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پیش بینی نگرش دانشجویان به اعتیاد بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت

حسن شفیعی ،2برزو

امیرپور 0

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی پیشبینی نررش به اعتیاد و موادمخدر بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیتی در
دانشجویا استا مرکزی صورت گرفت .روش پژوهش توصیفی -همبستری بود .نمونه آماری شامل 031
نفر از دانشجویا مراکز پیام نور دلیجا  ،ساوه و محالت در سا  2394بو دند که از طریق نمونهگیری
خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند .به منظور سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامههای نررش نسبت به
اعتیاد و فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت استفاده شد .دادهها با استفاده ضریب همبستری

پیرسو و رگرسیو گام به گام تجزیه و تحلیل شد .نتایج نشا داد که بین نررش به اعتیاد و ویژگیهای 47
گشودگی به تجربه ،توافقپذیری و وظیفهگرایی همبستری منفی معناداری وجود دارد .بین برو گرایی و
روا رنجورخویی با گرایش به اعتیاد در دانشجویا رابطه معناداری وجود نداشت .براساس نتایج تحلیل
رگرسیو گام بهگام ویژگیهای شخصیتی توافقپذیری وگشودگی به تجربه ،پیشبینیکنندههای معنادار
نررش به اعتیاد در دانشجویا بودند .این دو ویژگی شخصیتی در مجموع  9درصد از واریانس نررش به
اعتیاد را تبیین کردند .در مداخالت درمانی و پیشریرانه اعتیاد ،توجه به ویژگیهای شخصیتی خصوصاً
توافقپذیری وگشودگی به تجربه از اهمیت زیادی برخوردار است.
کلیدواژه ها :اعتیاد ،موادمخدر ،نررش ،شخصیت

 .2ن ویسنده مسئو  :استادیار ،گروه روا شناسی دانشراه پیامنور ،تهرا  ،ایرا  .پست الکترونیکh_shafiee@pnu.ac.ir :

 .2استادیار گروه روا شناسی دانشراه پیامنور ،تهرا  ،ایرا
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مقدمه

اعتیاد یک بیماری زیستشناختی ،روا شناختی و اجتماعی اسگگگت .عوامگگگل متعگگگگددی در
سببشناسی سوءمصرف مواد مؤثر هستند که در تعامل با یکدیرر منجر بگگه شگگروع مصرف
و سگگگپس اعتیگاد میشگگگونگد (اسگگگالمدوسگگگت .)2316 ،مبگارزه با موادمخدر جزء نخسگگگتین
اولویتهای آسگیبهای اجتماعی در ایرا اسگت .امروزه اعتیاد از مواد سگنتی به سگمت مواد
صگنعتی و پرخطر رفته اسگت .متأسفانه آثار و تبعات استفاده از این گونه مواد در جامعه بسیار
زیاد اسگگت .بهرغم تالشهای بسگگیار درحوزه مبارزه با موادمخدر و روند کشگگفیات ،اسگگتفاده
از موادمخگدر بگه دالیگل سگگگودآور بود درکگل دنیگا درحا افزایش اسگگگت .نررش یکی از
عوامل اصگگگلی و مگگگؤثر در رفتگگگار است و در تمام کارکردهای شخصی ،گروهی و اجتماعی
افراد اثگگگر ویگگگژهای دارد .شدت و ضعف هر نررشی در کیفیت رفتار نتایج متفگگگاوتی دارد.
در ارتبگگگگگاط بگگگگگا نررش نسگگبت به مصگگرف مواد یافتهها حاکی از نررش مثبت به مواد ،در
نتی جگه مصگرف است (نوبخت.)2394 ،
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پگگگگژوهشهگگگگا در زمینگگگگه بررسگگگگگی عوامگگگگل درونی و مسگتعدکننده وابستری به مواد
نشگا دهنده متغیرهایی از جملگگگگه وضگگگگعیت سالمت روانی (مولوی و رسو زاده )2313 ،و
نررش فرد بگگگگگه موادمخدر(عزیزی )2312 ،اسگگت .وابسگگتری به مواد یک فرایند تدریجی
است کگگگه بگگگگا نررش مثبت نسبت به مواد شروع میشود .گرایش به اعتیاد از مقولههای مهم
در مباحی مربوط به سگگگگوءمصگگگگگرف مواد اسگگگگگت و با حوزههای نررشگگگ گی افراد از قبیل
میزا پذیرش اجتماعی مواد ،ضگگگگگگگررهای ناشگگی از مصگگرف مواد و یا حاالت و پیامدهای
مصگگگرف مواد رابطه مسگگگگگگتقیم دارد .نررش به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر رفتگگگار تاثیر
میگذارد .وجود نررشهای مثبت در مورد مواد احتما بروز ایگگگن رفتگگگار پرخطگگگر را بیشتر
می کنگد (سگگگلیمگانیگا و فیروزآبگگادی .)2392 ،افرادی کگه نررشهگا و بگاورهگای مثبگت بگگه
موادمخدر دارند ،احتما مصگگرف و اعتیادشگگا بیش از کسگگانی اسگگت که نررشهای منفی
دارند .ایگگگگن نررش های مثبت معموالً عبارتند از :کسگب بزرگی و تشخص

 ،رفع دردهگگگگای

جگگگسمی و خستری ،کسب آرامش روانی و توانگگگایی مگگگصرف مگگگواد بگگگگدو معتاد شد
( جزایری ،رفیعی و نظری .) 2310 ،یکی از عوامگل تعیینکننگده در گرایش و نررش مثبت به
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موادمخدر ،ویژگیهای شگخصیتی است که در سببشناسی و گرایش به رفتارهای پرخطر
از جمله مصگرف موادمخدر ،سگیرار ،مصگرف الکل ،مصگرف مواد و فعالیت جنسی ناایمن
نقش مهمی را ایفگگا میکنگد (پلیمنی ،مور وگرنرت  .)0222 ،2طی دهگههگای اخیر ،رابطگه بین
صگفات شگخصگیتی به عنوا الروهای ویژه فکری ،احسگاسی و رفتاری که هر فرد را از افراد
دیرر متمایز میسگازد ( واگنر  )0220 ،0و نررش نسگگبت به سگوءمصگگرف مواد توجه زیادی را
به خود جلب نمگگگگوده اسگگت (معاشگگری ،میری ،مشگگرقیمقدم و اسگگالمی2315 ،؛ وود ،دیو و
گالو  .)0223 ،3بین عوامل شگگخصگگیتی و گرایش به مصگگرف مواد ارتباط مسگگگتقیم معنیدار
وجود دارد (گنجی ،رهنماینمین و شگریفی .)2393 ،ارتبگگگگاط بگگگگین صفات شخصگگگگیت ی و
گرایش به اعتیاد و سوءمصگگرف مگگواد بگگه دلیگگل پراکنگگدگی دامنگه صفات شخصیت بسیار
پیچیده و تگگگگوأم بگگگگا ابهگگگگام بوده اسگت (کوتو،گیمز ،اشمیت و واتسو  .)0222 ،4یکی از
مهم ترین دسگتهبندیهای مربوط به شخصیت ،مد پنج عاملی مککرا و کاستا  5است .این
پنج عامل عبارتند از :روا رنجورخویی  ،6برو گرایی  ،7گشگگودگی به تجربه  ،1توافقپذیری
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و وظیفهگرایی ( 22مککرا وکاسگگگتا .)0224 ،الروهای جامع شگگگخصگگگیتی نظیر الروی پنج

معتگادا به موادمخد ر صگگگرفاً ناشگگگی از موادمخدر نیسگگگت بلکه معتادا  ،قبل از اعتیاد دارای
نارسگگاییهای روانی و شگگخصگگیتی عدیدهای بوده اند که بعد از اعتیاد به صگگورت مخربتری
تشگگدید شگگده اسگگت .سگگاختما شگگخصگگیتی برخی از افراد برای پذیرش اعتیاد مسگگاعدتر از
دیررا است (گرگانی2369 ،؛ کتابی ،ماهر و برجعلی.)2317 ،
جوانا اصگگگلی ترین قربانیا موادمخدر هسگگگتند .اکثر کشگگگورها از این نظر در وضگگگعیت
مشگگابهی قرار دارند .جوانا به خاطر خصگگوصگگیات شگگخصگگیتی ،آسگگیبپذیری زیادی دارند.
7. Extraversion
8. Openness to experience
9. Agreeableness
10. Conscientiousness
11. Zayats

1. Polimeni, Moore & Gruenert
2. Wagner
3. Wood , Dawe & Gullo
4. Kotov, Gamez, Schmidt & Watson
5. McCrae & Costa
6. Neuroticism
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عالوه بر عوامگگل فردی و اجتمگاعی کگگه در بروز وابسگگگتری بگگه مواد نقش دارنگگد عوامگگل
روا شگگگنگاختی نیز نقش مهمی ایفگا میکنند .دانشگگگجویا در آغاز دوره تحصگگگیل ،اغلب با
مشکالتی نظیر مدیریتزمگگگا در مطگگگالعگگگه دروس ،کاهش مدت خواب ،چالشهای روابو
بین فردی ،آغاز اسگگگگگگگگگتعما دخانیات و مصگگگرف سگگگیرار مواجه هستند و ممکن است به
اشتباه ،به منظور حفظ هشیاری و یا فرار از مشگگگگگگکالت تحصگگگگگ گیلی به اعتیاد گرایش پیدا
کنند (رضایی ،جهانریرپور و موسوی .)2393 ،نتگگگایج پگگگژوهشهگگگای صگگگورت گرفتگگگه در
شیوع مصرف مواد در دانشجویا در سگگگگا هگگگگای اخیگگگگر نرگگگگرا کننگگگگده بگگگگوده اسگگگگت
(رحیمیموقر ،سگگگهیمیایزدیگا و یونسگگگیگا 2315 ،؛ طگارمیگا  ،بوالهری ،پیروی و قگگاضگگگی
طبگاطبگایی .)2316 ،تهگدیگد نرم موادمخگدر و روا گردا ها به صگگگورت زلزله خاموش،
محیوهای آموزشگگی دانشگگراهها را هدف قرار داده اسگگت و با ارائه باورهای غلو (از جمله
مصگگرف مواد برای آرامش ،خالقیت ،نشگگاط ،رهایی از اسگگترس و اضگگطراب ،الغری،
تمرکز ،شگگببیداری و تفریو) به دنبا جذب مشگگتری جدید میباشگگد (خلیلی و خیرخواه
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رحیم آباد .)2392 ،با توجه به اینکه دانشگگگگگجویا بخش عظیمی از جامعه امروز کشگگگگگگور را
تشگگگگگگگگگکیل میدهند ،نسگگگگبت جمعیتی این گروه پتانسگگگگیل آسیبپذیری جامعه نس بت به
آسیبهای اجتماعی را باال میبرد .این مسگگگگئله ضگگگگرورت تحقیق و کسگگب آگاهی درباره
ویژگیهای شگگگگخصگگیتی که منجر به نررش مثبت به اعتیاد و موادمخدر میشوند را بیشگگتر
میکند .ابزارهای متعددی برای ارزیابی پنج عامل بزرگ شگگخصگگیت سگگاخته شگگده اسگگت.
برخی از این ابزارها مانند نسگخه تجدید نظر شگده پرسگگشنامه شگخصگیتی  042گویهای نئو به
صگورت گسگگترده مورد اسگتفاده قرارگرفته اسگگت .لیکن در فعالیتهای پژوهشگی اسگگتفاده از
ای ن ابزارها به سبب تعداد زیاد گویهها معموالً دشوار است (خرمایی و فرمانی.)2393 ،
اکثر دانشگجویا در دانشگراهها را افراد جوا تشگکیل میدهند .این قشر در معرض خطر
اعتیاد و مصرف موادمخدر است ،لذا توجگگگگه بگگگگه ابعگگگگاد روا شگگناختی در گگگرایش بگگه
اعتیگگگگاد تگگگگاثیر مهمگگگگی در پیشگگگگریری از وقگگگگوع آ دارد .هرچگگه شگگناخت انسگگا از
نرگگگگرشهگگگگای مثبت و منفی دانشجویا به مواد اعتیادآور بیشتر شود ،برنامههای آموزشی و
پیشگگگگگریرانه نیز هدفمندتر میشود و از اتگگگگالف منگگگگابع عظیم سرمایه و امکانات تخصصی
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جامعه در درما های صرفاً یا عمدتاً تقلیلگرایانگگگگه و عالمت زدایانه بیشتر جلوگیری میشود
(نوبخت .)2394 ،با توجه به رویکرد ارتقگگگگگگاء سگگگگگگگگگالمت و تغییگگگگگگر روند تحقیقات از
آسگگیبنرگگری به سالمتنرگگری ،زمی نگگه توجگگه بیشگگتر و تمرکگز بگر نرگرش دانشجویا به
مواد اعتیادآور فراهم شگده اسگت .با توجه به آمار باالی قشگر دانشگگجو و اهمیت اجرای برنامه
های سگگند پیشگگریری از اعتیاد ،توجه به ابعاد روا شگگناختی گرایش به اعتیاد وسگگنجش دقیق
نررش دانشگگگجویا به موادمخدر و اعتی اد الزم و ضگگگروری اسگگگت .به جهت فقدا مطالعات
پیشگین صگورت گرفته در زمینه نررش به اعتیاد و شگخصگیت در دانشراههای استا مرکزی و
به ویژه در دانشگگجویا دانشگگگراهپیامنور ،سگگگؤا اصگگگلی پژوهش حاضگگگر این بود که آیا بین
نررش دانشجویا به اعتیاد و پنج عامل بزرگ شخصیت رابطه وجود دارد؟
روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
این پژوهش از نوع توصگیفی  -همبسگتری بود .جامعه آماری شگامل کلیه دانش جویا دانشراه
پیامنور اسگگتا مرکزی بود .برای تعیین اندازه نمونه از فرمو کوکرا اسگگتفاده شگگد که تعداد

خوشگگگهای چند مرحلهای انتخاب شگگگدند .پرسگگگشنامههای نررش نسگگگبت به اعتیاد و و فرم
کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو در بین آ ها توزیع و جمعآوری شد.
ابزار
.2پرسگگگشنگامه نررش نسگگگبت به اعتیاد و موادمخدر :این ابزار خودگزارشدهی شگگگامل 32
گویه اسگگت که به صگگورت لیکرتی نمرهگذاری میشگگود .در مورد گویههای با نررش مثبت
بگه اعتیگاد بگه هر یگک از پگاسگگگخهگای " کگامالًموافقم ،موافقم ،نظری نگدارم ،مخگالفم،کگگامالً
مخگالفم" بگه ترتیگب نمره هگای  0 ،3 ،4 ،5و  2داده می شگگگود و در مورد گویگههای با نررش
منفی بگه اعتیگاد ،نمره گگذاری بگه ترتیب معکوس انجام میشگگگود (به هر یک از پاسگگگخهای
" کگامالً موافقم ،موافقم ،نظری نگدارم ،مخگالفم،کگامالً مخالفم" به ترتیب نمرههای 4 ،3 ،0 ،2
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و  5داده میشگگگود) .بنابراین ،د امنه نمرات فرد در این پرسگگگشنامه بین  32تا  262در نوسگگگا
اسگگگت .کسگگگب نمره باالتر نشگگگانرر نررش مسگگگاعد و مطلوب نسگگگبت به اعتیاد و مصگگگرف
موادمخدر اسگگت .اعتبار صگگوری و محتوایی و همچنین اعتبار فرم موازی و همسگگانی درونی
این مقیگاس مطلو ب گزارش شگگگده اسگگگت .ضگگگریگب آلفگگای کرونبگا این پرسگگگشنگامگگه
2/19گزارش شده است (نظری.)0222 ،
.0فرم کوتاه پرسگگگشنامه پنج عامل بزرگ شگگگخصگ گیت :ابزارهای متعددی برای ارزیابی
پنج عامل بزرگ شگخصگیت سگاخته شگده اسگت .برخی از این ابزارها مانند نسخه تجدید نظر
شگده پرسگگشنامه شگگخص گیتی  042گویه نئو (کاسگگتا و مککرا )2990 ،به صگگورت گسگگترده
مورد اسگتفاده قرار گرفته اسگت .به جهت دشگواری استفاده از پرسشنامههای بسیار طوالنی و
دارای گویههای زیاد ،در سگگگا های اخیر فرمهای کوتاهتری جهت ارزیابی پنج عامل بزرگ
سگاخته شگده اسگت .فرم  05سگگؤالی این آزمو جهت سگنجش پنج عامل بزرگ شگخص گیتی
توسگو خرمایی و فرمانی ( )2393طراحی شگده اسگت .آزمودنی باید پس از مطالعه گویههای
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آزمو  ،صگگحت آ را در مورد خودش بر اسگگگاس مقیاس لیکرت از کامالً درسگگگت تا کامالً
نادرسگگگت تعیین کند .درجهبندی این ویژگیها بر اسگگگاس مقیاس  5درجهای اسگگگت که در
مورد گویههای مثبت به گزینه کامالً درسگگت نمره  5و به گزینه کامالً نادرسگگت نمره  2تعلق
میگیرد .گویههای منفی به صگگگورت عکس نمرهگذاری میشگگگوند .به منظور بررسگ گی روایی
پرسگگگشنگامه مذکور از تحلیلعاملی به روش مولفههای اصگگگلی و جهت بررسگگگی پایایی این
آزمو از روش ضگریب آلفایکرونبا اسگتفاده شگده اسگت .نتایج تحلیل عاملی نش گا دهنده
اسگگتقال پنج عامل بزرگ شگگخص گیت بود .ضگگرایب آلفایکرونبا از  2/69تا  2/13گزارش
شگگده اسگگت .فرم کوتاه پرسگگشنامه پنج عامل بزرگ شگگخص گیت از روایی و پایایی مناسگگبی
درایرا برخوردار اسگگت و می توا از آ در فعالیتهای پژوهشگگی اسگگتفاده کرد (خرمایی و
فرمانی.)2393 ،
یافتهها
به منظور بررسگی رابطه بین ویژگیهای شگخصگیتی با نررش به اعتیاد و موادمخدر از ضگگریب
همبسگگتری پیرسگگو اسگگتفاده شگگد .جهت تعیین نقش ویژگیهای شگگخصگگیتی در پیشبینی
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نررش به اعتیاد از تحلیل رگرسگیو گامبهگام اسگتفاده شگگد .در جدو  2آمارههای توصگگیفی
متغیرهای پژوهش ارائه شده است.
جدول : 9میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش

متغیرها

میانرین

انحراف معیار

نررش به اعتیاد

62/66

25/49

برو گرایی

27/22

3/23

روا رنجورخویی

20/62

3/35

گشودگی به تجربه

24/39

0/57

توافق پذیری

26/52

0/72

وظیفهگرایی

24/93

0/99

در جدو  0ضرایب همبستری بین متغیرهای پژوهش ارائه شده است
جدول  :2ضرایب همبستگی بین پنج عامل شخصیت و نگرش به اعتیاد

متغیر

گرایشبهاعتیاد

گشودگیبهتجربه

**-2/29

توافق پذیری

*-2/05

وظیفهگرایی

**-2/29
* p < 3 /335

51
** p < 3 /31

نتگایج جگدو  0نشگگگا میدهگد کگه نررش بگه اعتیاد و موادمخدر با گشگگگودگی به تجربه
توافقپذیری و وظیفهگرایی همبسگگتری منفی معناداری دارد .سگگایر ویژگیهای شگگ خصگگیتی
رابطگه معنگاداری بگا نررش بگه اعتیگاد نداشگگگتند .به منظور پیشبینی نررش به اعتیاد براسگگگاس
ویژگیهای شگگخصگگیتی از تحلیل رگرسگگیو گام به گام اسگگتفاده شگگد .ابتدا مفروضگگههای
اسگتفاده از رگرسگیو گام به گام مورد بررسگی قرار گرفت .نتایج نشا داد که این مفروضهها
برقرار اسگت .با توجه به برقراری این پیشفرضها ،از رگرس گیو گام به گام اسگتفاده شگگد .در
جدو  3ن تایج آزمو رگرسگیو گام به گام برای پیشبینی نررش به اعتیاد ارائه شگده اسگگت.
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-2/29

پيشبيني نگرش دانشجویان به اعتياد بر اساس...
جدول :3نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام برای پیشبینی گرایش به اعتیاد بر اساس پنج عامل شخصیت

گام ها
او
دوم

متغیرهای پیشبی ن

B

توافق پذیری

-2/41

β
-2/05

توافق پذیری

-2/33

-2/03

گشودگی به تجربه

-2/92

-2/25

R

R2

خطای استاندارد برآورد

*2/05

2/26

25

**2/09

2/29

24/1
*p < 2/25 ** p < 2/222

نتگایج تحلیگل رگرسگگگیو گگام بگه گام نشگگگا داد که در گام او ویژگی شگگگخصگگگیتی
توافقپگذیری بگه عنوا قوی ترین متغیر پیشبین بگه تنهگایی  6درصگگگد از تغییرات نررش بگگه
اعتیاد و موادمخدر را پیشبینی میکند .در گام دوم ویژگی شگگخصگگیتی گشگگودگی به تجربه،
بگه عنوا دیرر متغیر قوی پس از ویژگی شگگگخصگگگیتی توافقپگذیری وارد معگادله پیش بینی
نررش به اعتیاد و موادمخدر شگگد که با اضگگافه شگگد این متغیر ،قدرت پیشبینی درگام دوم
بوسیله هر دو ویژگی شخصیتی به  9درصد افزایش یافت.
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضگر با هدف بررسگی رابطه ویژگیهای شگخصیتی با نررش به اعتیاد و موادم خدر
در دانشگجویا انجگگگگام شگد .نتایج پژوهش نشگا داد که ویژگیهای شگخصیتی گشودگی به
تجربگه ،توافقپذیری و وظیفهگرایی با نررش به اعتیاد و موادمخدر رابطه منفی معنگگگگگگاداری
دارنگد .وجود رابطگه منفی بین گشگگگودگی به تجربه ،توافقپذیری و وظیفهگرایی با گرایش به
اعتیگاد و موادمخگدر بگا یگافتگه پژوهشهای پیشگگگین همسگگگو اسگگگت (ما  ،وایس ،ترینیداد و
کوهگانسگگگکی 2995،2؛ ونگدم ،جگانسگگگن و دبراین 0225 ،0؛ جگا ،کسگگگپی ،رابینز ،مگافیگت و
اسگگتنتمرلوبر 2994، 3؛ باگ و روبرتز 0224، 4؛ بارا اوالدی ،نویدیا وکاوه فارسگگانی2390،؛
زارعی و اسگدی2392،؛ حکیما و موسگوی2392،؛ صگگابر ،موسگوی و صگالحی2392،؛ بخشگگی
پوررودسری ،محمودعلیلو و ایرانی2317 ،؛ فیشگگگگگگگگ ر ،الیاس و ریتزا 2991 ،5؛ محمودعلیلو،
زی نگالی ،اشگگگرف یگا و صگگگمگدی راد2311 ،؛ زرگر ،نجگاریا و نعامی2317 ،؛ اکبری شگگگایه،
وطنخواه ،زرگر ،تیموری بگاخرزی و احمگدیگا 2390،؛ مگامی ،احگدی ،نگادری ،عنگایتی و
4. Bogg & Roberts
5. Fisher, Elias & Ritza

1. Mann,Wise,Trinidad, & Kohanski
2. Van Dam, Janssens &De Bruyn
& 3. John, Caspi, Robins, Moffitt
Stouthamer-Loeber
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مظاهری2390،؛ حاجعلی ،بهبودی و دوکانه ای فرد2390،؛ اصگگغری ،قاسگگمیجوبنه و قاری،
 .)2393عدم ارتباط بین ویژگیهای شگگخصگگیتی برو گرایی و روا رنجورخویی با نررش به
اعتیگاد و موادمخگدر در این پژوهش با نتایج پژوهش حاجعلی و همکارا ( )2390همسگگگو و
با نتایج برخی از پژوهشها ناهمسو است (والتو و رابرتز 0224 ،2؛ تگگگگرو و شگگگر 2994 ،0؛
کگگگگویرا و مگگگگک کورمیگگگگک 2991 ،3؛ بگگا 0225 ،4؛ محمودعلیلو و همکارا 2311 ،؛
مگامی و همکگارا 2390 ،؛ بخشگگگی پوررودسگگگری و همکارا 2317 ،؛ اصگگگغری و همکارا ،
2393؛ مرعشی ،محرابیا  ،طیبی.)2393 ،
نتایج تحلیل رگرسگگیو گام بهگام نشگگا داد که  9درصگگد از واریانس نررش به اعتیاد و
موادمخدر در دانشگجویا توسگو ویژگیهای شگگخصگیتی توافقپذیری وگشگگودگی به تجربه
قابل پیشبینی اسگگت و توافقپذیری بیشگگترین توا پیشبینی یعنی حدود  7درصگگد را به خود
اختصگگاص داده بود .سگگایر ویژگیهای شگگخصگگیتی شگگامل برو گرایی ،روا رنجورخویی و
وظیفهگرایی رابطه معناداری با نررش به اعتیاد و مخدر در دانشگگجویا نداشگگتند .افرادی که
توافق پگذیری بگاالیی دارنگد دارای ویژگیهایی از قبیل اعتماد ،راگویی ،نوعدوسگگگتی،

زود جوش می خورد (بارا اوالدی و همکارا  .)2390 ،افرادی که از صگگفت توافقپگگگگذیری
پگگگگایینی برخوردارنگگگگد رفتارهای تکانشی بیشتر ،تحریکپذیری باال و ثبات هیجانی کمتری
دارند .آ ها منفگگگیگگگگرا ،غیردلپگگگذیر ،سگگگتیزهجگگگو ،خگگگودبین ،مشکوا به نیات دیررا و
رقابتجو هستند .نمرههای پایین در ایگگن عامگگل بگگا اخگگتال هگای شخصیت خودشیفته ،ضد
اجتماعی و روا پریشگگی مرتبو اسگگت (کوسگگتا و مک کرا .)2990 ،ب نابراین نررش افراد به
سگمت اعتیاد و مصگرف مواد براسگاس سگطو توافقپذیری پایین به خوبی قابل ت بیین اسگت .با
افزایش توافقپگذیری و سگگگازگاری می توا از اعتیاد جلوگیری کرد و در افراد معتاد انریزه
ترا بگدو بگازگشگگگت را افزایش داد (کریمنژاد ،مکتبی ،وطنخواه ،فیروزی و رحیمی،
3. Quirk & McCormick
4. Ball

1. Walton & Roberts
2. Trull & Sher
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.)2393
گشودگیبه تجربه ،ویژگگگی اسگگت کگگه اغلگگب با کنجکگاوی نسگبت بگه دنیگای بیرونگی
و درونگگی مرتبو اسگگت .افگگرادی کگگه نسگگبت بگگه دنیگگای اطگگراف خگود کنجکگاو هسگتند
اغلگگب تجگگارب مثبت و منفی بیشتری را تجربه میکنند .اگگگر چگگه یگک بعگد گشودگی به
تجربه بگگه تفکر واگرا (عگگامل مرتبو با خالقیگگت) مربگگوط میشود لگگیکن انعطگاف بیش از
حد در مواجهگگه بگگا مسگگگگائل جدیگگگگد ،امکگگگگا گرفتگگگگار شگگد در دام اعتیگگاد و سگگایر
مسگگگگائل دیرگگگگر را رقگگگگم خواهگگگگد زد .دسگگگگتهای از افگگراد نیگگز بگگرای کنجکگگاوی و
ارزیگگگگابی خودشگگگگا بگگگگا تصگگگگور اینکگگگگه بگگگگا یگگگک بارمصگگرف معتگگاد نمیشوند بگه
مصگگگرف موادمخدر تن میدهند که احتما معتگگگاد شگگگد ایگگگن افگگگراد نیگگگز بسگگگیار اسگگگت
(موسگگگگگگگگگینگگگگگگژاد .)2312 ،به اعتقاد زاکرمن  )2994( 2نمرات پایین در توافقپذیری و
وظیفهگرایی منجگگگگگگر به شگگگکلگیری هیجا خواهی تکانشگگگی میشگگگود که این ترکیب
شخصگگگیتی بگگگه طگگگور ویگگگژه ،فگگگرد را در معگگگرض ارتکاب رفتارهای پرخطر مانند مصرف
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موادمخگدر و اعتیگاد قرار می دهگد .وظیفگهگرایی یگا بگاوجدا بود با ویژگیهایی همچو
کفایت ،تالش برای موفقیت ،خویشگتنداری و احتیگگگگاط در تصگمیمگیری مشخ

میشود.

کسانی کگگگه در ایگگگن ویژگی شخصیتی نمگگگرات کمتگگگری کسگگگب میکنند اغلگگگب در به
کارگیری اصگگگو اخالقی زیاد دقیق نبوده و تالش چندانی برای رسگگگید به اهداف خود
نشگگا نمیدهند .از سگگوی دیرر شگگواهد نشگگا میدهد که این افراد بسگگیار لذتگرا بوده و
عالقه زیادی به امور لذتآور دارند (کوستا و مککرا.)2990 ،
ویژگیهای شگگخصگیتی از عوامل مهم سگگببشگگناختی در گرایش به رفتارهای پرخطر از
جمله مصگگرف سگگیرار ،الکل ،موادمخدر و فعالیتهای جنسگگی ناایمن به شگگمار میروند.
سگگوءمصگگگگرف مگگگگواد از پیامگگدهای برجسگگته صگگفات شخصگیتی ناکارآمگد و وضگگع ی ت
اجتماعی -اقتصادی نامطلوب اسگگگت (مگگگک کگگگانن  .)0222 ،0روابو معیگگگوب و صگگگگگگفات
شخصگگگگیتی ناکارآمگگگگد ،دیرگگگگر حگگگگاالت روا شناختی منفی را تشدید میکند .می توا
اسگتدال نمود که زندگی دانشگجویی به عنوا یک فرایند استرس طبیعی تلقی میشود کگگگگه
2. McCann

1. Zukerman
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اگگگگگر دانشگگگگجویا نتواننگگگگد پگگگگس از مگگگگدتی بگگگگا زندگی دانشجویی سازگار شوند ،عالئم
اسگگترس با وجود صگگفات شخصگگیتی منفگگی و یگگا کمبگود صفات شخصیتی مثبت تشدید و
در صورت حل نشد با گذشگگگت زمگگگا مگگگزمن مگگگیشود .بنابراین ،گرایش به سوءمصرف
مواد از پیامگگگگدهای مهم اسگگترسهای حاد و مزمن اسگگت .می توا اسگگگگگگگتدال کرد کگگگگگه
توافگگگقپگگگذیری ،وظیفهگرایی و گشودگی به تجربه ،برگرایشهای بینفردی مثبت و سازنده
تاکید دارند و نمرات کگگگگم در این ابعاد به هیجا خگگگگواهی تکانشگگگگی منجگگگگر میشود و در
نتی جگگه آ آسگگیبپگذیری و آمگادگی بالقوه نسبت بگه رفتارهگای پرخطگر نظیگر سگوءمصرف
مواد افزایش مییابد (رحیمیا بوگر ،طباطبایی و طوسی.)2393 ،
پژوهش حاضگر محدود به دانشگجویا دانشگراه پیام نور استا مرکزی بود .براساس نتایج
به دسگگگت آمده از این تحقیق پیشگگگنهاد میشگگگود با ارائه برنامههای مداخلهای مانند برگزاری
کگارگاههای آموزشگگگی مهارتهای زندگی ،شگگگایسگگگتریهای اجتماعی دانشگگگجویا مانند
مهارتهای تصگگمیمگیری ،حلمسگگئله ،برقراری ارتباطاتمؤثر ،مهارت مقاومت و کنتر
اسگگگترس ارتقگا پیگدا کنگد .همچنین گگارگگاههایی برای دانشگگگجویا برگزار شگگگود تا برخی

خصگگگوص اطالعرسگگگانی صگگگحیو و منگاسگگگب به دانشگگگجویا در مورد عوارض مصگگگرف
موادمخگدر ،الکگل ،سگگگیرگار و روا گردا هگا از طریق برگزاری کگارگگاههگای آموزشگگگی،
سگگگخنرانی و تبلیغگات ارائگه شگگگود .افزایش فعالیتهای سگگگرگرمی و تفریحی با تمرکز بر
تفریحات سگگالم ،فعا کرد بخش مشگگاوره و سگگالمت دانشگگراه ،شگگناسگگایی دانشگگجویا در
معرض خطر ،ارائگه خدمات مشگگگاورهای و مداخلهگرانه و ایجاد بسگگگتری مناسگگگب برای
پیشگریری از گرایش دانشگجویا به رفتارهای پرخطر نیز از دیرر اقداماتی اسگگت که می توا
در جهت پیشریری از گرایش دانشجویا به اعتیاد و موادمخدر انجام داد.
تشکر و قدردانی
این تحقیق با اسگتفاده از اعتبارات پژوهشگی دانشگراه پیامنور انجام شگده است .از کلیه کسانی
که در اجرای این تحقیق همکاری نمودند تشکر و قدردانی میشود.
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