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 چكيده

پژوهشی که به تدوین مدل اند. اما بینی آمادگی به اعتیاد و باورهای فراشناختی و هیجان خواهی و پنج عامل بزرگ شخصیت پرداختهمطالعات متعددی به پیش زمينه:

تدوین  هدف: ای پنج عامل بزرگ شخصیت پرداخته باشد مغفول مانده است.خواهی: نقش واسطهباورهای فراشناختی و هیجانبینی آمادگی به اعتیاد بر اساس پیش

طرح پژوهش توصیفی از نوع روش:  بود. ای پنج عامل بزرگ شخصیتخواهی با نقش واسطهبینی آمادگی به اعتیاد بر اساس باورهای فراشناختی، هیجانمدل پیش

صورت در دسترس به گیری بهنفر با روش نمونه 211بودند.  0341د. جامعه آماری تمامی کارکنان فاز نهم و دهم شرکت عسلویه )پاالیشگاه پنجم( در سال همبستگی بو

(، 2119هاتون ) -ارت رایت (، باورهای فراشناختی ولز و ک0442های آمادگی به اعتیاد وید و همكاران )عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه

 و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شد. ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون( بودند. داده0411( و پرسشنامه شخصیتی نئو )0443خواهی زاکرمن )هیجان

رنجورخویی با های بزرگ شخصیت به جز روانند. تمامی مؤلفهخواهی رابطه مثبت معناداری با آمادگی به اعتیاد داشتمتغیرهای باورهای فراشناختی و هیجان ها:يافته

رنجورخویی و خواهی هم به صورت مستقیم و هم از طریق روانآمادگی رابطه منفی معناداری داشتند. نتایج تحلیل مسیر حاکی از برازش مناسب مدل بود که هیجان

. (p< 110/1)بینی کنند پذیری توانستند آمادگی به اعتیاد را پیشرنجورخویی و توافقز طریق روانپذیری؛ و باورهای فراشناختی فقط به صورت غیرمستقیم و اتوافق

د و لزوم توجه به نکنایفا می آمادگی به اعتیاد، نقشی کلیدی در های شخصیتیویژگیجمله  در کنار سایر عوامل از خواهیباورهای فراشناختی و هیجان گيری:نتيجه

 خواهی، پنج عامل بزرگ شخصیتآمادگی به اعتیاد،  باورهای فراشناختی، هیجانواژه كليدها:  های پیشگیری ضروری است.مهاین عوامل در برنا
Background: Numerous studies have predicted the readiness for addiction and metacognitive and emotional beliefs and five 

major personality factors. But research that has developed a model for predicting addiction readiness based on metacognitive 

and emotional beliefs: the mediating role of the five major personality factors has been overlooked. Aims: To develop a 

predictive model of addiction readiness based on metacognitive beliefs, excitement with the mediating role of five major 

personality factors. Method: The research design was descriptive correlational. The statistical population was all employees of 

the ninth and tenth phases of Assaluyeh Company (fifth refinery) in 2019. 250 people were selected as available samples by 

sampling method. The research instruments included Weed & et al addiction prone scale (1992), Wells, & Cartwright-Hatton 

metacognitive beliefs (2004), Zuckerman's sensation seeking (1993), and NEO's personality questionnaire (1985). Data were 

analyzed using Pearson correlation test and path analysis. Results: The variables of metacognitive beliefs and sensation 

seeking had a significant positive relationship with addiction prone. All the Big Five of personality traits, except neuroticism, 

had a significant negative relationship with addiction prone. The results of the path analysis indicated that the model fits 

appropriately, and that  sensation seeking, both directly and through neuroticism and agreement; and metacognitive beliefs, 

could indirectly predict  addiction prone through neuroticism and agreement (p< 0/001). Conclusions: Metacognitive beliefs 

and sensation seeking, along with other factors, such as personality traits, play a key role in addiction prone, and the need to 

pay attention to these factors is essential in prevention programs. Key Words: Addiction prone, meta-cognitive beliefs, 

sensation seeking, big five personality traits 
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 مقدمه

بینی کننده رفتارهای ترین عوامل روانشناختی پیشیكی از قوی

پرخطر ازجمله مصرف مواد، شخصیت افراد است )زیبرمن، یادید، 

های شخصیت به ویژگی (.2101افراتی، نیومارک و راسوسكی، 

هایی از ما که دیگران بیرونی و قابل رؤیت ما اشاره دارد، آن جنبه

ای ی اساسی و ریشهجنبه(. 2101تز و شولتز، توانند ببینند )شولمی

شخصیت انسان را مقاصد سنجیده و آگاهانه، امیدها و آرزوهای وی 

ی شخصیت سالم قرار دهند. این اهداف درواقع انگیزهتشكیل می

گیرند و بهترین راهنما برای فهم رفتار کنونی انسان هستند. وجود می

درازمدت استوار است و این  هایانسان در حقیقت بر داشتن هدف

فاکتور مهم، انسان را از حیوان، کودک را از سالمند و نیز در اکثر 

)صالحی، رجبی و  کندشخصیت سالم را از بیمار متمایز میموارد، 

های گذشته میان متخصصان شخصیت با در سال (.0341دهقانی، 

جود یك و ةای دربارهای مختلف توافق فزآیندهها و فرهنگزمینه

به وجود  0مدل پنج عاملی برای ارزیابی شخصیت به نام پنج بزرگ

آمده است. یكی از ابزارهای استاندارد برای ارزیابی این مدل، 

( 0411کری )پرسشنامه شخصیتی نئو است که توسط کاستا و مك

ترین ابعاد ترین و جامعگانه اساسیتهیه شده است. عوامل پنج

تواند شخصیت افراد را در جهات ، زیرا میدهدشخصیت را ارا ه می

گوناگون تبیین کرده و هر یك از عوامل را به وسیله گروهی از 

صفات مرتبط با یكدیگر تعریف کند. با توضیح وضعیت فرد در هر 

توان شرح جامعی فراهم کرد تا وضع گانه مییك از عوامل پنج

شخص کند. عاطفی، اجتماعی، تجربی، نگرشی و انگیزشی فرد را م

های نئو، عوامل شخصیت را در این سطح های اصلی حیطهمقیاس

تری های صفات فرعی، تحلیل گستردهکند و مقیاسگیری میاندازه

های خاص صفات درون هر یك از عوامل ارا ه می بر اساس اندازه

( در پژوهش خود 0341سهرابی و همكاران ) (.0311دهد )شاهنده، 

 ابطه مثبت معناداری بین روانفتند که ربه این نتیجه دست یا

پذیری و آمادگی به بین توافقو رنجورخویی و آمادگی به اعتیاد 

بهرامی و کامرانی صالح  .اعتیاد رابطه منفی معناداری وجود دارد

های ( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که ویژگی0341)

به این نحو که خواهی رابطه معنادار دارند. شخصیتی با هیجان

گرایی و گشودگی به تجربه با رنجورخویی، برونمتغیرهای روان

                                                           
1. Big five 

پذیری و هیجان خواهی رابطه مثبت معنادار و متغیرهای توافق

 خواهی رابطه منفی معنادار داشتند. وجدانی بودن با هیجان

جوامع امروزی به طور اساسی درگیر معضل بزرگی به نام 

یمارگونه به مصرف یك یا بمعنای وابستگی  هستند. اعتیاد به 2اعتیاد

چند نوع ماده مخدر است که در افراد میل به مصرف هر چه بیشتر 

کند و در صورت عدم مصرف آن ماده، مخدر را ایجاد می ةماد

(. انجمن 2101شود )کراساناکیز، عال م محرومیت در فرد ظاهر می

 و یصیتشخ مجموعه ( در پنجمین2103) 3پزشكی آمریكاروان

عنوان اختالالت اعتیادی و مصرف مواد را به( DSM-5) آماری

های شناختی، رفتاری و فیزیولوژیكی تعریف ای از نشانهمجموعه

دهند فرد باوجود مشكالت قابل مالحظه مرتبط کند که نشان میمی

اعتیاد یك  ةبنابراین پدید؛ دهدبا مواد، مصرف مواد را ادامه می

-ه می تواند طیف وسیعی از افراد را با ویژگیتهدید جهانی است ک

شریفی، رافضی و های روانشناختی مختلف درگیر کند )سهرابی، مام

(. اعتیاد همچون کوهی یخی است که تنها نوک آن 0341اعظمی، 

دانند وجود شود. در یك جامعه آنچه همگان از اعتیاد میدیده می

ن کوه بخش نادیده آن نمایان بخشی از معتادان است. اما دامنه ای

است که مقدمات شكل گیری و پیدایش این پدیده را در پی دارد 

توانند در آمادگی (. عوامل متعددی می0341)احمدیان و رستمی، 

افراد به اعتیاد نقش داشته باشند. یكی از این عوامل، باورهای 

، ایپك، یاوز، 2101است )هامونیر و وارسكان،  9فراشناختی

بخش، ، قدیمی، کرمی و یزدان2101حین و کورت، اولسوی، سا

 شناختی ییندآفر یا نشدا شناختافر ،0414ول فال دعتقاا (. به0343

 و دارد کترمشا شناخت لکنتر یا بینیزبا ،یابیارز در که ستا

در اصل فراشناخت به معنای . کندمی تنظیم را شناختی دعملكر

ور و نریمانی، شناخت است )میری، حاجلو، بشرپ ةشناخت دربار

 هشد قا ل تمایز شناختافر جنبه دو بین پردازانیهنظر کثر(. ا0341

 ردمو در ادفرا که طالعاتیا از ستا رتعبا که شناختیافر نشدا: ندا

 تكلیف با مرتبط یگیردیا یهادهبررا و ملاعودرباره  دخو شناخت

 ،توجه نظیر ییاجرا لعماا اعنوا به که شناختیافر تنظیم و ؛نددار

 بر و دارد رهشاا دعملكر در خطاها شناسایی و یزیربرنامه ،بینیزبا

ارد. یكی از رویكردهایی که در زمینه گذمی ثرا شناختی هاییتفعال

                                                           
2. addiction 
3. American Psychological Association (APA) 
4. meta-cognitive 
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اختالالت روانی از جمله اعتیاد نقش دارد، مدل فراشناختی ولز 

 کندیم دپیشنها لمد ین(. ا2119هاتون،  -است )ولز و کارت رایت 

 از...( و ادمو به بستگیوا لختالا ،خلقی لختالا) نیروا تختالالا که

 یهادهبررا ،(یفكر ارنشخو یا نیانگر) تفكر ارپاید یلگوهاا طریق

 و دیجاا فكر بسرکو و بجتناا ،تهدید و رتنظا با مرتبط توجهی

شناختی  رمسند یك تشكیل به ملاعو ینا عمجمو که شوندیم حفظ

 یهاوربا حصالا در كستش باعث رمسند ینا و انجامدیم توجهی -

 دخو یرهبادر منفی تطالعاا سترسید یشافزا و دخو با رگازناسا

 ینا تنظیمیدخو ییاجرا دعملكر لمد ساسیا صلا یك. گرددیم

 بحسا به شناختیافر نشدا ءجز که شناختیافر یهاوربا که ستا

 توجهی -شناختی رمسند نشد لفعا و گیریشكل باعث آید،می

 و هیژو رکا و زسا یا هگارگذ چند طریق از رمین سندا. گردندمی

 از سازد،یم تشدید را منفی هیجانی یتجربه و یابدمی اومتد رشكاآ

 یهادهبررا از منفی هایهیجان تنظیم و کاهش ایبر ادفرا رو ینا

 رتصو ینا به و کنندمی دهستفاا ادمو به بستگیوا مثل صخا

 مدرآناکا یهادهبررا و شخص تفكر یلگوا لیلد به نیروا تختالالا

 ( در0341(. صابری، فرخی و نامور )2114شود )ولز، می حفظ وی،

 و تحصیلی روییپژوهش خود به این نتیجه رسیدند که سخت

 به ابتال احتمال معناداری طور به تا بودند قادر فراشناختی باورهای

 کنند. بینیپیش را اعتیاد

 0، هیجان خواهیاز دیگر عوامل مرتبط با آمادگی به اعتیاد

؛ چامسری، 2104است )ژاوو، ژو، دینگ، سانگ و ژاوو، 

ها، (. طبق تعریف هیجان2101لیختشتاین، آرامراتانا و سیویروج، 

توانند در عملكرد، های فیزیولوژیكی درونی هستند که میپاسخ

(. 2101ادراک و یادگیری ما نقش داشته باشند )نوربری و هاسین، 

 را آن آیزنك ابتدا که است شخصیت ابعاد زا یكی هیجان خواهی

 و کرد مطرح گرایانبرون شخصیتی هایویژگی از یكی عنوان به

طبق تعریف  .داد گسترش و بسط را آن( 0414) زاکرمن سپس

( ساختار هیجان خواهی به مقدار انگیختگی که 0414زاکرمن )

دستگاه عصبی مرکزی شخص از منابع بیرونی نیاز دارد، مربوط 

 و تجارب به نیاز عنوان تحت خواهیهیجان ست و همچنینا

خطر  به تمایل و سابقهبی و بدیع پیچیده، گوناگون، هایاحساس

زاکرمن  .(0341است )بهرامی وکامرانی صالح،  شده تعریف جویی

                                                           
1. sensation seeking 

کند که ویژگی صورت صفتی تعریف میخواهی را به هیجان 0443

تازه، پیچیده و شدید و میل ها و تجربه متنوع، آن جستجوی هیجان

ها خاطر خود این تجربهاقدام به خطرهای جسمانی، قانونی و مالی به

تواند بر خواهی می(. هیجان2104باشد  )چن، ویلهلم و جوکل، می

ها و اولویت های افراد اثر بگذارد و از آن جهت که رفتار، ویژگی

کند، می میزان باز بودن شخص نسبت به تجارب جدید را توصیف

تواند نقش مهمی در شكل گیری اعتیاد ایفا کند )مرشد بهبهانی می

مصاح، حسینی ثابت، دوستیان، اعظمی و (. 0341و حیاتی، 

( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که 2109فرهودیان )

خواهی و آمادگی به اعتیاد وجود رابطه مثبت معناداری بین هیجان

 دارد.

کارکنان فاز نهم و دهم شرکت کار  طیمحكه با توجه به این

که  است یفشار روان جادیا یبرا یاریمنابع بالقوه بس یداراعسلویه 

تا  یو عاطف یجانیه یهاتواند از پاسخیم به این فشارهاپاسخ به 

، بنابراین توجه به متغیرهای دامنه تغییر داشته باشد یرفتار یها پاسخ

ایط کاری خاص مرتبط با آن مرتبط با فشارهای موجود در شر

 آنچهبر اساس شرکت می تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد. 

بین باورهای فراشناختی و  رابطه حاکی از هاپژوهش شد ذکر

صابری، فرخی و نامور  هستند؛ خواهی با آمادگی به اعتیادهیجان

 ( دریافتند که در دانشجویان ارتباط مثبت و معناداری بین سن0341)

رویی تحصیلی وجود دارد. بعالوه متغیر سن با باورهای و سخت

فراشناختی و آمادگی به اعتیاد دارای رابطه منفی و معنادار بود. 

رفت باورهای فراشناختی و احتمال هرچه میزان سن باالتر می

مسئله اصلی  شد. بنابراینآمادگی به اعتیاد در دانشجویان کمتر می

پنج  بود که آیا سؤالپژوهش پاسخ به این  نای پژوهشگران از انجام

 باورهای فراشناختی و هیجان بین رابطه در عامل بزرگ شخصیت

 کنند؟ای ایفا میواسطه خواهی با آمادگی به اعتیاد، نقش
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 پنج عامل بزرگ شخصیتای بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس باورهای فراشناختی و هیجان خواهی: نقش واسطه. مدل مفهومی پیش0شكل

 

 روش

همبستگی از نوع تحلیل مسیر  -طرح پژوهش حاضر توصیفی 

بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی کارکنان فاز نهم و دهم 

برای تعیین  (. =111Nشرکت عسلویه )پاالیشگاه پنجم( بودند )

 مدل بررسی برای که کندمی پیشنهاد( 0442) حجم نمونه لوهین

 روی باید پژوهشگر دارند، شرکت عامل 2-9 آن در که ساختاری

 کاربرد .کند ریزیبرنامه مورد 211 تا 011 کم دست گردآوری

به  و همگرایی حصول عدم موجب تواندمی ترکوچك هاینمونه

به  و پارامترها برآورد پایین دقت یا و نامناسب نتایج آوردن دست

ابراین با توجه مطلب بن ؛(0319 هومن،)شود  استاندارد خطاهای ویژه

ها تعداد مذکور و به دلیل احتمال ناقص بودن بعضی از پرسشنامه

صورت در گیری بهپرسشنامه در نظر گرفته شد. روش نمونه 211

دسترس بود، یعنی با مراجعه به فاز نهم و دهم شرکت عسلویه 

ها توسط ها بین کارکنان توزیع و پس از تكمیل پرسشنامهپرسشنامه

ها برای رعایت اصول آوری گردید. همچنین در پرسشنامهجمع آنها،

اخالقی این عنوان قید شده بود که اطالعات هر پرسشنامه کامالً به 

ای در صورت کنندهصورت محرمانه خواهد بود و هر شرکت

تمایل، ایمیل و یا شماره تماس خود را باالی برگه یادداشت نموده 

ن شخص برای ایشان ارسال گردد. از مربوط به آ ةتا تحلیل پرسشنام

پرسشنامه دارای شرایط مناسب  231بین این تعداد پرسشنامه، تعداد 

 رضایت از بود عبارت پژوهش به ورود برای تحلیل بودند. مالک

 پژوهش از خروج هایمالک پژوهش و در شرکت جهت آگاهانه

ی گروه نمونه همگ. بود پژوهش در شرکت ادامه به تمایل عدم نیز

 سال بود. 14/90آقایان بودند و میانگین سنی این افراد 

 ابزار

کنا ، مكبوچر، این مقیاس را وید :0پرسشنامه آمادگی به اعتیاد

اند. فرمت ایرانی آن توسط زرگر، ساخته 0442در سال  پوراثو بن

اجتماعی  - با توجه به وضعیت روانی ،(0311نجاریان و نعامی )

 اعتیادپذیریاز عوامل  این پرسشنامه ده است.جامعه ایرانی ساخته ش

سنج گویه آن دروغ 1گویه دارد که  90فعال و منفعل تشكیل شده و 

گذاری هر سؤال بر روی یك پیوستار از صفر )کامالً است. نمره

است  20نمره برش این مقیاس  مخالفم( تا سه )کامالً موافقم( است.

عد بودن فرد برای گرایش به دهنده مستبه باال نشان 20و کسب نمره 

روایی سازه و مالکی این مقیاس مناسب گزارش  مصرف مواد است.

به  41/1آلفای کرونباخ همچنین اعتبار مقیاس با روش شده است. 

، زرگر، نجاریان و نعامیکه در حد مطلوب است ) دست آمده است

( هم میزان اعتبار 0341در پژوهش سهرابی و همكاران ). ،(0311

برای این پژوهش با استفاده از  اعتبارمیزان گزارش شده است.  49/1

 آمد. دست به 40/1روش آلفای کرونباخ برای مقیاس کل 

 2119سشنامه در سال پر ین: ا2پرسشنامه باورهای فراشناختی

 هر و دارد دهما 31 هاتون ساخته شد که -توسط ولز و کارت رایت 

 ،فقمامو کمی ،مخالفم) نهگزی رچها رتصو به دهما هر به نیدموآز

 به هاگزینه ینا. دهدمی پاسخ( فقمامو خیلی ،فقمامو متوسط رطو به

                                                           
1. addiction prone scale 
2. metacognitions questionnaire 
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 السؤ جهت به توجه با( 0 ،2 ،3 ،9) برعكس یا( 9 ،3 ،2 ،0) ترتیب

 .سنجدمی را شناختیافر مؤلفه 1 سشنامهپر ینا. شوندمی گذارینمره

 است 021 نآ حداکثر و 31 آزمون این در شده کسب نمره حداقل

 دست به هازیرمقیاس نمرات جمع از فراشناخت کل نمره همچنین و

 و سشنامهپر یناآلفای کرونباخ  ضریب ،پایایی ظلحا از آید.می

 در. ستا هشد ارشگز 43/1 تا 12/1 از ایدامنه در آن هایمؤلفه

 (0311شیرین زاده دستگیری، گودرزی، رحیمی و نظیری ) ان،یرا

 را آن نیدرو همسانی ضریب ده،نمو دهماآ و ترجمه را سشنامهپر ینا

 ایبر و 40/1 سمقیا کل ایبرآلفای کرونباخ  ضریب کمك به

 ینا آزمایی باز پایایی و 11/1 تا 10/1 منهدا در آن هایمقیاس دهخر

 دهخر ایبر و 13/1 سمقیا کل ایبر هفته رچها فاصله در را نموآز

 همچنین. دندکر گزارش 13/1 تا 14/1 منهدا در آن هایمقیاس

 و 93/1 با برابر خصلتی ابضطرا سمقیا با سمقیا کل همبستگی

در  .دکر ارشگز 11/1 تا 21/1 منهدا در را هامقیاس دهخر همبستگی

پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای پرسشنامه باورهای فراشناختی، 

 به دست آمد. 11/1

خواهی هیجان گیری میزانبرای اندازه :0خواهیپرسشنامه هیجان

 مقیاس ( استفاده شد. این0443از شكل پنجم پرسشنامه زاکرمن )

 بیان جزء، دو از یكی ماده، هر در که است جز ی دو ماده 91 شامل

 را عكس حالت دوم جزء و است فرد خواهیهیجان میزان کننده

کند. می احراز را یك یا صفر نمره ماده، دو هر در هاآزمودنی. دارد

 کندمی احراز را اینمره هایشانتخاب اساس بر آزمودنی ،پایان در

 هیجان میزان بیانگر نمره این. است نوسان در چهل تا صفر از که

 13/1( اعتبار درونی آن را در دامنه 0443است. زاکرمن ) او خواهی

توسط محوی  0311گزارش کرده است. این مقیاس در سال  11/1تا 

( همسانی درونی 0311ری و همكاران )شیرازی هنجاریابی شد. اختیا

گزارش کردند.  11/1این پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ 

 14/1خواهی حاضر برای پرسشنامه هیجان آلفای کرونباخ در تحقیق

 به دست آمد.

فرم کوتاه  این پرسشنامه: 2پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو

کری کاستا و مك است که توسط NEOPI-Rپرسشنامه شخصیتی 

رنجورخویی، روان یاسارا ه شد و شامل پنج خرده مق 0411در سال 

و وجدان است. فرم  ییگراگرایی، گشودگی به تجربه، توافقبرون

                                                           
1. sensation seeking questionnaire 
2. revised NEO personality inventory 

در این فرم برای هر عامل  سؤال است. 11کوتاه این پرسشنامه شامل 

بندی شده گویه وجود دارد و برای هر گویه طیف لیكرت درجه 02

ای )از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم( در نظر گرفته شده زینهپنج گ

 شوند. نمره هر عامل میگذاری مینمره 9ها از صفر تا است و گویه

توسط کیامهر  0310باشد. این آزمون در سال  91تواند بین صفر تا 

( در بین 0311شناس )در بین دانشجویان دانشگاه تهران، حق

( در بین 0311یراز و گروسی فرشی )دانشجویان دانشگاه ش

( 0310شد. کیامهر ) یابیدانشجویان دانشگاه تبریز مطالعه و اعتبار 

پس از هنجاریابی این آزمون در دانشجویان علوم انسانی دانشگاه 

تهران پایایی این آزمون را با روش باز آزمایی )اجرای مجدد روی 

، 12/1، 19/1رتیب به ت Cو  N ،E ،O ،A نفر( برای پنج عامل 331

و آلفای کرونباخ را برای این عوامل به ترتیب  11/1و  11/1، 11/1

گزارش کرده است. مك کری و  11/1و  11/1، 92/1، 13/1، 14/1

را با  NEO-FFIای ضریب همبستگی ( در مطالعه2119کاستا )

، 13/1به ترتیب  Cو  N ،E ،O ،Aبرای پنج عامل  NEO-PIآزمون 

پرسشنامه گزارش کردند. میزان اعتبار  11/1و  11/1، 40/1، 13/1

با استفاده از روش آلفای  پایایی این پرسشنامه در این پژوهش

 10/1، 12/1، 11/1، 10/1به ترتیب  Cو  N ،E ،O ،Aکرونباخ برای 

 به دست آمد. 14/1و 

 هایشاخص محاسبه بر عالوه هاداده تحلیل و تجزیه در

روش تحلیل مسیر برای  با استنباطی یهاشاخص محاسبه به توصیفی

 افزارنرم از استفاده باشد.  اقدامبررسی ارتباط ساختاری بین متغیرها 

AMOS  وSpss مدل برای و گرفت صورت الزم محاسبات 

برای بررسی میزان  .شد استخراج برازش هایشاخص پیشنهادی

-اسطهبین بر متغیر مالک و بررسی نقش واثرگذاری ابعاد متغیر پیش

 ای پنج عامل بزرگ شخصیت از تحلیل مسیر استفاده شد.

 هايافته

 پژوهش متغیرهای توصیفی هایشاخص ابتدا بخش این در

 گزارش کشیدگی و کجی و استاندارد انحراف و میانگین شامل

 مبنی پژوهش اصلی سؤال به پاسخ پی در بخش این در. است شده

اعتیاد بر اساس باورهای بینی آمادگی به آیا مدل پیش" اینكه بر

ای پنج عامل بزرگ فراشناختی و هیجان خواهی با نقش واسطه

استفاده  آموس افزارنرم و تحلیل مسیر از "دارد؟ شخصیت برازش

 کجی چنانچه کلی معیار یك متغیرها بودن نرمال بررسی برای. شد

 برخوردار نرمال توزیع از هاداده باشند (-2 ،2) بازه در کشیدگی و
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 هایداده اساس بر(. 0341پور گتابی و صفری شالی، )حبیبهستند 

 یك هیچ کشیدگی و کجی شاخص که شودمی مشخص 0جدول 

 را آنها توانمی بنابراین و نیست (-2 ،2) بازه از خارج متغیرها از

آزمون همبستگی  نتایج .گرفت نظر در نرمال تقریب یا نرمال

 .است شده ارا ه 2 لجدو در پژوهش متغیرهای بین پیرسون

 

 متغیرهای پژوهش توصیفی های. آماره0جدول

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین زیر مقیاس مقیاس

 11/0 09/0 94/01 92/24 آمادگی به اعتیاد آمادگی به اعتیاد

 40/1 14/1 14/00 19/14 باورهای فراشناختی باورهای فراشناختی

 31/0 01/0 10/1 01/23 خواهیهیجان خواهیهیجان

 پنج عامل بزرگ شخصیت

 01/0 00/0 11/1 31/29 رنجورخوییروان

 01/0 21/0 01/1 21/24 گراییبرون

 11/0 19/0 11/9 11/21 گشودگی به تجربه

 41/1 11/1 21/1 14/21 یریپذتوافق

 90/0 31/0 21/1 04/30 بودن باوجدان
 

 

 ژوهش با آمادگی به اعتیاد. ماتریس همبستگی متغیرهای پ2جدول

 **23/1 باورهای فراشناختی

 **31/1 هیجان خواهی

 **34/1 رنجورخوییروان

 **-22/1 گراییبرون

 **-04/1 گشودگی به تجربه

 **-90/1 یریپذتوافق

 **-21/1 بودن باوجدان
 

(11/1>p) * ( 10/1و>p) ** 
 

 روش و آموس افزارنرم سؤال اصلی پژوهش از بررسی برای

است.  آمده زیر در مدل بررسی نتایج که شد استفاده مسیر تحلیل

خواهی با آمادگی به باورهای فراشناختی و هیجانبرای بررسی اینكه 

گری پنج عامل بزرگ شخصیت دارای اعتیاد با آزمون واسطه

 طراحی برای آموس از. شد استفاده مسیر تحلیل برازش است، از

 در مربوطه مدل که شد استفاده برازش هایشاخص بررسی و مدل

 .است شده ارا ه 3 جدول در مدل برازش هایشاخص و 2 شكل

داده  عالی برازش یدهندهنشان 3برازش در جدول  هایشاخص

خواهی هم به هیجان 2 شكل به توجه با. است شده اصالح مدل با ها

صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم از طریق پنج عامل 

پذیری( به طور رنجورخویی و توافقگ شخصیت )روانبزر

بینی کند، اما باورهای معناداری توانست آمادگی به اعتیاد را پیش

رنجورخویی فراشناختی فقط به صورت غیر مستقیم و از طریق روان

 و توافق پذیری توانست به طور معناداری آمادگی به اعتیاد را پیش

 بینی کند.

 بین مسیر ضرایب داریمعنی شدن مشخص برای 9 جدول در

 استاندارد، انحراف استاندارد، ضرایب میزان پژوهش، متغیرهای

 در که طورهمان. است شده گزارش داریمعنی سطح و T آماره

 آنها مستقیم مسیرهای که متغیرهایی تمام شودمی مشاهده 9 جدول

 ±41/0 از ترکوچك یا تربزرگ T مقدار دارای مالک متغیر به

 .دارند مالک متغیر بر داریمعنی تأثیر است
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 ای پنج عامل بزرگ شخصیتبینی آمادگی به اعتیاد بر اساس باورهای فراشناختی و هیجان خواهی: نقش واسطه. مدل اصالح شده پیش2شكل

 

 های برازش مدل. شاخص3جدول

 نام شاخص
 های برازششاخص

 حد مجاز مقدار

𝝌𝟐 

𝒅𝒇
 1کمتر از  09/3 

RMSEA0 )11/1کمتر  131/1 )ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

GFI 2 4/1باالتر از  44/1 نیكویی برازش( )شاخص 

AGFI 3 4/1باالتر از  44/1 شده( اصالح برازش نیكویی )شاخص 

CFI 9 4/1باالتر از  41/1 تطبیقی( برازش )شاخص 

NFI 1 4/1تر از باال 41/1 نرم شده( برازش )شاخص 
 

 

 شده برآورد پارامترهای داریمعنی و متغیرها اثرات مسیر ضرایب. 9جدول

 سطح معناداری (tآماره ) انحراف استاندارد ضرایب استاندارد متغیر مالک بینمتغیر پیش

 110/1 193/1 191/1 39/1 رنجورخوییروان خواهیهیجان

 110/1 -311/9 191/1 -21/1 پذیریتوافق خواهیهیجان

 110/1 293/9 192/1 23/1 رنجورخوییروان باورهای فراشناختی

 110/1 -111/9 199/1 -21/1 پذیریتوافق باورهای فراشناختی

 110/1 991/3 111/1 21/1 آمادگی به اعتیاد خواهیهیجان

 110/1 -131/1 121/1 -21/1 آمادگی به اعتیاد پذیریتوافق

 110/1 010/3 040/1 04/1 عتیادآمادگی به ا رنجورخوییروان
 

 

                                                           
1. Root Mean Square Error Approximation 
2. Goodness of Fit Index 
3. Adjusted Goodness of Fit Index 
4. Comparative Fit Index 
5. Normed Fit Index 
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 گيریبحث و نتيجه

تجزیه و تحلیل پژوهش حاضر  از آمده دست به نتایج اساس بر

بینی آمادگی به اعتیاد در در کل مدل پیش توان اذعان نمود که می

این پژوهش، در جهت تبیین و برازش از وضعیت مطلوب و مناسبی 

ان گفت سؤال پژوهش مبنی توبه لحاظ آماری برخوردار بود و می

بینی آمادگی به اعتیاد مورد تأیید است. هیجان بر برازش مدل پیش

خواهی هم به صورت مستقیم و هم از طریق پنج عامل بزرگ 

پذیری( به طوری معناداری رنجورخویی و توافقشخصیت )روان

بینی کند، اما باورهای فراشناختی توانست آمادگی به اعتیاد را پیش

رنجورخویی و های روانبه صورت غیر مستقیم و از طریق مؤلفه تنها

 توافق پذیری توانست به طور معناداری آمادگی به اعتیاد را پیش

بینی کند. نتایج پژوهش نشان داد که بین باورهای فراشناختی و 

آمادگی به اعتیاد رابطه مثبت معناداری وجود داشت که این یافته 

؛ ایپك و 2101بود )هامونیر و وارسكان،  های قبلیهمسو با پژوهش

؛ قدیمی و همكاران، 0341؛ صابری و همكاران، 2101همكاران، 

( در مطالعه خود به این نتیجه 2101(. هامونیر و وارسكان، )0343

دست یافتند که باورهای فراشناختی، توسعه و نگهداری رفتارهای 

( در 0341ن )کنند. صابری و همكارااعتیادآور را پشتیبانی می

 قادر فراشناختی پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که باورهای

کنند. در  بینیپیش را اعتیاد به ابتال احتمال معناداری طور به تا بودند

توان اذعان داشت که باورها و تفكر تبیین این یافته از پژوهش می

نقش افراد در گرایش افراد به سمت رفتارهای پرخطر از جمله اعتیاد 

-دارند. مدل فراشناختی ولز یك چهارچوب فراشناختی در مفهوم

دهد پذیری، ایجاد و حفظ اختالالت روانی ارا ه میسازی آسیب

 راهنمایی و کلید فراشناختی، توان گفت باورهای(. می2114)ولز، 

 و باورها، عال م منفی، افكار به افراد یدهپاسخ شیوه که هستند

 پس در ایمحرکه نیروی و دهندمی قرار رتأثی تحت را هاهیجان

 .انجامندمی هیجانی و روانی رنج به که هستند مسموم تفكر الگوی

شود می باعث افراد در مختل فراشناختی باورهای وجود واقع، در

که آنها در زندگی خود و در مواجه با موقعیت هایی که برایشان 

ند و ناکارآمد استفاده سودم غیر ایمقابله راهبردهای از آیدپیش می

رفتارهای پرخطر از  برای آمادگی نامناسب، راهبردهای کنند که این

 (. همچنین رویكرد0341شریفی، )مام کنندمی فراهم را جمله اعتیاد

 به عنوانمدت کوتاه در مواد به وابستگیکه کند فراشناختی بیان می

 عمل منفی اتهیجان تنظیم برای سازگارانه ایمقابله استراتژی یك

 باعث زیرا شود،می محسوب ناسازگارانه بلندمدت در کند، ولیمی

گردد )کاسیل، جمیلی، می منفی هیجانات تولید و وابستگی ایجاد

 باورهای که است علت همین به (. شاید2101اسپادا و ولز، 

 ارتباط آمادگی به اعتیاد احتمال با مثبت و معنادار طوربه فراشناختی

 مختل باورهای افراد هرچه احتماالً که معنا بدان ت؛اس داشته

 به گرایش برای بیشتری آمادگی داشته باشند، بیشتری فراشناختی

 .دهندمی نشان خود از اعتیاد

خواهی و های پژوهش نشان داد که بین هیجانهمچنین یافته

آمادگی به اعتیاد رابطه مثبت آماری معناداری وجود داشت که این 

های پیشین بود )ژاوو و همكاران، های پژوهشمسو با یافتهیافته ه

؛ 2109؛ مصاح و همكاران، 2101؛ چامسری و همكاران، 2104

( در پژوهش خود با 0341(. کرمی و افشك )0341کرمی و افشك، 

 در اعتیاد به آمادگی با یآورو تاب خواهیهیجان بین عنوان رابطه

 و زیر خواهیهیجان که بین دانشجویان به این نتیجه دست یافتند

 از گریز و یریپذماللطلبی، ماجراجویی،  آن )تجربه یهامؤلفه

داشت. در  وجود معناداری مثبت بازداری( با آمادگی به اعتیاد رابطه

مواد  توان اذعان داشت که مصرفتبیین این یافته از پژوهش می

تر از پیش سیستم پاداش مغزی رو بیش تواندمی مخدر و اعتیاد به آن

 دارند، را خواهیهیجان از باالیی سطح که افرادی بنابراین کند، فعال

سازند )ژاوو و می آمادگی به اعتیاد برآورده برای را عمل ابتكار

 دارند، را خواهیهیجان از باالیی سطح که افرادی. (2104همكاران، 

 ند،تری از هیجان خواهی را دارپایین سطح افرادی که با مقایسه در

 بنابراین؛ روندمیشكن قانون یا بیشتر سمت رفتارهای پرخطر احتماالً

گرایش افراد به اعتیاد است. از  برای خطر عامل یك خواهیهیجان

های خواهی صفتی است که با جستجوی هیجانسویی دیگر هیجان

شود متنوع، جدید، پیچیده، افزایش احساسات و تجارب شناخته می

 ها بیشتر در برابر خطرات موجود،با این ویژگیو به نوعی افراد 

 این به توجه (. با2101شوند )چامسری و همكاران، آسیب پذیر می

دهد، می افزایش را در بین افراد انگیختگی مخدر، سطح مواد که

 نشان مواد مصرف به بیشتری تمایل باال خواهیهیجان دارای افراد

 مثبت هایروش که افرادی که کرد بیان توانمی همچنین .دهندمی

ندارند و در تنظیم هیجانات خود با مشكل  اختیار در را هیجان کنترل

 مصرف مثل های نادرست و نامناسبروش طریق مواجه هستند، از

کنند که هر بار تالش می و رفتارهای پرخطر مخدر سیگار، مواد

 هب نهایت در بیشتر از قبل سطح انگیختگی خود را افزایش دهند و
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 ادفرشوند. امی پذیرآسیب احتمال بیشتر در برابر تهدیدهای موجود،

 ابضطرا طحژسبه دلیل آنكه از  خواهیهیجان الیبا سطح دارای

نسبت به بقیه افراد جامعه باال  گریتكانش و پذیریتحریك ،پایین

 دآور،عتیاا ادمو مانند هاییمحرک با مواجهه در برخوردارند

آمادگی و  و دهکر از خطر واقعی آنها برآورد کمتر را آنها اتخطر

پور، )علیند پذیر داررفتارهای پرخطر و آسیب به باالیی یشاگر

 نیاز زیادی به اد در اکثر اوقاتفرا ینا. (0349سعیدپور، حسنی، 

و  زهتا هایتجربه به و کننددر خود احساس می جدید هایلذت

بنابراین  ؛برسند کافیگی نگیختابر سطح به تا مندندزنیا پرخطر بعضاً

پذیری ی این رفتارهای نامناسب و پرخطر راه را برای آسیبهمه

کند و آمادگی آنها را برای اعتیاد افزایش بیشتر این افراد هموار می

 دهد.می

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که متغیرهای باورهای فراشناختی 

رگ شخصیت خواهی از طریق دو مؤلفه از پنج عامل بزو هیجان

پذیری توانستند، آمادگی به اعتیاد را رنجورخویی و توافقیعنی روان

های پیشین است )سیال، پیش بینی کند. این نتایج همسو با پژوهش

؛ ثناگوی محرر و میر شكاری، 2121کاربون، توفالینی و بوریال، 

ی (. در تبیین این یافته0341و بهرامی و کامرانی صالح،  0341

 بودن دارا دلیل به افراد توان اذعان داشت که برخی پژوهش می

 رفتارهای برای بیشتری استعداد خاصی، شخصیتی هایویژگی

با توجه به اینكه دارند.  اعتیاد از جمله رسانآسیب خود و مخرب

تمایل برای تجربه شامل رنجورخویی ویژگی شخصیتی روان

-آسیب و تكانشوری، کمرویی ،افسردگی، پرخاشگریاضطراب، 

گیرند، به احتمال زیاد است، افرادی که نمرات باالتری می پذیری

در مواجهه با فشارهای روانی، راهكارهای مقابله کارآمدی ندارند و 

شود که افراد را درگیر رفتارهای پرخطر همین موضوع باعث می

 افراد توان گفت که اینمی(. 0341نماید )سهرابی و همكاران، 

 و هستند غیرمنطقی در مواجه با مشكالت افكاری دارای احتماالً

 پذیریانطباق دارند و درجه های خودتكانه کنترل در کمتری قدرت

دهند می نشان روانی فشار شرایط و دیگران با تری در ارتباطضعیف

و از سویی دیگر افرادی که دارای این ویژگی شخصیتی هستند، 

ات ندارند و در یك حالت تمایلی به ایجاد و داشتن یك رابطه باثب

شود که این افراد از ها باعث میعدم تعادل قرار دارند و این ویژگی

همچنین  اطمینان شناختی مناسب و قابل اتكایی برخوردار نباشند.

رنجورخویی برخوردارند و افرادی که از ویژگی شخصیتی روان

-ننمرات باالیی را در این ویژگی شخصیتی دارند، از نمرات هیجا

خواهی باالیی نیز برخوردارند، زیرا رفتارهای پرخطر و با سطوح 

خواهی باال، احتماالً تالشی در جهت کاهش سطوح اضطراب هیجان

و به دست آوردن راهی برای آرامش روانی و رهایی از افكار 

ناراحت کننده و دردناکی است که افراد دارای ویژگی شخصیتی 

توان گفت به صورت بنابراین می رنجورخویی تجربه می کنند؛روان

کننده برای  کلی این ویژگی شخصیتی یك نوع عامل مستعد

 گرایش به رفتارهای پرخطر از جمله اعتیاد است.

پذیری افرادی که از ویژگی شخصیتی توافقاز سویی دیگر 

باالیی برخوردارند، آمادگی به اعتیاد کمتری دارند. بعد شخصیتی 

دوستی، همراهی، تواضع و گویی، نوع، رکپذیری به اعتمادتوافق

شود که کند که همین خصوصیات باعث میرحم بودن اشاره میدل

افراد مسئولیت کارهای خود را بپذیرند و کمتر به سمت اعتیاد به 

این افراد به  (.0341مواد مخدر سوق پیدا کنند )سهرابی و همكاران، 

خواهی پایین از هیجان های مثبتی که دارند و به نوعیدلیل ویژگی

 احساس همكاری، مهربانی، دوستی،نوع بر برخوردارند و اساساً

کمك گرایش دارند، در نتیجه تا  بژه تمایل و دیگران با همدردی

حد امكان سعی در برخورد منطقی با مسا ل زندگی هستند و سعی 

 در کنترل رفتارهای خود دارند تا به صورت مناسبی ابراز شوند؛

پذیری بیشتری را در شرایط فشار توان گفت درجه انطباقاین میبنابر

تواند بیانگر شناخت مناسب و منطقی روانی دارند و این عوامل می

این افراد از شرایط موجود باشد، در نتیجه این افراد آگاهانه رفتار 

کرده و از آمادگی به اعتیاد کمتری برخوردار هستند. همچنین 

یژگی شخصیتی برخوردارند، معموالً دنبال افرادی که از این و

های نامناسب و خطرناک نیستند و حتی در انتخاب شغل هم هیجان

خواهی زیادی در آن شغل که هیجان آورندبه مشاغلی روی می

وجود ندارد. این افراد بیشتر از بقیه سازگار هستند و معموالً دنبال 

منعطف هستند و در  روند و تا حد امكانکارهای جدید و متنوع نمی

آیند )بهرامی و هنگام مواجهه با مشكالت به راحتی کنار می

توانند با شرایط بنابراین این افراد بهتر می (؛0341کامرانی صالح، 

زندگی منطبق شده و در نتیجه احتمال آمادگی به اعتیاد در آنها 

 کمتر است.

چون به طور خالصه نتایج این پژوهش نشان داد که عواملی هم

های شخصیتی باورهای فراشناختی و هیجان خواهی در کنار ویژگی

بینی آمادگی به اعتیاد داشته توانند نقش مهمی در پیشافراد می
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اعتیاد  آمادگی به عالوه بر اهمیتی که موضوعباشند. از سویی دیگر 

دارد، نتایج این شرکت عسلویه برای  در شرایط مخصوص کاری

 از محدودیت. قرار بگیرد این شرکتاستفاده  تواند موردمطالعه می

توان به نوع روش پژوهش اشاره کرد که های پژوهش حاضر می

از نظر تعیین روابط علت و معلولی محدودیت دارند. همچنین  تبعبه

انجام شده است، در خاص گروه یك از آنجا که این پژوهش در 

شود در شنهاد میها باید احتیاط کرد. پیتعمیم نتایج به سایر گروه

ساز گرایش توانند زمینهمطالعات آتی به متغیرهای دیگری که می

 .شودتوجه ، باشنداعتیاد افراد به 

 منابع
(. بررسی آمادگی به اعتیاد 0341احمدیان، حمزه و رستمی، چنگیز. )

های شخصیت دانشجویان رشته روانشناسی بر اساس ویژگی

، ایی و پیراپزشكی کردستانمجله دانشكده پرستاری، مام)نئو(. 

2(2 ،)32-22. 

اختیاری، حامد؛ صفایی، هومن؛ اسماعیلی جاوید، غالمرضا؛ عاطف 

(. 0311وحید، محمدکاظم؛ عدالتی، هانیه و مكری، آذرخش )

های آیزنك، بارت، های فارسی پرسشنامهروایی و پایایی نسخه

 انشجویانه و تكدیكمن و زاکرمن در تعیین رفتارهای مخاطره

(، 3) 09، پزشكی و روانشناسی بالینی ایرانمجله روانگری. 

331-321. 

(. بررسی رابطة 0341بهرامی، محمود و کامرانی صالح، بخشعلی)

های دلبستگی با میزان هیجان های شخصیتی و سبكویژگی

فصلنامه روانشناسی خواهی نیروهای عملیاتی یك سازمان نظامی. 
 .24-99(، 21)1، نظامی

 بین (. رابطه0341وی محرر، غالمرضا و میرشكاری، حمیدرضا )ثناگ

 باورهای با دلبستگی هایسبك و شخصیتی هایویژگی

مجله عادی.  افراد و موادسوءمصرف  به مبتال افراد در فراشناختی
 .19-43(، 0)12، مشهد دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی

راهنمای جامع کاربرد . (0341پورگتابی، کرم و صفری شالی، رضا )حبیب
Spss نشر مبتكران. ها کمی(.در تحقیقات پیمایشی )تحلیل داده 

(. هنجاریابی آزمون شخصیتی نئو، فرم تجدیدنظر 0311شناس، حسن )حق

 .31-91(، 9)9، پزشكی و روانشناسی بالینی ایرانمجله روانشده. 

بررسی رابطه  (.0311زرگر، یداهلل؛ نجاریان، بهمن و نعامی، عبدالزهرا )

خواهی، ابراز وجود، سرسختی های شخصیتی )هیجانویژگی

روانشناختی(، نگرش مذهبی و رضایت زناشویی با آمادگی به 

 .44-021 ،(3)0، مجله علوم تربیتی و روانشناسیاعتیاد مخدر. 

 سهرابی، فرامرز؛ مام شریفی، پیمان؛ رافضی، زهره و اعظمی، یوسف

روان، به اعتیاد بر اساس سالمت بینی آمادگی(. پیش0341)

رنجورخویی و توافق حمایت اجتماعی و ابعاد شخصیتی روان

 .11-11(، 1)1پرستاری، نشریه روانپذیری. 

اهواز:  ها(.ها و پرسشنامهارزیابی شخصیت )آزمون(، 0311شاهنده، مریم )

 نشر رسش.

 زاده دستگیری، صمد؛ گودرزی، محمدعلی؛ رحیمی، چنگیز و شیرین

(. بررسی ساختار عاملی، روایی و اعتبار 0311نظیری، قاسم )

 .991-910(، 9)02، مجله روانشناسی. 31پرسشنامه فراشناخت 

(. پیش بینی آمادگی 0341صابری، زهرا؛ فرخی، نورعلی و نامور، هومن)

رویی به اعتیاد در دانشجویان بر اساس جنسیت، سن، سخت

دانشكده پزشكی دانشگاه  مجلهتحصیلی و باورهای فراشناختی. 
 .241-311(، 9.0)12، علوم پزشكی مشهد

بینی (. پیش0341صالحی، مریم؛ رجبی، سوران و دهقانی، یوسف )

هیجانی،  یهااختالل بدریخت انگاری بدن بر اساس طرحواره

شخصیتی در افراد متقاضی  هاییژگیدلبستگی و و یهاسبك

 01 ،م روانشناختیفصلنامه علمی پژوهشی علوجراحی زیبایی. 

(13 ،)11-11. 

هیجان  بررسی (.0349جعفر ) حسنی، صابر و سعیدپور، فرشید؛ پور،علی

 اعتیاد ها،محرک به اعتیاد جنسی، اعتیاد به مبتال افراد در خواهی

 پزشكی علوم دانشگاه مجله. بهنجار افراد و افیونی مواد به
 .031-031(، 021) 21، مازندران

ی (. رابطه0343می، جهانگیر و یزدان بخش، کامران)قدیمی، آزاده؛ کر

های ناسازگار اولیه و باورهای فراشناخت با استعداد طرحواره

 .11-13(، 2)01، مجله اصول بهداشت روانیاعتیاد. 

و  خواهیهیجان بین (. رابطه0341کرمی، جهانگیر و افشك، شیوا )

، روانشناسی رویشدانشجویان.  در اعتیاد به آمادگی با یآورتاب

1(00 ،)211-291. 

-NEOهنجاریابی فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی )(. 0310کیامهر، جواد )

FFI و بررسی ساختار عاملی و تحلیل تأییدی آن در بین )
نامه . پایاندانشجویان دانشكده علوم انسانی دانشگاه تهران

 کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبا ی.

رویكرد نوین در ارزیابی شخصیت (. 0311قی )گروسی فرشی، میر ت
چاپ اول. تبریز: )کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت(. 

 نشد دانیال و جامعه پژوه.

های بینی آمادگی اعتیاد بر اساس فعالیتپیش(. 0341مام شریفی، پیمان )
 ای و ویژگیداوطلبانه، الگوی ارتباطی خانواده، راهبردهای مقابله



 شریفی و همكارانپیمان مام                                                                                    ...و فراشناختی باورهای اساس بر اعتیاد به آمادگی بینیپیش مدل تدوین
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نامه کارشناسی ارشد پایان عیت شناختی در جوانان.های جم

روانشناسی عمومی، دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه 

 عالمه طباطبا ی.

(. بررسی اعتبار، پایایی و هنجاریابی مقیاس 0311محوی شیرازی، مجید )

مجله دانشور خواهی زاکرمن با تغییرات بسته به فرهنگ. هیجان
 .31-94 (،21)01، رفتار

(. رابطه علی هویت سردرگم، 0341مرشد بهبهانی، مهدی و حیاتی، داود )

-و خودکارآمدی با آمادگی به اعتیاد: نقش میانجی هیجان

، (99)00نامه اعتیادپژوهی سوء مصرف مواد، فصلخواهی. 

212-211. 

(. 0341میری، میرنادر؛ حاجلو، نادر؛ بشرپور، سجاد و نریمانی، محمد )

 –وید ویی  هاییآزمونگری مدل علی اعتیاد به بازطراحی و 

شده و باورهای ای بر اساس حمایت اجتماعی ادراکرایانه

فصلنامه علمی  .جویی هیجانیفراشناختی با نقش میانجی خودنظم
 .191-111(، 11)01، پژوهشی علوم روانشناختی

افزار میابی معادالت ساختاری با کاربرد نرمدل(. 0319هومن، حیدر علی )
 . تهران: سمت.لیزرل
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