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  در یهاول ناسازگار هایطرحواره و شناختیروان بنیادین نیازهای شخصیت، منش و سرشت هایرگه نقش

 اعتیاد بهپذیری آسیب بینیپیش
 

 2انباردان ناصری حسین ،1حشمتی رسول ،1پورشریفی حمید ،1خیرالدین باباپور جلیل
 

 چكيده

 گرفته قرارزیادی  وجهت مورداخیر  دو دهههم در  زای استفاده از آنی آسیبهاشکلدیل شده، اما های اجتماعی به یک رفتار مدرن طبیعی تبامروزه استفاده از شبکه :زمینه و هدف

 اعتیاد به پذیریآسیب بینیپیش در اولیه ناسازگار هایطرحواره شناختی وروان بنیادین نیازهای شخصیت، منش و سرشت هایرگه است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش

 .در قالب روابط ساختاری بود

در  ایجان شرقی کهیان استان آذربدانشگاه فرهنگ پسر مقطع کارشناسی و دانشجویان دختر کلیه آن را آماری و جامعه مقطعی بود -توصیفی این مطالعه از نوع ها:مواد و روش

ی اطبقهیری گمونهنی مختلف تحصیلی بود، روش هارشتهبا توجه به این که جامعه آماری شامل جنسیت و . داد بودند، تشکیل تحصیل مشغول به 1395-96اول سال تحصیلی  سالیمن

 Cloninger (Temperament and Character Inventoryنامه سرشت و منش پرسشها با استفاده از را شامل شد. داده نفر از دانشجویان 280با انتساب بهینه در نظر گرفته شد که 

آوری اعتیاد جمع به پذیریآسیب نامهو پرسش( YSQ-75 ای Young Schema Questionnaire) Youngنامه طرحواره پرسششناختی، روان نیازهای بنیادین نامه، پرسش(TCI ای

 .و تحلیل قرار گرفتیه تجزمورد  LISRELو  SPSS افزارنرم ی آمار توصیفی و استنباطی درهاروشگردید و با استفاده از 

 قادر بودند ساختاری روابط البق های ناسازگار اولیه درشناختی و طرحوارههای سرشت و منش شخصیت، نیازهای بنیادین روانمدل ساختاری، رگههای بر اساس یافته ها:یافته

 .نمایند تبیین و بینیپیش مختلف مسیرهای در پذیری به اعتیاد راآسیب

های اصالح مداخله های مداخله مناسب یاهای بالینی با هدف طراحی مدلتوجه به این متغیرها طی کارآزمایی دانشجویان، شناختیوضعیت روانبه منظور بهبود  گیري:نتیجه

 .سودمند خواهد بود ،موجود

 ، رفتارهای اعتیادیمنش، انگیزش، سرشت هاي کلیدي:واژه

 

 و شناختیروان ینبنیاد نیازهای شخصیت، منش و سرشت هایرگه نقش .انباردان حسین ناصری حشمتی رسول، پورشریفی حمید، خیرالدین جلیل، باباپور ارجاع:

 143-150(: 2) 16؛ 1397 مجله تحقیقات علوم رفتاری. اعتیاد بهپذیری آسیب بینیپیش در اولیه ناسازگار هایطرحواره

 15/4/1397تاریخ چاپ:  7/2/1397 پذیرش مقاله: 3/12/1396 مقاله: دریافت

 

 مقدمه
هاای ین آسای سوء مصرف و اعتیاد به مواد تغییر دهنده خلق و رفتار، از باارزتر

 تواند بنیاان زنادگی فاردی، خاانوادگی،میروانی و اجتماعی است که به راحتی 
 رفمصا فارد این کاه از (. قبل1اجتماعی و فرهنگی یک کشور را سست کند )

 افکاار، رفتاار، گیریماوازات شاکل باه و رشد دوران طی در کند، شروع مواد را
. شاودمی آن فاراه  پیدایش زمینه شخصیتی، خصوصیات و زندگی شیوه عقاید،

 و آماادگی زمیناه آورد، روی مواد به مصرف فرد این که از قبل دیگر، عبارت به
 (.2ت )اس مطرح اعتیاد به پذیریآسی  عنوان تحت که شودمی ایجاد آن

 ماواد از در واقع، خصوصیات شخصیتی معتادان به مواد مخدر تنهاا ناشای

 شخصایتی و روانی هاینارسایی دارای از اعتیاد معتادان قبل نیست، بلکه مخدر

 شاده و تشادید ظااهر تریمخرب صورت به اعتیاد از پس که اندای بودهعدیده

 رابطاه اصال در بلکاه مخادر نیسات، فقط مواد معتادان است. بنابراین، مشکل

افاراد  از برخی شخصیتی ساختمان است و اعتیاد مطرح وها آن شخصیت متقابل
 (.3است ) دیگران از مساعدتر اعتیاد پذیرش برای

 در شاناختیسب  مها  عوامال از شخصایتی هاایاساا،، ویگگیبر این 

های بسیاری نشان (. نتایج پگوهش4) باشدپذیری افراد نسبت به اعتیاد میآسی 
داری بین عوامل شخصایتی و گارایش باه داده است که ارتباط مستقی  و معنی

 هبا گرایش بینیپیش بررسی (. محرابی و همکاران به5مصرف مواد وجود دارد )
 دختار دانشاجویان در میان هارسانه و خواهیهیجان بر اسا، پرخطر رفتارهای
 پرخطار، رفتارهاای باه گرایش کننده برایبینیپیش و مؤثر متغیر یک. پرداختند
در تحقیاق  Romer و Dunlop .(6بود ) بازداری عدم حیطه در خواهیهیجان
 به میل که است مهمی عامل بازداری، عدم و خواهیهیجان که دادند نشان خود

 مقاله پژوهشی
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 طریاق از آنی لذات به رسیدن برای را فرد موانع و بخشدمی شدت را خطرجویی
و  Shuper (.7دهاد )می کااهش موجود عقالنی و اجتماعی موانع از نظر صرف

 سااط  کااه از افاارادی گیری کردنااد،نیااز در مطالعااه خااود نتیجااههمکاااران 

 قرار اعتیاد به گرایش معرض در بیشتر برخوردار هستند، باالتری خواهیهیجان

 (.8دارند )
های شخصیتی مهمی که نقش اساسی در بروز اعتیااد دارد، از جمله ویگگی

بخش زیساتی و ارثای شخصایت سرشت  (.9باشد )های سرشت و منش میرگه
های شد و در طول زمان و موقعیتبااست که از لحاظ کارکردی سازمان یافته می

سازی، تداوم و های مستقل از ه  برای فعالی دارد و از سامانهمختلف، ثبات نسب
هاای معینای از محارش تشاکیل شاده اسات. بازداری رفتار در پاسا  باه گروه

دانناد. نظاام ارزشای، را بخاش محایط سااخته شخصایت میمانش همچنین، 
ها، اهداف، فرایندهای شناختی عالی همچون انتزاع، استدالل، تفسیرهای نگرش
و غیر کالمی، زبان و... با منش در ارتباط هستند. منش حتی تعارض بین کالمی 

شود. بار کند و منجر  یکپارچگی شخصیت میابعاد مختلف سرشت را تنظی  می
تحلیلگاری و مانش همین اسا، است که سرشت مشابه مفهاوم نهااد در روان

 (.10باشد )مشابه مفهوم خود و فراخود می

 ، ابعااااد سرشااات شاااامل نوجاااویی Kloningerبااار اساااا، دیااادگاه 
(Seeking novelهاای جدیاد و ساز رفتاری در پاس  باه محرش( )عامل فعال

( Harm avoidanceهای پاداش و رهاایی از تنبیاه(، آسای  پرهیازی )نشانه
های محارش آزارناده(، پااداش وابساتگی )بازداری رفتاری در پاسا  باه نشاانه

(Reward dependenceدی در تاداوم پاسا  پاس از قطاع های فار( )تفاوت
باشند و ابعاد ( )عامل حفظ و پایداری رفتار( میPersistenceپاداش( و پشتکار )

( )کارکردهاای اجرایای مانناد Self-directionمنش نیز شامل خاودراهبردی )
( )دیادگاه فارد Cooperativeهدفمندی، امیادواری و توانمنادی(، همکااری )

پذیری شناسی و جامعهنیای پیرامون و مهربانی، وظیفهاش با ددرباره خود و رابطه
پنداشاات از خااود بااه عنااوان ( )Self-transcendenceاساات( و خااودفراروی )

(. در 9) باشاد( میبخشی از جهان و هر چیزی جزیی از یک کل یکپارچه اسات
 (9-13های مختلفی ارتباط بین اعتیاد و ابعاد سرشت و منش بررسی شده )پگوهش

پذیری به اعتیاد مورد بررسی و با این وجود، رابطه متغیر سرشت و منش با آسی 
بسیار کمی قرار گرفته است. بنابراین، یکی از اهداف مطالعه حاضر، بررسی نقش 

 بینی اعتیادپذیری بود.های سرشت و منش در پیشرگه

ی پذیری باه اعتیااد نقاش دارد، نیازهاایکی دیگر از عواملی که در آسای 
 هاواژه نیااز اغلا  بارای اشااره باه خواسات(. 14شناختی اسات )بنیادین روان

(Wants)( امیال ،Desiresو یا انگیزه )( هایMotives هشیار فارد باه کاار )
 نیازهاا از کاه هااییتعریف بیشتر نیستند. ایستا و ساکن هایسازه نیازها رود.می

 دارد قارار محققانی فکری و نظری چارچوب تأثیر تحت زیادی حد تا دارد، وجود
 هایبنادیطبقه نیازهاا از که است طبیعی پردازند. بنابراین،می آن مطالعه به که

 انساان نیازهای به که هایینظریه از یکی میان، این در. باشد داشته وجود زیادی
 Glasser توساط انتخااب نظریاه. باشادمی «انتخااب نظریاه» پرداخته اسات،

 نیازهاا ایان. است شده تأکید انسان اساسی نیاز پنج بر آن در و گردید ریزیپایه
 اساسای پنج نیااز این. ندباشیکدیگر می با همخوان و پویا شمول، جهان درونی،
نظریااه  Maslow(. 15و تفااری  اساات ) آزادی قاادرت، عشااق، بقااا، شااامل
 1943در ساال را « هاای انسااننظریه انگیزه»عنوان  تحتشناسی خود را روان
 باه را نیازهای آدمیو  مورد نیازهای اساسی انسان استدر  وی نظریه. ه کردیارا

پذیری، و تعلق محبت نیازهای، امنیتی نیازهای، فیزیولوژیک نیازهای»پنج طبقه 
در ساال  Hochreichو  Rotter(. 16) کنادتقسی  می« خودشکوفایی، احترام
نیز شش طبقه نیازهای کلی را معرفی کردند که جامع نیسات، اماا اغلا   1975

مقام، نیاز به تسلط، نیاز به  -دهد و شامل نیاز به تأییدنیازهای مه  انسان را نشان می
 (.16باشد )وابستگی، نیاز به عشق و محبت می -استقالل، نیاز به محافظت

رسد در گرایش به اعتیااد شناختی مه  دیگر که به نظر مییک متغیر روان
هاا الگوهاای طرحواره (.17های ناسازگار اولیه است )نقش داشته باشد، طرحواره

و در  یابنادمیکه طی دوران کودکی و نوجوانی رشاد  هستندهیجانی و شناختی 
ای پردازش ها به عنوان الگوهایی برمانند. این طرحوارهطول زندگی فرد ثابت می

هاای . در واقاع، طرحوارهشاوندبه کار گرفتاه می در تمام زندگی تجربیات بعدی
ترین سط  ساختارهای شناختی هستند که خود را در رابطه ناسازگار اولیه، عمیق

و همکاران با انجام تحقیقی، به  Tsai(. 18دهند )با محیط و سایر افراد نشان می
ه اینترنت در گروهی از دانشجویان پرداختناد و شناسایی عوامل خطرزای اعتیاد ب

ردند که عوامال خطارزای اعتیااد باه اینترنات شاامل اشاکال در گیری کنتیجه
(. با توجه باه ایان 17باشد )های شخصیتی نوروتیک میسالمت روانی و ویگگی
هایی که در طی دوران اولیه زنادگی در ها به ویگه طرحوارهکه برخی از طرحواره

گیرناد، ممکان اسات های ناخوشایند و نامطلوب کودکی شکل مینتیجه تجربه
(؛ بنابراین، به نظار 19هسته مرکزی اختالالت دیرپای محور یک را تشکیل دهند )

 اشته باشد.های ناسازگار اولیه در گرایش به اعتیاد نیز نقش درسد که طرحوارهمی
در مجموع، با توجه به آنچه که گفته شاد و باا توجاه باه بررسای پیشاینه 

 هایرگاه های انجام شده، هدف از انجام مطالعه حاضار، بررسای نقاشپگوهش
ناسازگار  هایطرحواره شناختی وروان بنیادین نیازهای شخصیت، منش و سرشت
پسار مقطااع  و دختاار اعتیاااد دانشاجویان باه پذیریآساای  بینایپیش در اولیاه

 .بود دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی کارشناسی

 

 هاو روش مواد
مقطعی بود. جامعه  -توصیفی این تحقیق مبتنی بر برخی اهداف بنیادی و از نوع

دانشاگاه فرهنگیاان  پسار مقطاع کارشناسای و دانشجویان دختر کلیه راآماری 

 اول ساال تحصایلی  ساالی در ناستان آذربایجاان شارقی تشاکیل دادناد کاه 

ی با انتساب بهیناه اطبقهها به روش تحصیل بودند. نمونه به مشغول 96-1395

 Stevensو  Pituchاساا، دیادگاه انتخاب شدند. برای تعیین حج  نمونه بر 
 15تاا  5تواناد باین یابی سااختاری می، حج  نمونه آماری در روش مادل(20)

گیری تعیین گردد و با توجه به این کاه حاداقل مشاهده به ازای هر متغیر اندازه

محاسابه  متغیرهاابار اساا، در مدل معاادالت سااختاری مناس  حج  نمونه 

رهاای پاگوهش، های متغیها و مؤلفه؛ بنابراین، با در نظر گرفتن شاخصشودمی

 15-20حج  نمونه به این روش تعیین شد که با توجه به حج  جامعه و رابطاه 

× I  =Nدر هااآوری دادهنفر به دست آمد. ابزارهاای جماع 280ها ، تعداد نمونه 

 .است آمده تفصیل به ادامه

  Cloninger مششششششنش و سرشششششششت نامهپرسششششششش
(Temperament and Character Inventory  یششاTCI:) ایاان 

 مشاکالت از بسایاری بارای تواندمی پزشکیروان بالینی کارهای در نامهپرسش
قارار  مورد اساتفاده زیادی تحقیقات در تاکنون و باشد مؤثر و راهگشا تشخیصی

 سرشتی شاامل مقیا، چهار) مقیا، هفت دارای TCI نامهپرسش. است گرفته
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 منشای شاامل مقیا، سه و پشتکار و وابستگی پاداش پرهیزی، آسی  نوجویی،
 باه کاه باشادمی ساؤال 125 و اسات( خاودفراروی و همکاری خودهدایتگری،

 پایاایی ضاری (. 21) شودمی تکمیل خیر یا بلی هایپاس  با خودسنجی صورت
 پرهیازی، آسای  نوجاویی، بارای باازآزمون روش باه ایرانی جامعه در ابزار این

، 96/0خودفراروی باه ترتیا   و خودراهبری همکاری پشتکار، وابستگی، پاداش
 (.22) به دست آمد 86/0 و 85/0، 95/0، 76/0، 91/0، 91/0

مقیا، بارای اولاین  این :شناختیروان نیازهای بنیادین نامهپرسش

ماورد باازبینی قارار  2006و در ساال  شاد ساخته 2000 سال در Deci توسط بار
 دیگر با ارتباط و شایستگی خودمختاری، نیازهای از حمایت احسا، میزان گرفت و
 اساا، بار که تشکیل شده است ماده 21 از مذکور مقیا،. سنجدمی را هاآزمودنی
 بار روی ایاران در مقیاا، ایان. شودمی بندیدرجه لیکرت ایدرجههفت  مقیا،
 طوری به ؛شدابمی برخوردار مطلوبی پایایی و روایی از و اجرا شده ایرانی هاینمونه
 (.23)گزارش شده است  79/0 تا 74/0 بین آن Cronbach's alphaضری   که

 Young (Young Schema Questionnaireنامه طرحواره پرسش
ی دهخاودگزارشمقیاا،  به صاورتنامه پرسشاین  فرم کوتاه :(YSQ-75یا 

(. این 19) تهیه شده است خرده مقیا، 15که جهت ارزیابی  باشدمی سؤالی 75
 ،اعتماادی/ بادرفتاریرهاشدگی، بی، محرومیت هیجانی خرده مقیا، شامل 15

، کفااایتیوابسااتگی/ باای شکساات، ،نقااص/ شاارم ،اناازوای اجتماااعی/ بیگااانگی
، باازداری هیجاانی ،ایثاار، اطاعات ،گرفتار، برابر ضرر و بیماری پذیری درآسی 

. هار اسات ضباطی ناکافیداری/ خودانخویشتنو استحقاق، معیارهای سرسختانه
 6غلط تا  = کامالْ 1) بندی خواهد شدای درجهگزینهشش  مقیا، بر اسا،آیت  
در باشد، آن طرحواره  3چنانچه نمره هر خرده مقیا، باالتر از درست(.  کامالً= 

(. پایااایی ایاان مقیااا، بااا محاساابه ضااری  24ناکارامااد خواهااد بااود )فاارد 
Cronbach's alpha ،94  درصد گزارش شده اسات. همچناین، پایاایی آن باا 

درصااد و در  96تااا  94گویااه در مطالعااات متعاادد در مقیااا، کلاای بااین  75
  (.19درصد به دست آمده است ) 93تا  62ها بین زیرمقیا،

برای اولین باار  نامهپرسش این :اعتیاد به پذیریآسیب نامهپرسش

 الاهبقیه پزشاکی علاوم دانشاگاه رفتااری علوم تحقیقات مرکز در توسط انیسی
 درماندگی، نگارش احسا، و افسردگی» عامل چهار و سؤال 75 شد و ازساخته 
. تشکیل شده اسات «خواهیهیجان دیگران و از تر، و مواد، اضطراب به مثبت
. آمددستبه  Cronbach's alpha ،97/0 ضری  استفاده از با آزمون این اعتبار
 و اضاطراب افساردگی، مقیا، با آن همبستگی این مقیا،، روایی بررسی برای

 .(24)است  شدهگزارش  مناس  Zuckerman خواهیهیجان و استر،
شیوه اجرای پگوهش حاضر به این صورت بود که پاس از کسا  مجاوز از 

های پسرانه و دخترانه دانشگاه فرهنگیان مراجع شاد صالح، به پردیسمراکز ذی
هاا و تصادفی نمونه آماری، پگوهشگر ضامن حضاور در کال، و پس از انتخاب

سازی دانشاجویان در ماورد اهمیات و اهاداف پاگوهش و نحاوه تکمیال توجیه
ها، باه نامهها و ایجاد انگیزه الزم برای تکمیل دقیق و صحی  پرسشنامهپرسش
توصاایفی  آماااربااا اسااتفاده از  هاااهااای الزم اقاادام نمااود. دادهآوری دادهجمااع

 یابی اسااتنباطی بااا روش ماادل آمااارو  (ی مرکاازی و پراکناادگیهاشاااخص)
  21نساااااااخه  SPSSهاااااااای افزارنرم در معاااااااادالت سااااااااختاری

(version 21, IBM Corporation, Armonk, NY ) وLISREL  مورد
 .و تحلیل قرار گرفتیه تجز

 هایافته
 ارایه شده است. 1میانگین متغیرهای پگوهش در جدول 

 
 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش. 1جدول 

متغیر 
 نهفته

 فراوانی نشانگر
 ±میانگین 

 انحراف معیار
 واریانس

سرشااااات و 
 منش

 34/13 91/7 ± 65/3 369 نوجویی
 90/21 99/9 ± 68/4 369 آسی  پرهیزی
 22/16 33/17 ± 02/4 369 همکاری
 20/39 02/14 ± 26/6 369 خودراهبری

نیازهااااااای 
 بنیادین

 79/76 77/30 ± 76/8 369 خودمختاری
 14/34 51/27 ± 84/5 369 شایستگی
 46/74 35/38 ± 62/8 369 ارتباط

های طرحواره
 ناسازگار

 92/41 03/13 ± 47/6 369 محرومیت
 37/26 68/11 ± 13/5 369 رهاشدگی
 93/22 15/11 ± 79/4 369 انزوا

 03/23 78/11 ± 79/4 369 نقص/ شرم
 32/25 59/11 ± 03/5 369 شکست
 41/22 28/12 ± 73/4 369 استحقاق
 14/34 04/15 ± 84/5 369 داریخویشتن

پذیری آساای 
 به اعتیاد

 89/358 09/33 ± 94/18 369 افسردگی
 29/74 43/7 ± 62/8 369 نگرش مثبت
 67/124 56/19 ± 16/11 369 اضطراب

 45/30 29/13 ± 51/5 369 هیجان منفی

 
گیری های برازش مقادیر آماری به دست آماده محقاق را در تصامی شاخص

های بارازش از کنناد. بررسای شااخصتر یااری مینسبت به انتخاب مدل مناس 
های برازش زیادی وجود دارد و نماید. شاخصاستانداردهای پذیرفته شده پیروی می

تر باشد، نشان دهناده کاست که هرچه مقدار آن به صفر نزدی 2χها ترین آنایپایه
تحت تأثیر حج  نموناه قارار دارد، باا  2χجا که مقدار برازش بهتر مدل است. از آن

توان به نتایج مطلوب دسات یافات. در نتیجاه، در کناار ایان اتکا صرف بر آن نمی
شاود کاه از آن ها استفاده میهای دیگری نیز برای برازش مدلشاخص از شاخص

 Root mean squareه خطای میانگین مجذورات تقری  )ریش توان بهجمله می

error of approximation  یااااRMSEA شااااخص بااارازش تطبیقااای ،)
(Comparative fit index  یاااCFI شاااخص باارازش ،)Tucker-Lewis 
(Tucker-Lewis index  یاTLI( شاخص بارازش نارم شاده ،)Normal fit 

index  یاااااااااااNFI شاااااااااااخص باااااااااارازش افزایشاااااااااای ،) 
(Incremental fit index  یاااااIFI و شاااااخص باااارازش نساااابی ) 
(Relative fit index  یاRFI.برای ارزیابی مدل اشاره کرد )  باه منظاور ساپس

زا واریانس تبیاین شاده متغیرهاای مکناون درونبرازش کلی مدل مورد مطالعه، از 
(2r  ضااااری ،)2Qمانااااده اسااااتاندارد شااااده ، میااااانگین مربعااااات باقی 
(Standardized root mean square residual  یاSRMR و شاخص کلی )

 به دست آمد.  91/0و  09/0، 48/0، 78/0برازش استفاده شد که به ترتی  مقادیر 
های برازش مادل در ایان دار که یکی از شاخصعالوه بر ضرای  مسیر معنی

ن داد کاه های برازش مدل ساختار نشاانوع معادالت ساختاری است، سایر شاخص
پذیری باه اعتیااد را تبیاین درصاد واریاانس آسای  78باین متغیرهای نهفته پیش
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بندی ضری  تعیین کاه طباق آن مقاادیر ضاری  تبیاین کنند. با توجه به طبقهمی
به عنوان ضعیف در نظر  19/0به عنوان متوسط و  33/0به عنوان باال،  67/0باالی 

ا توجه به این شاخص برازش خوبی دارد. (، مدل اصالح شده ب24گرفته شده است )
بینای دهد که مدل مورد مطالعه، توانایی پیشمثبت نشان می 2Qهمچنین، ضری  

منفای نشاانگر عادم  2Qزا را دارد )ضارای  نشانگرهای متغیرهاای مکناون درون
نیز که برای برازش نسبی مدل پگوهشگر  SRMR(. شاخص باشدبرازش مدل می

های مشااهده شاده و معیاری از تفاوت بین ماتریکس همبساتگی، باشدمناس  می
( یاا 24) 8/0های مدل است و وقتای کاه مقادار آن کمتار از ماتریکس همبستگی

که در مطالعه حاضار  دهد( باشد برازش تقریبی مدل را نشان می25) 10/0کمتر از 
، شااخص در دامنه مطلوب قرار داشت و بیانگر برازش مطلوب مدل است. در نهایت

بود و نشاان دهناده بارازش  90/0برازش کلی مدل ساختاری نیز در دامنه باالتر از 
های فوق، مدل اصالح شده مطالعه حاضار از مدل اصالح شده است. طبق شاخص

 نظر برازش در وضعیت مطلوبی قرار گرفت. 
های پگوهش، اقدام به آزمون مدل ساختاری برای بررسی سؤاالت و فرضیه

 شد که بدین منظور از ضرای  مسیر، واریاانس تبیاین شاده متغیرهاای مکناون 
استفاده گردید. نتایج مربوط به مدل ساختاری نخسات باه  2Qزا و ضری  درون

های مربوط نشان داده شد. سپس به بررسی شاخص 1صورت گرافیکی در شکل 

، اثرات مساتقی ، غیار 2Q  واریانس تبیین شده، ضری  به ضرای  مسیر، ضرای
ها مستقی  و اثر کلی پرداخته شد و در مرحله بعد، به هر یک از سؤاالت و فرضیه

 .پاس  داده شد. در بخش آخر نیز به برازش کلی مدل پرداخته شد
پذیری نشان داد که ضری  تأثیر مسیر سرشت به آسای  1های شکل یافته

دار باود. معنی P < 01/0اما در سط   باشد،( می10/0نسبت پایین )به اعتیاد به 
دهد که با افزایش نمره سرشات دانشاجویان ماورد بررسای، این یافته نشان می

یابد؛ یعنی هرچه افراد آسای  پرهیزتار و ها نیز افزایش میپذیری آننمره آسی 
ب و افساردگی، پذیری )یعنی داشتن اضطرادارای نوجویی بیشتری باشند، آسی 

 خواهی و نگرش مثبت نسبت به اعتیاد( بیشتری خواهند داشت.هیجان
همچنااین، نتااایج حاااکی از آن بااود کااه ضااری  تااأثیر مساایر ماانش بااه 

؛ بادین باشاددار میمعنای P < 01/0و در سط   -35/0پذیری به اعتیاد، آسی 
و  پذیری باه اعتیااد ارتبااط منفایمعنی که مؤلفاه مانش شخصایت باا آسای 

پذیر کاردن دانشاجویان باه داری داشت و منش نقش معکوسی در آسای معنی
به طوری که دانشاجویانی کاه نمارات بااالتر در ایان ساازه  کند؛اعتیاد ایفا می

شخصیتی کس  کردند و دارای سطوح باالتری از همکاری و خودراهبری بودند، 
 و شوندمواد می خواهی و نگرش مثبت بهکمتر دچار افسردگی، اضطراب، هیجان
 گیرند.بنابراین، کمتر در معرض اعتیاد قرار می

 

 
 مدل اصالح شده 2r. ضرایب مسیر و 1شکل 
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 پذیری باه اعتیاادهای مربوط به رابطه بین نیازهای بنیادین با آسی یافته

پذیری باه اعتیااد، نشان داد که ضری  تأثیر مسیر نیازهاای بنیاادین باه آسای 

دار بود؛ به این معنی که نیازهای بنیادین باا معنی P < 01/0و در سط   -25/0

شت و نمرات باال در نیازهاای داری داپذیری به اعتیاد رابطه منفی و معنیآسی 

پذیری به اعتیاد در باین دانشاجویان گردیاد. در بنیادین، منجر به کاهش آسی 

تر )مثل نیاز به شایستگی( در بین دانشجویان، واقع، داشتن نیازهای بنیادی قوی

خواهی و نگارش منجر به کاهش عواملی همچون اضطراب و افسردگی، هیجان

 شود.میمثبت نسبت به اعتیاد 

های باه دسات آماده، ضاری  تاأثیر مسایر طرحاواره بار بر اسا، یافتاه

دار بود؛ به ایان معنای معنی P < 01/0و در سط   30/0پذیری به اعتیاد، آسی 

داری پذیری به اعتیااد رابطاه مثبات و معنایهای ناسازگار با آسی که طرحواره

پذیری باه افزایش آسی  های ناسازگار، منجر بهداشت و نمرات باال در طرحواره

های ناسازگار دانشجویان منجر شود؛ یعنی طرحوارهاعتیاد در بین دانشجویان می

خواهی و نگارش مثبات به افزایش عواملی مانند اضطراب و افسردگی، هیجاان

 گردد.نسبت به اعتیاد می

 

 گیریبحث و نتیجه
نیازهای بنیاادین منش،  رابطه متغیرهای سرشت و مطالعه حاضر با هدف بررسی

پذیری به اعتیاد انجاام شاد. ناسازگار اولیه با آسی  هایشناختی و طرحوارهروان
 باا یتلفاه سرشات شخصاؤمنتایج بررسی اولین فرضیه پگوهش نشان داد کاه 

بیناای در پیشداشاات و سرشاات  یداریرابطااه معناا یاااداعت پذیری بااهآساای 
فراد دارای نوجویی بیشتری باشند، پذیری به اعتیاد نقش دارد؛ یعنی هرچه اآسی 
خواهی و نگرش مثبت نسبت پذیری )داشتن اضطراب و افسردگی، هیجانآسی 

به اعتیاد( بیشتری خواهند داشت. این یافته با نتایج تحقیقات محرابی و همکاران 
(6)، Dunlop و Romer (7 )و Reed همسااااو بااااود.  (26) و همکاااااران

 شادت را خطرجویی به میل که است مهمی عامل بازداری عدم و خواهیهیجان
 مواناع از نظر صرف طریق از آنی لذات به رسیدن برای را فرد موانع و بخشدمی

 تفکار باا شااید باازداری عادم ایان. دهدمی کاهش موجود عقالنی و اجتماعی
 ایان انجام اجتماعی و فردی منفی پیامدهای انگاشتن نادیده و ترضعیف پیامدی
 ،(27)و همکااران  این یافته با نتایج مطالعات حسینیان .است همراه رفتارها گونه

باه طاور مطابقات داشات.  (8و همکاران ) Shuper و( 28)اسکندری و حلمی 
 ساط  دلیل به خواههیجان افراد توان بیان نمود کهکلی، در تبیین این یافته می

 بااا برخااورد هنگااام در باااال تکانشااگری و پااذیریتحریک و پااایین اضااطراب
 به بیشتر و کنندمی بینیپیش کمتر را آن خطرات افیونی، مواد مانند هاییمحرش
 .دارند تمایل آن مصرف به گرایش سمت

 بااالتر، نوجویی علت به مخدر مواد به معتادان که نمود بیان توانمی بنابراین،
 باا را شدید هیجانات و اجتماعی مشکالت و کنندمی تجربه را عصبانیت و اضطراب
 افاراد کاه گفات توانمی نیز یافته این تبیین در. نمایندمی تنظی  ناپخته هایروش
 در و باشاندمی نااتوان خاود کنتارل در و جدید تجربیات دنبال باال، نوجویی دارای
 باه نتیجاه، در و کننادمی عمال غیر منطقای و به صورت تکانشی هاگیریتصمی 
 باه اغلا  نوجاو افاراد. دارناد گارایش مخادر مواد ویگه به پرخطر رفتارهای سوی
راغا   یکناواختی باا مخاالف و هیجاان و تحریاک خواهان اکتشافی، هایفعالیت
 باا افاراد ایان همچناین،. نمایناد تجرباه را جدیاد چیزهاای دارند تمایل و هستند

 ساب  هااویگگی ایان و کننادمی گیریتصامی  زدهشتاب و اندش بسیار اطالعات
 .ببرناد پناه مخدر مواد به نهایت، در و قرار گیرند خطر معرض در بیشتر که شودمی
 هایموقعیت از اجتناب و فرار همچون هاییویگگی با که آسی  از اجتناب بودن باال

 و اعتیااد عالی  برابر در سدی عنوان به شود،می مشخص منزوی و محتاط خطرزا،
 کااذب عازت نفاس ماواد، از استفاده اثر در افراد این. کندمی عمل پذیریتحریک
 باه دسات زا،آسای  موقعیتی و رفتاری پیامدهای به توجه بدون و ایندمنمی کس 
 در نفاس به اعتماد همچون آسی  از اجتناب هایویگگی بودن پایین. زنندمی عمل
 و شاودمی شاخص نااراحتی حاداقل با زیاد هایتالش به منجر بالتکلیفی، مقابل
 نتاایج و باشادمی غیر واقعی بینیخوش و خطر به پاسخدهی عدم حالت، این ضرر
 در کاامالً و زیااد خطار احتماال که دهدروی می هاییموقعیت در آن پرخطر بالقوه
 اعتیااد دارای افاراد تکانشوری و پذیریتحریک مانند عالیمی افزایش شدت جهت
 اجتناب در که افرادی گفت توانمی یافته این تبیین در واقع، در. است مخدر مواد به
 نتیجاه، در و نیساتند خاود کنتارل به قادر ،کنندکس  می باالتری نمرات آسی  از

 (.9) باشدمی بیشتر هاآن در مواد مصرف به گرایش احتمال
نتایج بررسی دومین فرضیه پگوهش نشان داد که مؤلفه منش شخصیت باا 

داری دارد و منش نقاش معکوسای در معنیپذیری به اعتیاد رابطه منفی و آسی 
؛ به طوری که دانشجویانی که کندپذیر کردن دانشجویان به اعتیاد ایفا میآسی 

و دارای ساطوح بااالتری از  کنندنمرات باالتر در این سازه شخصیتی کس  می
خواهی و همکاری و خودراهبری هستند، کمتر دچار افسردگی، اضطراب، هیجان

. گیرنادو بنابراین، کمتر در معرض اعتیاد قارار می شوندمواد مینگرش مثبت به 
و  Purper-Ouakil(، 9) همکااران و این یافته با نتایج تحقیقاات ابوالقاسامی

 یافتاه ( همخوانی داشت. در تبیین ایان12و همکاران ) Kim( و 11همکاران )

اساا،  بار افاراد این در همکاری و خودراهبری پایین سطوح که گفت توانمی
 کاه است پاس  بازداری و گریز مفهوم شناختی، نشان دهندهعص  رویکردهای

 و تکانشاوری خطار معارض در بیشاتر را مخادر مواد به معتاد مسأله افراد این
 دهد.رفتاری قرار می مشکالت

 پذیری باه اعتیاادآسی  با بنیادین نیازهای های مربوط به رابطه بینیافته

پذیری باه اعتیااد رابطاه منفای و که نیازهای بنیاادین باا آسای  دهدنشان می
پذیری داری داشت و نمرات باال در نیازهای بنیادین، منجر به کاهش آسی معنی

شود؛ به این معنی که داشاتن نیازهاای بنیاادین به اعتیاد در بین دانشجویان می
اهش عاواملی تر )همچون نیاز به شایستگی( در بین دانشجویان، باعا  کاقوی

خواهی و نگارش مثبات نسابت باه اعتیااد مانند اضطراب و افسردگی، هیجاان
و  Griffiths (14) ،Hofmannشوند. این نتیجه در راستای نتایج مطالعات می

، Glasser به عقیده .باشدمی( 30و همکاران ) Senormancı و( 29) همکاران
 (.15)اسات  «و تفاری  آزادی قادرت، عشق، بقا،» شامل اساسی انسان نیاز پنج

Maslow در « هاای انسااننظریه انگیزه»شناسی خود را به عنوان روان نظریه
در ایان . در مورد نیازهای اساسی انسان اسات وی نظریه. ه کردیارا 1943سال 

عباارت از که به ترتیا   است نظریه، نیازهای آدمی در پنج طبقه قرار داده شده
و  احتارامپذیری، و تعلق محبت نیازهای، امنیتی نیازهای، فیزیولوژیک نیازهای»

 (.16) باشدمی« خودشکوفایی
پذیری باه بینای آسای همکاران به بررسی پیش ی وصورمان آباد یریغد

تند و به این نتیجه رسیدند شناختی پرداخزای رواناعتیاد بر اسا، عوامل استر،
زای پذیری به اعتیاد بار اساا، عوامال اساتر،درصد از تغییرات آسی  14که 
های مرتبط باا زای مرتبط با فقدان و استر،شناختی )مانند عوامل استر،روان
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 هاای(. ایان یافتاه باا نتاایج پگوهش1شاود )رویدادهای ناخوشایند( تبیاین می
Staiger ( و 31)همکاران  وErb (32 ) همخوانی داشت. به عقیادهMaslow ،
نیاز به رهایی از وحشت، تأمین جانی و عدم محرومیات از شامل  امنیتی نیازهای

از خاود در زماان شامل نیاز باه حفاظات  ،به عبارت دیگر .نیازهای اساسی است
 (.16) شودحال و آینده می

های مطالعااه حاضاار نشااان داد کااه ضااری  تااأثیر مساایر همچنااین یافتااه
دار است. به عباارت دیگار، نیپذیری به اعتیاد معهای ناسازگار به آسی طرحواره
داری پذیری به اعتیاد رابطاه مثبات و معنایهای ناسازگار اولیه با آسی طرحواره
پذیری های ناسازگار اولیه، باع  افزایش آسای نمرات باال در طرحوارهداشتند و 

های ناسازگار اولیه شود؛ بدین معنی که طرحوارهبه اعتیاد در بین دانشجویان می
دانشااجویان منجاار بااه افاازایش عااواملی همچااون اضااطراب و افسااردگی، 

 . گرددسبت به اعتیاد میخواهی و نگرش مثبت نهیجان
 یاادهاا آن یقراز ط یمارانکه ب یمداناکار یهاو راه یهناسازگار اول یهاطرحواره

 انندم Iور الت محمزمن اختال یاهنشانه یربنایاغل  ز یایند،کنار ب یگرانبا د یرندگیم
 .(33) رودیباه شامار ما یتناساوء مصارف و اخاتالالت روان ی،اضطراب، افسردگ

 کنند،کس  میرنجوری نمره باالیی افرادی که در روان همچنین، مشخص شده است
 کنندد میتنهایی و طر ،احسا، غ  اغل مضطرب، بیمناش و مستعد نگرانی هستند و 

 .کندرا مستعد اعتیادپذیری می انآن ،هااین ویگگی (.16)
پذیری بر اسا، نتایج تحقیق حاضر، ضری  تأثیر مسیر طرحواره بر آسای 

پذیری باه های ناسازگار با آسای که طرحواره دار بود؛ بدین معنیبه اعتیاد معنی
ار، هاای ناساازگداری داشت و نمرات بااال در طرحوارهاعتیاد رابطه مثبت و معنی
شاود. در واقاع، پذیری به اعتیاد در باین دانشاجویان میمنجر به افزایش آسی 

 وهای ناسازگار دانشجویان، منجر به افزایش عواملی همچون اضطراب طرحواره
 د. گردخواهی و نگرش مثبت نسبت به اعتیاد میسردگی، هیجاناف

ها در تعمی  نتاایج هایی بود که توجه به آنمحدودیت دارایحاضر  پگوهش
گیری روش نموناهعادم امکاان اساتفاده از  توان بهو از آن جمله می مه  است

ح ، عادم اساتفاده از طاراالت ابزارهای پگوهشؤ، طوالنی بودن ستصادفی ساده
اعتیادپاذیری شاناختی در ، عدم بررسای نقاش متغیرهاای جمعیتمطالعه کیفی
دانشااجویان دانشااگاه بااه  مطالعااهو محاادود بااودن جامعااه آماااری  دانشاجویان

ساایر  دانشجویانها به که در تعمی  یافتهاشاره کرد  فرهنگیان آذربایجان شرقی
هاای ساایر ویگگینقاش گاردد شهرها باید احتیاط شود. بناابراین، پیشانهاد می

ساایر شاهرها  دانشاجویانهای در نمونه شناختیشخصیتی و متغیرهای جمعیت

هاای طاولی و های بعادی از روشقرار گیرد. همچنین، در پگوهش بررسیمورد 
کیفای( باا در نظار گارفتن نقاش ساایر  -های پگوهشای آمیختاه )کمایطرح

 .شوداستفاده  اعتیادپذیری دانشجویانای در های شخصیتی زمینهویگگی
بینای در پیش یتلفاه سرشات شخصاؤم نشان داد که نتایج تحقیق حاضر

اشند، بپذیری به اعتیاد نقش دارد؛ یعنی هرچه افراد دارای نوجویی بیشتری آسی 
های مختلف از جمله گرایش باه اعتیااد خواهناد پذیری بیشتری در زمینهآسی 

ابطاه منفای و به اعتیاد ر پذیریداشت. همچنین، مؤلفه منش شخصیت با آسی 
پذیری دانشجویان باه اعتیااد داری داشت و منش نقش معکوسی در آسی معنی

 پذیری به اعتیادآسی  با بنیادین نیازهای های مربوط به رابطه بینایفا کرد. یافته

داری نایپذیری به اعتیاد رابطه منفی و معنشان داد که نیازهای بنیادین با آسی 
یااد پذیری به اعتباال در نیازهای بنیادین، منجر به کاهش آسی  داشت و نمرات

تر شود. به این معنی کاه داشاتن نیازهاای بنیاادنی قاویدر بین دانشجویان می
 ی همچاون)مانند نیاز به شایستگی( در بین دانشجویان، منجر به کاهش عاوامل

شاود. خواهی و نگرش مثبت نسبت باه اعتیااد میاضطراب و افسردگی، هیجان
پذیری به اعتیااد های ناسازگار با آسی طرحوارهداری بین همچنین، ارتباط معنی

 هاای ناساازگار اولیاه بااسات کاه طرحوارها مشاهده شد. این یافته بدین معنی
داری داشاات و نماارات باااال در ثباات و معناایمپذیری بااه اعتیاااد رابطااه آساای 
پذیری باه اعتیااد در باین آسای  ، منجر به افازایشهای ناسازگار اولیهطرحواره

ای در های مداخلاههها در درجه اول نیاز باه برنامااین یافتهشود. دانشجویان می
 ساازد.را برجساته میمانش دانشاجویان  وهای شخصیتی سرشت ویگگیبهبود 

تواناد در همچنین، توجه اساسی به شکوفایی نیازهاای بنیاادین دانشاجویان می
 لعاهمطا نتاایج به توجه با. ها مؤثر باشدشناختی آنوانکنترل و بهبود وضعیت ر

راحاای مااداخالت پاارورش ، طهااای ناسااازگار اولیااهطرحوارهحاضاار در زمینااه 
از  جویانزندگی برای دانش یزاحوادث استر،اتفاقات و های سازگاری با مهارت

از  رادافاگاردد کاه ایان می ، پیشانهادبناابرایناهمیت باالیی برخاوردار اسات. 
له های مقابآموزش مهارت طرحواره درمانی و حمایتی مانند شناختی و هایدرمان

 .مند گردندبهره های زندگیو مهارتثر ؤم
 

 سپاسگزاری
کنندگان تحقیق و همه کسانی کاه در اجارا و ساایر بدین وسیله از تمام شرکت

 .آیدمراحل پگوهش همکاری نمودند، تشکر و قدردانی به عمل می
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The Role of Temperamental and Characteristics Shades of Personality, Basic 

Psychological Needs, and Early Maladaptive Schemas in Prediction of  

Vulnerability to Addiction 
 

Jalil Babapur-Kheiradin1 , Hamid Poursharifi1, Rasoul Heshmati1, Hossein Naseri-Anbardan2  

 

Abstract 
Aim and Background: Today, using social networks has become a natural modern behavior, but the harmful forms 

of using them have become very noticeable in the last two decades. The aim of this study was to examine the role of 

temperamental and characteristics shades, basic psychological needs, and early maladaptive schemas in prediction of 

vulnerability to addiction in the form of structural relations. 
Methods and Materials: This research was a cross-sectional descriptive study. The study population included all 

undergraduate students who were studying at the Farhangian University of Tabriz, Iran, in 2016-2017 academic year. 

Regarding the fact that the population included both genders with different fields of study, stratified sampling method 

with optimum allocation was considered and 280 students were selected. Data were collected using Cloninger et al.’s 

Temperamental and Characteristics Inventory (TCI), Basic Psychological Needs Questionnaire, Young Schema 

Questionnaire (75-item) (YSQ-75), and Addiction Susceptibility Questionnaire (ASQ). For data analysis, descriptive 

and referential statistics were used through SPSS and LISREL softwares. 

Findings: Structural model analysis showed that temperamental and characteristics shades, basic psychological 

needs, and early maladaptive schemas can predict and explain different paths of vulnerability to addiction in the form 

of structural relations. 

Conclusions: In order to improve the mental status in students, attention to these variables during clinical trials with 

the goal of designing appropriate intervention models or modifying the present ones will be beneficial. 

Keywords: Temperament, Character, Motivation, Addictive behaviors 
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