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  چکیده
 توافق پذیري  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل کننده ویژگی هاي شخصیتی روان رنجور خویی و:مقدمه      

  .بر رابطه بین آمادگی به اعتیاد و هیجان خواهی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت
 205 جامعه پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود که از میان آن ها تعداد :مواد و روش ها     

اب شدند و به پرسش نامه هاي آمادگی به اعتیاد، فرم با روش نمونه گیري در دسترس انتخ)  زن112 مرد و 93(آزمودنی
 ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه داده. کوتاه پرسش نامه شخصیتی نئو و هیجان خواهی آرنت پاسخ دادند

  . تعاملی تحلیل شد
اما . ثبت معنی داري دارندداد که هیجان خواهی و آمادگی به اعتیاد رابطه مها نشان  یافته :یافته هاي پژوهش    

تحلیل رگرسیون چندگانه تعاملی، نشان داد که رابطه آمادگی به اعتیاد و هیجان خواهی فقط توسط روان رنجور خویی 
  .گردد و توافق پذیري هیچ گونه نقش تعدیل کننده گی در این رابطه نداردتعدیل می 

اي توان نتیجه گرفت روان رنجور خویی نقش تعدیل کننده می  هاي پژوهش  با توجه به یافته:گیريبحث و نتیجه    
روان (هاي فرديدر نتیجه هیجان خواهی در افراد با توجه به ویژگی . خواهی و آمادگی به اعتیاد دارددر رابطه هیجان 

  .با آمادگی به اعتیاد رابطه دارد) رنجور خویی
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 مقدمه
 ها، بیماري مداواي براي ها انسان پیش سال هزاران از     

 می استفاده داروها از روانی رنج کاهش و دردها تسکین
 آن از گردان روان داروهاي مصرف ها این میان از. کردند
 قخل گردند، می فرد روانی حاالت در تغییر موجب که جهت

 دگرگون بیرون جهان از را فرد ادراك و بخشند می بهبود را
 مورد بیشتر کاهند، می اضطراب سطح از نیز و سازند می

ی اعتیاد را چنین سازمان بهداشت جهان). 1(،است بوده توجه
حالت سرمستی مزمنی که بر اثر استفاده «: تعریف می کند

ر فرد و د) طبیعی یا مصنوعی(مکرر از مواد مخدر و محرك
خصوصیات بارز اعتیاد شامل . »جامعه اختالل ایجاد می کند

میل شدید و غیر قابل کنترل براي به دست آوردن مواد به 
هر قیمتی، ازدیاد مقدار استفاده آن به نحو تصادفی و اتکاي 

  ) 2(.شدید روانی و گاهی جسمانی به استفاده از آن مواد است
-روانی- بیماري جسمانیرا توان اعتیاد   میبه طور کلی    

هاي پیش  در شکل گیري آن زمینهدانست که اجتماعی 
توان  می ).3(،کنند اعتیادي متعددي نقش اساسی ایفا می

 .اعتیادي را آمادگی به اعتیاد نام نهاد این عوامل پیش
 عاقبت هر فرد در مورد نتیجه و آمادگی به اعتیاد، باورهاي 
 این نتیجه قائل است، قلمداد میکار و ارزشی که فرد براي 

 متغیرهاي مرتبط با با توجه به این امر توجه به .)4(،شود
گیري از اعتیاد در میان  رفتارهاي اعتیادي به منظور پیش

   .رسد به نظر میجوامع الزامی 
خواهی  یکی از متغیرهاي فردي مرتبط با اعتیاد هیجان    

 بودن باز زانمی که جهت آن از خواهی، هیجان .است
 اید،ـنم می یفـتوص را دیدـج اربـتج به نسبت شخص

. کند ایفا اعتیاد شناسی سبب در مهمی نقش تواند می
 فعالیت یک شروع براي ارثی تمایل نوعی خواهی، هیجان

 با افراد. است جدید هاي محرك به پاسخ در مشتاقانه
 حوصله، کم طلب، تنوع افرادي معموالً باال خواهی هیجان
 و ناکامی پذیرش از پاداش، ناتوان به رسیدن در تکانشی

 سوء ايمالحظه قابل شواهد). 5(،هستند ناپذیر نظم عموماً
. )6-8(،دهندمی ربط خواهی هیجان به را مواد مصرف
 اندازه براي آزمونی دادن ترتیب با 1979 سال در زاکرمن
 از افراد بین در که داد نشان شخصیتی هاي مولفه گیري
 و دارد وجود زیادي تفاوت خواهی هیجان میزان لحاظ

 از رفتاري خصوصیات بعضی با فوق مقیاس در باال نمرات
 در هاث نین چ هم.)9(،دارد رابطه مواد مصرف سوء جمله

 پرخوري، چون هایی فعالیت تداوم و شروع بین پژوهشی
 مواد مصرف سوء و الکل مصرف به جنسی، میل طلبی لذت

 .)5(،است نموده مشاهده خواهی هیجان از ییباال درجات با

هاي داخل کشور نیز رابطه هیجان خواهی و  پژوهش
طور مثال قاسمی ه ب. رفتارهاي اعتیادي را تایید کرده است

، به مقایسه هیجان خواهی در افراد معتاد )1390(و همکاران
و سالم پرداختند که نتایج نشانگر تفاوت معنی دار هیجان 

  )10(.دو گروه بودخواهی بین 
 نشان ثباتی با صورته ب مطالعات اکثراز طرف دیگر      
 بخشی عنوانه ب توانند می شخصیت هاي رگه که اند داده

 ).11(،شوند گرفته نظر در مواد مصرف سوء شناسی علت از
کننده به توان به عنوان عوامل مستعد ها را میاین متغیر

 ابعاد از یکی شخصیت .قی کرداعتیاد یا آمادگی به اعتیاد تل
 قابل و بیرونی هاي ویژگی به و است رفتار دهنده شکل
- می دیگران که ما از جنبه آن یعنی دارد، اشاره ما رؤیت
 از ناشی فردي هاي تفاوت اساس). 12(،ببینند توانند

 شناسان روان اکثر مفهوم این معناي در. است شخصیت
 هر بودن فرده ب منحصر عنوانه ب شخصیت که دارند توافق
 .)13(،شود می تلقی رفتارش و احساس تفکر، نوع در انسانی
 در کوري مک و کاستا سوي از شخصیت عاملی پنج نظریه
 بازبینی مورد 90 دهه اوایل در که شد ارائه 1980 دهه اواخر
 گرایی، برون خویی، رنجور روان عامل پنج و گرفت قرار

ه ب عاملی تحلیل وسیلهه ب جدیت و موافقت گرایی، تجربه
 هاي مؤلفه شده، انجام مطالعات طبق). 14(،آمد دست

 کننده، تعدیل و ساز زمینه متغیرهاي عنوان به شخصیت
 هاي گروه در مواد مصرف سوء دوام و شروع در مهمی نقش
کنند به طور مثال در  می ایفا جنسی و فرهنگی سنی،

ري و پژوهشی که اکبري، وطن خواه، زرگر، تیمو
انجام دادند نتایج نشانگر آن بود که ویژگی ) 1392(احمدیان

 با روان رنجور خوییشخصیتی مانند توافق پذیري و هاي 
 پژوهشگرانبه طور کلی  .)15(،آمادگی به اعتیاد رابطه دارد

 مسئله این تبیین پی در شخصیت هاي رگه بررسی با
 مواد سمت به ها آن همه نه و افراد برخی چرا که هستند
جایی که صفات شخصیتی   از آن.)15(،شوند می داده سوق

توانند  می نقش بنیادینی در تبیین رفتارهاي اعتیادي دارند
گر داشته  در رابطه اعتیاد و سایر متغیرها نقش میانجی

تواند رابطه دیگر  رت دیگر این متغیرها می به عبا.باشند
 می میان ایندر . دمتغیرها را با گرایش به اعتیاد تعدیل کنن

 عنوانه ب توافق پذیري و خویی رنجور روان تأثیر به توان
 است داده نشان مطالعات. نمود اشاره کننده تعدیل عوامل

 باالتري نمرات خویی رنجور روان مقیاس در که افرادي که
 از زا تنیدگی هاي موقعیت با مواجهه در کنند، می کسب
 گري، مالمت خود اجتناب، لقبی از منفعالنه هايراهبرد
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 واکنش جمله از فردي بین جویی ستیزه بر مبتنی هاي شیوه
 با افراد). 16(،کنند می استفاده هیجان تخلیه و خصمانه

 نفس به اعتماد با هستد افرادي ي،توافق پذیر خصوصیات
 خصیصه این که کنند می کنترل را خود پرخاشگري که باال

 با فرد مطلوب مقابله و رآییکنا رفتار به منجر شخصیتی
 و کورنور مطالعه درچنان که  هم. شد خواهد بیماري

 طور به هروئین، کنندگان مصرف سوء) 2007(نوردویک
 صفات باالي سطح با افرادي عنوانه ب را خودشان معناداري

 وجدان، بعد در چنین هم و کردند توصیف خویی رنجور روان
 کسب پایینی نمرات توافق پذیري و گرایی برون
 و دوبی مطالعات نتایجچنین  هم). 17(،کردند

 طور به مصرف سوء که داد نشان ،)2010(همکاران
 برون و شناسی وظیفه و توافق پذیري عوامل، در معناداري

 نمرات خویی رنجور روان نمرات در و پایین نمرات گرایی
 تفاوت تجربه به گشودگی در ولی. کردند کسب باال

چنین در پژوهشی که   هم).18(،نشد دهمشاه معناداري
به منظور بررسی صفات ) 1392(آزادمرزآبادي و همکاران

شخصیتی سربازان وابسته به مواد و سربازان بهنجار به عمل 
روان که در افراد وابسته به مواد  آوردند؛ نتایج نشانگر آن بود

 بیشتر و توافق پذیري و سایر ابعاد شخصیتی رنجور خویی
 تمام در تقریباً به طور کلی. )19(،ري وجود داردمثبت کمت

 سوء افراد شخصیتی رخ نیم بررسی به مربوط مطالعات
 و مثبت رابطه خویی، رنجور روان عامل بین کننده مصرف
 سوء با شناسی وظیفه و توافق پذیري عوامل بین و معنادار
 ).18(،است شده گزارش منفی دار معنی رابطه مواد، مصرف

 پژوهشی بنیان بر تکیه با حاضر پژوهش استار همین در
 تأثیرگذاري وسیع گستره به توجه با چنین هم و گسترده

 عوامل، سایر کنار در توافق پذیري و خویی رنجور روان ابعاد
 پذیرش سازي زمینه باالخص و محیط با برخورد شیوه در

 در کننده تعدیل عوامل عنوانه ب را متغیرها این اعتیاد،
 لحاظ اعتیاد، به افراد ابتالي  و خواهی هیجان با رابطه
 نقش بررسی حاضر پژوهش هدف این بر  بنا.است نموده
 در خویی رنجور روان و توافق پذیري هايمتغیر گر تعدیل
دانشجویان  در اعتیاد به آمادگی و خواهی هیجان با رابطه

   .باشد می
  هاروش  مواد و

 می ع همبستگی توصیفی و از نو حاظرطرح پژوهش    
 دانشگاه انیدانشجو هیکل را پژوهش نیا  آماريجامعه. باشد

 نیا در 91-92ی لیتحص سال در که مشهدی فردوس
 نیب از. دهد یم لیتشک بودند، لیتحص به مشغول دانشگاه
 دانشگاه نیا ارشدی کارشناس وی کارشناس مقطع انیدانشجو

ی سن دامنه. تندخاب و مورد آزمون قرار گرفت نفر ان205تعداد 
 . بودسال 22 نیانگیم با سال 40 تا 18 نیب انیدانشجو نیا

هاي  ها در این پژوهش از روش  به منظور تحلیل داده
هاي آماري همبستگی پیرسون و   آماري توصیفی و آزمون

ها   داده. استفاده شدبه روش گام به گام رگرسیون چندگانه 
هم، مورد تحلیل  نسخه شانزدSPSS به وسیله نرم افزار

ها   براي آزمون فرضیهيدار  ضمناً سطح معنی. قرار گرفتند
  .گرفته شد  در نظر05/0برابر 

  ابزار پژوهش
-NEO(شخصیت عامل پنج نامه پرسش کوتاه فرم    

FFI :(جان وسیله به و است ماده 60 نامه پرسش این،)20(، 
 اي درجه پنج طیف در سوال هر پاسخ. است شده ساخته

 می گذاري نمره موافق کامالً تا مخالف کامالً از رتلیک
 نورزگرایی، هاي  مقیاس براي کرونباخ آلفاي ضرایب. شود 

 تا 52/0 از شناسی وظیفه و توافق پذیري، تجربه برونگرایی،
 خرده دو سواالت از پژوهش این در. است بوده متغیر 87/0

. شد خواهد استفاده توافق و رنجوري روان مقیاس
 در بازآزمایی روش از را مقیاس این پایایی) 1386(ديداو
 و 71/0 ،59/0 ،82/0 ،6/0 ترتیب به آن مقیاس خرده پنح
 اهواز شهر سالم افراد نمونه در را آن سازه روایی و 66/0
  .است کرده گزارش 70/0 تا 28/0 بین
 1993 سال در مقیاس این: آرنت خواهی هیجان مقیاس    

 پنجم فرم هاي  محدودیت از ناباجت براي آرنت توسط
 تازگی به نیاز با خواهی هیجان رابطه کشف پی در زاکرمن

 این. است شده ساخته فرعی محور دو عنوان به شدت و
 تازگی به میل مقیاس خرده دو شامل و دارد گویه 20 آزمون

 بر آزمون گزاري نمره شیوه. باشد می حسی تجربه شدت و
. است) زیاد خیلی=4 ات هرگز=1(لیکرت مقیاس اساس

 پور توسط ایران در مقیاس این سنجی روان خصوصیات
 ،)1384(نریمانی و ابوالقاسمی از نقل به ،)1376(وفایی

 ضریب و 65/0 آن کرونباخ آلفاي ضریب است شده گزارش
 خواهی هیجان مقیاس با آرنت مقیاس کل همبستگی

  )21(.آمد دسته ب r=0.41 زاکرمن
 مقیاس از پژوهش این در: اعتیاد هب آمادگی مقیاس    

 و ماده 41 در) 1385(زرگر توسط که اعتیاد به آمادگی ایرانی
 به نسبت منفعل آمادگی و فعال آمادگی مقیاس خرده دو

 نامه پرسش این زرگر. شد استفاده است، شده ساخته اعتیاد
 ایرانی جامعه اجتماعی روانی هاي ویژگی به توجه با را

 بر آن گذاري نمره. است داده قرار ایابیرو مورد و تدوین
 کامالً(سه تا) مخالفم کامالً(صفر از بیوستار یک روي

 ها  ماده بیشترین فعال آمادگی عامل در. باشد  می) موافقم
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 مصرف به میل اجتماعی، ضد رفتارهاي به مربوط ترتیب به
 هیجان و افسردگی مواد، به نسبت مثبت نگرش مواد،

 بیشترین) منفعل آمادگی(دوم عامل در و باشد  می خواهی
. باشند  می افسردگی و وجود ابراز عدم به مربوط ها  ماده

 است شده محاسبه 90/0 کرونباخ آلفاي روش به آن پایایی
). 22(،شد برآورد مطلوب آن سازه روایی و مالکی روایی و

 در آن گانه دو عوامل و مقیاس این روایی و پایایی چنین هم
 مناسب بسیار نیز 1387 نعامی و نجاریان ر،زرگ پژوهش
  .است شده ارزیابی
 ي پژوهشها یافته

   هیجان متغیر همبستگی ضریب 1شماره  جدول در     

 که طور همان. است شده بیان اعتیاد به آمادگی و خواهی
 اعتیاد به آمادگی و خواهی هیجان میان شود می مشاهده

   .دارد وجود r=0.63(،  P<0.01(دار معنی اي رابطه
 و وییـخ ورـرنج روان رهايـمتغی شـنق بعد لهـمرح در    
 رابطه در کننده عدیلـت یرـمتغ نوانـع به ذیريـپ قـتواف
 رگرسیون شیوه به اعتیاد به آمادگی و خواهی هیجان بین

) 2 شماره جدول(.شدند رگرسیونی معادله وارد مراتبی سلسله
 میزان دهنده نشان امگ هر در شده وارد متغیرهاي تحلیل
 شده وارد متغیرهاي توسط اعتیاد به آمادگی تغییرات تبیین
       .اند نشده تبیین قبلی گام متغیرهاي وسیله به که است

                                                                      
               

     
 روان رنجور خویی و توافق پذیري شخصیتی ابعاد و خواهی هیجان با اعتیاد به ادگیآم ساده همبستگی ضرایب .1 شماره جدول

انحراف  میانگین مقیاس ها
 معیار

1 2 3 4 

84/24 42  اعتیاد آمادگی به   1            

96/41 هیجان خواهی  88/11  **63/0  1   

خوییرنجور روان   51/28  31/9  **554/0  **378/0  1  

   
 جدول(پیرسون ساده همبستگی ضرایب از حاصل نتایج   

 آمادگی با خواهی هیجان متغیر که، دهد می نشان) 1شماره 
 ,r=0.63(،دارد داري معنی و مثبت رابطه اعتیاد به

P<0.01( گردد می تایید پژوهش اول فرضیه رو این از .
 شـنمای 1 شماره دولـج که گونه انـهم ن،ـای بر عالوه

 رابطه خویی رنجور  روانبعد با تیادـاع به آمادگی دهد، می

 ایی رابطه توافق پذیري با ولی دارد دار معنی و مثبت
 .نگردید مشاهده

 روش از ش،ـ پژوهدوم یهـفرض بررسی ظورـمن به    
 )1986(چندگانه، به شیوه بارون و کنی رگرسیون اريـآم

 نتایج این آزمون آورده 2  شمارهدر جدول. گردید استفاده
  . تشده اس

  
 اعتیاد به آمادگی متغییر در خواهی هیجان و پذیري توافق و خویی رنجور روان تعاملی اثرات و مراتبی سلسله رگرسیون نتایج. 2 شماره جدول

 P ضریب بتا R2 گام
    یکم

 000/0 630/0 397/0 هیجان خواهی
   /.312 دوم

 000/0 549/0  روان رنجور خویی
 349/0 069/0  توافق پذیري

   500/0 سوم
 001/0 611/0  روان رنجور خویی× هیجان خواهی

134/0  توافق پذیري× هیجان خواهی  113/0 

  
 و بارون شیوه به تعاملی، چندگانه رگرسیون نتایج    

 هاي ویژگی میان از که ،می دهد نشان ،)1986(کنی
 متغیر تنها پذیري، توافق و رنجور خویی روان شخصیتی

 مالك متغیر شده تبیین واریانس توانست خویی رنجور روان
 خواهی هیجان میان رابطه و برده باال داري معنی طور به را
   R2=0.500(، P<0.01(نمایند تعدیل را اعتیاد به آمادگی و

  .گردد می تایید پژوهش دوم فرضیه این بر بنا
  گیري نتیجه و بحث

 و اهیخو هیجان بین رابطه بررسی هدف با پژوهش این    
 و پذیري توافق متغیرهاي گري تعدیل با اعتیاد به آمادگی

 مؤید پژوهش هاي یافته. گرفت صورت خویی رنجور روان
 رابطه اعتیاد به آمادگی و خواهی هیجان بین که ست اآن
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 هاي بررسی نتایج با یافته این که دارد وجود داري معنی
و ) 2003(، چاندرا و همکاران)1390(همکاران قاسمی و

 که معنا این به). 6،7،10(،باشد می) 2005(سیراکگلو و ایزین
 کسب باالتري نمرات خواهی هیجان مقیاس در که افرادي
 داشتند اعتیاد پذیرش به نسبت بیشتري آمادگی نمودند،

 تجارب باروري در که هستند هایی انسان خواه هیجان افراد
 از سرشار ها آن زندگی و بوده کنجکاو بیرون دنیاي و درونی
 جدید هاينظریه از بردن لذت طالب افراد این. است تجربه

 که افرادي با مقایسه در و هستند متعارف غیر هاي ارزش و
 احساسات کنند، می کسب پایینی نمرات شاخص این در

این افراد هیجان  عالوه بر. )25(،دارند فراوانی منفی و مثبت
راي رسیدن به سطح خواه با توجه به نظریه برانگیختگی ب

 پرخطر نیاز دارند، این امر برانگیختگی به تجارب تازه و بعضاً
 به ).25(،ها را براي سوء مصرف مواد آماده کند می تواند آن

هاي انجام شده در زمینه رابطه هیجان  بررسی طور کلی
اند که هیجان خواهی  خواهی و سوء مصرف مواد نشان داده

و ، )23(،مصرف مواد می باشدبهترین پیش بینی کننده 
برخی از مطالعات نیز هیجان خواهی را با شروع زودتر و 

 جوانان و بزرگساالن میان سطوح باالتر سوء مصرف مواد در
هاي ارائه  این با توجه به تبیین بر  بنا.)24(،در رابطه دانستند

رسد  هاي پیشین منطقی به نظر می شده و نتایج پژوهش
 هم. که هیجان خواهی با آمادگی به اعتیاد رابطه داشته باشد

چنان که نتایج این پژوهش نیز تایید کننده رابطه هیجان 
  .خواهی و آمادگی به اعتیاد است

 تحلیل نتایج پژوهش، دوم فرضیه بررسی در چنین هم    
 در خویی، نجورر روان متغیر که داد نشان حاصله رگرسیون

 نقش اعتیاد، به آمادگی و خواهی هیجان بین رابطه تبیین
هاي پیشین رابطه روان  پژوهش. کند می ایفا معناداري

بیین در ت. )17-19(،اند هدخویی و اعتیاد را نشان دا رنجور
د اذعان داشت که صفات شخصتی به طور کلی این یافته بای

نخست . از سه طریق می توانند بر سالمتی فرد اثر گذارند
ه این صفات می توانند از طریق نقش پر رنگ خود بر ک این

دوم . گذارد پیش آگهی اختالالت اثر میسبب شناسی و 
مستقیم بر توانند به طور غیر که صفات شخصیتی می این

که صفات  و سوم این. وضعیت سالمت فرد اثر گذارند
توانند بر پاسخ هاي فرد نسبت به بیماري و  شخصیتی می
نتایج پژوهش حاضر به این ). 28(،دن اثر گذاردرمان بیماري

 در رابطه هیجان روان رنجور خویینکته اشاره دارد که 
با توجه . خواهی و آمادگی به اعتیاد نقش تعدیل کننده دارد

 به عنوان روان رنجور خوییرسد که  به این یافته به نظر می
مستقیم عمده شخصیتی می تواند به طور غیریکی از صفات 

خواهی فرد بر آمادگی به اعتیاد اثر ا اثرگذاري بر هیجانو ب
 به این معنی که هیجان خواهی به طور مستقیم با .گذارد

آمادگی به اعتیاد رابطه ندارد بلکه در این رابطه متغیر 
 افرادي. ایی داردخویی نقش واسطه شخصیتی روان رنجور

 می کسب باالیی نمرات خویی رنجور روان مقیاس در که
 غیر باورهاي داراي که دارد وجود بیشتري احتمال کنند،

 باشند داشته ها تکانه کنترل در کمتري قدرت باشند، منطقی
 زا استرس شرایط و دیگران با تري ضعیفی سازش میزان و
اند  چنین مطالعات قبلی نشان داده  هم).26(،دهند نشان را

تارهاي خویی با رف جورنر که نمرات باال در مقیاس روان
پرخطر به عنوان شیوه اي براي مقابله با حاالت خلقی منفی 

این اغلب محققین از خصیصه  بر بنا. )29(،سته استبهم
خویی به عنوان عامل مهیاساز و مستعدکننده  روان رنجور

-براي انجام رفتارهاي پرخطر از جمله اعتیاد یاد کرده
ن داد که ف دیگر یافته هاي این پژوهش نشااز طر. )27(،اند

 و خواهی هیجان بین رابطه تبیین در توافق پذیري متغیر
 کند، ایفا نتوانست را کنندگی تعدیل نقش اعتیاد به آمادگی

توافق  نقش نتوانست رگرسیون تحلیل نتایج دیگر عبارت به
 و خواهی هیجان رابطه بینی پیش خصوص در را پذیري
این  بر  بنا.کند بینی پیش معناداري نحو به اعتیاد به آمادگی

هیجان خواهی و آمادگی به اعتیاد بدون توجه به متغیر 
 که فردي ،یکل طور به.  با یکدیگر رابطه دارندتوافق پذیري

 نوع اساساً آورد می دسته ب باالیی نمرات مقیاس این در
 و کند می همدردي احساس دیگران با که است دوست
 او با نیز دیگران هک دارد اعتقاد و است آنان به کمک مشتاق
 به شاخص، این که رسد می نظر به. دارند را رابطه همین
 سوق بیشتر روان سالمت و اجتماعی مثبت هاي جنبه سمت

 هاي تعارض به فرد واکنش با مقیاس این چنین هم .دارد
 توانند می باال نمرات با افراد. است ارتباط در فردي بین

این  بر  بنا).25(،مایندن کنترل خوبی به را خود پرخاشگري
این متغیر بیشتر به صورت مستقیم با سالمت روان رابطه 

بدین معنی که . دارد تا رابطه معکوس با فقدان سالمت روان
بینی  تواند سالمت روان را پیش افزایش توافق پذیري می

تواند پیش بینی کننده فقدان   نمی کاهش آن الزاماًاماکند 
  .سالمت روان باشد

هاي پژوهش حاضر هیجان  طور کلی با توجه به یافتهه ب    
خواهی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان رابطه دارد که این 

دهنده اهمیت هیجان خواهی به عنوان  امر می تواند نشان
چنین یافته ها نشان  هم. پیش بین رفتارهاي اعتیادي باشد

د توسط روان داد که رابطه هیجان خواهی و آمادگی به اعتیا
 بر بنا.  تعدیل می گرددتوافق پذیريرنجور خویی، اما نه 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               5 / 7

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1337-en.html


 محمد وطن خواه و همکاران-...و نقش تعدیل گر ویژگی هاي شخصیتی روان  اعتیاد به آمادگی و خواهی هیجان رابطه

 69

هاي رفتارهاي اعتیادي الزم است  بین این در تعیین پیش
 مورد روان رنجور خوییکه عوامل شخصیتی و فردي مانند 

- ها می به طور کلی با توجه به این یافته .توجه قرار گیرد
 هاي بیماري سایر مانند توان اظهار داشت که بیماري اعتیاد

 فرد هر در که گیرد می سرچشمه عامل چندین از روانی
 داشته شرکت بیشتر ها آن از خاصی گروه است ممکن

 عوامل از یکی تنها اعتیاد درمان در اگر، این بر بنا. دباشن
   احتمال شود، پوشی چشم عوامل سایر از و گیرد قرار مدنظر

  
  .یافت خواهد کاهش شدت به درمان در موفقیت

 اتها و پیشنهاد محدودیت
  مونه به صورت هاي پژوهش این است که ن از محدودیت    

چنین جامعه آماري این پژوهش   هم.در دسترس انتخاب شد
 که این امر بودشامل دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد 

این  بر بنا. می تواند تعمیم پذیري یافته ها را کاهش دهد
د که پژوهش هاي دیگري در این زمینه در پیشنهاد می شو

 پژوهش این هاي  یافته. شهرهاي بزرگ کشور انجام شود
 عوامل و اعتیاد از تر  روشن درك موجب تواند  می

. کند کمک بیماري این شناخت به و شده آن مستعدکننده
 پیشگیري، زمینه در ها  یافته این از است، امید این بر عالوه
 جوانان در خصوص به مخدر مواد به اعتیاد بازتوانی و درمان

 .شود استفاده
   سپاسگزاري

از کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد که در انجام     
 .این پژوهش ما را یاري کردند کمال تشکر را می نماییم
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Abstract  

  

Introduction:  Purpose of this study was to 
study the mediating role of neuroticism and 
agreeableness in relationship between se-
nsation seeking and addiction potential in 
students. 
 

Materials & Methods: Population of the 
study included 205 students (93 males and 
112 females) of Firdausi Mashhad Univ-
ersity that were selected randomly through 
available sampling method. Subjects com-
pleted sensation seeking, NEO-FFI and pre-
addiction questionnaires. Data was analy-
zed with Person correlation and interact-
tional multiple regression tests. 
 

 Findings: The results showed that there  
was a positive significant relationship betw-
een sensation seeking and pre-addiction. 
But result of interactional multiple regret-
ssion showed that only the neuroticism had 
a mediating role in relationship between 
sensation seeking and pre-addiction. 
 

Discussion & Conclusion: According to 
result, neuroticism has a mediating role in 
relationship of sensation seeking and addic-
tion potential. So that, sensation seeking 
correlates with addiction potential based on 
the personal trait (neuroticism). 
 

Keywords: Addiction potential, sensation 
seeking, neuroticism, agreeableness 
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