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 خالصه 

پذيرد. اين اعتیاد مشكلي چند وجهي بوده و از عوامل فردی و بین فردی متعددی تأثیر مي مقدمه:

بیني آمادگي به اعتیاد براساس صفات بنیادی شخصیت و تنظیم شناختي هیجان مطالعه با هدف پیش

 انجام گرفت.

دانشجوی پسر و  166) دانشجو ۰4۳طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگي بود که در آن  روش کار:

های شناسايي ای انتخاب شده و به تكمیل پرسشنامهدانشجوی دختر( به صورت تصادفي خوشه 619

افراد در معرض اعتیاد، پرسشنامه تنظیم شناختي هیجان، پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت فرم 

ن و انحراف استاندارد( های آمار توصیفي )میانگیهای بدست آمده از طريق روشکوتاه پرداختند. داده

تجزيه و تحلیل  SPSS v.22و استنباطي )رگرسیون گام به گام( و به کمک نرم افزا تحلیل آماری 

 شدند.

نتايج بدست آمده نشان دهنده آن بود که بین صفات بنیادی شخصیت و تنظیم شناختي هیجان  نتایج:

درصد و  ۰۳/4های تنظیم شناختي هیجان داری وجود داشته و متغیربا گرايش به اعتیاد همبستگي معني

 کند.درصد از واريانس اعتیاد پذيری را تبیین مي 44/2ابعاد شخصیت 

های پژوهش که نشان دهنده نقش پیش بیني کنندگي صفات شخصیت با توجه به يافته نتیجه گیری:

پیشگیری از و تنظیم هیجان شناختي در پیش بیني گرايش به اعتیاد بود، الزم است که در حوزه 

وابستگي به مواد، آموزش دانشجويان در صفات بنیادی شخصیت و تنظیم هیجان بیش از پیش مورد 

 توجه قرار گیرد.

 پنج عامل شخصیت، تنظیم شناختي هیجان، آمادگي به اعتیادکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

 که امروزه بیشتر جوامع در معرض آثار سوء مصرف قرار دارند

مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادی و  یهاجنبه اين آثار بر

چنان گسترده است آن دامنه تخريب بوده و گذار  یرسیاسي تأث

خانواده، دوستان، سیستم که نه تنها خود مصرف کننده، بلكه 

(. 1دهد )يقرار م یرتحت تأثنیز تحصیلي و شغلي را  هاییطمح

ر اثر تكرار که د دانندتي ميعبارت از وضعیرا اعتیاد محققان 

که در اين  شودياستفاده از مواد طبیعي يا مصنوعي ايجاد م

و پس از  کردهلت فرد وابستگي جسماني و رواني به مواد پیدا اح

. اما سوء (6شود )يگذشت زمان قطع اين وابستگي دشوار م

مصرف مواد عبارت است از الگوی ناسازگارانه مصرف مواد که 

و با اختالل يا پريشاني  دادهوی ظرف يک دوره دوازده ماهه ر

ناتواني در . 1 همچون یهاشديد و با يک يا چند مورد از نشانه

هايي که از مصرف مواد در موقعیت. 6برآورده کردن تعهدات 

مشكالت . 4مشكالت قانوني و . ۰نظر جسماني خطرناک هستند 

مفهوم اعتیاد با اصطالحاتي همچنین  .، همراه استبین فردی

رفتار اعتیادآور  بوده ووابستگي و مصرف نابجا مرتبط مانند 

هايي شامل مصرف نابجای داروهای روان گردان و فعالیت

 (.۰شود)يکه به الگوهای افراطي منجر م شوديم

عنوان عوامل افزايش خطر در گرايش به ه متعددی ب هایشاخص

مصرف مواد مطرح هستند. از جمله اين متغیرها، متغیر تنظیم 

های پاسخ ختي هیجان است. تنظیم هیجان وجه ذاتي گرايششنا

در واقع تنظیم هیجاني به عواملي اطالق (. 4هیجاني است )

 کاره که به منظور تغییر يا تعديل يک حالت هیجاني ب شوديم

یمه هشیار و ن ،در برگیرنده فرايندهای هشیار توانديمرود و يم

و راهبردهای آشكار نیست  الزاماً نیازمند آگاهي بوده و ناهشیار

 ( و2) بودهتنظیم هیجان شكلي از خود نظم بخشي همچنین  (.۳)

عنوان فرايندهای بیروني و دروني دخیل در بازبیني، ارزشیابي ه ب

های هیجاني تعريف شده و تعديل ظهور، شدت و طول واکنش

راهبرد شناختي را در تنظیم هیجانات معرفي  8محققان . است

عبارتند از: نشخوار فكری، پذيرش، خود را مقصر  اند کهکرده

دانستن، توجه مثبت مجدد، متمرکز بر برنامه ريزی، بازنگری و 

صورت مثبت، تحت نظر قرار دادن، فاجعه آمیز ه ارزيابي مجدد ب

(. مطابق با مطالعات 6تلقي کردن و مقصر دانستن ديگران )

فقیت در تنظیم هیجاني با موفقیت يا عدم مو صورت گرفته،

افرادی که تنظیم  ( و9)بوده مختلف زندگي مرتبط  یهاحوزه

ديگران توانايي  یهاهیجاني بااليي دارند در مقابل خواسته

ها فشارهای ناخواسته ديگران آن( 8) بیشتری برای مقاومت دارند

و در نتیجه در  کننديخود را بهتر مهار م هاییجانرا درک و ه

(. همچنین 1۳) دهنديبیشتری نشان م برابر مصرف مواد مقاومت

تنظیم هیجاني با توانايي ذهني بیشتر برای پردازش اطالعات 

به افراد کمک  توانديو اين توانمندی م بودهاجتماعي همراه 

کند تا درک بهتری از پیامدهای منفي و زيانبار مصرف مواد 

داشته و در برابر فشارهای رواني و اجتماعي برای مصرف مواد 

( نشان دادند 6۳۳9) 1. در همین راستا پارکرتر عمل کنندوفقم

ها و نارسايي در برقراری یجانهکه دشواری در بازشناسايي 

رابطه عاطفي با ديگران منجر به سوء مصرف مواد در افراد 

شود و از آنجايي که نظم جويي هیجان بخش مهمي از يم

عجب آور ( ت11دهد  )يمزندگي هر فرد را به خود اختصاص 

تواند منجر به يمنیست که آشفتگي در هیجان و نظم جويي آن 

 و کريرر همچنین (.16اندوهگیني و حتي آسیب رواني شود )

 نوجوانان والدين که دريافتند خود تحقیق در( 6۳18)6آکدمیر

 عاطفي نطر از در و بودند ناکافي والدين در اغلب اعتیاد به مبتال

 دارای اعتیاد به مبتال نوجوانان. بودنن دسترس در نوجوانان برای

 تنظیم و احساسات شناسايي و بودند کمتر اجتماعي حمايت

 اين والدين همچنین نظارت. (1۰بودند ) دشوارتر احساساتشان

 بیشتری اضطراب اختالل و باالتر الكسیتیمیا تر، پايین نوجوانان

 خود پژوهش در(6۳19)۰الو و چان چان، مو، همچنین. داشتند

 اعتیاد با هیجاني اختالل نظر از اجتماعي حمايت که دادند نشان

 که دادند نشان( 6۳16)اکرمي و فرشاهي. (14دارد ) مثبت رابطه

 در اعتیاد به تمايل و شناختي هیجان تنظیم های مولفه بین

 در دشواری همچنین. دارد وجود داری معني رابطه نوجوانان

                                                           
1. Parker 
2 Karaer  & Akdemir 
3 Mo , Chan,  Chan,   & Lau 
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 کنندگان استفاده سوء مشكالت از ناشي احساسات مديريت

 وضعیت مديريت در شكست به منجر وضعیت اين و مخدر، مواد

 (.1۳شود ) مي عاطفي فردی های

به نیز های شخصیتي ويژگي همسو با تنظیم هیجان شناختي،

در نظر گرفته عنوان عاملي برای کشانده شدن به سمت اعتیاد 

ری از عده کثیاند که های به عمل آمده نشان دادهشده و بررسي

های شخصیتي بوده و از ها و ناپختگيمعتادان دارای نارسايي

طريق برخورد و ايجاد رابطه وابستگي با افراد معتاد به اين راه 

عوامل مهم  از های شخصیتيويژگي (.12) شونديسوق داده م

سبب شناختي در گرايش به رفتارهای پر خطر از جمله سیگار، 

روند. يی جنسي ناايمن به شمار مهاالكل، مواد مخدر و فعالیت

های مطرح در بحث شخصیت، مدل پنج ترين مدلاز جمله مهم

عاملي است که بر وجود پنج عامل اصلي در شخصیت تأکید 

ين عوامل عبارتند از: برونگرايي، روان رنجورخويي، ا دارد که

دلپذير بودن، وظیفه شناسي و انعطاف پذيری که هر کدام از اين 

 در( 1۰82)قمیصي و رای شش رويه است. شفیعيبعدها دا

 متغیرهای و مخدر مواد و اعتیاد به گرايش که يافتند خود تحقیق

 گرايي وظیفه و پذيری توافق تجربه، به گشودگي شخصیتي،

 و برونگرايي که حالي در دارد وجود معناداری منفي همبستگي

 نشجوياندا در مخدر مواد و اعتیاد به گرايش با نژندگرايي روان

با در نظر داشتن اينكه امروزه يكي از  .نداشتند معناداری رابطه

معضالت بسیار مهم در همه جوامع و به خصوص جامعه ايران، 

باشد و لحاظ اين نكته که بسیاری يممسئله اعتیاد به مواد مخدر 

از مطالعات بر روی افراد معتاد انجام گرفته و پیشگیری به عنوان 

اتي به تازگي مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته يک زمینه مطالع

ای منسجم که به و همچنین توجه به اين نكته تا کنون مطالعه

صفات در گرايش  بررسي نقش عوامل تنظیم شناختي هیجان و

به اعتیاد انجام گرفته و در فضای علمي کشور انتشار يافته باشد 

ادی نقش صفات بنیيافت نشد، اين مطالعه با هدف بررسي 

بیني آسیب پذيری شخصیت و تنظیم شناختي هیجان در پیش

 (.16نسبت به اعتیاد انجام گرديد )

 روش کار

 مطالعات همبستگي قرار دارد. بندیطرح پژوهش حاضر در دسته

جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجويان دانشگاه شهید مدني  

ل مشغو 8۰-84تحصیلي  دهند که در ساليمآذربايجان تشكیل 

تعداد کل  . بر اساس آمار دريافتي از دانشگاهاندبودهبه تحصیل 

دانشجوی پسر  66۳4نفر بوده که از اين تعداد  216۳ ياندانشجو

 عنوانبهدانشجوی دختر بودند. علت انتخاب دانشجويان  ۰822و 

جامعه آماری برای اين پژوهش آن است که با بررسي و شناخت 

صیت، تنطیم شناختي هیجان( صفات بنیادی شخ) یفردعوامل 

یرگذار بر اعتیادپذيری دانشجويان بتوان با يک برنامه تأث

يانه حمايتي به کاهش اعتیادپذيری دانشجويان کمک جومداخله

 6و مورگان 1يکرجسکرد. برای تعیین حجم نمونه نیز از جدول 

نفر محاسبه گرديد؛ از  ۰4۳ شد که حجم نمونه الزم برابر استفاده

نفر دانشجوی دختر به  619نفر دانشجوی پسر و  166 اين روی

ای انتخاب گرديدند. به ای چند مرحلهیری خوشهگنمونهروش 

های تنظیم شناختي هیجان، ها از پرسشنامهمنظور گردآوری داده

آزمون پنج عامل بزرگ شخصیت و آزمون شناسايي افراد در 

  معرض اعتیاد استفاده گرديد.

یز بدين صورت بود که بعد از نامه نگاری روش اجرای پژوهش ن

های مطرح با مسؤالن ذی ربط و کسب مجوزهای الزم آزمون

شده در سطح جامعه آماری اجرا شد. روش گردآوری اطالعات 

ی و اجرای تست بود که بصورت انفرادی اپرسشنامهبه روش 

انجام گرفت.. افرادی که مايل به شرکت در پژوهش نبودند، از 

مونه حذف شدند. به منظور رعايت اخالقي پژوهشي و فهرست ن

يشان، هاپاسخاطمینان خاطر آزمودنیها درباره محرمانه ماندن 

عنوان شد نیازی به ذکر نام و نام خانوادگي  هاپرسشنامهباالی 

های آمار های بدست آمده با استفاده از روشباشد. دادهينم

باطي )رگرسیون گام توصیفي )میانگین و انحراف معیار( و استن

تجزيه  SPSS.v22به گام( و به کمک نرم افزار تحلیل آماری 

 و تحلیل گرديد.

 ابزار پژوهش

: اين پرسشنامه توسط پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان-1

گارنفسكي و همكاران در کشور هلند تدوين شده که يک ابزار 

                                                           
1. Krejcie 
2. Morgan 
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سؤالي است . پرسشنامه تنظیم شناختي  ۰2خود گزارش دهي 

سال )هم افراد بهنجار و هم  16جان برای افراد باالی هی

خرده مقیاس مالمت  8جمعیتهای بالیني( ساخته شده و دارای 

خويش، پذيرش، نشخوار گری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز 

مجدد برنامه ريزی، ارزيابي مجدد مثبت، ديدگاه پذيری، فاجعه 

(. 6۳۳1سازی و مالمت ديگران است. )گارنفسكي و کراجي، 

( با 1۰9۰اعتبار اين پرسشنامه در فرهنگ ايراني را يوسفي )

گزارش کرده است.  ۳/96استفاده از ضريب آلفای کرونباخ 

روايي پرسشنامه نیز از طريق همبستگي میان راهبردهای منفي با 

سؤالي سالمت  69نمرات مقیاس افسردگي و اضطراب پرسشنامه 

 ۳/۰6و  ۳/۰۳ابر عمومي بررسي شده، به ترتیب ضرايبي بر

 .معني دار هستند P≤0/001بدست آمده که هر دو ضريب 

: اين آزمون پنج عاملی بزرگ شخصیت فرم کوتاه-2

سؤالي توسط کاستا و مک کری بر اساس  2۳آزمون 

های شخصیت بهنجار تدوين شده است.. اين آزمون در ويژگي

 ( هنجاريابي شده است، اعتبار اين1۰66ايران توسط گروسي )

آزمون مجدد در مورد  –پرسشنامه با استفاده از روش آزمون 

، ۳/6۳، ۳/9۰ماه به ترتیب  ۰نفر از دانشجويان به فاصله  6۳9

به دست  C, A, O, E, Nبرای عوامل  ۳/68، ۳/68، ۳/9۳

(. در زمینه روايي همزمان اين 1۰9۳)گروسي،  آمده است.

پرسشنامه چند  پرسشنامه و پرسشنامه نشانگر ريخت مايرز بريكز،

شخصیتي مینه سوتا، پرسشنامه تجديد نظر شده کالیفرنیا،  یاجنبه

ها و مقیاس رگه بررسي مزاج گیلفورد و زاکرمن، فهرست رگه

 .بین فردی رابطه بااليي گزارش شده است

: اين پرسشنامه آزمون شناسایی افراد در معرض اعتیاد-0

فتاری دانشگاه ( در مرکز تحقیقات علوم ر1۰86توسط انیسي )

 6۳علوم پزشكي بقیة اهلل فراهم گرديده است. پرسشنامه دارای 

، عامل اول افسردگي و احساس باشديسؤال و چهار عامل م

درماندگي، عامل دوم نگرش مثبت به مواد، عامل سوم اضطراب 

و ترس از ديگران و عامل چهارم هیجان خواهي است. پايايي 

به  ۳/86اسبه گرديده که عدد آزمون توسط آلفای کرونباخ مح

دست آمده و برای بررسي روايي آن همبستگي آزمون با مقیاس 

( و هیجان خواهي DASS)1افسردگي، اضطراب و استرس

زينالي و وحدت روايي مالک  زاکرمن بررسي شده است.

 APS ،۳/26پرسشنامه را از طريق اجرای همزمان با مقیاس 

ها همساني دروني مادهدر پژوهش حاضر برآورده شده است. 

( و برای ۳/9۳برای کل پرسش نامه از طريق آلفای کرونباخ )

و احساس درماندگي  يچهار حوزه عبارت بودند از: افسردگ

(، اضطراب و ترس از ۳/69(، نگرش مثبت به مواد )۳/28)

 .(۳/96( و هیجان خواهي باال )۳/62ديگران )

 نتایج
رات اعتیادپذيری در میانگین و انحراف معیار نم -1جدول 

 افراد گروه نمونه

پسر: 

 166تعداد= 

دختر: 

 619تعداد= 
 متغیرها

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

1۳/۳۳ 29/۳۳ 12/92 ۳۳/66 
احساس  افسردگي و

 درماندگي

 نگرش مثبت به مواد 64/66 6/۳9 ۰8/44 11/41

8/16 41/26 8/68 ۰۳/18 
اضطراب و ترس از 

 انديگر

 هیجان خواهي باال 6۰/66 ۳/۳6 62/66 4/۳۳

 اعتیادپذيری 1۰9/42 ۰6/26 162/68 ۰۳/68

 مالمت خود 1۳/29 ۰/9۳ 11/19 ۰/16

 پذيرش 16/69 ۰/۰9 11/۰۰ 6/8۰

 نشخوارگری 16/68 ۰/۳۳ 11/۳8 ۰/۳1

 تمرکز مجدد 1۰/۳8 ۰/8۳ 11/9۰ ۰/۳6

 تمرکز بر برنامه ريزی 14/44 ۰/۳2 11/98 ۰/۰۳

 ارزيابي مجدد 14/۳1 ۰/88 16/۰6 6/99

 ديدگاه گیری 16/۰6 4/4۳ 11/9۰ ۰/۳6

 فاجعه سازی 8/2۰ ۰/64 11/1۳ ۰/19

 مالمت ديگران 9/68 ۰/۳۰ 1۳/8۳ ۰/۳9

2/11 64/4۳ 6/88 61/96 N 
۳/2۰ 6۰/92 2/6۰ 69/91 E 

4/۳2 64/22 ۳/44 62/61 O 

۳/16 64/8۳ 6/26 ۰۳/64 A 

4۳/8۳ 68/46 6/62 ۰6/6۳ C 

 

                                                           
1 Depression, Anxiety & Stress 
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، به منظور بررسي رابطه بین صفات بنیادی شخصیت 1در جدول 

از  و تنظیم شناختي هیجان با آسیب پذيری نسبت به اعتیاد

ضريب همبستگي پیرسون و رگرسیون چند متغیره به روش گام 

 به گام استفاده شد که نتايج آن در جداول زير ارائه شده است. 

تحلیل رگرسیون اعتیادپذيری  نتايج بدست آمده از خالصه مدل

نشان داد که وقتي متغیر تنظیم شناختي  بر تنظیم شناختي هیجان

( به دست ۳/۰۳4هیجان وارد معادله شد، مجذور همبستگي آن )

درصد از  ۰۳/4آمد. با بیان آن بصورت درصد يعني آن متغیر 

 کند. واريانس اعتیاد پذيری را تبیین مي

یون چندگانه پیش بیني نتايج ضرايب رگرس -6ل جدو

 اعتیادپذيری از روی تنظیم شناختي هیجان

 مدل

ضريب 

رگرسیون 

استاندارد 

 نشده

خطای 

 معیار

ضريب 

 رگرسیون

 استانداردشده
T 

سطح 

 داریمعني

 ۳۳۳/۳ 1۳/84  11/۰۳ 191/1۰ مقدار ثابت

 ۰1۳/۳ 1/۳۳ ۳۳/۳ ۳9/۳ ۳/۳9 مالمت خود

 ۳۳۳/۳ ۳/6۳ ۳/۳۰ ۳8/۳ ۳/44 پذيرش

 ۳/9۳2 ۳/642 ۳/۳1 ۳/۳8 ۳/14 وارگرینشخ

 ۳/4۰۳ -۳/69 -۳/۳4۳ ۳/۳84 -۳/42 تمرکز مجدد

تمرکزبربرنامه 

 ريزی
۰/61۳- ۳/22 ۳/۰۳- ۳/26- ۳/۳۳۳ 

 ۳/6۳2 -1/62 -۳/۳91 ۳/22 -۳/9۰ ارزيابي مجدد

 ۳/6۳6 -1/1۰ -۳/۳۳2 ۳/46 -۳/۳۰ ديدگاه گیری

 ۳/۳۳9 6/24 ۳/1۳ ۳/۳8 1/۳9 فاجعه سازی

مت مال

 ديگران
1/۳6 ۳/۳6 ۳/94 6/6۳2 ۳/۳۳2 

از بین ابعاد تنظیم شناختي پذيرش و فاجعه 6 با توجه به جدول

سازی و مالمت ديگران به شكل مثبت و معني داری به ترتیب 

(۳/44=B، ۳۳۳/۳<P 1/۳9 و=B ،۳۳۳/۳<P  1/۳6و=B ،

۳۳۳/۳<P)  و تمرکز بر برنامه ريزی به شكل منفي و معني داری

(۰/6۳- =B ،۳۳۳/۳<P) کند. و از اعتیاد پذيری را پیش بیني مي

بین متغیرها متغیر تمرکز بر برنامه ريزی با مقدار ضريب استاندارد 

 بیشترين تبیین را در اعتیاد پذيری دارد. β= -۳/26 نشده

به منظور بررسي نقش پیش بیني اعتیاد پذيری بر اساس 

سون و های شخصیتي نیز از ضريب همبستگي پیرويژگي

رگرسیون گام به گام استفاده گرديد که نتايج بدست آمده نشان 

دهنده آن بود که وقتي متغیر ابعاد شخصیت وارد معادله شد 

( به دست آمد. با بیان آن به ۳/۰۳4) مجذور همبستگي آن

درصد از  ۰۳/4صورت درصد، يعني متغیر ابعاد شخصیت 

 واريانس اعتیادپذيری را تبیین نمود.

 نتیجه گیریبحث و 

پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش صفات بنیادی شخصیت و 

بیني آسیب پذيری نسبت به اعتیاد تنظیم شناختي هیجان در پیش

انجام گرديد. نتايج بدست آمده نشان داد که مالمت خود، 

نشخوارگری، فاجعه سازی و مالمت ديگران با اعتیاد پذيری 

مكز بر برنامه ريزی، رابطه مثبت معني دار و تمرکز مجدد، ت

ارزيابي مجدد، ديدگاه گیری از ابعاد تنظیم شناختي هیجان با 

نتیجه بدست آمده  اعتیاد پذيری رابطه منفي معني دار دارند.

مبني بر اينكه تنظیم شناختي هیجان میزان اعتیاد پذيری 

( 18(، )19) کند با نتايج تحقیقاتدانشجويان را پیش بیني مي

 همسو است.

مصرف مواد ناشي از سطح پايین راهبردهای نظم جويي  سوء 

هیجاني مثبت و ناتواني در مقابله مؤثر با هیجانها و مديريت آنها 

توان اين نتیجه را مي .(11بويژه در شروع مصرف مواد است )

اينگونه بیان کرد که رشد عاطفي نابسنده، دشواری در سامان 

های منفي از ويژگي هایدهي رفتار و هیجان و داشتن هیجان

(. اين افراد به اين 6۳افرادی است که سوء مصرف مواد دارند )

های هیجاني آزار دهنده و کنند تا از حالتدلیل مواد مصرف مي

توان فرسا آسوده شوند. به بیان ديگر مصرف مواد را به عنوان 

ای اجتنابي، منفي و ناکارآمد برای کاهش يک راهبرد مقابله

دهد، همچنین نتايج نشان مي گیرند.به کار مي مشكالت خود

های نظم جويي هیجان ضعیف استفاده افرادی که از سبک

کنند نسبت به ساير افراد، بیشتر در برابر مشكالت هیجاني مي

(. در همین راستا حسن زاده، 61آسیب پذيری کمتر است )

( در پژوهش خود نشان دادند که 1۰81) خسروی، نیک منش

های کنترل تكانه، دسترسي محدود به راهبردهای تنظیم دشواری

هیجان با مصرف سیگار، قلیان و دسترسي محدود به راهبردهای 

تنظیم هیجان و فقدان شفافیت هیجاني با مصرف ترياک و 

حشیش و فقدان آگاهي هیجاني با مصرف هروئین، کوکائین، 
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ت و شیشه، کريستال و مواد مخدر به شكل تزريقي همبستگي مثب

توان گفت (. در تبیین اين نتیجه مي66دار وجود دارد )معني

مكانیسم دفاعي، طبق تعريف، فرايندهای تنظیم کننده خودکاری 

هستند که برای کاهش ناهماهنگي شناختي و به حدأقل رساندن 

تغییرات ناگهاني در واقعیت دروني و بیروني از طريق 

د کننده عمل تأثیرگذاری بر چگونگي ادراک حوادث تهدي

ها و اند که مكانیسمکنند. شواهد تجربي همچنین نشان دادهمي

توان بر حسب سلسله مراتبي از سازش های دفاعي را ميسبک

 (. 6۰يافتگي تنظیم کرد )

های هیجاني )به توان گفت که حالتدر يک نگاه کلي مي

های هیجاني منفي نقش مهمي در شروع مصرف خصوص حالت

ها مصرف و بازگشت دارند، به عنوان مثال پژوهش مواد، تداوم

های هیجاني درصد بازگشت پس از حالت ۰6اند که نشان داده

 افتد.های هیجاني مثبت اتفاق ميدرصد پس از حالت ۳منفي و 

در بررسي نقش صفات بنیادی شخصیت در پیش بیني اعتیاد 

ل پذيری دانشجويان نیز نتايج بدست آمده نشان داد که عام

داری اعتیاد پذيری را پیش نوروزگرايي به شكل مثبت و معني

( همسو 18( و  )64توان با يافته )کند که اين يافته را ميبیني مي

های پژوهشي، افراد باشند. براساس الگوهای نظری و يافتهمي

کنند، چرا نوروزگرا حاالت عاطفي منفي بیشتری را تجربه مي

های چالش انگیز به دلیل ارزيابي قعیتکه آنها در رويارويي با مو

شناختي غلط به خود فرصت فكر کردن و مرور مسئله را 

های کنند و به دلیل ارزيابيدهند و موقعیت را درست نمينمي

اشتباه اين افراد غالب اوقات مضطرب، نگران، پرخاشگر، 

(. از آنجايي که 6۳افسرده، شتاب زده و آسیب پذير هستند )

های سوء مصرف مواد کاهش اضطراب و نجات یزهيكي از انگ

باشد، طبیعي است که افرادی که در اين يافتن از تنیدگي مي

آورند، رغبت بیشتری برای مصرف عامل نمرات باال بدست مي

 مواد داشته باشند.

در عامل برونگرايي نیز نتايج بدست آمده نشان داد که برون 

اد پذيری را پیش بیني اعتی گرايي به شكل منفي و معني داری

باشد. به لحاظ نظری ( مي18. اين يافته پژوهش همسو با )کنديم

های پژوهشي در خارج از ايران، افراد برون گرا به دلیل و يافته

هايي خاص چون خطر پذيری، هیجان خواهي، دارا بودن ويژگي

ماجرا جويي و همچنین تعامل بیشتر با دوستان با احتمال بیشتری 

عرض سوء مصرف مواد قرار دارند، اما با توجه به همسو در م

بودن نتايج دو مطالعه ايراني شايد بتوان اينگونه بیان نمود که 

های شخصیت برون گرا ممكن است تحت تأثیر عوامل ويژگي

فرهنگي و ارزشي جامعه قرار گرفته و تعديل شده است. سطوح 

زگارانه است، زيرا ها ساباالی برونگرايي در رويارويي با مصیبت

افراد برون گرا به احتمال بیشتری حمايت ديگران را جست و جو 

 کنند و در اين امر موفق هستند. مي

در عامل گشودگي نیز نتايج بدست آمده نشان دهنده آن بود که 

کند. اين يافته همسو با اين عامل اعتیاد پذيری را پیش بیني نمي

در ( 1۰8۳)( بود. خدايي 64)( و ناهمسو با 69( و )66(، )62)

اين افراد با داشتن  کند:تبیین يافته خود اين چنین بیان مي

ويژگیهايي چون خالقیت، زيبايي گرايي، انعطاف پذيری نسبت 

به تجربه و پذيرش عقايد جديد از سازگاری بیشتری 

برخوردارندبنابراين طبیعي است که اين افراد تمايل کمتری به 

(. همچنین يافته پژوهش نشان 64شته باشند )سوء مصرف مواد دا

موافق بودن به شكل منفي و معني دار اعتیاد  دهد که بعدمي

توان گفت که کند. در تبیین اين نتايج ميپذيری را پیش بیني مي

هر چه فرد کمتر خود شیفته باشد و توافق پذيری و سازگاری 

ارها و بیشتری نسبت به مسائل از خود نشان دهد و همچنین ک

امور خود را چه مثبت و چه منفي به طور کامل پذيرفته و انكار 

شوند. افراد دارای نكند کمتر به سمت مصرف مواد کشیده مي

های مثبت اجتماعي و سالمت بیشتر خصیصه توافق به سمت جنبه

  کنند.رواني سوق پیدا مي

در عامل وجداني نیز با وجدان بودن به شكل منفي و معني 

کند. اين يافته همسو تیاد پذيری دانشجويان را پیش بیني ميداراع

( معتقدند که داشتن 1889باشد. دنیو و کوپر )( مي18( و )64با )

تالش هدفمند در زندگي اهمیت بسیاری در سالمتي و شاد بودن 

فرد دارد، اين پژوهشگران دريافتند، افراد با وظیفه شناسي باال 

حیط و جامعه هستند و با تالش قادر به عملكردی مؤثر در م

شوند و با دست يابي به سالمت توأم هدفمند به اهداف نائل مي

های اجتماعي را بر خود جسماني و رواني مسیر دريافت آسیب
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در برنامه ريزی و حل مسأله فعاالنه شرکت  محدود کرده،

ها و فشار رواني از شیوه معقول و کنند و در برابر استرسمي

های کنند که توجه به اين مورد در برنامهفاده ميمناسب است

اين  رسد. نتايج اينآموزشي نوجوانان امری ضروری به نظر مي

محدود به دانشجويان دانشگاه شهید مدني آذربايجان پژوهش 

بوده و تعمیم نتايج آن به جوامع آماری ديگر بايد با احتیاط 

مه بود، صورت گیرد. ازآنجا که ابزار سنجش، فقط پرسشنا

ای متفاوت گونهپذيری نتايج آن در افرادی که بهرو تعمیمازاين

اند، ممكن است با محدوديت مواجه شود. همچنین شدهبررسي

اين پژوهش به بررسي روابط بین متغیرها پرداخته است، بنابراين 

علّي نمود. با توجه به اين های توان از اين بررسي استنباطنمي

های مشابه میان جوانان پژوهشم انجاها محدوديت

های ها و مناطق ايران برای پژوهشغیردانشگاهي، ساير دانشگاه

های آتي در اين راستا، در در پژوهششود آتي پیشنهاد مي

تأهل، و طبقه اجتماعي افراد در صورت امكان رشته تحصیلي، 

 ها مورد توجه قرار گیرد. نمونه
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 Abstract 

Introduction: Addiction is a multifaceted problem affecting many 

interpersonal and interpersonal factors. The purpose of this study was 

to predict addiction readiness based on personality traits and 

cognitive emotion 

Methods: This study was a correlational study in which 5 students (1 

male and 2 female) were selected by cluster random sampling and 

completed Identification Questionnaires for Addicts, Cognitive 

Emotion Regulation Questionnaire, Big Five Personality 

Questionnaire. Short form. Data were analyzed using descriptive 

statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics 

(stepwise regression) using SPSS v.22 statistical software. 

Results: The results showed that there was a significant correlation 

between personality traits and Cognitive emotion regulation with 

tendency to addiction, and explained Cognitive emotion regulation 

variables 0.8% and personality dimensions 4.8% of addiction 

variance. 

Conclusion: According to the findings of this study which showed 

the predictive role of personality traits and cognitive emotion 

regulation in prediction of addiction tendency, it is necessary that in 

the field of substance dependency prevention, students' education on 

basic personality traits and emotion regulation more than Notice in 

advance. 

Key words: five personality factors, emotional cognitive regulation, 

preparation for addiction 
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