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Aim and Background: One of the factors influencing the preparation for addiction is personality traits and
temperament. Considering that so far little study has been done on the relationship between different
temperaments (mizaj) of Persian medicine and preparation for addiction, the present study aimed to investigate
the role of these mizaj in students' preparation for addiction.
Methods and Materials: The design of the present study was descriptive cross-sectional. A total of 241 students
studying in the universities of Mobarakeh were selected by quota sampling method and answered the Iranian
preparation for addiction scale and Mizaj determination questionnaire. After determining the Mizajes of the
sample, the average preparation for addiction was compared with 9 types of mizaj using analysis of variance.
Findings: The results of analysis of variance showed that the average preparation for addiction in at least one
mizaj is significantly different from other mizajes. Examination of the results of LSD post hoc test showed that
the mean of preparation for addiction in warm-temperate mizaj was significantly lower than the mean of
preparation for addiction in cold-temperate, cold-wet, and cold-dry and hot-dry mizajes.
Conclusions: In general, the results of the present study show that people with all types of cold and hot-dry
mizajes have the highest vulnerability and people with warm-temperate have the least vulnerability to addiction.
These results were explained in the theoretical and research context and traditional medicine strategies in
maintaining health and tempering mizajes, to protect the tendency to addiction in people with vulnerable mizajes
and prevent the movement of non-vulnerable mizajes to the vulnerable were presented.
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نقش مزاج در آمادگی به اعتیاد در دانشجویان
مصطفی خانزاده  ،1سید عبدالعلی موسوی زاده  ،2راضیه محمدی
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 -1دکترای تخصصی روانشناسی ،استادیار گروه روانشناسی ،موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی فیض االسالم ،خمینیشهر ،اصفهان.
( -2نویسنده مسئول) دکتری تخصصی طب سنتی ایران ،مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی فیض االسالم ،خمینیشهر ،اصفهان.
چکیده

زمینه و هدف :یکی از عوامل مؤثر بر آمادگی به اعتیاد ،ویژگیهای شخصیتی و مزاجی است .با توجه به اینکه تاکنون درزمینه ارتباط مزاجهای
گوناگون طب ایرانی با آمادگی به اعتیاد مطالعه اندکی صورت گرفته است ،پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش این مزاجها در آمادگی به اعتیاد
دانشجویان بود.
مواد و روشها :طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع مقطعی بود .تعداد  241دانشجوی مشغول بههه تحصههیل در دانشههگاههای شهههر مبارکههه بهها روش
نمونهگیری سهمیهای انتخاب شدند و به مقیاس ایرانی آمادگی به اعتیاد و پرسشنامه تعیین مزاج پاسخ دادند .پس از تعیین مزاج افههراد نمونههه ،میههانگین
آمادگی به اعتیاد افراد با  9نوع مزاج با استفاده از روش تحلیل واریانس مقایسه شد.
یافتهها :نتایج تحلیل واریانس نشان داد که میانگین آمادگی به اعتیاد در حداقل یکی از مزاجها با مزاجهای دیگر تفاوت معناداری دارد .بررسههی نتههایج
آزمون تعقیبی حداقل اختالف معنیدار نشان داد که میانگین آمادگی به اعتیاد در مزاج گرم -معتدل بهطور معناداری از میههانگین آمههادگی بههه اعتیههاد در
مزاجهای سرد -تر ،سرد -معتدل ،سرد -خشک و گرم -خشک پایینتر است.
نتیجهگیری :بهطورکلی نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که افراد دارای انواع مزاجهای سرد و مزاج گرم -خشک بیشترین آسهیبپذیری و افههراد بهها
مزاج گرم -معتدل کمترین آسیبپذیری را نسبت به اعتیاد دارند .این نتایج در بافت نظری و پژوهشی تبیههین شههد و راهکارهههای طههب ایرانههی در حفه
سالمتی و اعتدال مزاجها ،برای محافظت از گرایش به اعتیاد در افراد با مزاجهای آسیبپذیر و جلوگیری از حرکت مزاجهای غیر آسیبپذیر به آسیبپذیر
ارائه شد.
واژههای کلیدی :اعتیاد ،مزاج ،طب ایرانی ،پیشگیری
ارجاع :خانزاده مصطفی ،موسوی زاده سید عبدالعلی ،محمدی راضیه .نقش مزاج در آمادگی به اعتیاد در دانشجویان .مجلهه تحقیقهات علهوم رفتهاری 1400؛
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مقدمه
سوءمصرف مواد ،یکی از مهمترین آسیبههای اجتمهاعی دوران
کنونی است که جنبههای مختلف زندگی انسانها را تحت تهثثیر
قرار داده است ( .)2 ،1سوءمصرف مواد یها اعتیهاد یهک اخهتالل
مزمن عودکننده است که همراه با نوعی اجبهار بهرای جسهتجو و
مصرف مواد ،فقدان کنترل در کاهش مصهرف و حهاالت خلقهی
منفی در زمان محرومیت از مواد میباشهد ( .)3حجهم زیهادی از
جرائم ،بزهکاریهها ،طهال ،،بیماریههای منتقلهه از راه روابه
جنسی ،هپاتیت  Bو  ،Cایدز و  ...بهطور مستقیم با مصرف مواد
در ارتباط میباشد ( .)4بهطورکلی ،شهیوع اخهتالالت مهرتب بها
سوءمصرف مواد در سراسر دنیا باالست .بر اساس آخرین مطالعه
صورت گرفته در ایران ،بیش از دو میلیون و هشتصد ههزار نفهر
مصرفکننده دائم مواد مخدر در ایران وجود دارد (.)6 ،5
پس از جنگ جهانی دوم ،محققان با تثکیهد بهر جنبههههای
بااهمیت پیشگیری بهجای درمان ،راهبردهای نهوینی را درزمینهه
بهداشت و سالمت روانی مطرح ساختند ( .)8 ,7بهتدریج مفههوم
پیشگیری در تثمین سالمت روانی در متون روانشناسهی توسهعه
یافت .آموزشهای مربهوط بهه ارتقهاء سهالمت روانهی ،آمهوزش
مهارتها و تواناییهای فرد در حوزههای شناختی و بین فهردی،
مهارتهای حل مساله در مناسبتهای بین فردی یها اجتمهاعی،
مهارتهههای تنظههیم هههدفهای واقه گرایانههه و افههزایش روابه
اجتماعی ازجمله راهبردهای ارتقاء سالمت روانی مهیباشهد (.)9
هماینک در سطح جهان تمایل به پیشگیری از وقهوع اعتیهاد در
مراحل اولیه و نخست آن و یا حتی به تعویق انداختن سن شروع
اعتیاد ،توجه متخصصان و مسئوالن در این حوزه را به خود جلب
کرده است ( .)10اهمیت پیشگیری از مصرف مواد آنجایی بارزتر
میشود که بدانیم آغاز زودتر مصرف مواد با مصرف سنگینتهر و
مشکلدارتر مواد در آینده همراه است و تثخیر در مصهرف باعه
کاهش وابستگی و سوءمصرف میشود (.)11
درزمینههه سببشناس هی گههرایش بههه مصههرف مههواد مخههدر
فرضیههای مختلفی بیان شده است ،بااینحال ،هیچیهک از ایهن
فرضیهها بهتنهایی نمیتوانند علت گرایش فرد به مواد مخهدر را
بهخوبی تبیین کنند ( .)12در بیشتر موارد ،مجموعهای از عوامهل
و زمینهها در گرایش و ایجاد اعتیاد نقش دارند .محی فرهنگی-
اجتماعی ،عوامل زیستی ،عوامل فردی و بین فردی را بههعنوان
متغیرهههای پههیشبینههی کننههده اعتیههاد معرفههی مههیکننههد (.)13
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بااینحال ،به نظر میرسد یکی از عوامل اصلی در خصوص علل
ابتال و بروز اعتیاد ،عوامل زیستی و فردی میباشد (.)14
تاکنون در مطالعهات متعهددی ،تفاوتههای فهردی افهراد در
حوزههای گوناگون و تثثیر آن بر آمادگی به اعتیاد بررسهی شهده
است .یکی از این تفاوتها ،ویژگیهای شخصهیتی اسهت کهه از
عوامل مهم سببشناختی در گرایش به رفتارهای پرخطر ازجمله
مصرف سیگار ،الکل ،مواد مخدر و فعالیتهای جنسی ناایمن بهه
شمار میروند ( .)17-15شناسایی ویژگیهای شخصهیتی روان-
شناختی مرتب با اعتیاد ،بهعنوان یهک عامهل اساسهی درزمینهه
پیشگیری و درمان محسوب میشود .بر اسهاس ایهن مطالعهات،
عوامل فردی حتی تفاوتهای ژنتیکی نیز در آمادگی بهه اعتیهاد
نقش ایفا میکنند ( .)18براین اساس ،یکهی از ایهن تفاوتههای
فردی که احتماالً میتواند آمیختهای از ویژگیهای شخصهیتی و
ژنتیکی باشد ،تفاوتهای مزاجی بر اساس مکتهب طهب ایرانهی
است که میتواند نقش مؤثری در آمادگی به اعتیاد داشته باشد.
بهطورکلی ،در سراسر دنیا مکاتب طبی متنوعی وجود دارنهد
که ریشه در تاریخ و فرهنگ ملل مختلف دارند و اکنون سازمان
بهداشههت جهههانی نظههر مربتههی در بهههرهگیههری از رویکردههها و
روشهای این مکاتب دارد ( .)19یکی از این مکاتب باسابقه چند
هزارساله ،طب ایرانی است که بهعنوان طب مزاجی یا اخالطهی
شناخته میشود و طی قهرون گذشهته راهکهار اصهلی درمهانی و
پیشههگیری از بیماریههها بههوده و بههرای سههالیان متمههادی کتههب
دانشمندان این مکتب در دانشگاههای اروپا تدریس میشده است
( .)21 ،20در خصوص اعتیاد به مواد مخدر نیز همزمان با شیوع
آن در ایههران در دوران صههفویه ،طبیبههان طههب ایرانههی بهههعنوان
پیشقراوالن عرصه سالمت و درمان ،بهه ایهن بیمهاری بههطور
مبسوط و علمی ورود پیدا کهردهانهد؛ بهطوریکهه اولهین کتهاب
علمی و همهجانبه در خصوص درمهان اعتیهاد در تهاریخ بهه نهام
رساله افیونیه ،تثلیف طبیب ایرانی ،عمادالدین مسعود شیرازی در
قرن  9هجری قمری (قرن  16میالدی) میباشد .در این کتهاب
راهکارهای درمانی متعددی برای مداخله در اعتیاد ارائه گردیهده
( )22و تاکنون چندین پژوهش نیز بر اساس راهکارهای ارائهشده
در این کتاب و دیگر مناب طب ایرانی در خصوص درمان اعتیهاد
صههورت پذیرفتههه اسههت ( .)26-23 ،1قبههل از ایههن دوران نیههز،
ازآنجاییکه رویکرد اصلی طهب ایرانهی بهر پیشهگیری از ایجهاد
بیماریهای مختلف میباشد ،توجه به عادتهای مضهر ،نشهانه-
های آن و چگونگی مقابله با عادتهای مضر بهطور مبسهوط در
مناب طب سنتی بحه شهده اسهت ( .)28 ,27بههخهاطر اینکهه
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طب سنتی در خصوص حفه سهالمتی ،معمهوالً توسه مهردم
بهراحتی موردپذیرش قرار میگیرد و هم قابلیت اجرا دارد و طهی
سالیان اخیر مورد استقبال واق شده است ( .)37از سهوی دیگهر،
به خاطر اینکه تهاکنون پژوهشهی میهزان آمهادگی بهه اعتیهاد را
ازنقطهنظر مزاجها ،بررسی نکرده است؛ لهذا بها توجهه بهه مهوارد
ذکرشده ،پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش مزاجهها در میهزان
آمادگی به اعتیاد است تا از طریق شناسایی مزاجهای زمینهساز و
محافظتکننههده ابههتال بههه اعتیههاد در جامعههه عمههومی ،بتههوان
راهکارهای کاربردی و مؤثر مبتنی بهر طهب ایرانهی را درزمینهه
پیشگیری از ابتال به اعتیاد ارائه نمود.

توصیههای طب ایرانی در خصهوص پیشهگیری از بیمهاریههای
مختلف ساده هستند ،لذا قابلیت اجرایی بهاالیی داشهته و توسه
اکرر انسانها قابل انجام است .امروزه این رویکرد طبی بیشتر از
گذشته موردتوجه اندیشمندان و عموم جامعهه قرارگرفتهه اسهت.
توجه به سبک زندگی سالم بهعنوان اصهلیتهرین راهکهار بهرای
جلوگیری از بسیاری از بیماریهای جسمی و روانی از شاخصهه-
های اصلی این طب است.
در مکتب طب ایرانی ،تفاوتهای مزاجهی نقهش کلیهدی در
حف سالمتی ایفا میکنند ( )29و مهزاج شهاخا اصهلی بهرای
تفاوتهای فردی افراد است ( .)30در این مکتب ،افراد بر اساس
 4ویژگی گرمی-سردی و تری-خشهکی بهه مزاجههای  9گانهه
تقسیم میشوند .این  9دسته عبارت است از  4مزاج ساده (گهرم،
سرد ،تر و خشک) و  4مزاج مرکب (گرم و خشهک ،گهرم و تهر،
سرد و خشک ،سرد و تر) و یهک مهزاج معتهدل ( .)31مطالعهات
متعددی نشان میدهند که هر فرد بسته به اینکه چهه میهزان از
این کیفیتها را داشته باشد ،دارای ویژگیهای خاص جسهمی و
روانی است .برای مرال ،سلماننژاد و همکاران نشهان دادنهد کهه
افراد دارای مزاج گرم ،نسبت به مزاج سرد دارای احساس شادی
بیشتری هستند ( )32و هر چه میزان کیفیت خشکی در یک فرد
بیشتر باشد ،آن شخا ثبات بیشتری در تصمیمگیریهای خهود
دارد ( .)33صفری و همکاران نیز در یک مطالعه نشان دادند کهه
از بین  5عامل بهزر شخصهیت ،بهین برونگرایهی بها گرمهی و
سردی مزاج ارتباط معنهاداری وجهود دارد ( .)34نتهایج پهژوهش
دیگری نشان داد ابعاد سرشتی شامل نوجویی ،آسهیب پرهیهزی،
پاداش وابستگی و پشتکار در افراد با مزاج گهرم و خشهک دارای
بیشترین شیوع ( 36/6درصد) و در افراد بها سرشهت معتهدل (19
درصد) دارای کمترین شیوع بود .همچنهین ابعهاد خهودراهبردی،
همکههاری و خههودفراروی ،در افههراد گههرم و معتههدل (در تههری و
خشکی) دارای بیشترین شیوع و در افراد گرم و خشک ،کمتهرین
شهیوع را داشههتند ( .)35در مههواردی ایههن ویژگیهههای و صههفات
مزاجی و رعایت یا عدم رعایت تدابیر نگههداری کننهده و حفه
مزاج در محدوده طبیعی ،میتواند پیشبینی کننده احتمهال بهروز
بیماری باشد؛ برای مرال ،احتمال ایجاد ترس و انهواع فوبیاهها و
نیز افسردگی در افراد دارای مزاج سرد بیشتر بوده و این اشخاص
باید نسبت به اشخاص دارای مزاج گرم ،تدابیر خاصهی را بهرای
جلوگیری از آن مدنظر قرار دهند (.)36
با توجه به این یافتهها ،به نظر میرسهد مزاجهها مهیتواننهد
نقش مهمی در آمادگی به اعتیاد در افراد ایفا کننهد .آمهوزهههای
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طرح پژوهش حاضر ،توصیفی از نوع مقطعی میباشد .جامعهه
آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مشهغول بهه تحصهیل در
دانشگاههای شهر مبارکه اصفهان (دانشهگاه آزاد اسهالمی واحهد
مبارکه و دانشگاه پیام نور واحد مبارکه) بود و تعهداد  241نفهر از
دانشجویان پسهر و دختهر کهه در سهال تحصهیلی 1399-1398
مشغول بهه تحصهیل بودنهد ،بهه روش نمونههگیهری سههمیهای
انتخاب شدند .روش نمونهگیری به این صورت بهود کهه از بهین
دانشکدههای دانشگاه آزاد اسهالمی واحهد مبارکهه ،دو دانشهکده
حسابداری و مدیریت و فنی و مهندسی بهتصادف انتخاب شهد و
در هر دانشکده پرسشنامههای پژوهش بهصورت دردسهترس در
اختیار دانشجویان قرار گرفت؛ در دانشگاه پیام نور واحهد مبارکهه
نیههز پرسشههنامههههای پههژوهش بهصههورت دردسههترس در اختیههار
دانشجویان قرار گرفت.
برای جم آوری دادههای پژوهش از مقیاس آمادگی به اعتیاد
و پرسشنامه تعیین مزاج استفاده شد.
مقیاس ایرانی آمادگی به اعتیاد :این مقیاس با توجه به
شرای اجتماعی و فرهنگی ایران ،توس زرگر ( )1385تهدوین و
مشخصات روانسنجی آن موردبررسی قهرار گرفتهه اسهت (.)38
این مقیاس دارای  36گویه اصلی به همهراه  5گویهه دروغسهنج
میباشد .هر یک از گویهها با استفاده از یک درجهبندی لیکرتهی
 4درجهای (یک برای کامالً مخالفم تا چهار برای کامالً موافقم)
نمرهگذاری میشود .برای بهدست آوردن نمره کل مقیاس ،بایهد
مجموع امتیازات تکتک گویهها (بهغیراز مقیهاس دروغسهنج) را
باهم جم نمود .زرگر پایایی کل ایهن مقیهاس را بها اسهتفاده از
روش آلفههای کرونبهها  0/90گههزارش نمههود .همچنههین ،روایههی

مجله تحقیقات علوم رفتاری

پاییز  ،1400دورهی  /19شماره 3

پرسشنامههای پژوهش در اختیار آنها قرار گرفت .بعد از دریافت
پرسشنامهها ،ابتدا با توجه به نمرهگذاری و نقاط برش پرسشنامه
تعیین مزاج ،افراد با  9نوع مزاج شناسایی و طبقههبنهدی شهدند.
سپس ،نمرات آمادگی اعتیاد در بین  9گروه مهورد مقایسهه قهرار
گرفت.
روش آماری
دادهههها بهها اسههتفاده از روش تحلیههل واریههانس یکراهههه بهها
بهکارگیری نسخه  24نرمافزار  SPSSمورد تجزیهوتحلیل قهرار
گرفت.

همگرایی این مقیاس از طریهق همبسهته کهردن آن بها نمهرات
پرسشنامه  25گویهای عالئم بالینی  0/45بهه دسهت آمهد کهه
معنادار بود ( .)39پایایی ایهن مقیهاس در پهژوهش حاضهر 0/88
محاسبه شد.
پرسشنامه تعی ین م زاج :ایهن پرسشهنامه ،یهک ابهزار
خودگزارشدهی  20سؤالی است توس سهلماننهژاد ،مجاههدی،
عبادی ،مظفرپور ،علی پور و همکهاران ( )2018بهرای شناسهایی
مزاجهای  9گانه افراد  60-20تهدوین و اعتباریهابی شهده اسهت
( .)40سؤاالت این پرسشنامه بر اسهاس یهک پهژوهش کیفهی و
کتابخانهای طراحی و پس از چند مرحله بررسهی ابعهاد روایهی و
پایایی پرسشنامه ،انتخاب شدند 15 .سهؤال اول ایهن پرسشهنامه
مربوط به سردی-گرمی مزاج و  5سؤال آخر مربهوط بهه تهری-
خشکی مزاج است .آزمودنیها به هر یک از سؤاالت بهر اسهاس
یک مقیاس  5درجهای پاسخ میدهند .نتایج پژوهش سلماننژاد
و همکهاران ( )2018نشهان مههیدههد ایههن پرسشهنامه از روایههی
صوری ،محتوایی و پایایی مطلوبی برخوردار است .همچنهین ،در
پژوهش آنها ،حساسیت و ویژگی این پرسشنامه در نقاط بهرش
به ترتیب به این شرح مشخا شد 0/71 :و  0/68بهرای گرمها،
 0/63و  0/71برای اعتدال درگرما-سردی 0/80 ،و  0/57بهرای
سردی 0/74 ،و  0/58برای رطوبت و  0/71و  0/69برای دما در
رطوبت و خشکی است (.)40
پس از هماهنگی الزم با مسهئوالن دانشهگاههای آزاد واحهد
مبارکههه و پیههام نههور واحههد مبارکههه و جلههب رضههایت و اعتمههاد
دانشجویان ،توضیحاتی در مورد اهداف پژوهش و رعایت موازین
اخالقی درزمینه رازداری و تحلیل جمعی دادهها داده شد و سپس

نتایج بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه نشان مهی-
دهد از  241نفر نمونه با میانگین (انحراف معیهار) سهنی 19/08
( 119 ،)9/95نفر ( 49/4درصد) مهرد و  122نفهر ( 50/6درصهد)
زن هستند .همچنین ،این نتایج نشان میدههد  195نفهر (80/9
درصد) از افراد نمونهه مجهرد و  46نفهر ( 19/1درصهد) از آنهها
متثهل هستند.
بهههمنظور بررسههی نقههش مزاجههها در آمههادگی بههه اعتیههاد
دانشجویان ،ابتدا با توجه به نقهاط بهرش مزاجهها در پرسشهنامه
تعیین مزاج ،مزاجهای تکتک افراد نمونه تعیین شهد .جهدول 1
تعداد افراد ،میانگین و انحراف معیار نمرات آمادگی بهه اعتیهاد را
در طبقات مزاجهای  9گانه (سرد-تر ،سرد-معتدل ،سرد-خشک،
معتدل-تر ،معتدل-معتهدل ،معتهدل-خشهک ،گهرم-تهر ،گهرم-
معتدل ،گرم-خشک) نشان میدهد.

جدول  -1ویژگیهای توصیفی آمادگی به اعتیاد در گروهها با مزاجهای مختلف
انحراف معیار آمادگی به اعتیاد
میانگین آمادگی به اعتیاد
تعداد افراد هر گروه
19/84
81/38
32
17/80
81/37
25
17/87
81/15
26
15/04
73/10
22
18/80
71/32
17
18/57
77/41
15
18/65
77/06
39
19/30
67/17
27
23/02
77/83
38
19/57
76/50
241
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نوع مزاج
سرد-تر
سرد-معتدل
سرد-خشک
معتدل-تر
معتدل-معتدل
معتدل-خشک
گرم-تر
گرم-معتدل
گرم-خشک
کل

یافتهها
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مربوط به افراد با مزاج گرم-معتدل است .نمودار  1میانگینههای
آمادگی بهه اعتیهاد در افهراد بها مزاجههای مختلهف را بهصهورت
تصویری نشان میدهد.

نتایج جدول  1نشان میدهد که بیشترین میانگین آمهادگی
به اعتیاد مربوط به افراد با مزاج سرد-تر ،سرد-معتهدل و سهرد-
خشک است .درحالیکهه کمتهرین میهانگین آمهادگی بهه اعتیهاد

نمودار  .1میانگین آمادگی به اعتیاد در افراد با مزاجهای مختلف

بهمنظور بررسی معناداری تفهاوت میهانگین آمهادگی بهه
اعتیاد در افراد با مزاجهای مختلف از تحلیل واریهانس یکراههه
استفاده شد .نتایج ایهن تحلیهل در جهدول  2ارائهه شهده اسهت.

مناب واریانس
بین گروهی
درونگروهی
کل

عههالوهبههراین ،نتههایج آزمههون لههوین بههرای بررسههی همگنههی
واریانسهای گروهها ،بههعنوان یکهی از مفروضههههای تحلیهل
واریانس ،نیز در جدول  2آمده است.

جدول  .2نتایج تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه آمادگی به اعتیاد در مزاجهای مختلف
F
df
آزمون لوین
معناداری آنووا
میانگین مجذورات
مجموع مجذورات
معناداری
آماره لوین
0/048
1/992
639/155
8
5113/241
0/870
0/61
322/805
232
74890/887
--240
80004/130

نتایج آزمون لهوین بررسهی همگنهی واریهانس گروههها در
جدول  2نشان میدهد که این آزمون معنادار نیست؛ ایهن نتهایج
بدین معناست که واریانس آمادگی به اعتیاد در گروههای  9گانه
مزاجها همگن هستند و مفروضه تحلیل واریهانس محقهق شهده
است.
نتایج تحلیل واریانس یکراهه در جدول  2نشان مهیدههد
که مقدار  Fبرای این تحلیل در سطح آلفای  0/05معنادار است.
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این نتایج به این معناسهت کهه میهانگین آمهادگی بهه اعتیهاد در
حداقل یکی از مزاجها با مزاجهای دیگر تفهاوت معنهاداری دارد.
بهمنظور شناسایی معناداری تفاوت آمادگی به اعتیاد در مزاجهای
مختلههف از آزمههون تعقیبههی Least Significant ( LSD
 )Differenceاستفاده شد .نتایج مقایسه جفتهی بها اسهتفاده از
این آزمون در جدول  3ارائه شده است.
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گروه مبنا

گرم-معتدل
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جدول  .3نتایج آزمون  LSDبرای مقایسه جفتی گروهها
میانگین تفاوتهای آمادگی به اعتیاد
گروههای مقایسه
*
-14/20
سرد-تر
*
-14/19
سرد-معتدل
*-13/97
سرد-خشک
-5/92
معتدل-تر
-4/14
معتدل-معتدل
-10/23
معتدل-خشک
-6/88
گرم-تر
*-10/65
گرم-خشک

نتایج جدول  3نشان میدهد که میانگین آمهادگی بهه اعتیهاد در
مزاج گرم-معتدل بهطور معناداری از میانگین آمادگی بهه اعتیهاد
در مزاجهای سرد-تر ،سرد-معتدل ،سرد-خشک و گرم-خشهک
پایینتر است .این نتایج نشان میدههد کهه مهزاج گهرم-معتهدل
کمترین آسیبپذیری نسبت به اعتیاد را ایجاد میکند ،درحالیکه
مزاجهای سرد-تر ،سرد-معتدل ،سهرد-خشهک و گهرم-خشهک
باع ایجاد بیشترین آمادگی برای اعتیاد در افراد میشود.

خطای استاندارد
5/05
5/36
5/31
5/55
7/16
6/22
4/84
4/70

معناداری
0/005
0/009
0/009
0/287
0/563
0/102
0/157
0/025

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی نقش مزاج در آمادگی بهه اعتیهاد
دانشجویان صورت گرفت .یافتههههای ایهن پهژوهش نشهان داد
آمادگی به اعتیاد در افراد با همه انواع مزاجهای سرد یعنی سرد-
تر ،سرد –معتدل و سرد-خشک و مزاج گرم-خشک باالتر بهوده
و کمترین آسیبپذیری برای اعتیاد مربوط به افراد با مزاج گرم-
معتدل بود.
پژوهش حاضهر جهزء اولهین مطالعهات در مهورد ارتبهاط مهزاج و
آمادگی به اعتیاد میباشد؛ بنابراین ،در این زمینه تاکنون پژوهش
مشخصی صورت نگرفته است؛ بااینحال ،یافتههای این مطالعهه
با مطالعات آقایوسفی (( )1394نقش مؤلفههای ذهنهی خشهم بها
آمادگی به اعتیاد) ( ،)41مامی و همکهارن (( )1391گهرایش بهه
اعتیاد بر اساس عوامل شخصیتی و متغیر میانجی سالمت روان)
( ،)42حاجیحسنی و همکهاران (( )1390گهرایش بهه اعتیهاد بهر
اساس میزان پرخاشگری و ابراز وجهود) ( ،)43بریحهه بریههی و
همکهاران (( )1397اثهر تعههار بهین فههردی ،نقهش واسههطهای
استرس شغلی بهر آمهادگی بهه اعتیهاد) ( )44و رسهتمی ()1394
(ارتباط پنج عامل بزر شخصهیت و تهابآوری بها آمهادگی بهه
اعتیاد) ( )45که تفاوتهای فردی افراد را در آمهادگی بهه اعتیهاد
بررسی نمودند ،همسو میباشد.
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هرکدام از مزاجههای اصهلی در طهب ایرانهی دارای ویژگیههای
جسمی و روانشناختی مخصوص به خود میباشهد .ویژگیههای
روانشناختی یکی از اصول اصلی در تعیین مزاج است .ابنسهینا
در کتاب قانون ،بیان میکند که خشم ،زود فهمهی ،شهجاعت در
انجهام کارهها ،بیشازانهدازه نبههودن شهرم و تهرحم ،خههوشبینی،
امیدواری ،نشاط و چاالکی ،خلق مردانه ،تنبلی کهم و اثرپهذیری
کم از هر چیزی ،بیانگر گرمی مزاج بوده و عکهس ایهن حهاالت
نشاندهنده سردی مهزاج اسهت .از طرفهی پایهداری و ثبهات در
خشم ،رضایت ،ادراکات و تصویرسازی ذهنی از هر چیزی ،بیانگر
خشکی و تغییر سری آنها بیانگرتری مزاج میباشد .افراد دارای
مزاج گرم نسبت به افهراد دارای مهزاج سهرد ،عجهولتهر بهوده و
نشاط ،حافظه ،تغییر در تصمیمگیری و سرعت واکهنش بیشهتری
دارند .افراد سهردمزاج بههویژه سهرد و خشهک کمحهرف بهوده و
ناامیدی ،ترس ،نگرانی بیشازحد و گوشهگیری بیشهتری دارنهد
(.)35
در مواردی که فرد در سالمتی کامل باشد (اعتدال مهزاج) ازنظهر
ویژگیهای روانشناختی دارای قدرت تخیهل ،تفکهر و یهادآوری
زیادی بوده و ازنظر خلقوخهو در همهه حهاالت مرهل شهجاعت،
ترس ،ترحم ،نشاط و  ...نه افراطی و نه تفریطی است .در صورت
سالمت اعضای اصلی بهویژه مغز و قلهب ،تهوان ایهن اعضها در
بهترین حالت خود هستند؛ در این حالت فرد قهدرت تشهخیا و
تصمیمگیری خوبی خواهد داشت و بر اساس یادگیریهای قبلی
خود ،شو ،و انگیزه بهسوی چیزهای پست و حقیر پیدا نمیکنهد
و در برابر مشکالت و سختیها ،احتمال ارتکاب خطا کاهش پیدا
میکند (.)46 ،31
سلماننژاد ،مجاهدی ،عبهادی ،منتظهری ،مظفرپهور و همکهاران
( )2017در پژوهش خود دریافتند که ازنظر گرمی و سردی ،افراد
با مزاج سرد بهطور بارزی شادی کمتری نسبت به افهراد گهرم و
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نیز معتدل داشتند .البته ازنظر تری و خشهکی ،تفهاوت آشهکاری
بین دو گروه وجود نداشت ( .)32همسو با این یافتهها ،همانطور
که نمودار  1و جدول شماره  3در پژوهش حاضر نشان میدههد،
بهطور میانگین افراد دارای مزاج سرد نسبت به افراد دارای مزاج
گرم و معتدل ،آمادگی بیشتری به اعتیاد نشان دادند .این تفهاوت
عالوه بر سایر ابعاد سرشهتی ،مهیتوانهد بهه خهاطر تفاوتههای
روانشناختی دیگری مرل شادکامی باشد که باع تفهاوت افهراد
در آمادگی به اعتیاد میشود.
در مطالعه ترکمننژاد ،افتخار ،رستاقی و راد ( )1396نیز کهه بهه
بررسی میهزان افسهردگی بعهد از زایمهان در مزاجههای مختلهف
پرداختند ،نتایج نشان داد میزان افسردگی پس از زایمان در افراد
سردمزاج نسبت به افراد گرممزاج بهطور معنهاداری بیشهتر بهود.
نتایج این پژوهش نیز مؤید میزان بیشتر کلی آمادگی بهه اعتیهاد
در افراد سرد نسبت به افراد گرم میباشد ( .)36همچنین مطالعه
دیگری که به بررسی رابطه بین مزاج و بزهکاری پرداختهه بهود،
نتایج مشابه را نشان داد (.)47
همچنین ،در مطالعه طاووسهی و مظهاهری ( )1396کهه ارتبهاط
مزاج از منظر طب ایرانی با ابعاد سرشتی کلهولینجر موردبررسهی
قرار گرفت ،نتایج نشهان داد نوجهویی در افهراد بها مهزاج گهرم و
خشک ،آسیب پرهیزی در افراد با مزاج سهرد و خشهک ،پهاداش
وابستگی در افراد با مزاج گرم و تر ارتباط مربت و معنادار و مزاج
سرد و خشهک باپشهتکار ارتبهاط منفهی و معنهادار داشهت (.)35
هرچند نمیتوان مزاج ازنظر طب ایرانی را بههطور کامهل مشهابه
سرشت یا شخصیت قرار داد ( ،)33اما تلفیق نتهایج ایهن مطالعهه
بامطالعه حاضر نشان میدهد که افراد دارای مزاج گرم و خشهک
که سرشت نوجویی بیشتری دارنهد و افهراد دارای مهزاج سهرد و
خشک که سرشت آسیب پرهیزی بیشتر و پشتکار کمتری دارند،
گرایش بیشتری به اعتیاد دارند .در ایهن راسهتا ،نتهایج پهژوهش
دیگری که صفات سرشتی کلونینجر را در افراد سالم ،وابسته بهه
مواد و مصرفکنندگان غیر وابسته بررسهی نمهود ،نشهان داد در
افرادی که نوجویی و آسیب پرهیزی بیشهتری داشهتند ،احتمهال
مصرف مواد بیشتر است و صفت پاداش وابستگی کهه بها مهزاج
گرم و تر در ارتباط است ( )35نمیتواند مصرف مواد را پیشبینی
کند ( .)17مشابه همین نتایج در مطالعههای طهولی کهه بهر روی
 777نوجوان در دو مقط زمهانی  13و  18سهالگی ازنظهر ابعهاد
سرشتی کلونینجر و احتمال سوءمصرف مواد انجام شد؛ نتایج این
پژوهش نیز نشان داد که سرشت های اجتناب از آسهیب پهایین،
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نوجویی باال و پشتکار پایین ،پیشبینهی کننهده مسهتقیم شهروع
مصرف سیگار و انواع مواد میباشد (.)16
با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،یکهی از مهمتهرین کاربردههای
این نتایج ،استفاده از مزاج در پیشگیری از اعتیاد است .در منهاب
طب ایرانی اصول مختلفی بهرای حفه سهالمتی ترجمانههای
مختلف ،اعتدال مزاج و نیز تغییر یک مزاج به سمت اعتدال ارائه
شده است .بخشی از این اصول برای همه انواع مزاجها مشترک
بوده و بخش دیگری از آنها مختا به هر مزاج اسهت .ورزش
کردن ،خوردن و آشامیدن ،خوابوبیداری ،حاالت روحی-روانهی،
آبوهوا ،نگهداشت مواد ضروری و دف مواد مضر شهش بخهش
اصلی آن میباشد .پژوهشههای متعهددی ارتبهاط بهین رعایهت
صحیح این موارد و پیشگیری از اعتیاد را نشان دادهانهد .بههطور
مرال ،اکرریت مطالعات صورت گرفتهه بهر روی ارتبهاط ورزش و
فعالیت بدنی با سوءمصرف مواد بر ارتباط منفهی ایهن دو داللهت
دارند ( .)48-50 ,17 ,11درزمینه رعایت بهداشت خوابوبیداری
نیز نتایج پژوهشهها نشهان مهیدهنهد در افهراد بها مشخصهات
عصرگرایی (مرل دیر بیدار شدن صبحها از خواب ،خواب زیهاد در
تعطیالت) نسبت به بامدادگراها ،بهاحتمال بیشتری درگیر اعتیهاد
میشوند (.)53-51
در دیدگاه طب ایرانی ،حرکت و بیحرکتی افراط گونه ،پرخهوری
و نیز کمخوری طوالنیمدت ،خواب طوالنی ،استفاده از غهذاها و
داروهای دارای طبیعت سرد ،سکونت در مناطق دارای آبوهوای
سرد ،غم و ترس میتواند باع تغییر مزاج بهه سهمت سهردی و
درنتیجه آمادگی بیشتر به اعتیاد شود .در مقابل ،اجتنهاب از ایهن
موارد میتواند باع کاهش سردی مزاج و درنتیجه آمادگی کمتر
به اعتیاد شود .همچنین در مواردی که امکان دوری نمهیباشهد،
مرل عدم امکان تغییر محل سکونت ،استفاده از سایر موارد یعنی
ورزش بهاعتدال ،استفاده از غذاهای دارای طبیعت گرم ،پرهیز از
موقعیتهای ترسناک و  ...میتواند باع کاهش سردی مهزاج و
آمادگی به اعتیاد شود ( .)27با توجه به اینکهه در مطالعهه حاضهر
همه افراد دارای مزاج سرد ،نسهبت بهه سهایر مزاجهها ،آمهادگی
بیشتری به اعتیاد داشتند ،رعایت این اصهول منجهر بهه کهاهش
گرایش به اعتیاد در این افراد میشود.
همچنین بر اساس نتایج پژوهش حاضهر ،عهالوه بهر مزاجههای
سرد ،افراد دارای مزاج گرم و خشک نیز آمادگی بیشتری نسهبت
به اعتیاد داشتند .خصوصیات این مزاج ،شبیه به ویژگی سرشهتی
نوجویی است ( .)35طبق دیدگاه طب ایرانهی ،اسهتفاده از ههوای
تازه و خنک ،مصهرف بیشهتر میهوههها و سهبزیجات تهازه دارای
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 از محهدودیتهای ایهن.بر این مسهئله و بسه آن را مهیدههد
 محدود بودن جامعه پژوهش به دانشجویان و عهدم ورود،مطالعه
 اجتماعی متفاوت بود؛ گرچه این-افراد با سن و طبقات اقتصادی
-مسئله سبب کنترل بهتر عوامل مخدوشکننده گردید اما نمهی
 پژوهشهای آتی میتوانند با.توان نتایج را بهکل افراد تعمیم داد
بررسی افراد با ویژگیهای جمعیتشناختی متفهاوت و بهصهورت
 اعتبار و تعمیمپذیری این نتایج را افزایش دهند،چندمرکزی

7-6  خهواب کهافی در حهد،طبیعت سرد مرهل کهاهو و اسهفناج
 استفاده از تمرینات ذهنی و تنفسی آرامبخش در شهرای،ساعت
 انجهام فعالیهت جسهمی و ورزش در ههوای خنهک،فشار عصبی
 نوشهیدنیها و ادویههههای، پرهیز از غهذاها،صبح زود یا شامگاه
 سهر کردنیها در، زنجبیهل، قههوه، گهردو،خیلی گرم مرل فلفل
افراد دارای مزاج گرم و خشک باع حفه سهالمتی و در سهایر
مزاجها باع جلوگیری از تغییر مزاج به سمت گرمهی و خشهکی
 بها ارائهه اصهول طهب ایرانهی در حفه،)؛ بنابراین37( میگردد
 میتوان عالوه بر اینکهه بهه افهراد بها،سالمتی و اعتدال مزاجها
مزاجهای آسیبپذیر نسهبت بهه اعتیهاد کمهک نمهود تها میهزان
 بهه افهراد،آسیبپذیری و گرایش آنها بهه اعتیهاد کهاهش یابهد
غیرآسیبپذیر نیز کمک نمود تا مزاج آنها به سهمت مزاجههای
.آسیبپذیر نسبت به اعتیاد حرکت نکند
مطالعه حاضر یک پهژوهش مقهدماتی بهرای نشهان دادن نقهش
مزاجها در آمادگی به اعتیاد بود که به پژوهشگران امکان تمرکز

تقدیر و تشکر
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد موسسه آموزش
 بدینوسیله.غیرانتفاعی فیض االسالم میباشد-عالی غیردولتی
از اساتید راهنما و مشاور و تمامی کسانی که در انجام این
. قدردانی و تشکر میگردد،پژوهش مشارکت داشتند
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