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خالصه 
 شناسي، اجتماعي، زيستمصرف سيگار متاثر از تعامل عوامل  :مقدمه
شخصيتي  هاي مولفهبا برخي  آنبودي و ميزان باالي هم بودهشناختي و فرهنگي روان

پژوهش به بررسي  اين .مورد تاكيد است ،شناسياي در سبب و راهبردهاي مقابله
اي در  هاي مقابله راهبردهاي شخصيتي و  اي ارتباط بين مصرف سيگار، مولفه مقايسه

ي فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسالمي دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشكده
  .و دانشگاه علوم پزشكي اراك پرداخته است

گيـري تصـادفي   تحليلي به صورت مقطعي با نمونـه -اين پژوهش توصيفي: كارروش
ه تحصيل در دانشـگاه علـوم   نفر از دانشجويان زن و مرد مشغول ب 716اي بر روي طبقه

) نفـر  393(ي فنـي و مهندسـي دانشـگاه آزاد اسـالمي     و دانشـكده ) نفـر  323(پزشكي 
ليسـت  چـك شـامل   ابزارهـا . ه اسـت شداجرا  1389-90واحد اراك در سال تحصيلي 

الزاروس (اي ي راهبردهاي مقابلهنامهپرسشساخته، شناختي محققمشخصات جمعيت
هـاي آمـاري   اطالعـات بـا روش  . بودنـد  فرم كوتاه-شخصيتي نئوو آزمون ) و فولكمن

تحليـل   18ي نسـخه  SPSSافـزار  تحليل واريانس چندمتغيره، تحليل همبسـتگي و نـرم  
  .شدند
و توافق ) P، 146/0- =r=001/0(رنجورخويي ي روانبين مولفه:هايافته

)001/0=P159/0و=r (گرايي  بروني مدار و مولفهاي مسئله با سبك مقابله
)001/0=P 127/0و- =r ( و توافق)001/0=P ،137/0- =r (اي عاطفه با سبك مقابله -

هاي شخصيتي با  بين مصرف سيگار و مولفه اما وجود دارد يدارمدار، تفاوت معني
عالوه بر اين بين . داري مشاهده نشددو گروه، تفاوت معني  وجود تفاوت بين ميانگين

داري مدار، تفاوت معني اي عاطفه استفاده از راهبرد مقابلهميانگين مصرف سيگار و 
  ).>01/0P( مشهود است

اي مناسب در حل مشكالت  هاي مقابلهافراد سيگاري از كمبود مهارت:گيرينتيجه
اضطراب  در باال بودن ميزان عصبيت و مردانسيگاري بودن  چنين،هم. برندرنج مي

  .آنان، نقشي ندارد
  مصرف سيگار شخصيت،، ياندانشجو:هاي كليديواژه

  
 
 

 
 

  :نوشتپي
 اساتيد و متما از. است نداشته ارتباطي نويسندگان منافع با و شده انجام مالي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك حمايت با و تاييد از پس مطالعه اين

و دانشگاه  پزشكي و دانشگاه علوم پزشكي يمحترم شوراي پژوهشي دانشكده ياعضا ،پژوهشي يمعاونت، مديريت و همكاران محترم حوزه ،دانشجويان
  .گردد مي تشكر و تقدير، اراك آزاد اسالمي
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Assessment of relation between personality components and coping strategies 

with cigarette smoking in engineering students  
  

Abstract 
Introduction: Smoking has affected the interactions of 
biological, social, psychological and cultural factors and 
high rates of its comorbidity are emphasized by some 
components of personality and coping strategies in 
etiology. The aim of this study was evaluation of 
relationship between smoking, personality components and 
coping strategies in smokers and non-smokers students of 
engineering faculty of Islamic Azad University-branch of 
Arak and Arak University of Medical Sciences.  
Materials and Methods: This study was a descriptive- 
analytical study as cross-sectional, with using stratified 
random sampling 716 male and female students (medical 
sciences students=323 and the engineering students=393) in 
academic year of 2010-2011. Measurements tools were 
used were consist of demographic check list, coping 
strategies and Neo personality test (short form) and test 
hypotheses questionnaire. data were analyzed by the 
multivariate ANOVA, correlational analysis and SPSS 18 
software. 
Results: The component of neurotic (P=0.0001 and r=-
0.146) and agreement (P=0.0001 and r=0.159) and 
component of against problem oriented with coping style (P 
=0.001and r= -0.127) and agreement (P=0.0001 and r= -
0.137) with the emotion-oriented coping style, there are 
significant differences but between smoking and 
personality   components of two groups were not 
significant. In addition, there was a significant difference 
between the average of smoking and using emotional-
oriented coping strategies (P<0.01). 
Conclusion: Cigarette smokers have suffered from lack of 
coping skills for problem solving and also suffering from 
that. Also high rates of cigarette smoking in men have any 
effects on the anxiety and nervousness. 
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  مقدمه
 اركان ترين اصلي و ترينمهم از يكي كردهتحصيل قشر
 محسوب اي جامعه هر حركتي روند و فرآيند به دهي جهت
 خاص هايويژگي دليل به جواني دوران طرفي از و گردند مي

 مصرف به تمايل هاي دوره پرخطرترين از رواني، و جسماني
 سيگار مصرفي مطالعه به پرداختن .شود مي محسوب دخانيات

 در كشيدن سيگار رفتار زيرا دارد اي ويژه اهميت دانشجويان در
 جوانان توسط سيگار مصرف از مفيدي شاخص، دانشجويان

ساير  به نسبت ييالگو نقشعبارت ديگر دانشجويان  به. است
 سنين در رفتارها گونه اين به توجه ديگر سوي از. ن دارندجوانا

 نقش، است فرد هويت گيري شكل زمان كه جواني و نوجواني
 سطح در سيگار مصرف شيوع كاهش يا افزايش در مهمي
 دخانيات ،1بهداشت جهاني سازمان .باشد داشته تواند مي جامعه

 و اعالم مير و مرگ عامل دومين، خون فشار بيماري از بعد را
 مرگ علت دخاني، يماده ترينپرمصرف عنوان به را سيگار
 بنا ولي است كرده معرفي، دنيا سرسرا در نفر ده هر از نفر يك
 هيچ آن قربانيان كه است خطري عامل اين محققان، ي گفته بر

 پيشگيري هاي برنامه .)1( ندارند آن روي كنترلي و اطالع گونه
 اجتماعيرواني زيستي عوامل درك رب مبتني دخانيات، كنترل و

 در كهاست  نيكوتين  داروييروانخواص  وكنندگان مصرف
 بازبيني ).2( دندار نقش آن كنترل و كشيدن سيگار رفتار زبرو

 افراد شخصيتي هايويژگي يزمينه در شده انجام هاي بررسي
 داراي غالبا افراد اين از بااليي درصد كهدهد مي نشان سيگاري
د ريشه نتوانمي مشكالت اين .هستند شخصيتي جدي مشكالت

 ،ترتيب ينه اب .دنباش داشته شخصيت بنيادين هاي لفهودر م
 هايويژگي از سيگار به مربوط تحقيقات از عظيمي بخش

 سيگار ءمصرفسو به را شخص كه عاملي عنوان به شخصيتي
 از بسياري مثال براي .)3( است شده برده نام كشاندمي

 عادي و سيگاري افراد در گرايي پريشي روان بعد بين، تحقيقات
 سطح( انددهدا نشان تفاوتك، آيزني نامهپرسش در

 چنينهم ).4-7( )است باالتر سيگاري افراد در گرايي پريشي روان
 الگوي اخير،ي دهه 5 در شخصيت هاي نظريه جديدترين از

 و جامع بندي طبقه يك عنوان به كه است شخصيت عاملي پنج
                                                 
1World Health Organization 

 و كاستا تحقيقات با ويژه به( شخصيتي هاي لفهوم از فراگير
 هاآن معروف ينامهرسشپ .است شده شناخته )2كريمك

 فرم و )NEO-PL-R( 3بلند فرم دو كه است نئو آزمون
 يحوزه در ).8،9( شودمي شامل را )NEO-FFL( 4كوتاه
از  خارج در مختلفي تحقيقات ،معتادان شخصيتي هايويژگي
 شده انجام )كوتاه و بلند فرم( نامهپرسش اين اساس بركشور 
 عوامل برآيند عنوان به عودي تحقيقاتدر  جمله از .است

 يك گيري پيدر طي  وگرفته  قرار بررسي مورد شخصيتي
 در نئو ينامهپرسش در  عودكه افراد داراي  هشد مشخص ،ساله
 وجداني يحوزه در و باال نمرات صاحب ،عصبيت يحوزه
استفاده از  با ديگر تحقيقي در .)10( دارند ينييپا نمرات بودن

 مصرفوءس داراي نفر 40 روي رب NEO-FFL ينامهپرسش
 ،گراييبرون و عصبيت در معتادان كه رسيدند نتيجه اين به مواد

 بهنجار گروه به نسبت كمتري نمرات ،توافق در و بيشتر نمرات
 تحقيقات اخير هايسال در نيز ايران در ).11( آوردند دسته ب

 شده انجام معتادان يتيصشخ هايويژگي خصوص در متعددي
 پنج الگوي اساس برتحقيقات انجام شده  اما )12-15( است
 سنجش دنبال به حاضر تحقيق ،لحاظ همين به .ندانبوده عاملي

 الگوي به توجه با دانشجويي يجامعه در شخصيتي هاي لفهوم
  .است عاملي پنج

 ارتباط در كه عاملي عنوان به مقابله به مربوط هايپژوهش
 كند مي ميانجيگري وانيرجسمي اختالالت و رواني فشار بين

 از مستقل خطي در و گرفت اوج 1970 هايسال ازبعد 
 است عبارت ،مقابله .گرفت قرار ،خود به مربوط هايپژوهش

 ياداره براي رفتاري و شناختي هايتالش مداوم تغير از
 )هاآن بين تعارضات و( دروني يا بيروني يويژه هايخواست

 برآورد تشخيصي منابع از فراتر يا عمناب اتمام عامل عنوان به كه
 مقابله كلي هاي شيوه از دسته دو پايه، اين بر ).16( شوندمي

 .مدارعاطفه يمقابله و مدارمسئله يمقابله :اندشده برشمرده
 و شناختي هايتالش از عبارت مدارمسئله اي مقابله راهبردهاي

 دوستان، از طلبيكمك مانند شتن يهدور ريتغي براي رفتاري
                                                 
2Costa and McCrae 
3Neuroticism, Extraversion, Opended-Personality Inventory-
Revised 
4Neuroticism, Extraversion, Opended-Five Factory Inventory 
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 مدار، عاطفه يمقابلهدر عوض در . باشندمي. ..و متخصص افراد
 هايراه دنبال بلكه كند نمي كوشش زا شتن عامل تغيير براي فرد

 كه جايي آن از ).17( است شتن به هيجاني هايپاسخ با مواجه
، دارد زا شتن رويدادهاي با مقابله با تنگاتنگي ارتباط ،شخصيت

 هايلفهوم نقش كردن روشن پي در تحقيقات تعداد زيادي از
 هم و باليني جمعيت در هم ايمقابله راهبردهاي و شخصيتي
 ثبات از مقابلهرسد اگر چه به نظر مي ).18،19( اند بوده بهنجار
 چنينهم و است برخوردار شخصيت به نسبت كمتري
 محيط با افراد سازگاري براي هم بهتريي كنندهبيني پيش

 ايمقابله هاي مهارت اعتياد، يحوزه در .است شانپيرامون
 بررسي مورد داخلي و خارجي مختلف تحقيقات در معتادان
 از انصراف علل بررسي در محققين از گروهي .است گرفته قرار
 دهندگانانصراف كه دريافتند كوكائين به معتادان بازپروري يهادام

 شخصي بين روابط و شوندهكاريدست خشن، استقالل داراي
 نمودند گزارش نيز ديگر گروهي ).20( بودند گرروياروي
 راهكارهاي اند، كرده پرهيز اعتيادآور مواد از كه نوجواناني

 ديگران به نسبت بيشتري خودكفايي و تراكار و بهتر اي مقابله
 در عود ميزان خطرناك هايموقعيت در نتيجه در .اند داشته
 مقابله الگويدر  ديگري بررسي در ).21( است بوده كمتر آنان
 غير(شاهد  گروه يمقابله الگوي با خودمعرف معتادان تنش با

   ).22( است شده گزارش داريمعن تفاوت )معتاد
 ايران داخل و خارج در شده انجام تحقيقات ،ديگر طرف از

 دانشجويان و جوانان بين در سيگار مصرف افزايش از حاكي
 پذيريآسيب موضوع با يوهشپژ در مثال عنوان به .است

 بين از كه شد مشخص، ايدز و مخدر مواد برابر در دانشجويان
 28 دانشگاه، پنج در )پسر1192 ،دختر 1366( دانشجو 2558
 21/2 اند، كشيده سيگار حال به تا دانشجويان كل از درصد
 مصرف مخدر مواددرصد  4 ،اندداشته الكل مصرف ،درصد
 مصرف تزريقي صورت به را مخدر ادمو ،درصد 7/0 اند، كرده
 مورد پسران از درصد 8/9 و دختران از درصد 2/1 ند،اهكرد

 را نشده محافظت جنسي يرابطه ،گذشته ماه 12در مطالعه
 در مخدر مواد با مبارزه ستاد گزارش طبق ).23( اند كرده تجربه
-27 سني ي دامنه در مواد مصرفءوس ميزان باالترين 1386سال
ي شده هيارا آمار طبق ديگر، طرف از و شودمي مشاهده سال 21

 مركزي استان در سيگاري افراد ميانگين ،هابيماري مركز
 باشد مي )%3/10( كشوري ميانگين از باالتر و درصد1/15
 هيتوج قابل و مهم را پژوهشي چنين انجاماين همه، ). 24(

 چندگانه يرابطهي مقايسه ،مطالعه اين هدف بنابراين .كند مي
 بين در اي مقابله راهبردهاي و شخصيتي هاي لفهوم بين

 و پزشكي علوم دانشگاه سيگاري غير و  سيگاري دانشجويان
 سال در اراك اسالمي آزاد دانشگاه مهندسيفنيي دانشكده
  .بود 1389-90تحصيلي
  كارروش
ه ب كه است ايمقايسه-توصيفي نوع از حاضر پژوهش روش
 تحصيلي سال اول ترم دانشجويان روي بر و مقطعي صورت

 بررسي تحليلي صورته ب آن نتايج و شده انجام 90-1389
- نمونه جهت پژوهش، اين در تحقيق ماهيت بهتوجه  با .گرديد

نظر  از متفاوت هايطبقه از )دانشجويان(اي جامعهاز  گيري
 نسبت كه اين براي، و ...و  دانشگاه، تحصيليي رشته جنسيت،

 در هاطبقه نسبت همان با برابر هاطبقه از يك هر در ونهنم افراد
و  است شده استفاده اي طبقه گيرينمونه روش از باشد، جامعه
 مهندسي و فنيي دانشكده به متناسب نسبت به كل حجم

 برآوردي نمونه حجم .شد  داده تخصيص اسالمي آزاد دانشگاه
 دانشگاه دانشجويان ازمتشكل  نفر 1523 تحقيق ايني شده
 مهندسي–فني دانشجويان و )نفر 505( اراك پزشكي علوم

با  و ها محدوديت به  بنا كه بود )نفر 1018( اسالمي آزاد دانشگاه
 ماندن محفوظ بر مبني مجريان پي در پي توضيحاتوجود 

 دانشگاه از نامهپرسش 323( نامهپرسش 716، شخصي اطالعات
 مهندسي و فنيي شكدهدان از نامهپرسش 393 و پزشكي علوم

 با ديدهآموزش آزمونگر.شد آوريجمع )اسالمي آزاد دانشگاه
 علوم دانشگاه( پيراپزشكي و پزشكيي دانشكده به مراجعه
 آزاد دانشگاه( مهندسي و فنيي دانشكده و )اراك پزشكي
ي نامهپرسش( مربوطه هاينامهپرسش توزيع به )اراك اسالمي
 ليستچك ونئو  شخصيتي ونآزم اي،مقابله هايسبك

 تحصيل به مشغول دانشجويان بين در )شناختيجمعيت اطالعات
 هايفوريت آزمايشگاهي، علوم پزشكي، مامايي، هايرشته در

 ،رايانه بري،هوش پرستاري، عمل، اتاق بهداشت، پزشكي،
 با( هاكالس در برق، و پتروشيمي صنايع، عمران، مكانيك،



  و همكارانبهمن صالحي                                                                               1392 تابستان، )2( 15ي اصول بهداشت رواني، سال  جلهم 150

 انجامعلت  و نظر مورد پژوهشي طرحي درباره الزم توضيحات
 )هانامهپرسش از يك هر نمودن تكميل چگونگي و آن

 پس يا( هانامهپرسش آوريجمع وقت تعيين از بعد و پرداخته
 در كالسدر  هانامهپرسشي هيارا زمان از دقيقه 30 گذشت از

 مدت دادن با صورت اين غير در و اساتيد همكاري صورت
 هاينامهپرسش آوريجمع جهت )هفته 1 تا وزر 3 بين زماني
   .نمود اقدام مربوطه
 مصرف ليستچك شامل پژوهش اين در استفاده مورد ابزار
 آزمون ،)16( ايمقابله راهبردهايي نامهپرسش سيگار،

 يك طريق از همگي كه باشد مي كوتاه فرم-نئو شخصيتي
 قياخال مصوباتتمام  رعايت با و ديدهآموزش آزمونگر
 مراحلتمام  در اراك پزشكي علوم دانشگاه اخالقي كميته
 ماندن محفوظ جهت دانشجويان به اطمينان دادن و تحقيق
 اين و آزمونگر نزد هاآن سوي از شده هيارا اطالعات تمامي

 كار يك انجام راستاي در تنها شده اخذ اطالعات تمامي كه
   .گرفتمي صورت، باشد مي پژوهشي

  پژوهش ابزار
ليست اين چك :دموگرافيك اطالعات ليست چك -الف
- بيماريي سابقه شخصي، مشخصات شامل( الئوس 22 داراي

 شروع، سن خانواده، و فرددر  رواني و روحي جسماني، هاي
 مصرف به گرايش علت سيگار، مصرف ميزان و زمان مدت
 )تحصيلي و جسماني شرايط بر سيگار مصرف ثيرات و سيگار
   .شد استفادهشناختي دانشجويان جمعيت العاتاط بررسي براي
 كوتاهي فرم :فرم كوتاه-نئو شخصيت عامل پنج آزمون -ب
 و پايا سريع، گيرياندازه براي كه است نئو شخصيت آزمون از

 تهيه بزرگسال افراد شخصيت اصلي عامل پنج سنجش از معتبر
 ،1رنجورخوييروان اصلي شاخص 5 و والئس 60 داراي و شده
 .است 5شناسيوظيفه و 4ينديآخوش ،3گشودگي ،2گرايينبرو
 .شودمي سنجيده والئس 12 طريق از شاخص هر آزمون، اين در

 كامال( گزينه 5 شامل آزمون اين والئس هر كه است ذكر شايان
 در .است )مخالفم كامال مخالفم، ندارم، نظري موافقم، موافقم،

                                                 
1Neurotictism 
2Extravertion 
3Oppenness 
4Agreeableness 
5Consiousness 

 تا 2 بين زماني يصلهفا در نفر 36 روي بر مطالعه يك در ايران
 دست به نتايج ،هنجاريابي بازآزمايي روش اساس بر هفته 3

 نوبت بين پيرسون همبستگي ضريب :بودند زير شرح به آمده
 رنجورخوييروان براي 001/0 آلفاي سطح در و دوم و اول

 ينديآخوش ،782/0 گشودگي ،822/0 گراييبرون ،843/0
   ).25( بود 862/0 شناسيوظيفه و 652/0
 و الزاروس توسط :اي مقابله راهبردهاي ينامهپرسش -ج

 شده گرفته كار به مقابله فرايند به مربوط مطالعات در 6فولكمن
 در مقابله هايكنندهتعيين و هالفهوم يدرباره تحقيق براي شده

 در ايران در مقياس اين .است شده استفاده گوناگون مطالعات
 كارشناسي ينامهپايان در و برگردانده فارسي به 1373 سال
 كاربرد در اضطراب و جنسيت نقش باليني شناسيروان ارشد
 انجام ضمن بررسي، اين در .شد برده كار به ايمقابله هايروش
 يمقابله هايهاي اصلي، هشت مولفه به عنوانمولفه تحليل

 ،)خودمهارگري( داريخويشتن جويي،دوري روياروگر،
 اجتناب،-گريز پذيري،مسئوليت اعي،اجتم حمايت جستجوي

 ميزان .شدند مشخص ،مثبت بازبرآورد و مسئله يمدبرانه حل
-پرسش مقياسخرده هشت دروني همسان هايضريب و پايايي

 يدامنه در كرونباخ آلفاي روش از گيريبهره با شده ياد ينامه
 جوييدوري ،70/0 روياروگر يمقابله( داشت قرار قبولي قابل
 ،76/0 اجتماعي حمايت جستجوي ،70/0 داريخويشتن ،61/0

ي مدبرانه حل ،72/0 اجتناب–گريز ،66/0 پذيريمسئوليت
 در مقياس هايمادهتمام  .)79/0 مثبت بازبرآورد و 68/0 مسئله

 كار به مواقع بيشتر بردم، كاره ب حدي تا نبردم، كار به( گزينه 4
هاي يافته .شوندمي داده پاسخ )برممي كار به زياد برم،مي

هاي راه ينامهمطالعات متعدد، حمايت روشني براي پرسش
مدار و مسئلهمقابله اي به عنوان ابزاري است كه هر دو كاركرد 

 يمدار و مقابله در مواجهات متفاوت و يك مواجههعاطفي
 يبنابراين، روايي سازه. آوردمعين را به تسخير خويش درمي

هاي نظري بينيها با پيشكه يافته جايينامه تا اين پرسش
 انجام جهت ).26به نقل از ( شودييد مياهماهنگ هستند، ت

 هاي لفهوم بين ارتباط تعيين براي ابتدا در آماريتحليل 
ي مقابله مدار،ي مسئلهمقابله( اي مقابله راهبرد با شخصيتي

                                                 
6Lazarus and Folkman 
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 بررسي براي و لجستيك رگرسيون تحليل آزمون از )مدارعاطفه
 اي مقابله راهبردهاي و شخصيتي هاي لفهوم بين تعاملي ثيراتات
 واريانس تحليل و تجزيه آزمون از دانشگاه نوع و سيگار مصرف با

استفاده  18 ينسخه SPSS افزارنرمو ) مانووا( چندمتغيره
  .گرديد تعريف دارمعني، 05/0 از كمتر Pميزان . گرديد

 
  نتايج

ها را برگرداندند نامهپرسش نفر دانشجو كه 716از مجموع 
هاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي نفر از دانشجويان رشته 323

مهندسي -ي فنيها از دانشجويان دانشكدهنفر آن 393اراك و 
  برخي از اطالعات. دانشگاه آزاد اسالمي اراك بودند

  . شودديده مي 1شناختي حاصل از پژوهش، در جدول جمعيت

 ي دانشگاه علوم پزشكي و آزاد اسالمي اراكشناختي دانشجويان مورد مطالعهعيتمشخصات جم - 1جدول 
  دانشگاه
  شناختيمشخصات جمعيت

  علوم پزشكي اراك
  نفر 323

  مهندسي آزاد اسالمي اراك-ي فنيدانشكده
 نفر 393

  درصد  فراواني  درصد  فراواني
  1/33  130 6/52 170 دختر  جنس

  9/66  263 4/47 153  پسر
  56  220 48 155 18-21  )سال(سن

25-22 150 5/36 151  4/38  
29-26 62 7/3 12  26  
  5/2  10 8/1 6 به باال 29

تاهل در زمان شروع 
 سيگار

  3/1  5 7/3 12 متاهل
  7/98  388 3/96 311 مجرد

  3/2  90 6/4 15 متاهل   تاهل در زمان حاضر
  7/97  384 4/95 308 مجرد

 يميزان در آمد ماهيانه
  خانواده

  9/9  39 6/13 44 هزار 100-300
  2/15  60 5/11 37 هزار300-400
  8/18  74 5/27 89 هزار400-500

  9/55  220 4/47 153 هزار500بيشتر از
  5/85  336 1/85 275 شخصي   محل سكونت

  8/13  54 3/14 46 اياجاره
  8/0  3 6/0 2 رهني 

  4/35  139 6/36 118 كارمند  شغل پدر
  1/6  24 7/7 25 كارگر

  56  220 5/53 173 آزاد 
  6/2  10 2/10 7 كاربي

  7/10  42 4/12 40 كارمند  شغل مادر
  5/0  2 8/1 6 كارگر

  3/2  9 5/6 21 آزاد 
  9/86  340 2/79 256 دار خانه

 
نتايج ديگر به دست آمده از اين پژوهش نشان داد كه شيوع 

مرد هر دو دانشگاه علوم  مصرف سيگار در بين دانشجويان
 و%) 5/11(نفر  37پزشكي و آزاد اسالمي به ترتيب عبارتند از 

 حال در و باشد ميزن  دانشجويان از بيشتركه  )%4/9( نفر 37
 علوم دانشگاه سيگاري دانشجويان از تعداد بيشترين نيز حاضر

 و سالگي 25 تا 22 سنين در ترتيب به اسالمي آزاد و پزشكي
 از تعداد بيشترين راستا همين در .باشندمي سالگي 21 تا 18

 و پزشكي علوم دانشگاه دو هر سيگاري دانشجويان
 شغل كه اندداشته تعلق هاييخانواده به ترتيب به آزاداسالمي

 ماهيانه درآمد و است بوده دارخانه مادر، شغل و آزاد پدر،
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 در نينچهم. اندداشته شخصي منزل و تومان هزار 500 از بيشتر
 مصرف شروع زمان در دانشجويان تاهل وضعيت با رابطه
 مشكالت وجود عدم يا وجود حاضر، حال در و سيگار

 ميزان و سيگار مصرف شروع سن رواني، و روحي يا جسماني
 گرايش علت سيگار، ترك جهت اقدام آن، مصرف

ي سابقه وجود عدم يا وجود و سيگار مصرف به دانشجويان
 بيشترين كهه شد داد نشان ها،آني خانواده در سيگار مصرف
 و پزشكي علوم دانشگاه دو هر سيگاري دانشجويان از تعداد
 حال در هم و سيگار مصرف شروع زمان در هم اسالمي، آزاد

- روحي و جسماني هايبيماريي سابقه و اندبوده مجرد، حاضر

 21 تا 18 بين سنين در و است نداشته وجود هاآن بين در رواني
 بين در مصرف ميزان. اندپرداخته سيگار مصرف به نيز سالگي
 پزشكي، علوم دانشگاه سيگاري دانشجويان از تعداد بيشترين
 از تعداد بيشترين بين در مصرف ميزان و نخ 5 تا 1 روزي

سيگار  نخ 1 ايهفته اسالمي، آزاد دانشگاه سيگاري دانشجويان
 علوم دانشگاه دو هر سيگاري دانشجويان چنينهم. است بوده

 و بودند ننموده سيگار ترك به اقدام اسالمي، آزاد و پزشكي

ي خانواده در سيگار مصرفي سابقه كه است ذكر شايان
، است داشته وجود پزشكي علوم دانشگاه سيگاري دانشجويان

 اسالمي آزاد دانشگاه سيگاري دانشجويان از تعداد بيشترين اما
 پذيرفته صورت هايبررسي و بودند نموده ادعا را اين خالف

 جسماني سالمت و تحصيلي عملكرد بر سيگار تاثير با رابطه در
 استفاده كه داد نشان دانشگاه دو هر سيگاري دانشجويان بين در
 سالمت بر اما نداشته تاثيري هاآن تحصيلي عملكرد بر سيگار از

  .استموثر بوده  هاآن جسماني

 مصرف ساززمينه عوامل از خيبر پژوهش اين در چنينهم
... و خودنمايي اضطراب، وجود اقتصادي، وضعيت مانند سيگار

گيرشناسي مصرف ي همهليست خودساختهاز طريق چك
 . سيگار  به دست آمده است

 سوي از كه گرفت قرار بررسي مورد دانشجويان بين در
 علوم دانشگاه دو هر سيگاري ازدانشجويان تعداد بيشترين
، عنوان تفريح، سيگار مصرف علت آزاداسالمي، و پزشكي

 هايروش با شخصيت  يلفهوم 5 بين ارتباطي نتيجه .بود شده
  .است مشاهده قابل 3 و 2 ولاجد در اي مقابله

 
 ي اراكهاي علوم پزشكي و آزاد اسالممدار در دانشجويان دانشگاه مسئله اي مقابله هاي شخصيتي با روش مولفه ارتباط بين -2جدول 

داريسطح معني  t 
 متغير ضريب غير استاندارد ضريب استاندارد

Beta                  Std Error       
003/0  950/2-  114/0- 003/0-            008/0- رنجورخويي روان
243/0  943/0-  036/0- 003/0- 003/0- گرايي برون
444/0  766/0-  028/0- 003/0            003/0- به تجربه گشودگي
002/0  166/3  126/0 003/0              010/0-  توافق
35/0  496/1  056/0- 002/0              003/0- بودن  وجداني

 
 رنجورخوييروان يلفهوم لجستيك رگرسيون تحليل از استفاده با

)003/0=P ،146/0- =r( توافق و )002/0 =P، 159/0=r( با 
 چگونگي بيضرا .است بوده داريمعن ،مدارلهئمس اي مقابله كسب

 جدول در مدارلهئمس اي مقابله سبك با مذكور هاي لفهوم بين ارتباط
 شخصيتي يلفهوم كه دهد مي نشان جدول نتايج .است شده بيان 2

 مدارلهئمس اي مقابله روش توانند مي توافق و يخويرنجور روان
 رگرسيون ضريب رنجوري روان يلفهوم در كه كنند بينيپيش را

 زاتنش شرايط در رنجورروان افراد كه معني ينا هب .است بوده منفي
 افراد چنينهم و كنند مي استفاده كمتر مدارلهئمس مقابله سبك از

   .كنندمي استفاده مدار لهئمس راهبرد از توافق شخصيتي ويژگي داراي

ي لفهوم گرسيونير مدل رگرسيونتحليل  از استفاده با
 ،P=011/0( توافق و )P، 127/0- =r=008/0( گرايي برون
137/0- =r( است بوده داريمعن، مدارعاطفه اي مقابله سبك با. 
 اي مقابله سبك با مذكور هاي لفهوم بين ارتباط چگونگي بيضرا

 دهد مي نشان جدول نتايج .است شده بيان 3 جدول در مدارعاطفه
 روش توانند مي توافق و رنجورخويي روان يشخصيت يلفهوم كه

 هر رگرسيون ضريب كه كنند بينيپيش را مدارعاطفه اي مقابله
 افرادي و گرابرون افراد كه معني ينا هب .است بوده منفي ،لفهوم دو
 در هستند )بودن اجتماعي( توافق شخصيتي ويژگي داراي كه

.كنند مي استفاده مدارعاطفه يمقابله سبك از كمتر زاتنش شرايط
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 هاي علوم پزشكي و آزاد اسالمي اراكدانشگاهمدار در دانشجويان  عاطفه اي مقابله هاي شخصيتي با روش مولفه ارتباط -3جدول 

داريسطح معني  t 
ضريب استاندارد  متغير استاندارد ضريب غير

Beta Std Error 
268/0  108/1  043/0 003/0 003/0 رنجورخوييروان
008/0  648/2-  101/0- 003/0 007/0- گرايي برون
094/0  677/1-  062/0- 003/0 005/0- به تجربه گشودگي 
011/0  540/2-  101/0- 003/0 007/0 توافق
944/0  070/0  003/0 002/0 000/0 بودن وجداني  

 
 هاي شخصيتي با تاثيرات تعاملي ويژگي -4جدول 

 هاي علوم پزشكيمصرف سيگار در دانشجويان دانشگاه

 و آزاد اسالمي اراك 
هاي چندمتغيريآزمونآثار اصلي و تعاملي داريسطح معنيfميزان مقدار 

010/0474/1196/0 رديابي فياليمصرف سيگار
990/0474/1196/0 المبداي ويلكس
010/0474/1196/0 رديابي هاتلينگ

ي رويترين ريشهبزرگ  010/0474/1196/0
009/0643/0667/0 رديابي فيالينوع دانشگاه

991/0643/0667/0 المبداي ويلكس
009/0643/0667/0 رديابي هاتلينگ

روييترين ريشهبزرگ  009/0643/0667/0
* مصرف سيگار 
نوع دانشگاه     

فيالي رديابي  005/0698/0625/0
ويلكس المبداي  995/0698/0625/0

هاتلينگ بيرديا  005/0698/0625/0
روي يريشه ترينبزرگ  005/0698/0625/0

 

 رنجورخوييروان يلفهوم در سيگاري غير و سيگاري گروه ميانگين
 ترتيب به گرايي بروني لفهوم در، 51/23 و 26/24 ترتيب به

 ترتيب به تجربه به  گشودگيي لفهوم در، 02/25 و 11/25
 و 99/24 و 04/24 ترتيب به توافقي لفهوم در، 54/21 و 92/21
 نتايح .بود 26/25 و 67/26 ترتيب به بودن وجدانيي لفهوم در

 دو هايميانگين بين كه داد نشان چندمتغيري واريانس تحليل
 نوع و )سيگار مصرف ثيرات( سيگاري غير و سيگاري گروه

 مهندسي و فنيي دانشكده و پزشكي علوم دانشگاه( دانشگاه

 رنجورخويي، روان( شخصيتي هاي لفهوم با )اسالمي آزاد انشگاهد 
 تفاوت )بودن وجداني و توافق تجربه، به گشودگي گرايي، برون
 هايويژگي بين كه معنا ينه اب .ندارد وجود داريمعني

 دارييمعن تفاوت، سيگاري غير و سيگاري افراد شخصيتي
 ندمتغيري،چ واريانس تحليلج نتاي ).4 جدول( نشد مشاهده

  دانشگاه نوع و )سيگاري غير  و  سيگاري( سيگار مصرف ثيرات

 مصرف با اي مقابله هاي سبك تعاملي ثيراتات -5 جدول
 و پزشكي علوم هايدانشگاهدانشجويان  در سيگار

 اراك اسالمي آزاد
هاي چندمتغيريآزمونآثار اصلي و تعاملي يدارسطح معني fميزان  مقدار   

يابي فياليردمصرف سيگار  117/0  052/47  001/0  
883/0 المبداي ويلكس  052/47  001/0  
132/0 رديابي هاتلينگ  052/47  001/0  

روي يترين ريشهبزرگ  132/0  052/47  001/0  
009/0 رديابي فيالينوع دانشگاه  221/3  040/0  

991/0 المبداي ويلكس  221/3  040/0  
009/0 رديابي هاتلينگ  221/3  667/00  

روي يترين ريشهبزرگ  009/0  221/3  667/0  
 *مصرف سيگار 
نوع دانشگاه     

فيالي رديابي  000/0  173/0  841/0  
ويلكس المبداي  1 173/0  841/0  
هاتلينگ رديابي  000/0  173/0  841/0  

روي يريشه ترينبزرگ  000/0  173/0  841/0  
  

 دانشگاه مهندسي و فنيي دانشكده و پزشكي علوم دانشگاه(
 مدارلهئمسي مقابله سبك( وابسته متغيرهاي بر را )اسالمي آزاد
 و 01/0P< ،052/47)=711( داد نشان دار معني )مدارعاطفه و
2(f، )883/0(Λ wilks( و )05/0P< ،221/3=)711 2 و(f، 
)991/0( Λ wilks( مصرف تعاملي اثر براي نتايج همين اما 

 بررسي براي ترتيب ينه اب .نبود دار معني، دانشگاه نوع و سيگار
 واريانس تحليل آزمون از دانشگاه نوع و سيگار مصرف اثر

 نتايج كه شد استفاده )گروهي بين اثرات آزمون( چندمتغيري
 توان مي 6 جدول اساس بر .است شده هيارا 5 جدول در آن

 مدارعاطفهي مقابله سبك هايميانگين بين كه گفت
)01/0P<، 151/52=f( مدار لهئمسي مقابله سبك و )05/0P< ،

149/5=f( دارييمعن تفاوت، سيگاري غير و سيگاري افراد در 
 شرايط در سيگاري افراد كه اي مقابله راهبرد نوع .دارد وجود
 .است مدارعاطفه راهبرد، كنند مي استفاده زاتنش
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 كي و آزاد اسالمي اراكهاي علوم پزشآزمون اثرات بين گروهي در دانشجويان دانشگاه -6جدول 
مدارميانگين عاطفه متغير وابستهمنابع تغييرات مدارميانگين مسئله  داريسطح معني f*مقدار    

مداري عاطفهسبك مقابلهمصرف سيگار     **  1347/1)3939/1(151/52  001/0  
مدارهي مسئلهسبك مقابله  296/9  001/0  

مدارهي مسئلهسبك مقابلهنوع دانشگاه     ***  **1528/1)1923/1( 2628/1)1309/1(643/3 057/0  
مدار ه ي مسئلهسبك مقابله  1948/1)2817/1(149/5  024/0  

*1= df 

 سيگاريو غير  سيگاريافراد **

 اسالمي آزاد دانشگاه-پزشكي علوم دانشگاه *** 
  

 بحث 
 توانمي حاضر پژوهش از آمده دست به ي ها يافته به توجه با

 دانشجويان بين در سيگار مصرف شيوع كه گرفت نتيجه چنين
 سنين در افراد بيشترين و باشدميزن  دانشجويان از بيشترمرد 

 نتيجه اين كه اندنموده آغاز را سيگار مصرف، سالگي 21 تا 18
 و سوهم مختلف هايپژوهش از آمده دست به نتايج با

 اين در كه است ذكر شايان. )27-33( باشد مي هماهنگ
 دو هر سيگاري دانشجويان از تعداد بيشترين سوي از پژوهش
 مصرف علت تفريح اسالمي، آزاد و پزشكي علوم دانشگاه
ديگر  هايپژوهش نتايج با سوهم كه بود شده مطرح سيگار
حاضر، اغلب  پژوهش در چنينهم، )33،34( باشدمي

 بودند مودهن اعالم پزشكي علوم دانشگاه سيگاري دانشجويان
 داشته وجود هاآني خانواده در سيگار مصرفي سابقه كه

 آزاد دانشگاه سيگاري دانشجويان تعداد بيشترين اما، است
 به نتايج با سوهم كه بودند نموده ادعا را اين خالف اسالمي
  باشدمي شده انجام مختلف هايپژوهش از آمده دست

 بين ارتباطي ينهزم در حاضر پژوهش نتايج ).30-27،35،38(
 است آنز ا حاكي اي، مقابله هاي كبس و شخصيتي هايلفهوم

-رابطه، رنجورخوييرواني لفهوم با مدارعاطفه راهبردهاي كه

 مدارلهئمس راهبرد. دارد معكوسي رابطه، توافق با و مستقيمي 
 با ها يافته اين .دارد مستقيمي رابطه گراييبروني لفهوم بانيز 

 ).39،40( است سوهم خارج و ايران در شده انجاماي هپژوهش
 و شخصيتي هايلفهوم بين ارتباطي زمينه در پژوهش اين نتايج

 دانشگاه و پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان در سيگار مصرف
 عامل پنج آزموندر كه دادند نشاناسالمي اراك،  آزاد

 و سيگاري افراد ميانگين بين شده مشاهده تفاوت، شخصيت

  .ه استنبود داريمعن، دانشگاه دو هر درغير سيگاري  افراد
 وبودن  عصبي ميزان بودن باال در بودن سيگاري بنابراين

 روي بر قبلي تحقيقاتدر حالي كه  ندارد نقش، افراد اضطراب
  مخدر، مواد كنندگانءمصرفوس نفر 3500 جمعيت
 در كمتر نمرات و عصبيت در بيشتر نمرات يدهندهنشان

  در بهنجار گروه به نسبت توافق و بودن وجداني هاي مقياس
 چنينهم. )39( بودند دارييمعن طور به NEO-PL-R آزمون

كه  مشخص شد )ساله 24 گيريپي( طولي ايمطالعهدر 
 و ندبرخوردار كمتري بودن  وجداني سطح از كه كودكاني

 به اليبزرگس در كه اين احتمال نيستند، گرا برون يا رنجورروان
 سوناهمكه اين مطلب  است بيشتر بياورند روي سيگار مصرف

 پژوهش اين نتايج راستا همين در ).41( استبا پژوهش حاضر 
 و مدار لهئمس( اي مقابله راهبردهاي بين ارتباطي زمينه در

 بينكه  داد نشان دانشجويان در سيگار مصرف و )مدار عاطفه
 مدار عاطفه و مدار لهمسئ اي بلهمقا راهبردهاي از گيريبهره ميزان
 وجود داريغير سيگاري، تفاوت معني و سيگاري گروه بين در

 از معتادان اند كرده گزارشكه  قبلي مطالعات با كه دارد
 حمايت و شناختي ارزيابي يا مسئله حل يمقابله راهبردهاي
 مهار و كردن جسماني يمقابله راهبردهاي از و كمتر اجتماعي
ي سو با نتايج مطالعههم .)42( كنندمي استفاده بيشتر ،هيجاني
 احتساب بدون معتاد افرادكه  دريافتندديگري  مطالعاتحاضر، 

 و باالتر عصبيت شخصيتي يلفهوم از اضطراب و افسردگي اثر
 و هستند برخوردار كمتري بودن  وجداني و توافق گرايي،برون
 كمتر ،مسئله بر متمركز اي مقابله راهبردهاي از معتادان چنينهم
. كنند مي استفاده بيشتر ،ثروم غير و اثركم راهبردهاي از و

 وجداني باو  مستقيم يرابطه نيز عصبيت با ثروم غير راهبردهاي
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 سيگاري افراد كه معني ينا هب .)40( دارد معكوس يرابطه ،بودن 
 هايرويداد با رويارويي هنگام در سيگاري غير افراد با مقايسه در

 بهره مدارعاطفه اي مقابلهي شيوه از بيشتر زندگي زاي تنش
 نوعي به ،ي حاضرمطالعه از آمده دسته ب هاي يافته .گيرند مي
ي زمينه در باال در شده ياد مطالعات نتايج با هماهنگي در

   ).20،21،41( باشد مي مقابله هاي شيوه بودن ناسازگارانه
 شرايط با شخصيت هاي ژگيوي تعامل ينتيجه ،انسان رفتار
 شخصيتي هايويژگي ).43( است او محيط اجتماعي و مادي
 رفتار و آدميان شخصيت و فردي هايتفاوت در اساسي اهميتي

 هايويژگي يدرباره متعددي خارجي هايپژوهش .دارد هاآن
 ،دارد وجود الكلي مشروبات و مواد به وابسته افراد شخصيتي

 و است ثيرپذيرات بومي متغيرهاي از تياداع كه جايي آن از اما
 كنش و خانواده ساختار در تفاوت فرهنگي، فاحش هاي تفاوت
 رفتارهاي ها،ارزش نظام در تفاوت خانوادگي، متقابل

 آن ثيرات ،اجتماعي هاييادگيري ماهيت و چگونگي اجتماعي،
 بين مشهود فراوان تفاوت باالخره و انگيزش ساخت بر

 چون بدون تعميم از را ما ،غربي جوامع مردم وايراني  شخصيت
 و داردميباز ايراني معتادان مورد در غربي هايتهياف چرايو 
 شخصيتي هايويژگي و صفات دقيق شناخت به مبرم نياز

 متفاوت علت به چنينهم .سازدمي محسوس را ايراني معتادان
 با )سيگاري افراد( حاضر پژوهش يمطالعه مورد گروه بودن

 تفاوت شايد و )مواد به وابسته افراد( ديگر هايپژوهش
 مواد، به وابسته افراد با سيگاري افراد شخصيتي هايويژگي
 رسد مي نظر به .كند مي روهروب مشكل با را وهشژپ نتايج تعميم
 يلفهوم در پژوهش اين نتايج بودن سوناهم دليل ترينمهم
 اين ميانگين بودن باال ديگر، تحقيقات با رنجورخوييروان

 توجه با كه باشد غير سيگاري و سيگاري گروه دو هر در لفهوم
 جامعه شرايط چنينهم و كشورمان جمعيتي هرم بودن جوان به
 اقتصادي، هاينابساماني انواع شاهد كه ما گذر حال در

 احساس آينده، به نسبت نااميدي هستيم، فرهنگي و اجتماعي
 شناختي،روان هايآسيب ساير و خشم ،افسردگي ،مالل
 كه باشد جوانان و نوجوانان از بسياري براي تهديدي توانند مي
 اجتماعي هاي آسيب انواع براي جدي ساززمينه تهديد اين خود
 اي مقابله هايمهارت .باشد مي اعتياد و سيگارمصرف  جمله از

 اكثريت تمركز چنينهم ،ابزار گستردگي هاآن اساس بر و
 بين نتايج يمقايسه توانند مي ، معتادان روي بر بردهمنا تحقيقات

 تمام كلي طور به چند هر .سازند دشوار را پژوهشاين 
 از استفاده در افراد وابسته به مواد تفاوت از حاكي ها پژوهش
 قريب اكثريت يعني ،است وابسته غير افراد با مقابله هاي راهبرد

 از بيشتر مدار عاطفه بردراه از افراد وابسته به مواد اتفاق به
 بر تمركز جاي به افراد اين و كنند مي استفاده مدار لهئمس راهبرد
 پيامدهاي تا هستند آن پي در بيشتر آن، حل و مشكل
   .كنند مهار را زا تنش عامل منفي هاي هيجان
 همكاري عدم ،حاضر پژوهش هايمحدوديت جمله از

 تكميل براي افيك زمان نبود دليل به اساتيد و دانشجويان
 از ترس ،ها نامهپرسش بودن طوالني و زياد ها، نامهپرسش
 علته ب( نامهپرسش يهيارا عدم يا دانشگاه باطيضان سيستم

 پيچيده به توجه با .باشدمي شده تعيين زمان در )كردن فراموش
 اين در كه اين و مقابله وش تن بين اطبارت چگونگي بودن
، دو اين بين متقابل اثر و فاطرا محيط، شخص، فرايند

 شرايط در ديگر تحقيقات شود مي پيشنهاد ،گذار استثيرات
 كردن سپري از پس مجددا و انجام شده كنترل و آزمايشگاهي

   .شود انجام نيز ديگر گيريپي يك، زماني مدت
  گيرينتيجه

 افراد روي رواني فشارهاي متوسط، تحقيق اين نتايجبر اساس 
 منفي وقايعچنين هم. است سيگاري غيرافراد  زا باالتر سيگاري
 مصرف با دارييمعني رابطه ها تنش دركي نحوه و زندگي
 فشار ، ي تنشكنندهبينيپيش نجوريروان ويژگي .دارد سيگار
 استفاده بنابراين و تهديدآميز صورت به وقايع ارزيابي و  دروني

 . است مدارعاطفهي مقابله از

و   ي تنشكنندهبينيپيش، بودن وجداني يويژگاما اين كه 
 شخص كه است علت اين به احتماال كمتراست، دروني فشار
 برخورد از ودانسته  بينيپيش قابل راش تن ويژگي اين داراي

 سالمت يا فردي درون مشكالت به منجر كهش تن با تكانشي
 هاي ويژگي داراي كه افرادي .كند مي اجتناب شود،مي روان
 هستند تجربه به نسبت گشودگي و بودن  وجداني رايي،گبرون
 محيط با رابطه يريتغ براي ،شتن كردن تلقي تهديدآميز جاي به
  .كنند مي تالش )استش تن منبع كه(
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