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کشور ما ایران به دلیل وجود بافت جوان جمعیتی، این موضوع پیچیدگی خاص خود را 
بر اساس جویانیش به اعتیاد دانشیافته است. این مطالعه با هدف پیش بینی مدل گرا
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نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته روان شناسی دانشگاه آزاد 220
که  با استفاده از روش بودند؛1393-1394اسالمی واحد سنندج در سال تحصیلی 

پنج عامل بزرگ هايابزار پژوهش پرسشنامهگیري در دسترس انتخاب شدند.نمونه
ها با استفاده از بود. داده)LAP(اهواز، و مقیاس آمادگی به اعتیادNEO-FFIشخصیت

تحلیل مسیر LISERLتجزیه و تحلیل و با استفاده از نرم افزار SPSS-16افزار آماري نرم
گردید.
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مقدمه
ازیکیوبیماريیکبعنوانمخدرموادبهاعتیاد

فقر،زیست،محیط(بحرانجهانیبزرگبحرانچهار
یکانبعنوهمچنینومخدر)موادواتمیتهدید

اي دارد؛اهمیت ویژهاجتماعیوروانیزیستی،اختالل
؛ جامعهاقشاربیندرپیشرفتازجلوگیريجهتلذا

پیشگیريوکنترلدرتوانمیمخصوصاً قشر دانشجو،
کوهیهمچوناعتیاد).1(باشدموثرآنبهابتالاز

یکشود. درمیدیدهآننوكتنهاکهاستیخی
نمایانوجوددانندمیاعتیادازهمگانآنچهجامعه
نادیدهبخشکوهایندامنهاما.استمعتادانازبخشی

پدیدهاینپیدایشوگیريشکلمقدماتکهاستآن
%16دهند که حدود آمارها نشان می).2(داردپیدررا

آنها %28سال سن دارند و 19از معتادان ایران کمتر از 
).3(آورندد روي میسالگی به اعتیا24تا 20بین 

. یعنی شناخته شده است»بیماري مغز«اعتیاد بعنوان
فرایند حیاتی که رفتار اختیاري مصرف مواد را به 

کند. ریشه در تغییرات مصرف جبري مواد تبدیل می
). 4(ساختمانی و شیمی اعصاب مغز مصرف کننده دارد

مهمترین ازیکیاعتیادمسئلهوموادمصرفسوء
پیداجهانیايگسترهکهاستحاضرعصرمشکالت
ونهادهفراتردرمانی پا-بهداشتیمرزهايازکرده، یا

تبدیلخانوادگیواجتماعیمشکل روانی،یکبه
قانونیغیرموادسایرومواد مخدراست. مصرفشده

وهاچالشمهمترینیکی ازجوانانونوجوانانتوسط
کهاستجتماعیا-و روانیعمومیسالمتمشکالت
اقتصاديواجتماعی، بهداشتیفردي،مشکالت

).5(کندمیتحمیلدرگیرجوامعبربسیاري
متغیرهايمواد،مصرفبهگرایشعواملبیندر

چرااست.خاصی برخورداراهمیتازشناختیروان
اجتماعیوزیستیعواملتأثیرمعتقدندروانشناسانکه

موادمصرفبهفردنیرواگرایشهاياز دریچهباید
بهنسبتخود فردکهصورتیدرمثالعنوانبه. بگذرد

راهراآنوباشدنداشتهمثبتینگرشموادمصرف
کمترياحتمالنکند،خود تلقیمشکالتگشاي
دریاکند،موادمصرفبهاقدامفردکه داردوجود

باشدبرخوردارکافینفسبهاعتمادازفردصورتیکه
موادمصرفعواملازیکیکههمساالنفشاربربرادر

). شخصیت یک 6(شدنخواهدتسلیمشودمیمحسوب
مفهوم انتزاعی است یعنی چیزي است مثل انرژي در

فیزیک که قابل مشاهده نیست بلکه از طریق ترکیب 
). بر 7(شودرفتار، افکار، انگیزش و هیجان استنباط می

لی تشکیل شده این اساس، شخصیت از پنج بعد اص
(تمایل عمومی به روان نژندياست که عبارتند از 

تجربه عواطف منفی چون ترس، غم، دستپاچگی، 
را Nعصبانیت، احساس گناه و نفرت مجموعه حیطه 

به E(مقیاسهاي حیطه گراییبروندهد)،تشکیل می
هاي بزرگ در مشاغل، طور قوي با عالقه به ریسک
رجیح گروههاي بزرگ فعال بودن، پرحرف بودن، ت

پذیري عناصر انعطاف(پذیريانعطاف)، همبسته است
چون تصور فعال، احساس زیبا پسندي، توجه به 
احساسات درونی، تنوع طلبی، کنجکاوي ذهنی و 

دهد)را تشکیل میOاستقالل در قضاوت حیطه
، همدردي با تمایالت بین فردي(داشتن دلپذیر بودن

شناسیوظیفهاست)Aدیگران از ویژگی مقیاس
پذیري، با وجدان بودن، توصیف کننده (مسئولیت

- ها، به نحوي که جامعه مطلوب میقدرت کنترل تکانه

).8(قرار دارد)،Cدر حیطه داند
موادمصرفبهگرایششناسیسببمورددر
یکهیچامااست،شدهبیانمختلفیهايفرضیهمخدر

بهفردگرایشعلتواندتنمیتنهاییها بهفرضیهایناز
ازايمجموعهموارد،بیشتردرتبیین کند.رامخدرمواد
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نقشمخدرموادبهافراددر گرایشهازمینهوعوامل
زمینهدرمختلفیهايمدلاخیرسالیانطی).9(دارند

مطرحموادمصرفسوءازپیشگیريوسبب شناسی
زمینهملعواازايگستردهطیفهااین مدلاند.شده
رااجتماعیوخانوادگیروان شناختی،ژنتیک،ساز

درصدکهاینبهتوجهبااند،دادهقراربررسیمورد
جوانانورا  نوجوانانماکشورجمعیتازباالیی

دانشگاه،بهآستانه وروددرنسلاینودهندمیتشکیل
وباشندو... میازدواج،مختلف،مشاغلبهورود

یک کشوربالندگیورشدجهتمایهسرمهمترین
- عوامل پیشگیريشناساییلزومشوند؛میمحسوب

و حفظقشرایندراعتیادکنندهبینیپیشوکننده
پیش ازبیشکشوراجتماعیوانسانیهايسرمایه

).10(گرددمیاحساس
مطالعهاصلیسوالشده،ارائهمطالببهتوجهبا

توانند گ شخصیت، میآیا پنج عامل بزربود کهاین
-گرایش به اعتیاد دانشجویان رشته رواشناسی را پیش

بینی کنند؟

مواد و روشها
طرح توصیفی از نوع همبستگی یک این پژوهش

نفر از 220که حجم نمونه این پژوهش شاملبود. 
دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته 

1393-1394روانشناسی در نیمسال دوم تحصیلی 
-دانشگاه آزاد واحد سنندج با استفاده از روش نمونه

ابتدا پس از هماهنگی .گیري در دسترس انتخاب شدند
یس دانشکده روانشناسی و کسب اجازه از آنها و ئبا ر

کنندگان در ضمن ارائه توضیحات الزم به شرکت
خصوص محرمانه ماندن اطالعات دریافت شده، 

اخذ گردید.ها بصورت شفاهی رضایت تمام نمونه
- توضیحات الزم در مورد چگونگی پر کردن پرسشنامه

ها در اختیار افراد قرار گرفت. معیار ورود رضایت 

آگاهانه، و دانشجوي رشته روانشناسی بود. معیار خروج 
دانشجویانی که تمایل به همکاري را نداشتند. براي 

پنج عامل بزرگ هايها پرسشنامهآوري دادهجمع
، و مقیاس آمادگی به اعتیادNEO-FFIشخصیت

ها با استفاده از نرم افزار آماري بود. داده)LAP(اهواز
SPSS-16 تجزیه و تحلیل و با استفاده از نرم افزار
LISERL.تحلیل مسیر گردید

:)FFI-NEO(1نئوعاملیپنجشخصیتپرسشنامۀ
این آزمون ابتدا بر اساس سه بعد نوروزگرایی، برون 

ازگاري ساخته شد  و بعد در فرم تجدید نظر گرایی و س
-پذیري و وظیفه؛ دو بعد انعطافNEOPI-Rشده آن 

). هر یک از ابعاد12شناسی به آن اضافه گردید (
NEOPI-Rجنبه 30و در مجموع مقیاسشش زیر

5ماده آزمون در مقیاس 24شخصیت را بر حسب، 
پنج) در دواي لیکرت از کامالً موافق (نمره درجه

- گذاري مستقیم و غیر مستقیم ارزیابی میجهت نمره

شود تا اعتبار کند. سه سوال در انتهاي آزمون اضافه می
اجرایی آن مشخص گردد. پژوهشهاي مختلف که 
مورد پایایی و اعتبار این آزمون انجام گرفته است اعتبار 
و روایی قابل توجهی را براي این آزمون گزارش 

پژوهش از فرم کوتاه این مقیاسدر این)، 13(اندکرده
)NEO-FFI فرم .سوال دارد استفاده شده است60)که

در مورد دانشجویان NEOمقیاس شخصیتی سوالی60
علوم انسانی دانشگاههاي تهران هنجاریابی شده است

داراي پایایی NEO-FFI)، پرسشنامه پنج عاملی14(
نی قابل قبولی است. در ضریب پایایی به روش همسا

درونی براي هر یک از عوامل پنجگانه از شاخص 
ضریب پایایی آلفاي کرونباخ استفاده شده و نتایج زیر 

CوN،E،O،Aهاي به دست آمده است. براي عامل

%58،%42،%73،%79سوال به ترتیب 12ضریب پایایی با 

1 . Neo five- factor inventory
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از حذف بعضی سوالهاي بدست آمده که بعد%77و 
یب آلفا به ترتیب مقدار ضرCوN،E،O،Aهاي عامل

محاسبه شده %78،و%61،%54،%76،%79براي پنج عامل 
)، تحقیقات زیادي براي اعتبار بیرونی این 15است (

تست انجام گرفته و محققان همبستگی باالیی بین 
هاي ارزیابی و دیگري مالكNEO-FFIصفات تست 

).14(اندصفات یا عوامل پیدا کرده
س ایرانی آمادگی به مقیااین پژهش ازردهمچنین

) ساخته شده استفاده 1385(که توسط زرگر1اعتیاد
ماده دروغ سنج 5ماده و 36شد. این مقیاس داراي 

توجه به بانسبت به اعتیاد است زرگر این پرسشنامه را
ویژگیهاي روانی اجتماعی جامعه ایرانی تدوین ومورد 

روي یک گذاري آن برروایابی قرارداده است. نمره
-موافقم) می(کامالًمخالفم) تا(کامالًصفرازپیوستار

ها به ترتیب عامل آمادگی فعال بیشتري نمادهدرباشد.
مربوط به رفتارهاي ضد اجتماعی، میل به مصرف مواد، 

خواهی هیجاننگرش مثبت نسبت به مواد، افسردگی و
(آمادگی منفعل) بیشتري عامل دومدروباشدمی

باشند.افسردگی میوجود وبه عدم ابرازها مربوطنماده
محاسبه شده %90پایایی آن به روش آلفاي کرونباخ

است و روایی مالکی و روایی سازه آن مطلوب برآورد
).15(شد

هایافته
خصوصیات دموگرافیک جنس، مقطع تحصیلی،

باشد.می1وضعیت تاهل دانشجویان به شرح جدول
ها بر حسب ابعادودنیمیانگین وانحراف معیار آزم

ده شارائه2شخصیت، و آمادگی به اعتیاد در جدول 
است. 

دهد، در بین نشان می2تحلیل توصیفی نتایج جدول
ابعاد شخصیت کمترین و بیشترین انحراف معیار به 

1. Addiction Potential Scale

) و وظیفه شناسی93/3(پذیريترتیب مربوط به انعطاف
یشترین باشد. همچنین در بین کل متغیرها ب) می87/7(

-) می39/16(انحراف معیار مربوط به آمادگی به اعتیاد

باشد.
نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون بین 
متغیرهاي ابعاد شخصیت، و آمادگی به اعتیاد در جدول 

ارائه شده است.2
دهد بین برونگرایی، نشان می3نتایج جدول

- ) معنی>01/0P(دلپذیربودن و وظیفه شناسی در سطح

است. همچنین بین برونگرائی، دلپذیر بودن، وظیفه دار
) >01/0P(شناسی با آمادگی به اعتیاد در سطح

دار است.همبستگی منفی معنی
ئه ابراي بررسی این سوال که آیا مدل مفهومی ار

شده ارتباط بین پنج عامل بزرگ شخصیت، و آمادگی 
رم به اعتیاد با مدل تجربی برازش دارد، با استفاده از ن

و 1در شکل افزار لیزرل، از تحلیل مسیر استفاده شد.
ئه شده است. الزم به انتایج این آزمون ار4و 3جدول 

اند از مدل دار نشدهذکر است که مسیرهایی که معنی
حذف شدند.
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: خصوصیات دموگرافیک دانشجویان1جدول
درصدفراوانیمتغیر

جنس
966/43مرد
1244/56زن

مقطع تحصیلی
9041کارشناسی ارشد

13059کارشناسی
وضعیت تاهل

19689مجرد
215/9متاهل
35/1مطلقه

(n=220)

هاي آماري آزمودنیها بر حسب ابعاد شخصیت، و آمادگی به اعتیاد :  مشخصه2جدول 
نمرهحداکثرحداقل نمره انحراف معیارمیانگین متغیر

25/34157/61648برونگرائی

46/38707/61955روان رنجوري

38/38931/32650انعطاف پذیري

87/39790/52054دلپذیر بودن

50/41878/72259وظیفه شناسی

67/56396/162696آمادگی به اعتیاد

به اعتیاد همبستگی پیرسونضریب بین متغیرهاي ابعاد شخصیت، تاب آوري و آمادگی :3جدول 
آمادگی به اعتیادوظیفه شناسیدلپذیر بودنانعطاف پذیريبرونگرائیروان رنجوري

1روان رنجوري
1**- /242برونگرایی

1-/023-/045انعطاف پذیري
023/1**/307**- /314دلپذیر بودن

1**/232-/093**508-/093وظیفه شناسی
1**-706**034/284/0**-/119/525آمادگی به اعتیاد 

**P<0/01
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شدهها به همراه ضرایب مسیر استانداردمدل نهایی پس از برازش مدل نظري با داده:1شکل

برآوردها و مشخصات کلی مدل:4جدول 
شاخص ها

مسیرها
Tکمیت برآوردهاي استاندارد

44/2-12/0آمادگی به اعتیاد-یبرونگرای
40/6-37/0آمادگی به اعتیاد-وظیفه شناسی

شاخص هاي نیکویی برازش مدل ارتباط بین پنج عامل بزرگ شخصیت، و آمادگی به اعتیاد4جدول 
بحرانیDfPRSMEANFIAGFICFINشاخص ها

279/315/0064/099/095/000/144/528مقادیر

س نتایج به دست آمده، اثر متغیرهاي برونزا و براسا
واریانس آمادگی به اعتیاد را 62/0درونزا پژوهش 

کنند. از بین متغیرهاي برونزا برونگرایی و تبیین می
و - 12/0وظیفه شناسی با ضریب رگرسیونی به ترتیب

داري بر آمادگی به به طور مستقیم اثر معنی-37/0
اعتیاد دارند. 

هاي نیکویی برازش مدل رسی شاخصهمچنین بر
دهد که خی دو به دست آمده با نشان می4در جدول

). P>05/0(باشددار نمیتوجه به درجه آزادي معنی

همچنین ریشه خطاي میانگین مجذورات تقریب
)RSMEA است، این شاخص براي 064/0) براي مدل

هاي ضعیف و براي مدل08/0هاي خوب کمتر از مدل
است. و بنابراین  براي مدل حاضر قابل 10/0از بزرگتر 

) AGFI(قبول است. شاخص تعدیل یافته برازندگی
) NFI(، شاخص نرم شده برازندگی95/0براي مدل 

است. CFI(00/1(و شاخص برازندگی تطبیقی99/0
یا باالتر 90/0هاي خوب ها براي مدلاین شاخص

فته باید هاي برازش یابحرانی نیز براي مدلNاست.

٣٧/٠-

برونگر
ایی

وظیفھ 
شناسی

ادگي آم
بھ 
اعتیاد

١٢/٠-
15 /0

٣٨/٠

روان رنجوري
انعطاف پذیري

ندلپذیر بود
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است، و 44/528باشد که در این مدل 200بزرگتر از 
باشد.حاکی از برازش مدل می

گیري بحث و نتیجه
سوال اصلی این پژوهش این بود که آیا مدل 
مفهومی ارائه شده ارتباط بین پنج عامل بزرگ 

گشودگی، گرایی،برونخویی،رنجورشخصیت (روان
شناسی)، و آمادگی به گرایی یا وظیفهوجدانوتوافق

اعتیاد با مدل تجربی برازش دارد؟
به منظور بررسی این فرضیه از آزمون تحلیل مسیر 

استفاده شده است. الزم به LISRELتوسط برنامه 
اند از مدل دار نشدهذکر است مسیرهایی که معنی

حذف شدند، نتایج پژوهش نشان داد که از بین 
وظیفه شناسی به طور متغیرهاي برونزا، برونگرایی و

داري بر آمادگی به اعتیاد دارند. مستقیم اثر معنی
که بررسیدهدمینشانحاضرپژوهشنتایج

پنجگانه شخصیتیمتغیرهايغیرمستقیمومستقیماثرات
برابر مواد،پذیري دانشجویان درآسیببراثرگذار
شناسی لذا و وظیفهگراییبرونمتغیرهاي،ازعبارتند

و همکارانهاي مامییج پژوهش حاضر با یافتهنتا
)، زرگر و 1392(همکارانو)، باران اوالدي1392(

باشد)، همسو می1390()، عشرتی فرد1392(همکاران
).18و17و16(

دهندمینشانتحقیقاتبندي،جمعیکدرواقعدر
کهافراديبامخدرموادبرابردرپذیرآسیبکه افراد

دارند،سایرینبهنسبتباالتريایشآنها گرنمرات
راباالترگراییبرونصورتبهویژگیهاي شخصیتی

تکانشی،رفتارهايباافراديو معموالًدادهنشان
ویژگیهايواقعدرباشند.میطاقتبیوناشکیبا

بهافرادگرایشبرايکننده مناسبیبینیپیششخصیتی
مواد هستند.مصرفسوء

پنج عامل بزرگ این فرضیه کهبه منظور بررسی 
بینی نماید تواند آمادگی به اعتیاد را پیششخصیت می

از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد. نتایج بدست 
گرایی و هاي برونآمده حاکی از آن است که مؤلفه

توانند به طور معناداري واریانس متغیر شناسی میوظیفه
ایج بدست آمده با را تبیین کنند. نتآمادگی به اعتیاد

و)، باران اوالدي1392(و همکارانهاي مامییافته
)، عشرتی 1392()، زرگر و همکاران1392(همکاران

.)16-19()، همخوانی دارد1390(فرد
از این مطالعه در نتایج بدست آمدهتبییندر

اشارهتوان) می1392(زرگر و همکاران،مقایسه با 
دورانآمیزترینخاطرهمنوجوانیدورهکرد که

بهتوجهبااست.موادمصرفنظر شروعاززندگی
ارزشهايتحمیلواستقاللمیل بهچونویژگیهایی

درویژهبهدورهایندیگران درووالدینبهخود
درگرفتنقراربرونگرا،شخصیتیساختبانوجوانان

درپذیريدرآسیبمهمینقشتواندمینوجوانیدوره
باشد. چون افراد برونگرا شاداب، پر داشتهراموادبرابر

شان با دیگران انرژي و معاشرتی هستند، ارتباط و تعامل
یابد؛ همچنین از تسهیل یافته و عملکردشان افزایش می

طور بهاست کهایندیگر ویژگیهاي افراد برونگرا،
برند. عالوه بر این میلذتدیگرانبابودنازمخلصانه

درتوانمنديبهشخصیشناسی باال تمایلا وظیفهافراد ب
پاییننمراتودهدمینشانرامند بودنوظیفهانضباط

مصرفسوءچونپرخطربا رفتارهايمقیاسایندر
).16است (مرتبطمصرف الکلومواد

و هاي فرضیه فوق که با مطالعه مامیدیگر تبیناز
بودنینیبپیشقابل)، همسو بود.1392(همکاران

- برونمتغیرهايبهتوجهبادانشجویاناعتیادپذیري

گرایی برونمیاناینازاست.شناسیوظیفهوگرایی
اعتیاد بهفردابتالياحتماليزمینهدرراسهمبیشترین

افراد کهکردبینیپیشچنیناینتوانمیواقعدردارد.
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موادمصرفبهگرا برونغیرافرادازبیشترگرا برون
وظیفه متغیرورودگراییاز برونپسآورند.رو می
افرادآوريرويمنفیيکنندهبینیپیشبه مدلشناسی

کهطور گفتاینتوانمیواقعدراعتیاد استبه
خودهمساالندیگرازترشناسوظیفهکهدانشجویانی

کمترموادبه مصرفشانآوردنروياحتمالهستند
).17است(شجویانداندیگراز

سبکبرگیرندةدرکهموضوعیگراییبرون
فرديبینروابطمثبت،هايهیجانوعاطفی مثبت

است. اجتماعیفعالیتوتعاملسطوح بااليوصمیمی
(عشرتی که همسو با مطالعهرابطه اینتبییندر

مثبت، هیجانهايکهگفتتوانمی) بود.1390فرد،
- میافزایشتنشبارویاروییبرايرافعاالنهتالشهاي

آمیزموفقیتتالشهاکهاعتقاداینتواندو میدهد
).18(ارتقا بخشدراهستند

با رویاروییدرگراییبرونبااليسطوحهمچنین
بهگرابرونافرادزیرااست،سازگارانه، هامصیبت

کنندمیوجوجسترادیگرانحمایتاحتمال بیشتري
ازکهکودکانیشدهثابتهستند.امر موفقایندرو

بیشتربرند،میلذتاجتماعیدر تعامالتشدندرگیر
عاملیکنند.جلبراتوجه دیگرانومراقبتقادرند

کمکزاتنشبا موقعیتهايسازگاريدرتواندمیکه
کجوپذیرکه تحریککودکانیمقابلدرباشد؛کننده
- میی آشفتهمحیطتغییراتباراحتیبههستند،خلق

کمتر شود،میپرتراحتیبهآنانحواسوشوند
احتمالبهوکنندمقابلهسختیومصیبتباقادرند

- میاستنباطیاجلبراوالدینطردوبیشتري خشم

.)19(باشندآشفتههموالدیناگرخصوصبهکنند،
مورد مدل،برازندگی،هایافتهازدیگريبخشدر
ارائهمدلکهدادنشاننتایجکهگرفتقرارمطالعه

اینکهاینبهتوجهاست. بابرازندهمدلشده یک
برهاست (تأییديدادهبامدلپردازشمربوط بهنتایج

شود. درنمیبررسیتئوریکاز نظرلذاروابط)این
بررسیبهبایدمحققمدلگیرياندازهبخشارزیابی

تعیینهدفجاایندرمدل بپردازند.متغیرهايبین
معینازپساست.یا پایاییاعتمادوروایییااعتبار
برازشنکوییبراي برآوردمتعدديطرقمدل،شدن
طوربهدارد. شده وجودمشاهدههايدادهبامدلکلی
شاخصتا پنجسهازاستفادهمدل،تأییدبرايکلی

تأیید مدلمنظوربهپژوهشایندرکهاستکافی
Nو RMSEA،NFI،CFIمعیارچهارزاشدهارائه

برايراقبولیقابلومطلوببرازشوشدهاستفاده
مطرحنتایجبازنگرياند،نمودهمطرحشده،مدل ارائه

شخصیت ویژگیهايمسیردهدنشان می1در مدل شده
به(گرایشموادبرابرپذیري درآسیببهعاملیپنج

بااللحاظبهمسیرچهار شدندارمعنیوجودبامواد)،
متغیرهايواستعداد اعتیاددرمسیرایناثرمیزانبودن
سایربهزیادتري نسبتاعتباروارزشازبررسیمورد

رامسیرحاضر اینپژوهشاست. لذابرخوردارمسیرها
ازاعتیادگرایش بهچگونگیتئوریکمسیرعنوانبه

ایدنممعرفی میعاملیپنجشخصیتویژگیهايطریق
و(افزایشعللعنوانبهرامسیراینمتغیرهايو

کنند.میمطرحاعتیادبهگرایشدهنده)کاهش
- (برونشخصیتیهايمؤلفهکهدادنشانمدلاین

کننده بینیپیشعاملینترعمدهشناسی)وظیفهگرایی،
ایناست. بردانشجویاندرموادمصرفبهگرایش

وظیفهخود،خصیتیشساختدرنوجوانچهاساس هر
باشد،کردهتجربهبهترراآوريتابهمچنینوشناسی

توجهقابلطوربهموادمصرفبهگرایشاحتمال عدم
همچنین مؤلفه معاشرتی، پر یابد.افزایش میاودر

انرژي بودن، تکانشگري، حاضر جوابی و سطح بر 
انگیز انگیختگی مغزي پایین و عالقه به فعالیتهاي هیجان

مصرفبهگرایشهايعاملاز دیگرکنندهتحریکو
باشند.میمواد
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گیري از روش هاز محدودیتهاي این پژوهش، بهر
ها بود که هگیري در دسترس در یکی از دانشکدنمونه

کاهد. ها میپذیري یافتهاز توان تعمیم
ویژگیهاي غیرمستقیمومستقیمنقشبهتوجهبا

موادمصرفشناسی) دروظیفه گرایی،(برونشخصیت
هايبرنامهاجرايتهیه وکهرسدمینظربهنوجوانان،

وشخصیتبر ساختمبتنیپیشگیرانهوايمداخله
بهگرایشکاهشدرتوجهیقابلتواند اثربخشیمی

عاطفیهايآشفتگیومشکالتو نیزمواد،مصرف
جاییآنازهمچنینوباشد.مصرف داشتهساززمینه

راموادبرابردرپذیريآسیبتحقیق براینجهنتیکه
درتوانندمیدانشجویانمشاورهمراکزداد،نشان

وآموزشیگروههايکارتشکیلبادرسیهايکالس
باعثنموده وایجاددانشجویانبههاي دستیابیراه

در پایاندروشوند.آناندرآوريتابافزایش
اعتیادکهگفتبایدتحقیقمحدودیتهايخصوص

-بیعواملکهاستوجهیچندوپیچیدهیک بیماري

-اجتماعیوضعیتوالدین،جداییشماري مانند،
درو...والدینتحصیالتخانواده، میزاناقتصادي

اینحاضرپژوهشو دردارد.تأثیرآندهیشکل
عالوههمچنیننگرفته استقراربررسیموردمتغیرها

احتیاطرعایتلزوموبررسیموردنمونهمحدودیتبر
مدلکهالزم استنکتهاینبهتوجهنتایج،تعمیمدر

ناظر برحاضرپژوهشدرشدهارزیابیساختاري
مصرف بامرتبطعواملازتعداديبینساختاريروابط

مصرفباکهداردوجودمتعدديعواملواستمواد
پژوهشایندرآنهانقشولیهستندمواد همبسته

- به مسئولین پیشنهاد میاست.نگرفتهقراررسیبررد مو

هاي آموزشی مختلفی را در شود تا جلسات و کارگاه
زمینه اعتیاد براي دانشجویان برگزار نمایند. همچنین با 
برگزاري مسابقات ورزشی و علمی به مناسبتهاي 
مختلف همچون کوهنوردي، تیراندازي، سوارکاري، 

اردوهاي مهیج، اقدامی ،سواريدوچرخهموتورسواري،
گردد.مناسب جهت پیشگیري از اعتیاد محسوب می

تشکر و قدردانی 
به خاطر "دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر"از

شود، همچنین حمایت مالی از این طرح تشکر و قدردانی می
شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج از گروه روان

مزه احمدیان و سرکار خانم خصوصاً جناب آقاي دکتر ح
شود. دکتر مریم اکبري تشکر می

References
1. Nabdel, Y. Guidelines for physicians in the treatment of substance dependence, Arjmand

press,2010.[persian].
2. Alston, W.P. Yinger, M & Legenhausen, M. The religion and the new perspectives.
Tavakoli,GH. Ghom: Islamic Propagation Office of Qom Seminary press,2002.
3. Barghi F. The assessment of the addiction potential of high school students in Tehran M.A
Thesis. AllameTabatabaee University. 2004.[Persian]
4. Kaplan, B & Sadock ,V.Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences –Clinical Psychology
(Vol. 1). Translator Fardin rezaei .(2013).Tehran: arjomand prees.
5. Soleimaninia, L. The prediction of high risk behaviors of adolescence based on positive
and negative dimension of mental health. J Soc Welfare Rehabil Sci 2005; 1:52- 8.[persian].
6. Hampson, S. E., Andrews, J. A, Barckley, M., Lichtenstein, E, & Lee, M. E. Personality
traits, perceived risk, and risk-reduction behaviors: A further study of smoking and radon.
Health Psychology 2006; 25: 530-536.

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sj

nm
p.

2.
2.

22
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jn

m
p.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             9 / 11

http://dx.doi.org/10.29252/sjnmp.2.2.22
https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-82-en.html


ز رستمیچنگی

139531پاییز، دوم، شماره دوممجله دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی کردستان، دوره 

7. Parvin, L & John, O, B. Personality: Theory and Research, translator Mohammad Jafar
Javadi and Parvin Kadivar,2003. Tehran: Ayizh.
8. McCrae, R. R. & Costa, P.T. A five –factor theory of personality. In L.A. Pervin, & O.P.
John (Eds). Handbook of personality: Theory and research, 2001. (pp.139-154). New York.
London: The Guilford Press.
9. Gordon K. Personality disorders in early adolescence and the development of later
substance use disorders in the general population. Drug Alcohol Depend 2007; 88: 71-84.
10. Besharat, MA. Resilience, vulnerability and mental health. The journal Psychological
Science. 2008; 24:373-83.
11. Hampson, S. E., Andrews, J. A., Barckley, M., Lichtenstein, E., & Lee, M. E..Personality
traits, perceived risk,    and risk-reduction behaviors: A further study of smoking and radon.
Health Psychology. 2006; 25: 530-536.
12. McCrae, R. R. & Costa, P.T. A five –factor theory of personality. In L.A.  Pervin, & O.P.
John (Eds). Handbook of personality: Theory and research. New York. 1999, The Guilford
Press.
13. Garoosi farshi, M. Study a new approach in the evaluation of personality, Tabriz research
community, 2003. [persian].
14. kiamehr, J. Normalization Form Five-Factor Inventory Niue emotional structure in social
science students of Tehran University, the name of the master measure, Allameh Tabatabai
University in Tehran, Faculty of Education and Psychology,2004.[persian].
15. Zarinkelk, H.R. The effect of reducing vulnerability to addiction components of resiliency
and attitude of students towards drug use. Thesis Clinical Psychology Allameh Tabatabai
University, 2009. [persian].
16. Zargar, Y. Najarian, B., & Neami, A.Z. Study the personality feature (sensation seeking,
assertiveness and psychological hardiness), religious attitude and marital satisfaction with the
preparation of addiction potential among the staff of an industrial company in Ahvaz.
Chamran University Journal of Psychology. 2008; 15 (1): 71-79. [persian].
17. Mami,S.H. Ahadi,H;naderi, F. Enayati, M.S. Mazaheri,M.M. Tendency towards addiction
model prediction based on personality factors (NEO) by mediator mental health, Ilam
University of Medical Sciences, in the twenty-first. 2013; 6. [persian].
18. Eshrati, T. Structural relationship between risk and protective factors Psychological
addiction prepare high school students in the city of Mashhad. MA thesis in clinical
psychology, shahid Chamran University, 2010. [persian].
19. Baran oladi,S. Navidian, A. Kaveh Farsani, Z. Relationship between abuse of the feature
personality, conformity and sexuality in high school students, University of Medical Sciences
June, 2013. 33-42. [persian].

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sj

nm
p.

2.
2.

22
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jn

m
p.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                            10 / 11

http://dx.doi.org/10.29252/sjnmp.2.2.22
https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-82-en.html


...آمادگی بهبررسی 

32 The Journal of Kurdistan Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, Vol 2 (2), …….., 2016

Study of tendency of psychology students to addiction
based on personality characteristics (neo)

Ahmadian H, Rostamiy Ch*

Abstract
Introduction and Aims: Drug addiction is considered as a disease
and one of the four major crisis in the world (environmental crisis,
poverty, nuclear threat and drugs) and this issue has become
complex in Iran due to the presence of young population. This study
was conducted to predict students' tendency to addiction model
based on personality factors (NEO).
Materials and Methods: The study was descriptive - correlational
and the sample consisted of 220 undergraduate and graduate
psychology students at Islamic Azad University in Sanandaj, in the
academic year 2014-2015 who were selected using the convenience
sampling method. Research tool was a five-factor model of
personality NEO-FFI, and addiction potential scale of Ahvaz
(LAP). Data analysis was conducted using SPSS-16 and LISERL
software was utilized for path analysis.
Results: Regression analysis results showed that among the
exogenous variables, extroversion and conscientiousness with
regression coefficient of -0.15 and 0.37 had a direct significant
effect on tendency to addiction.
Conclusion: The results suggested that extroversion was a good
predictor for students’ tendency to drug abuse. Therefore, education
can help in the field of prevention of drug dependence.
Key words: five personality factors, tendency to addiction, path
analysis, university students.
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