilience, addiction potential, Path analysis.
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چكیده
مقدمه :اعتیاد به مواد مخدر بعنوان یك بیماري و یكي از چهار بحران بزرگ
جهان (بحران محیط زیست ،فقر ،تهدید اتمي و مواد مخدر) به شمار مي-
آید و در کشور ما ایران به دلیل وجود بافت جوان جمعیتی ،این
موضوع پیچیدگی خاص خود را یافته است .این مطالعه با هدف پیش
بینی مدل گرایش به اعتیاد دانشجویان بر اساس عوامل شخصیتی
) (NEOو تابآوری انجام شد.
روش بررسي :بررسی مقطعی از نوع توصیفي  -تحلیلي  230نفر از
دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته روان شناسی دانشگاه
آزاد اسالمي واحد سنندج در سال تحصیلی  1393-1394بودند؛ که از
طریق نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای و فرمول تعیین حجم نمونه
مورگان انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای پنج
عامل بزرگ شخصیت  ،NEO-FFIو مقیاس آمادگی به اعتیاد ( )LAPاهواز
استفاده شد .دادهها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 16
با استفاده از نرم افزار  LISERLتحلیل مسیر
تجزیه و تحلیل و
گردید.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد كه از بین متغییرهاي برونزا
برونگرایي و وظیفه شناسي باضریب رگرسیونی  -0/12و 0/37به طور
مستقیم اثر معنيداري بر آمادگي به اعتیاد دارند.
نتیجهگیري :با توجه به یافتههاي پژوهش ،ميتوان بیان كرد در
حوزه پیشگیري از وابستگي به مواد ،آموزش دانشجویان دراین زمینه
ميتواندكمك كننده باشد.
كلید واژهها :پنج عامل شخصیت ،آمادگی به اعتیاد ،تحلیل مسیر
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بسیاري بر جوامع درگیر تحمیل
و
مونرو
(سکیبا،
میکند
ودارسکی .)2004 ،از جمله
متغیرهاي روانشناختی مرتبط
با عادتهاي مصرف مواد،
است
شخصیتی
ویژگیهاي
(هامپسون2
همکاران،
و
مفهوم
یك
شخصیت
.)2006
انتزاعي است یعني چیزي است
مثل انرژي درفیزیك كه قابل
مشاهده نیست بلكه از طریق
تركیب رفتار ،افكار ،انگیزش
ميشود
استنباط
هیجان
و
4
3
(پروین و جان 2001 ،؛ ترجمه
و كدیور .)1381 ،بر
جوادي
این اساس ،شخصیت از پنج بعد
اصلی تشکیل شده است که
نژندي
روان
از
عبارتند
تجربه
به
عمومی
(تمایل
عواطف منفی چون ترس ،غم،
دستپاچگی ،عصبانیت ،احساس
گناه و نفرت مجموعه حیطه N
برون
میدهد)،
تشکیل
را
گرایی (مقیاسهای حیطه  Eبه
طور قوی با عالقه به ریسکهای
بزرگ در مشاغل ،فعال بودن،
پرحرف بودن ،ترجیح گروههای
بزرگ همبسته است) ،انعطاف-
پذیری (عناصر انعطاف پذیری
چون تصور فعال ،احساس زیبا
احساسات
به
توجه
پسندی،
درونی ،تنوع طلبی ،کنجکاوی
ذهنی و استقالل در قضاوت
حیطه  Oرا تشكیل ميدهد)
دلپذیربودن (داشتن تمایالت
بین فردی ،همدردي با دیگران
 Aاست)
مقیاس
ویژگي
از
(مسئولیتپذیری،
وظیفهشناسی
با وجدان بودن ،توصیفکننده
به
تکانهها،
کنترل
قدرت
نحوی که جامعه مطلوب میداند
در حیطه  Cقرار دارد)( ،مک
كري و کاستا.)1999 ،
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مقدمه
اعتیاد به مواد مخدر
( )Drugsبعنوان یك بیماري و یكي
از چهار بحران بزرگ جهاني
(بحران محیط زیست ،فقر ،تهدید
اتمي و مواد مخدر) و همچنین
بعنوان یك اختالل زیستي ،رواني
ویژهاي
و اجتماعي اهمیت
دارد؛ لذا جهت جلوگیري از
پیشرفت در بین اقشار جامعه؛
ً قشر دانشجو میتواند
مخصوصا
در کنترل و پیشگیری از ابتال به
آن موثر باشد (نابدل.)1389،
اعتیاد همچون كوهي یخي است كه
تنها نوك آن دیده ميشود .در یك
جامعه آنچه همگان از اعتیاد مي-
دانند وجود نمایان بخشي از
معتادان است .اما دامنه این
كوه بخش نادیده آن است كه
مقدمات شكلگیري و پیدایش این
پدیده را در پي دارد (آلستون و
ترجمه
2007؛
همكاران،
توكلي.)1386 ،
اعتیاد بعنوان «بیماري
مغز» شناخته شده است .یعني
رفتار
كه
حیاتي
فرایند
اختیاري مصرف مواد را به
مصرف جبری مواد تبدیل مي-
تغییرات
در
ریشه
كند.
ساختمانی و شیمي اعصاب مغز
مصرفكننده دارد (كاپالن و
ترجمه
2007؛
ساردوك،1
رضاعي .)1392 ،سوء مصرف مواد
و مسئله اعتیاد یکی از مهمترین
مشکالت عصر حاضر است که گسترهاي
جهانی پیدا کرده ،و از مرزهاي
بهداشتی -درمانی پا فراتر
نهاده و به یک مشکل روانی،
اجتماعی و خانوادگی تبدیل شده
است .مصرف مواد مخدر و سایر
مواد غیر قانونی توسط نوجوانان
و جوانان یکی از مهمترین چالش-
ها و مشکالت سالمت عمومی و روانی-
اجتماعی است که مشکالت فردي،
اجتماعی ،بهداشتی و اقتصادي
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1 . Resilince
2 . Davydov
3 . Ritchie
4 . Chaudiou
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ميدهد
نشان
مطالعات
عوامل مختلف شخصیتی ـ پنج
عامل بزرگ شخصیت  -با مصرف
مواد ارتباط دارند .از این
میان ،برخی از صفات بیشتر
پیشبینیکننده احتمال اعتیاد
هستند .داشتن اعتماد به نفس
باال و مهارتهای اجتماعی،
استرسهای
کاهش
بر
عالوه
محیطی ناشی از ارتباط با
توانایی
باعث
دیگران،
مقاومت در مقابل خواستههای
خالف دیگران و اصرار دوستان
همچنین
میشود
مصرف
برای
مهارتهای انطباقی از جمله
تابآوری موجب میشود که فرد
استرس،
با
برخورد
هنگام
برای حل مشکالت و تطابق با
آن از شیوه مناسبی استفاده
نماید (شفیع زاده.)1391 ،
کامپفر (1999؛ به نقل
و
جوکار
سامانی،
از
صحراگرد )1386 ،به نقل از
سامانی ،جوکار و صحراگرد،
تابآوری،1
که
داشت
باور
بازگشت به تعادل اولیه یا
رسیدن به تعادل سطح باالتر
در شرایط تهدیدکننده است.
داویدو2
استیوارت
ریتچي 3چادیو 4تابآوري را به
عنوان «یك مكانیسم دفاعي»
تلقي كردند كه افراد را
قادر ميسازد تا در مواجهه
با نامالیمات رشد و پیشرفت
از
نقل
(به
كند
5
النگ .)2011اگر چه بسیاري از
این جمعیت غیر معتاد شرایط
پرخطر و دشوار اعتیاد را
تجربه کردهاند و در تهدید
عوامل خطر ساز به سر برده-
از
توانستهاند
اما
اند،
خطرات سر بلند بیرون بیایند
و معتاد نشود .این امر می-

تواند سرآغاز دستیابی به
اطالعات و دانش مفیدی در
زمینه پیشگیری از اعتیاد و
پسشگیرانه
برنامه
طراحی
باشد (زرین كلك..)1388 ،
جدید
رویكردهاي
در
پیشگیري از اعتیاد شناسایي
و ارتقاء عوامل محافظتكننده
از جمله عوامل تابآوري و
عوامل
كاهش
و
شناسایي
خطرساز از جایگاه پر اهمیت
و ویژهاي برخوردار است .تاب-
آوري یكي از مفاهیمي است كه
اخیرا در حوزه پیشگیري از
اعتیاد و سایر اختالالت رواني
و آسیبها مطرح شده و مي-
تواند كلید پیشگیري باشد
(بیسمونت.)1998 ،
در مورد سببشناسی گرایش
به مصرف مواد مخدر فرضیههاي
مختلفی بیان شده است ،اما هیچ
یک از این فرضیهها به تنهایی
نمیتواند علت گرایش فرد به
مواد مخدر را تبیین کند .در
بیشتر موارد ،مجموعهاي از
عوامل و زمینهها در گرایش
افراد به مواد مخدر نقش دارند،
اما در شرایط فرهنگی و فردي-
اجتماعی مختلف ،برخی از عوامل
نقش بارزتري ایفا میکنند از
جمله عواملی که در ارتباط با
سوء مصرف میتوان به آن اشاره
کرد نقش پیشبینیکنندگی ویژگی-
هاي شخصیتی فرد است .در پژوهشی
که کانري،کن و همکاران (جانری
 )2015انجام دادهاند ویژگی-
هاي شخصیتی افراد را بر اساس
ماده مصرفی مورد مطالعه قرار
داده که بین ویژگیهاي شخصیتی و
مواد مصرفی رابطه معناداري را
نشان داده است .در بررسیهایی
که بر مبناي مدل سه عاملی
شخصیت و با هدف مقایسه شخصیتی
معتادان و افراد سالم صورت
گرفته ،نتایج اغلب بیانگر
تفاوت معنیدار در ابعاد برون-
گرایی و روان آزردهگرایی و

چنگیز رستمی و همکاران

روان شناختی مرتبط با اعتیاد،
بعنوان یک عامل اساسی در زمینه
پیشگیري و درمان محسوب می شود.
از سویی اجتناب از رویارویی و
کم توجهی به این ویژگی ها ،به
علت پیامدهاي زیانباري هم چون
تخریب منابع اجتماعی ،اقتصادي
و تهدید امنیت اجتماعی ،می-
تواند عواقب زیانباري را براي
هر جامعه به دنبال داشته باشد.
با توجه به مطالب ارائه
شده ،سوال اصلی مطالعه این بود
که آیا بین پنج عامل بزرگ
شخصیت ،تابآوری با گرایش به
اعتیاد رابطه دارند؟ لذا
مطالعات اخیر نیاز دارند این
یافتهها را در یک مدل جامع و
مشروح قرار دهند تا مشخص شود که
چگونه گرایش به اعتیاد با
سازههاي شخصیتی ارتباط پیدا
میکند؟ هدف از مطالعه اخیر
ایجاد این مدل و آزمون آن است.

مدل نظری پژوهش
روان
رنجوریي
آمادگي به
اعتیاد

برون
گرایي
تاب آوري
انعطاف
پذیري
دلپذیر
بودن بزرگ
پرسشنامههای پنج عامل
کورنر
آوری
بررسی
ظیفه
شخصیت  ،NEO-FFIتاب و

مقیاس
و دیویدسون( )CD-RISو
شناسي
()LAP
اعتیاد
به
آمادگی
اهواز استفاده شد .دادهها
با استفاده از نرم افزار
آماری  SPSS 16تجزیه و تحلیل
و با  LISERLتحلیل مسیر
گردید.
ابزار سنجش
 -1پرسشنامة شخصیت پنج
عاملي نئو )NEO-FFI( 1این آزمون
1 . Neo five- factor inventory
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روش
این پژوهش یک
مقطعی طرح توصیفي از نوع
همبستگي بود .که حجم نمونه
این پژوهش شامل  230نفر از
و
کارشناسی
دانشجویان
کارشناسی ارشد رشته روان-
شناسی در تحصیلی 1393-1394
دانشگاه آزاد واحد سنندج
انتخاب شدند كه به دلیل افت
آزمودنيها  220مورد بررسي
قرار گرفتند .روش نمونهگیري
خوشهای چند مرحلهای بود.
از
دادهها
جمعآوری
برای
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روان پریشی بین گروه معتاد و
افراد سالم میباشد (علیلو،
زینلی و اشرافیان،)2008 ،
،)2007
کن،
و
(کوهن
دریافتند که اختالالت شخصیت با
تشخیص و عالئم اختالل سوء مصرف
مواد ارتباط دارد .پژوهشهاي
زیادي بر رابطه بین متغیرهاي
شناختی ،عاطفی ،رفتاري و
شخصیتی و خطر اختالل مصرف مواد
صحه گذاشتهاند (کیرسکی و
همکاران ،)2004،طی سالیان
اخیر مدلهاي مختلفی در زمینه
سبب شناسی و پیشگیري از سوء
مصرف مواد مطرح شدهاند .این
مدلها طیف گستردهاي از عوامل
روان
ژنتیک،
ساز
زمینه
شناختی ،خانوادگی و اجتماعی را
مورد بررسی قرار دادهاند
(باتوین و کانتور ،)2000،از
این رو میتوان اذعان داشت که
شناسایی ویژگی هاي شخصیتی
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 ،%61،%54،%76و  %78محاسبه
تحقیقات
(،)20
است
شده
زیادي براي اعتبار بیروني
این تست انجام گرفته و
محققان همبستگي باالیي بین
صفات تست  NEO-FFIو دیگري
یا
صفات
ارزیابي
مالكهاي
كردهاند
پیدا
عوامل
(كیامهر.)1381 ،

ابتدا بر اساس سه بعد نوروز
گرایي ،برونگرایي و سازگاري
ساخته شد و بعد در فرم
تجدید نظر شده آن NEOPI-R؛ دو
بعد انعطافپذیري و وظیفه-
شناسي به ان اضافه گردید
(كاستا و مك كري .)1992 ،هر
یك از ابعاد  NEOPI-Rشش زیر
مقیاس 1و در مجموع  30جنبه
شخصیت را بر حسب 24 ،ماده
آزمون در مقیاس  5درجهاي
لیكرت از كامال" موافق (نمره
پنج) در دو جهت نمرهگذاري
مستقیم
غیر
و
مستقیم
ارزیابي ميكند .سه سوال در
انتهاي آزمون اضافه ميشود
تا اعتبار اجرایي آن مشخص
گردد .پژوهشهاي مختلف كه
مورد پایایي و اعتبار این
است
گرفته
انجام
آزمون
اعتبار و روایي قابل توجهي
را براي این آزمون گزارش
كردهاند ( ،)19در این پژوهش
از فرم كوتاه این مقیاس
( )NEO-FFIكه  60سوال دارد
استفاده شده است .فرم 60
سوالي مقیاس شخصیتي  NEOدر
مورد دانشجویان علوم انساني
دانشگاههاي تهران هنجاریابي
شده است (كیامهر،)1381 ،
پرسشنامه پنج عاملي NEO-FFI
داراي پایایي قابل قبولي
است .در ضریب پایایي به روش
همساني دروني براي هر یك از
عوامل پنجگانه از شاخص ضریب
كرونباخ
آلفاي
پایایي
استفاده شده و نتایج زیر به
دست آمده است .براي عاملهاي
 A،O،E،Nو Cضریب پایایي با
ترتیب
به
سوال
12
 %58،%42،%73،%79و  %77بدست
آمده كه بعد از حذف بعضي
سوالهاي عاملهاي  A،O،E،NوC
مقدار ضریب آلفا به ترتیب
،%79
عامل
پنج
براي

با مرور منابع پژوهشي 1979
تا  1991تهیه كردند .بررسي
این
سنجي
روان
ویژگیهاي
مقیاس در شش گروه جمعیت
به
مراجعهكنندگان
عمومي،
اولیه،
مراقبتهاي
بخش
بیماران سرپایي روانپزشكي،
اختالالت
مشكل
با
بیماران
اضطراب فراگیر ،و دو گروه
از بیماران استرس پس از
سانحه ( )PTSDانجام شده است.
تهیه كنندگان این مقیاس بر
این باورند كه این پرسشنامه
به خوبي قادر به تفكیك
افراد تابآور از غیر تابآور
در گروههاي بالیني و غیر
بالیني بوده و ميتواند در
موقعیتهاي پژوهشي و بالیني
مورد استفاده قرار گیرد .در
عبارت
25
پرسشنامه،
این
وجود دارد و هر عبارت بر
اساس یك مقیاس لیكرت بین
صفر (كامالً نادرست) و پنج
(همیشه درست) نمرهگذاري مي-
شود .بنابراین ،حداكثر نمره
در این پرسشنامه  100است (
هر
نمره
و
×)25
4=100
آزمودني برابر مجموع نمرات
یا كل ارزشهاي به دست آمده
از هر یك از سواالت است و
میزان تابآوري هر پاسخگر
برابر با نمره خام (نمره
بدست آمده) تقسیم بر ،100
محاسبه
براي
.100
ضربدر

2 . Facet

2 . Conner-Davidson Resilience Inventory

 -2پرسشنامه تاب آوري را
كارنر و دیوید سون(:2)CD-RISC
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آلفاي
روش
از
پایایي
كه
شد.
استفاده
كرونباخ
ضریب پایایي برابر  %89بود
و روایي به شیوه تحلیل
عاملي برابر %87بوده است.
پایایي این پرسشنامه عالوه
بر هنجاریابي اولیه توسط
كرد میرزا نیكوزاده ()1387
ً با ضریب آلفا كل
مجددا
برابر %90به دست آمد.
آمادگی

به

مقیاس
-3
1
اعتیاد ( : )LAPدر این پژهش

1 . Addiction Potential Scale

نمرهگذاری آن بر روی یک
)کامالً
صفر
از
پیوستار
ً
مخالفم( تا (کامال موافقم)
آمادگی
عامل
در
میباشد.
به
نمادهها
بیشتری
فعال
ترتیب مربوط به رفتارهای ضد
اجتماعی ،میل به مصرف مواد،
نگرش مثبت نسبت به مواد،
افسردگی وهیجان خواهی می-
باشد و در عامل دوم )آمادگی
منفعل( بیشتری نمادهها مربوط
و
وجود
ابراز
عدم
به
افسردگی میباشند .پایایی آن
به روش آلفای کرونباخ %90
محاسبه شده است و روایی
مالکی و روایی سازه آن مطلوب
برآورد شد )زرگر. (1385 ،
یافتههاي پژوهش
میانگین و انحراف معیار
ابعاد
حسب
بر
آزمودنیها
شخصیت ،تابآوری و آمادگی به
اعتیاد در جدول  2ارائه شده
است.

جدول  :1مشخصههای آماری آزمودنیها بر حسب ابعاد شخصیت ،تابآوری و آمادگی به
اعتیاد ارائه شده است.
حداکثر نمره
حداقل نمره
انحراف معیار
میانگین
متغیر
برونگرائی

34/25

6/157

16

48

روان رنجوری

38/46

6/707

19

55

انعطاف
پذیری
دلپذیر بودن

38/38

3/931

26

50

39/87

5/790

20

54

وظیفه شناسی

41/50

7/878

22

59

تاب آوری

40/93

20/850

5

87

56/67

16/396

26

96

نتایج
توصیفي
تحلیل
جدول  1نشان میدهد ،در بین
و
کمترین
شخصیت
ابعاد
بیشترین انحراف معیار به
ترتیب مربوط به انعطافپذیری
شناسی
وظیفه
و
()3/931
( )7/878میباشد .همچنین در

بیشترین
متغیرها
کل
بین
به
مربوط
معیار
انحراف
آمادگی به اعتیاد ()16/396
میباشد.
نتایج حاصل از ضریب
بین
پیرسون
همبستگی
متغیرهای ابعاد شخصیت ،تاب-
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آمادگی
اعتیاد

به
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از مقیاس ایرانی آمادگی به
اعتیاد که توسط زرگر ()1385
ساخته شده استفاده شد .این
مقیاس داراي  36ماده و 5
ماده دروغ سنج نسبت به
این
زرگر
است
اعتیاد
پرسشنامه را با توجه به
اجتماعی
روانی
ویژگیهای
جامعه ایرانی تدوین و مورد
است.
داده
قرار
روایابی

59

ارتباط بین پنج عامل بزرگ شخصیت و تابآوري با آمادگي به اعتیاد مواد
60
مخدر در بین دانشجویان

آوری و آمادگی به اعتیاد در

جدول  2ارائه شده است.

جدول  :2ضریب بین متغیرهای ابعاد شخصیت ،تابآوری و آمادگی به اعتیاد همبستگی
پیرسون
آمادگی
تاب
وظیفه
دلپذیر
برونگرائ انعطاف
روان
به
آوری
شناسی
بودن
پذیری
ی
رنجوری
اعتیاد
1
روان
رنجوری
1
برونگرایی
**-/242
1
-/023
-/045
انعطاف
پذیری
**
1
/023
دلپذیر
/307
**-/314
بودن
**
1
-/093
-/093
وظیفه
**/232
508
شناسی
**
**
1
-/124
-/096
تاب آوری
/667
**/204
521
**
**
1
0/720
/034
آمادگی به /119
-706
**0/284
-/525
**
اعتیاد

**P≤0/01

برونگر
ایی
-0/12
0/15
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نتایج جدول  2نشان می-
دهد بین برونگرایی ،دلپذیر
بودن و وظیفهشناسی با تاب-
آوری در سطح ( )P≤0/01معنی-
بین
همچنین
است.
دار
بودن،
دلپذیر
برونگرائی،
وظیفهشناسی و تابآوری با
آمادگی به اعتیاد در سطح
( )P≤0/01همبستگی منفی معنی-
دار است .برای بررسی این
سوال که آیا مدل مفهومی
ِ ارتباط بین پنج
ارائه شده

عامل بزرگ شخصیت ،تابآوری و
آمادگی به اعتیاد با مدل
با
دارد،
برازش
تجربی
افزار
نرم
از
استفاده
مسیر
تحلیل
از
لیزرل،
استفاده شد.
در شکل  1و جدول  3و 4
نتایج این آزمون ارائه شده
است.
الزم به ذکر است که
مسیرهایی که معنیدار نشده-
اند از مدل حذف شدند.

0/25

0/54

0/38
وظیفه

شکل :1مدل نهایی پس از برازش مدل نظری با دادهها به همراه ضرایب مسیر
شناسی
شده-0
استاندارد /37
0/51
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آمادگي
به
اعتیاد

-0/41

تاب
آوری

چنگیز رستمی و همکاران

جدول  :3برآوردها و مشخصات کلی مدل
برآوردهای استاندارد

کمیت T

0/25
0/54

4/35
9/60

-0/12

2/44

-0/37

6/40

-0/41

6/94

شاخص ها
مسیرها
برونگرایی-تاب آوری
شناسی-تاب
وظیفه
آوری
برونگرایی-آمادگی
به اعتیاد
وظیفه شناسی-آمادگی
به اعتیاد
تاب آوری-آمادگی به
اعتیاد

61

جدول  4شاخص های نیکویی برازش مدل ارتباط بین پنج عامل بزرگ شخصیت،تاب آوری و
آمادگی به اعتیاد
شاخص ها
CFI
AGFI
NFI
RSMEA
P
df
Nبحرانی
مقادیر

2

3/79

0/15

بحث و نتیجهگیري
سوال اصلي این پژوهش
این بود كه آیا مدل مفهومي
ارائه شده ارتباط بین پنج
عامل بزرگ شخصیت (روان
رنجورخویي ،برون گرایي،
گشودگي ،توافق و وجدان گرایي
یا وظیفه شناسي) ،تابآوری و
آمادگی به اعتیاد با مدل
تجربی برازش دارد؟
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همچنین ریشه خطای میانگین
مجذورات تقریب ( )RSMEAبرای
مدل  0/064است ،این شاخص
برای مدلهای خوب کمتر از
 0/08و برای مدلهای ضعیف
بزرگتر از  0/10است .و
برای مدل حاضر
بنابراین
قابل قبول است .شاخص تعدیل
یافته برازندگی ( )AGFIبرای
مدل  ،0/95شاخص نرم شده
برازندگی ( 0/99 )NFIو شاخص
برازندگی تطبیقی (1/00)CFI
است .این شاخصها برای مدل-
های خوب  0/90یا باالتر است.
Nبحرانی نیز برای مدلهای
برازش یافته باید بزرگتر از
 200باشد که در این مدل
 528/44است ،و حاکی از
برازش مدل میباشد.
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براساس نتایج به دست
آمده ،اثر متغیرهای برونزا
0/62
پژوهش
درونزا
و
واریانس آمادگی به اعتیاد
را تبیین میکنند .از بین
متغیرهای برونزا برونگرایی
ضریب
با
وظیفهشناسی
و
رگرسیونی به ترتیب  - 0/12و
 -0/37به طور مستقیم اثر
به
آمادگی
بر
معنیداری
اعتیاد دارند .همچنین از
برونزا
متغیرهای
بین
برونگرایی و وظیفهشناسی با
ترتیب
به
رگرسیون
ضرایب
متغیر
بر
و0/54
0/25
(تابآوری)
مستقل
درونزای
اثر معنی دارند .همچنین اثر
متغیر درونزای مستقل پژوهش
درونزای
بر
(تابآوری)
به
(آمادگی
وابسته
که
میباشد
اعتیاد)-0/41
ً واریانس
معنیدار است .ضمنا
تبیین شده متغیر درونزای
مستقل ،به وسیله متغیرهای
برونزا  0/49میباشد.
همچنین بررسی شاخصهای
نیکویی برازش مدل در جدول4
نشان میدهد که خی دو به دست
آمده با توجه به درجه آزادی
معنیدار نمیباشد (.)P>0/05

0/064

0/99

0/95

1/00

528/44

ارتباط بین پنج عامل بزرگ شخصیت و تابآوري با آمادگي به اعتیاد مواد
62
مخدر در بین دانشجویان
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به منظور بررسي این
فرضیه از آزمون تحلیل مسیر
توسط برنامه  LISRELاستفاده
شده است .الزم به ذكر است
مسیرهایي كه معنيدار نشده-
اند از مدل حذف شدند ،نتایج
پژوهش نشان داد كه از بین
متغیرهاي برونزا ،برونگرایي
و وظیفهشناسي به طور مستقیم
اثر معنيداري بر آمادگي به
اعتیاد دارند .همچنین از
برونزا،
متغییرهاي
بین
برونگرایي و وظیفهشناسي بر
متغیر درونزاي مستقل (تاب-
آوري) اثر معنيداري دارند،
ً متغیر درونزاي مستقل
ضمنا
پژوهش (تابآوري) بر درونزاي
وابسته (آمادگي به اعتیاد)
معنيدار ميباشد.
نتایج پژوهش حاضر نشان می-
دهد که بررسی اثرات مستقیم و
غیرمستقیم متغیرهاي پنجگانه
شخصیتی اثرگذار بر آسیبپذیري
دانشجویان در برابر مواد،
متغیرهاي،
از
عبارتند
برونگرایی و وظیفهشناسی و
تابآوري لذا نتایج پژوهش
حاضر با یافتههاي مامی و
باران
(،)1392
همکاران
اوالدی و همکاران (،)1392
(،)1392
همكاران
و
زرگر
همكاران
و
شادیه
اكبري
( ،)1391عشرتي فرد (،)1390
شفیعزاده ( ،)1390بخشيپور
رود سري و همكاران (،)1390
رسولي ( ،)1390زرین كلك و
وكیاني
(،)1389
همكاران
()1389
همكاران
و
دهكري
همسو ميباشد.
در واقع در یک جمعبندي،
تحقیقات نشان میدهند که افراد
آسیبپذیر در برابر مواد با
افرادي که نمرات آنها گرایش
باالتري نسبت به سایرین دارند،
ویژگیهاي شخصیتی به صورت
برونگرایی باالتر را نشان داده
و معموالً افرادي با رفتارهاي

تکانشی ،ناشکیبا و بیطاقت می-
باشند .در واقع ویژگیهاي
شخصیتی پیشبینیکننده مناسبی
براي گرایش افراد به سوء مصرف
مواد هستند.
به منظور بررسي این
فرضیه كه پنج عامل بزرگ
شخصیت ميتواند آمادگي به
اعتیاد را پیشبیني نماید از
همزمان
رگرسیون
تحلیل
بدست
نتایج
شد.
استفاده
آمده حاكي از آن است كه
مؤلفههاي برونگرایي و وظیفه-
طور
به
ميتوانند
شناسي
متغیر
واریانس
معناداري
آمادگي به اعتیاد را تبیین
كنند .نتایج بدست آمده با
یافتههاي مامی و همکاران
و
اوالدی
باران
(،)1392
و
زرگر
(،)1392
همکاران
اكبري
(،)1392
همكاران
شادیه و همكاران (،)1391
بخشيپور رود سري و همكاران
و
كلك
زرین
و
(،)1390
همخواني
(،)1389
همكاران
دارد.
در تبیین نتایج بدست
آمده میتوان اشاره کرد که دوره
نوجوانی مخاطره آمیزترین
دوران زندگی از نظر شروع مصرف
مواد است .با توجه به
ویژگیهایی چون میل به استقالل و
تحمیل ارزشهاي خود به والدین و
دیگران در این دوره به ویژه در
نوجوانان با ساخت شخصیتی
برونگرا ،قرار گرفتن در دوره
نوجوانی میتواند نقش مهمی
درآسیبپذیري در برابر مواد را
افراد
چون
داشته باشد.
برونگرا شاداب ،پر انرژي و
معاشرتي هستند ،ارتباط و
تعامل شان با دیگران تسهیل
یافته و عملكردشان افزایش
دیگر
از
همچنین
ميیابد؛
ویژگيهاي افراد برونگرا ،این
است كه به طور مخلصانه از بودن
با دیگران لذت ميبرند .عالوه

چنگیز رستمی و همکاران

1. Fredrickson
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در تبیین نتایج بدست
آمده از تحلیل رگرسیون این
فرضیه؛ از بین پنج عامل
و
برونگرایي
شخصیت
بزرگ
متغیر
بر
وظیفهشناسي
(تابآوري)
مستقل
درونزاي
اثر معنيداري نشان داد ،چون
داشتن تابآوري باال موجب مي-
شود كه افراد از روشهاي حل
مساله سالم براي مقابله با
مشكالت استفاده كرده ،این
مشكلي
كه
زماني
افراد
برایشان به وجود بیاید سعي
ميكنند مقاومت كنند و سریع
تسلیم شرایط نشوند و با
تدبیر و شكیبایي مشكالت را
پشت سر بگذارند .در واقع
براي این افراد مبارزه با
مشكالت ،بیشتر یك فرصت است
تا یك تهدید و این موجب
كاهش گرایش آنها به سوي
مواد ميشود.
برونگرایي موضوعي كه در
برگیرندة سبك عاطفي مثبت و
هیجانهاي مثبت ،روابط بین فردي
صمیمي و سطوح باالي تعامل و
فعالیت اجتماعي است .در تبیین
این رابطه ميتوان گفت كه
تالشهاي
هیجانهاي مثبت،
فعاالنه را براي رویارویي با
تنش افزایش ميدهد و ميتواند
این اعتقاد كه تالشها موفقیت-
آمیز هستند را ارتقا بخشد
(بشارت.)1386 ،
فردریكسون )2001(1این
فرضیه را مطرح ميكند كه
هیجانات مثبت با تابآوري
زیرا آنها
ارتباط دارند،
مجموعهاي از تفكر و عمل را كه
با وضعیت تنشزا در دسترس افراد
قرار ميگیرند ،گسترش ميدهند؛
در نتیجه داشتن تفكر انعطاف-
پذیري بیشتر و گزینههاي رفتاري
وسیعتر بعنوان پیامد عاطفة
مثبت ،مقابلة افراد برونگرا را
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بر این افراد با وظیفه
شناسي باال تمایل شخصي به
توانمندي در انضباط وظیفهمند
بودن را نشان ميدهد و نمرات
پایین در این مقیاس با
رفتارهاي پرخطر چون سوء مصرف
مواد و مصرف الكل مرتبط است
زرگر و همكاران (.)1392
از دیگر تبینهاي فرضیه
فوق قابل پیشبیني بودن
اعتیادپذیري دانشجویان با
توجه به متغیرهاي برونگرایي و
وظیفهشناسي است .از این میان
برونگرایي بیشترین سهم را در
زمینهي احتمال ابتالي فرد به
اعتیاد دارد .در واقع ميتوان
این چنین پیشبیني كرد كه افراد
برونگرا بیشتر از افراد غیر
برونگرا به مصرف مواد رو مي-
آورند .پس از برونگرایي ورود
متغیر وظیفه شناسي به مدل پیش-
بینيكنندهي منفي رويآوري
افراد به اعتیاد است در واقع
ميتوان این طور گفت كه
دانشجویاني كه وظیفه شناستر
از دیگر همساالن خود هستند
احتمال روي آوردنشان به مصرف
مواد كمتر از دیگر دانشجویان
است.
به منظور بررسي فرضیه
فرضیه پنج عامل بزرگ
این
شخصیت ميتواند تابآوري را
تحلیل
از
نماید
پیشبیني
رگرسیون همزمان استفاده شد.
نتایج بدست آمده حاكي از
این است كه بین تابآوري و
همبستگي
شخصیتي
ویژگیهاي
مثبت معنيداري وجود دارد.
در زمینه ارتباط تابآوري و
تحقیقات
شغلي
ویژگیهاي
محدودي انجام شده است .ولي
در كل نتایج این پژوهش با
یافتههاي عشرتي فرد (،)1390
رسولي
(،)1390
شفیعزاده
دهكردي
كیاني
(،)1390
و
كلك
زرین
و
(،)1384
همكاران ( )1389همسو است.
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در طول رویارویي با تنش افزایش
ميدهد.
باالي
سطوح
همچنین
برونگرایي در رویارویي با
مصیبتها سازگارانه است ،زیرا
افراد برونگرا به احتمال
بیشتري حمایت دیگران را جستوجو
ميكنند و در این امر موفق
هستند .ثابت شده كودكاني كه از
درگیر شدن در تعامالت اجتماعي
لذت ميبرند ،بیشتر قادرند
مراقبت و توجه دیگران را جلب
كنند .عاملي كه ميتواند در
سازگاري با موقعیتهاي تنشزا
كمككننده باشد؛ در مقابل
كودكاني كه تحریكپذیر و كج خلق
هستند ،به راحتي با تغییرات
محیطي آشفته ميشوند و حواس
آنان به راحتي پرت ميشود ،كمتر
قادرند با مصیبت و سختي مقابله
كنند و به احتمال بیشتري خشم و
طرد والدین را جلب یا استنباط
ميكنند ،به خصوص اگر والدین هم
آشفته باشند (دیاتر دیكارد،
آیوي و اسمیت.)2005 ،
این
دیگر
تبیین
در
فرضیه تابآوري ارتباط مثبتي
با وظیفهشناسي نشان دادكه با
یافتههاي عشرتي فرد (،)1390
شفیعزاده ( )1390همسو است.
در تبیین این رابطه ميتوان گفت
كه افراد با و ظیفهشناسي باال
خودكارآمدي قوي دارند و بیشتر
احتمال دارد كه یك رویكرد حل
مسأله فعال را براي غلبه بر تنش
در پیش گیرند (بشارت.)1386 ،
تمایل به استفاده از راهبرد
مقابله مسأله مدار ،ارتباط
وظیفهشناسي و تابآوري را روشن
ميكند (كمپبل سیلس،كوهن و
استین  ،2006پانلي ،توماكو و
ویب  )2003ثابت كردهاند كه
مقابلة مسأله مدار ،بهبودي
مؤثر از موقعیت تنشزا را
ارتقاء ميدهد .سبك كار كردن
سخت افراد وظیفه شناس احتماالً
آنها را به سمت این سبك مقابله

سوق ميدهد و به آنها اجازه مي-
دهد از پس عوامل تنشزا برآیند و
در نتیجه احساس خودكارآمدي را
تجربه كنند .در واقع به نظر مي-
رسد گرایش كلي پاسخ به مصایب
با رویكرد حل مسألة فعال ،تاب-
آوري را در افراد وظیفهشناس
بهبود ميبخشد.
در بخش دیگري از یافتهها
برازندگی مدل ،مورد مطالعه
قرار گرفت که نتایج نشان داد که
مدل ارائه شده یک مدل برازنده
است .با توجه به این که این
نتایج مربوط به پردازش مدل با
دادههاست (تأییدي بر این
روابط) لذا از نظر تئوریک
بررسی نمیشود .در ارزیابی بخش
اندازهگیري مدل محقق باید به
مدل
متغیرهاي
بین
بررسی
بپردازند .در این جا هدف تعیین
اعتبار یا روایی و اعتماد یا
پایایی است .پس از معین شدن
مدل ،طرق متعددي براي برآورد
نکویی برازش کلی مدل با داده-
هاي مشاهده شده وجود دارد .به
طور کلی براي تأیید مدل،
استفاده از سه تا پنج شاخص
کافی است که در این پژوهش به
منظور تأیید مدل ارائه شده از
چهار معیار  CFI ،NFI ،RMSEAو N
استفاده شده و برازش مطلوب و
قابل قبولی را براي مدل ارائه
شده ،مطرح نمودهاند ،بازنگري
نتایج مطرح شده در مدل شماره
 1-4نشان میدهد مسیر ویژگیهاي
شخصیت پنج عاملی و تابآوري به
در برابر مواد
آسیبپذیري
(گرایش به مواد) ،با وجود معنی-
دار شدن چهار مسیر به لحاظ باال
بودن میزان اثر این مسیر در
استعداد اعتیاد و متغیرهاي
مورد بررسی از ارزش و اعتبار
زیادتري نسبت به سایر مسیرها
برخوردار است .لذا پژوهش حاضر
این مسیر را به عنوان مسیر
تئوریک چگونگی تابآوري ،گرایش
به اعتیاد از طریق ویژگیهاي

چنگیز رستمی و همکاران

تشکر و قدردانی
ستاد
خانه
دبیر
از"
مبارزه با مواد مخدر" به خاطر
حمایت مالي از این طرح تشكر و
از
همچنین
ميشود،
قدرداني
گروه روانشناسي دانشگاه آزاد
ً جناب
اسالمي واحد سنندج خصوصا
آقاي دكتر حمزه احمدیان تشكر
ميشود.
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دانشجویان میتوانند در کالسهاي
درسی با تشکیل کار گروههاي
آموزشی و راههاي دستیابی به
تابآوري در بین دانشجویان
ایجاد نموده و باعث افزایش
تابآوري در آنان شوند .و در
پایان در خصوص محدودیتهاي
تحقیق باید گفت که اعتیاد یک
بیماري پیچیده و چند وجهی است
که عوامل بیشماري مانند،
جدایی والدین ،وضعیت اجتماعی-
میزان
اقتصادي خانواده،
تحصیالت والدین و  ...در شکلدهی
آن تأثیر دارد .و در پژوهش
حاضر این متغیرها مورد بررسی
قرار نگرفته است همچنین عالوه
بر محدودیت نمونه مورد بررسی
ولزوم رعایت احتیاط در تعمیم
نتایج ،توجه به این نکته الزم
است که مدل ساختاري ارزیابی
شده در پژوهش حاضر ناظر بر
روابط ساختاري بین تعدادي از
عوامل مرتبط با مصرف مواد است
و عوامل متعددي وجود دارد که با
مصرف مواد همبسته هستند ولی
نقش آنها در این پژوهش مورد
وارسی قرار نگرفته است.
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شخصیت پنج عاملی معرفی می-
نماید و متغیرهاي این مسیر را
به عنوان علل (افزایش و کاهش
دهنده) گرایش به اعتیاد مطرح
میکنند.
این مدل نشان داد که
مؤلفههاي شخصیتی (برونگرایي،
وظیفهشناسی) عمدهترین عامل
پیشبینیکننده گرایش به مصرف
مواد در دانشجویان است .بر این
اساس هر چه نوجوان در ساخت
شخصیتی خود ،وظیفه شناسی
وهمچنین تابآوري را بهتر تجربه
کرده باشد ،احتمال عدم گرایش
به مصرف مواد به طور قابل توجه
در او افزایش مییابد .همچنین
مؤلفه معاشرتي ،پر انرژي
بودن ،تكانشگري ،حاضر جوابي
و سطح بر انگیختگي مغزي
پایین و عالقه به فعالیتهاي
هیجان انگیز و تحریككننده از
دیگر عاملهاي گرایش به مصرف
مواد میباشند.
با توجه به نقش مستقیم و
شخصیت
غیرمستقیم ویژگیهاي
(برونگرایي ،وظیفهشناسی) در
مصرف مواد نوجوانان ،به نظر می-
رسد که تهیه و اجراي برنامههاي
مداخلهاي و پیشگیرانه مبتنی بر
ساخت شخصیت و تابآوري میتواند
اثربخشی قابل توجهی در کاهش
گرایش به مصرف مواد ،و نیز
مشکالت و آشفتگیهاي عاطفی
زمینهساز مصرف داشته باشد .و
همچنین از آن جایی که نتیجه این
تحقیق رابطه مثبت تابآوري بر
آسیبپذیري در برابر مواد را
نشان داد ،مراکز مشاوره
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