
مقاله پژوهشی
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رفتارهاي پرخطر در دانشجویان دانشگاه هاي شخصیتی و رابطه بین ویژگی
علوم پزشکی مشهد

2، مرتضی مدرس غروي1تکتم کاظمینی

26/2/91: پذیرش مقاله27/1/91:دریافت اصالحیه از نویسنده25/1/90:ارسال مقاله به نویسنده جهت اصالح17/7/90:دریافت مقاله

یدهچک
هدف این .ندمنجر شومیزان بیماري و مرگ و میر در دانشجویان افزیش توانند به میرفتارهاي پرخطر :زمینه و هدف

. بوده استپزشکی مشهد ي شخصیتی با رفتارهاي پرخطر در دانشجویان دانشگاه علومهاپژوهش بررسی رابطه ویژگی
100دانشجوي دختر و 100(نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 200،در این مطالعه توصیفی:هامواد و روش

و ايهطبقگیري گان با روش نمونهکنندشرکت. مورد پژوهش قرار گرفتند1389-1390در سال تحصیلی ) دانشجوي پسر
و رفتارهاي پرخطرNeoنامهپرسشاز دو . صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردنددر دسترس انتخاب شده و به 

با روش همبستگی پیرسون، رگرسیون همزمان و رگرسیون گام به گام تحلیل هاداده. استفاده شدآوري اطالعاتبراي جمع
.شدند
با رفتارهاي )r=-69/0(شناسی وظیفهو) r=- 63/0(، موافقت )r=- 45/0(ي شخصیتی روان رنجورخویی هاویژگی:هایافته

با رفتارهاي ) r=71/0(و باز بودن به تجربه ) r=78/0(گرایی ي برونهاو ویژگی) =01/0p(دار یپرخطر رابطه منفی معن
ي اهاین ویژگینتایج رگرسیون خطی و سلسله مراتبی نیز نشان داد که ).=01/0p(دار داشتند یپرخطر رابطه مثبت معن

، %60گرایی کنند که از این میان سهم برونمیاز واریانس رفتارهاي پرخطر را تبیین % 75طور کلیبهشخصیتی 
.است% 2و موافقت % 1، باز بودن به تجربه %4، روان رنجورخویی %8شناسی وظیفه
نیز در فتارهاي پرخطر و د درگیر در ربراي افراايهي مداخلهاتواند در ایجاد برنامهمیي این پژوهش هایافته: گیرينتیجه

.پیشگیري از این رفتارها در افراد در معرض خطر به کار گرفته شود
ي شخصیتی، رفتارهاي پرخطر، دانشجویانهاویژگی: ي کلیديهاواژه

، مشهد، ایرانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهدشناسی، دانشکده علوم تربیتی و رواندانشجوي دکتراي تخصصی روان)نویسنده مسئول(-1
tkazemeini@gmail.com: ، پست الکترونیکی0511- 8790915: ، دورنگار0511-8790915: تلفن

، مشهد، ایرانت روان پزشکی و علوم رفتاري، دانشگاه علوم پزشکی مشهدروان پزشکی، مرکز تحقیقاآموزشی استادیار گروه -2

مقدمه
از رفتارها را ايهسلسل،مفهوم گسترده رفتار پرخطر

این رفتار و گیرد که نه تنها براي فرد درگیر در میدر بر

آورد، بلکه میي جدي به بار هاافراد مهم زندگی وي زیان
. شودمیباعث صدمه غیرعمدي به افراد بیگناه دیگر نیز 

مصرف زیاد : عبارتند ازترین رفتارهاي پرخطررایج
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مصرف مواد، آمیزش جنسی ناایمن، مشروبات، سوء
ي خطرناك، قماربازي، اعمال هاپروا، ورزشرانندگی بی

دهند که میتحقیقات نشان .]1[بند و بار و غیرقانونیبی
]2[ترین وقوع این رفتارها در محیط دانشگاه است متداول

و رفتارهاي پرخطري از جمله مصرف زیاد الکل، مصرف 
تواند به میزان میغیرقانونی دارو و رفتار جنسی ناایمن 

ودمنجر شباالي بیماري و مرگ و میر در میان دانشجویان 
]3[.

،از نظر عوامل شخصیتی،رسد برخی افرادمیبه نظر 
راشخصیت. ]4[بیشتر مستعد خطر کردن هستند 

ییهاویژگینظیربیوبادواممجموعهصورتبهتوانمی
تغییرمختلفيهاموقعیتدراستممکنکهکردتعریف

اگرچه هنوز در مورد ساختار بنیادي صفات . ]5[دنکن
نظراتی وجود دارد، اما اکنون اکثر شخصیتی اختالف
.]6-7[اندهمدل پنج عاملی را پذیرفت،محققان شخصیت

روان رنجورخویی،: ازعبارتندبزرگاصلیعاملپنج
شناسیوظیفهتجربه، موافقت وبهبودنگرایی، بازبرون

روان رنجورخویی یعنی تمایل به تجربه هیجانات . ]8[
گرایی تمایل به برون؛ منفی مثل اضطراب و افسردگی

معاشرت، خونگرمی، جرأتمندي، جستجوي محرك، فعال و 
شاد بودن است؛ باز بودن به تجربه تمایل به تخیل، 
خالقیت، حساسیت هیجانی و هنري و غیرمتعارف بودن 
است؛ موافقت بعد بین فردي روابط است که با نوع 

شود و میدوستی، اعتماد، تواضع و همکاري مشخص 
گرایی، پافشاري و شناسی تمایل به نظم، پیشرفتظیفهو

قابل اطمینان بودن و پیروي از قوانین و اصول اخالقی 
.]9-10[است

مطالعات اندکی به بررسی رابطه ،در پیشینه پژوهشی
بین خطر کردن و عوامل شخصیتی بر اساس مدل پنج 

در یکی از این مطالعات، . اندهعاملی نئو پرداخت
Nicholson دانشجو و 2401شامل ايهنمونهمکارانو

ي کارشناسی در یک دانشگاه هاه در دورهکنندشرکتمدیر 
مقایسه میانگین نمره . محلی را مورد ارزیابی قرار دادند

کلی خطر کردن نشان داد که زنان در مقایسه با مردان 
گرایی و باز برونرابطه . کردن بودندکمتر مستعد مخاطره

حالی که روان دن مثبت بود، دربودن با خطر کر
سی رابطه معکوسی با شناوظیفهرنجورخویی، موافقت و 

صادق هااین روابط در تمام حیطه. خطر کردن داشتند
روان ،جز خطر در حیطه سالمتی که در آنه بود، ب

همچنین . رنجورخویی ارتباط مثبتی با خطر کردن داشت
یجان در این مطالعه مشخص شد که جنبه جستجوي ه

بیشترین رابطه را با خطر کردن کلی ،گراییبرونعامل 
نیز در پژوهشی Torgersenو Vollrath.]11[دارد 

گرایی یا روان رنجورخویی بروندریافتند افرادي که در 
ند، کسب کردسی نمره پایینی شناوظیفهنمره باال و در 

را بیشترین احتمال ارتکاب رفتارهاي پرخطر چندگانه
شناسی نمره باال و در افرادي که در وظیفه. داشتند

کمترین احتمال کسب کردند،گرایی نمره پایینی برون
ن ایهبAnic.]12[ارتکاب رفتارهاي پرخطر را داشتند

نمرات باال در باز بودن ،که در افراد بزرگسالرسیدنتیجه 
با ،به تجربه و نمرات پایین در روان رنجورخویی و موافقت

بندي بعد از دسته. لی خطر کردن همبستگی داردنمره ک
فقط باز بودن به تجربه با خطر کردن ،افراد از نظر جنسیت

ي جنسیتی بین هااگرچه تفاوت. داري داشتیرابطه معن
زن و مرد وجود داشت اما هیچ یک از لحاظ آماري 

LevinوLauriolaدر مطالعه اما .]13[دار نبودیمعن

داري داشت؛ به یکردن تأثیر معنجنسیت بر مخاطره
طوري که مردان در مقایسه با زنان رفتارهاي پرخطر 
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17غرويمرتضی مدرسکاظمینی،تکتم 

1392، سال 1، شماره 12دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

و Holyeعالوه ه ب.]14[شدند میبیشتري مرتکب 
رفتند که پس از انجام یک مطالعه کیفی نتیجه گهمکاران

شناسی و موافقت پایین و خطرپذیري جنسی با وظیفه
نتایج .]15[ه داردگرایی باال رابطبرونروان رنجورخویی و 

مطالعات انجام شده در زمینه رابطه بین پنج حیطه 
آمیز استعمال سیگار و شخصیتی و رفتارهاي مخاطره

دهند که بین استعمال میمصرف مشروبات الکلی نشان 
-17[شناسی پایینوظیفهسیگار و روان رنجورخویی باال، 

اردداري وجود دیو موافقت پایین رابطه آماري معن]16
سی شناوظیفههمچنین روان رنجورخویی باال و . ]16[

.]18[پایین با مصرف مشروبات الکلی رابطه دارد
با توجه به شیوع باالي رفتارهاي پرخطر در میان 

ناپذیر رفتارهاي دانشجویان؛ صدمات و خسارات جبران
ي زمانی و مالی اقدامات تغییر هاپرخطر و باال بودن هزینه

فردي و اجتماعی، در این پژوهش به رفتار در سطح
ي شخصیتی و رفتارهاي هابررسی رابطه بین ویژگی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد پرخطر در میان دانشجویان

ي شخصیتی هابررسی ویژگیاز طرف دیگر . پرداخته شد
براي ايهي مداخلهانه تنها به شناسایی و ایجاد برنامه
در کند، بلکه میمک افراد درگیر در رفتارهاي پرخطر ک
زا در افراد در معرض پیشگیري از این رفتارهاي آسیب

.خطر نیز مؤثر است

هامواد و روش
توصیفی و از نوع - این پژوهش یک تحقیق مقطعی

میجامعه آماري پژوهش شامل تما. همبستگی است
يهادانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی رشته

سال مشهد بود که در نیمپیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی
. مشغول به تحصیل بودند1389-1390اول سال تحصیلی 

با توجه به تناسب تعداد دانشجویان هر یک از 
ي این دانشگاه به کل دانشجویان و همچنین هادانشکده

رعایت نسبت دختر و پسر در هر دانشکده به نسبت آن در 
100دانشجوي دختر و 100(نفر 200جامعه، تعداد 
دسترس و درايهگیري طبقبا روش نمونه) دانشجوي پسر
حجم نمونه بر اساس فرمول حجم نمونه در . انتخاب شدند

N=Z² Pمطالعات همبستگی (1-P) ⁄d² محاسبه شد که در
بر اساس صفت رفتار p=5/0و α ،07/0=d=05/0آن 

پس از انجام هماهنگی با .]19[پرخطر در نظر گرفته شد 
گاه پیراپزشکی مشهد و اخذ مجوز جهت مدیریت دانش

از جلب همکاري و بعدو انجام پژوهش، نامهپرسشتوزیع 
دانشجویان و توجیه آنان درباره اهداف پژوهش، 

ارائه شد و هانامهپرسشي الزم جهت تکمیل هاراهنمایی
نامهپرسشي مربوط به هاد مقیاسدرخواست گردیهااز آن

. خطر را تکمیل نمایندو رفتارهاي پرNeoشخصیتی 
کهاستجامعیيهاآزمونازیکیNeoآزمون شخصیتی 

بامرتبطيهاویژگیوشخصیتاصلیمحدودهیاجنبهپنج
5درکهاصلیجنبهپنجاین.سنجدمیراهاجنبهاین

بررسیامکانگیرند،میقراربررسیموردآزمونشاخص
آزمون.سازندمیفراهمرابالغافرادشخصیتازجامعی
Neoرويبرهاآنبهپاسخکهاستعبارت240داراي

سالدرآزموناین.شودمیانجامايهدرجپنجمقیاسیک
انطباقوترجمه. شدارایهMccraeوCostaسوياز1985
آغاز1376سالازشناسوسیله حقبهآزموناینفارسی

فرضی ويالگیکرگیرندهبدرNeoآزمون.]20[گردید 
پژوهش با متمادييهادههبنديجمعنتیجهازکهاست
آمدهدسته بشخصیتساختاررويبرعواملتحلیلروش
پاالیش ترکیبیوگسترشازآزموناینيهاشاخص. است

وآمدهدسته بعاملتحلیليهاروشوکالمیمنطقاز
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برگستردهيهاپژوهشموردسال15بهنزدیکهایافته
قراربهنجاربالغافرادازییهانمونهوبالینیيهانمونهروي

آزمونایناصلیهايشاخصضریب پایایی.گرفته است
تجربه، بهگشودگیگرایی،برونرنجورخویی، روان:یعنی

، 83/0ترتیببهدر ایرانشناسیوظیفهخوشایندي و
روایی. استآمدهدستب79/0، 79/0، 80/0، 75/0

عاملهربرايکهشودمیبیانمفهوماینبامحتوایی
هرواستشدهگرفتهنظردرفرعیصفت6،شخصیتی

گروهرواییشود،میارزیابیخودخاصاالتؤسباصفت
رفتاربینیپیشوآزمونکارآمديشاخصمعنیبهمالك

منظوراینبراياست،خاصيهاموقعیتدرفردیک
به. شودمیمقایسهكمالیکباآزموندرفردکارکرد
درباالیینمرهروانیبیمارانرودمیانتظارمثال،عنوان
شواهديتواندمیموارديچنینرنجوري بگیرند،روان
.]21[وردآبه وجودآزمونرواییبراي

اولین بار توسط که پرخطررفتارهاي نامهپرسش
Kamel-Abbasi وSargolzariیک ،طراحی شده است

رفتارهاي پرخطر را در و استسؤالی40نامهپرسش
مختلف شامل ایمنی، خشونت، خودکشی، هايحوزه

مصرف سیگار، مصرف الکل، مصرف انواع مواد غیرقانونی، 
رفتارهاي پرخطر جنسی، تغذیه و فعالیت بدنی ارزیابی 

ايهبر مبناي یک مقیاس پنج نمرنامهپرسش.کندمی
ابتدا آزمودنی به صورت در. شودمیبندي رتبه) 4صفر تا (

. کند که آیا رفتار مزبور را دارد یا خیرمیخیر مشخص /بلی
گیرد ولی مینمره صفر ،اگر گزینه خیر را عالمت زد

چناچه گزینه بلی را انتخاب کرد باید شدت رفتار را نیز 
مشخص کند که بر حسب شدت رفتار به خیلی زیاد نمره 

د و در حقیقت گیرمیق تعل1و خیلی کم 2، کم 3، زیاد 4
شود که حداکثر نمره میگذاري به صورت لیکرت نمره

به 80/0نامهپرسشضریب اعتبار کرونباخ . باشدمی160
ضریب پایایی این آزمون در .]22[مده استدست آ

75/0پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 
افزار نرمبه منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از.دست آمدبه

ي آماري ضریب هاآزمونو16نسخه SPSSآماري 
همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون همزمان و تحلیل 

در دارمعنیp>05/0.شدرگرسیون گام به گام استفاده 
.نظر گرفته شده است

نتایج
در این پژوهش میانگین سنی دانشجویان دختر 

سال 36/24±96/2و دانشجویان پسر 45/2±30/22
د که در دانتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان . ودب

کل دانشجویان، دانشجویان دختر و همچنین 
روان ي شخصیتی هاویژگی،دانشجویان پسر

سی با رفتارهاي شناوظیفهرنجورخویی، موافقت و 
ي شخصیتی هادار و ویژگییپرخطر رابطه منفی معن

طر با رفتارهاي پرخ،گراییبرونباز بودن به تجربه و 
در کل دانشجویان، .دار دارندیرابطه مثبت معن

گرایی بروندانشجویان دختر و دانشجویان پسر 
ترین ضریب باالترین و روان رنجورخویی پایین

).1جدول (همبستگی را با رفتارهاي پرخطر دارد 
رابطهبررسیمنظوربهپیرسونهمبستگیضریبمحاسبه-1جدول

تارهاي پرخطر در کل دانشجویان، شخصیتی و رفيهاویژگیبین
دانشجویان دختر و دانشجویان پسر 

کل
دانشجویان

دانشجویان
دختر

دانشجویان
پسر

-51/0**-31/0**-45/0**روان رنجورخویی
85/0**71/0**78/0**گراییبرون

84/0**64/0**71/0**باز بودن به تجربه
- 65/0**-58/0**- 63/0**موافقت

-72/0**- 67/0**- 69/0**شناسیهوظیف
 :**01/0p<
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نتایج تحلیل رگرسیون همزمان براي کل دانشجویان نشان 
و 86/0بین دهد که ضریب رگرسیون تمام متغیرهاي پیشمی

مشاهدههمچنین با محاسبه ضریب تعیین . دار استمعنی
از تغییرات 75/0بین متغیرهاي پیشمیشود که با ورود تمامی
.کردتوان در کل دانشجویان تبیینمیارهاي پرخطر را رفت

بین براي ضریب رگرسیون همزمان تمام متغیرهاي پیش
دار است و ضریب تعیین آن یو معن85/0دانشجویان دختر 

از 73/0،بینمتغیرهاي پیشمیدهد که با ورود تمامینشان 
توان در دانشجویان دختر میتغییرات رفتارهاي پرخطر را 

شود ضریب میمشاهده 2طور که در جدول همان.بیین کردت
رگرسیون ویژگی شخصیتی موافقت در دانشجویان دختر 

ضریب رگرسیون همزمان تمام متغیرهاي . دار نیستیمعن
دار است و یو معن90/0بین براي دانشجویان پسر نیز پیش

متغیرهاي میدهد که با ورود تمامیضریب تعیین آن نشان 
توان در میاز تغییرات رفتارهاي پرخطر را 81/0،بینپیش

مشاهده 2طور که در جدول همان.دانشجویان پسر تبیین کرد
ي شخصیتی موافقت و هاشود ضریب رگرسیون ویژگیمی

.دار نیستیمعنپسرسی در دانشجویان شناوظیفه
.

در کل دانشجویان، دانشجویان دختر و دانشجویان پسر هاي پرخطرهمزمان رفتاررگرسیونتحلیلازحاصلضرایبمحاسبه-2جدول 
شدهواردبرحسب متغیرهاي

دانشجویان پسردانشجویان دخترکل دانشجویان
*B

خطاي 
Bمعیار

**Beta مقدارp*B
خطاي*

Bمعیار
**Beta مقدارp*B

*خطاي

Bمعیار
**Beta مقدارp

روان 
001/0-38/016/0-03/028/1-38/011/0-00/081/0-29/018/0-39/1رنجورخویی

92/128/039/000/064/129/038/000/098/147/038/000/0گرایی برون

27/0-45/008/0-07/050/0-28/012/0-003/051/0-26/015/0-817/0موافقت
24/0-48/010/0-00/055/0-26/032/0-001/022/1-27/019/0-94/0یسشناوظیفه

باز بودن به 
816/026/017/0002/074/024/021/0003/073/150/031/0001/0تجربه

* Unstandardized Coefficients

** Standardized Coefficients

متغیرهاينتایج رگرسیون گام به گام برحسب
متغیرهايترتیببهکهدهدمینشان بینپیش
رنجورخویی، موافقت روانسی،شناوظیفهرایی، گبرون

با رفتارهاي رارابطهو باز بودن به تجربه بیشترین
در واقع سهم .دارندپرخطر در کل دانشجویان

در رفتارهاي پرخطر در کل ي شخصیتی نئوهاویژگی
گرایی برون: دانشجویان به تفکیک به این صورت است

، 04/0ورخویی ، روان رنج08/0سی شناوظیفه، 60/0
.)3جدول (02/0و موافقت 01/0باز بودن به تجربه 
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رفتارهاي پرخطر براي کل دانشجویانباآنرابطهوبینمتغیرهاي پیشگامبهگامرگرسیونتحلیلمحاسبه- 3جدول

هاي رگرسیونگام
هاي آماريشاخص

Unstandardized CoefficientsStandardized Coefficients
P-Valueضریب تعیین BBetaخطاي معیارBضریب

81/321/078/000/060/0گراییبروناول
24/035/000/068/0-70/1سی شناوظیفهدوم

00/072/0-/29/020-55/1روان رنجورخوییسوم
82/026/017/0002/073/0بازبودن به تجربهچهارم
003/075/0-26/015/0-81/0موافقت پنجم

ي شخصـیتی هـا گـام، ویژگـی  بهگامرگرسیوندر
Betaبـر اسـاس نمـره    ،ویان دختـر بـه ترتیـب   شجدان

در معادله وارد شدند حاصل از رگرسیون همزمان آنان 
آن Betaلذا ویژگـی شخصـیتی موافقـت کـه ضـریب      

نتـایج . دار نبود از معادله رگرسیون حذف گردیدیمعن
متغیرهـاي برحسـب گـام هبـ گـام رگرسـیون تحلیـل 

متغیرهـاي ترتیـب بـه دهـد کـه  مـی نشـان  بینپیش

باز بودن به تجربـه و روان شناسی،وظیفهگرایی، برون
با رفتارهـاي پرخطـر در   رارابطهرنجورخویی بیشترین

ي شخصـیتی  هـا سهم ویژگـی .دختر دارنددانشجویان
Neo   بـه  دختـر  در دانشـجویان در رفتارهـاي پرخطـر

ــا  ــک عبـ ــت ازتفکیـ ــرون: رت اسـ ــی بـ ، 51/0گرایـ
، و 04/0، بــاز بــودن بــه تجربــه 16/0شناســی وظیفــه

.)4جدول (01/0رنجورخویی روان

رفتارهاي پرخطر براي دانشجویان دخترباآنرابطهوبینمتغیرهاي پیشگامبهگامرگرسیونتحلیلمحاسبه- 4جدول

هاي رگرسیونگام
هاي آماريشاخص

Unstandardized CoefficientsStandardized Coefficients
P-Valueضریب تعیین BBetaخطاي معیارBضریب

07/330/071/000/051/0گراییبروناول
00/067/0-24/044/0-70/1سی شناوظیفهدوم

82/025/023/0001/071/0بودن به تجربهبازسوم
02/072/0-38/013/0-91/0روان رنجورخویی چهارم

که در تحلیل رگرسیون همزمان تنها با توجه به این
گرایی، باز بودن به تجربه و برونضریب رگرسیون سه متغیر 

دار بود، در ی براي دانشجویان پسر معنیروان رنجورخوی

تحلیل رگرسیون گام به گام این سه متغیر به ترتیب بر 
تحلیلنتایج.شدنددر معادله وارد Betaاساس نمره 

نشان بینپیشمتغیرهايبرحسبگامبهگامرگرسیون
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باز بودن به گرایی، برونمتغیرهايترتیبدهد که بهمی
با رفتارهاي رارابطهرنجورخویی بیشترینتجربه و روان
ي شخصیتی هاسهم ویژگی.ویان پسر دارندشجپرخطر در دان

Neo به تفکیک سرویان پشجدر داندر رفتارهاي پرخطر
، و 04/0، باز بودن به تجربه 73/0گرایی برون: عبارت است از

.02/0روان رنجورخویی 

رفتارهاي پرخطر براي دانشجویان پسرباآنرابطهوبینمتغیرهاي پیشگامبهگامرگرسیونتحلیلمحاسبه- 5جدول

ي آماريهاشاخص

ي هاگام
رگرسیون

Unstandardized CoefficientsStandardized
Coefficients

P-Value ضریب
تعیین خطاي معیارBضریب

B

Beta

38/426/085/000/073/0گراییبروناول
25/251/041/000/077/0بازبودن به تجربهدوم

001/079/0-38/017/0-31/1روان رنجورخوییسوم

بحث
هاي شخصیتی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ویژگی

شناسی، موافقت با رفتارهاي پرخطر روان رنجورخویی، وظیفه
در دانشجویان دختر، پسر و کل دانشجویان رابطه منفی 

گرایی و بروني شخصیتی هاهمچنین ویژگی. دار دارندیمعن
باز بودن به تجربه با رفتارهاي پرخطر در دانشجویان دختر،

عالوه بر . دار دارندیپسر و کل دانشجویان رابطه مثبت معن
شناسی، روان رنجورخویی، وظیفهگرایی، بروناین، پس از 

موافقت و سپس باز بودن به تجربه به ترتیب بیشترین رابطه 
را با رفتارهاي پرخطر در کل دانشجویان داشتند؛ به طوري 

میزان رفتارهاي گرایی، بازبودن به تجربهبرونکه با افزایش 
و با افزایش روان رنجورخویی و موافقت ،پرخطر افزایش

. یابدمیمیزان رفتارهاي پرخطر کاهش 
روان رنجورخویی با رفتارهاي پرخطر در دانشجویان 

داري نشان ر و کل دانشجویان رابطه منفی معنیدختر و پس

با استفاده از تحلیل رگرسیون همزمان و گام به گام نیز. داد
و Nicholsonي هااین نتیجه با یافته. دار بودیاین رابطه معن

همخوان، اما با نتایج مطالعات ]13[Anicو ]11[همکاران 
Vollrath وTorgersen]12[ ،Hoyle و همکاران]15[
Malouff 16[و همکاران[ ،Terracciano و همکاران]و ]17

Ruiz ن این یافته در تبیی. ناهمخوان است]18[و همکاران
ي متمایز افراد روان رنجور از هاتوان گفت که ویژگیمی

تجربه هیجانات منفی مثل اضطراب و افسردگی؛ :جمله
ترس، غم، برانگیختگی، احساس گناه، احساس کالفگی دایم 

انگیز و رگیر شدن آنان در رفتارهاي هیجانو فراگیر مانع از د
ي هاا نتایج پژوهشاما مغایرت این یافته ب. شودمیپرخطر 

ي هاتوان چنین تبیین کرد که در پژوهشمیدیگر را 
Malouff 16[و همکاران[ ،Terracciano و همکاران]و ]17

Ruiz ویژگی شخصیتی هاکه در نتایج آن]18[و همکاران
روان رنجورخویی با رفتارهاي پرخطر رابطه مثبتی دارد 
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و استعمال سیگار شامل مصرف الکل رفتارهاي پرخطر عمدتاً
افرادي که ویژگی روان رنجورخویی ،در واقع. بوده است

م روان رنجور خود از جمله یجهت کاهش عال،باالیی دارند
اضطراب و افسردگی به سمت این گونه رفتارهاي پرخطر 

ي روان رنجور هادر صورتی که همین ویژگی. آورندمیروي 
دیگري که نیاز ممکن است مانع از ارتکاب رفتارهاي پرخطر

تفاوت این یافته ،به عبارتی. به شور و انرژي دارند، شود
تواند به نوع رفتارهاي پرخطر مورد بررسی در مطالعات می

. مربوط شود،انجام شده
گرایی و رفتارهاي پرخطر در برونبین ویژگی شخصیتی 

دانشجویان دختر و پسر و کل دانشجویان رابطه مثبت 
نتایج تحلیل رگرسیون همزمان و . اشتداري وجود دیمعن

کننده بینیپیش،گراییبرونگام به گام نیز نشان داد که 
این یافته با نتایج . باشدمیدار رفتارهاي پرخطر یمعن

و Vollrath، ]11[و همکاران Nicholsonي هاپژوهش
Torgersen]12[ وHoyle و همکاران]همخوانی دارد]15 .

تمایل به يهاتوان گفت که مشخصهمیه در تبیین این یافت
مندي، جستجوي محرك و فعال معاشرت، خونگرمی، جرأت

تواند در سوق دادن افراد به سمت میگرا برونبودن در افراد 
رسد این میبه نظر . ارتکاب رفتارهاي پرخطر اثرگذار باشد

آمیز حتی داراي د براي داشتن تجارب تازه و هیجانافرا
طرات اجتماعی و فیزیکی، کنجکاو و مشتاق و با درجاتی از خ

.دل و جرات باشند
ویژگی شخصیتی باز بودن به تجربه با رفتارهاي پرخطر 
در دانشجویان دختر، پسر و کل دانشجویان رابطه مثبت 

نتایج تحلیل رگرسیون همزمان و گام به . داري داشتیمعن

رفتارهاي بینیقابلیت پیش،گام نیز نشان داد که این ویژگی
و Nicholsonي هااین نتیجه با پژوهش. پرخطر را دارد

و همکاران Terraccianoو ]13[Anic، ]11[همکاران 
زندگی سرشار از تجربه دارند، ،افراد باز. همخوان است]17[

کنجکاو و خالق هستند و در مقایسه با افراد بسته احساسات 
توان در ارتباط با یمتبیینی که . مثبت و منفی فراوانی دارند

این نتیجه اشاره کرد این است که صفات کنجکاوي و 
تواند دلیل میاحتماالً ،حساسیت هیجانی در افراد گشوده

خوبی براي جذب شدن این افراد به سمت رفتارهاي پرخطر 
. باشد

بین ویژگی شخصیتی موافقت و رفتارهاي پرخطر در 
انشجویان رابطه دانشجویان دختر، دانشجویان پسر و کل د

اما نتایج تحلیل رگرسیون . دار وجود داشتیمنفی معن
همزمان و گام به گام نشان داد که موافقت تنها در کل 

دار رفتارهاي پرخطر است یکننده معنبینیپیشدانشجویان 
قابلیت ،و در دانشجویان دختر و پسر به تفکیک جنسیت

حاصل در زمینه نتیجه . بینی رفتارهاي پرخطر را نداردپیش
رابطه بین موافقت و رفتارهاي پرخطر در دانشجویان دختر، 

، ]11[و همکاران Nicholsonپسر و کل دانشجویان با نتایج 
Anic]13[ ،Malouff و همکاران]16[ ،Terracciano و

. باشدمیهمخوان ]15[و همکاران Hoyleو ]17[همکاران 
تمایز هستند که ي مهاافراد موافق داراي برخی ویژگی

دوستی و کمک به دیگران، تواضع، سادگی، نوع: عبارتند از
اعتماد، آمادگی براي دفاع از حق فردي، پیش روي به سمت 

به دلیل . ي مثبت اجتماعی و سالمت روانی بیشترهاجنبه
دگی و اعتماد ي مذکور از جمله ساهاوجود برخی از ویژگی
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در رفتارهاي پرخطر کسب مینمره ک،تراست که افراد موافق
به این معنی که افراد موافق کمتر به سوي . کنندمی

در تبیین عدم . کنندمیرفتارهاي پرخطر سوق پیدا 
دار رفتارهاي پرخطر توسط ویژگی یبینی معنپیش

توان چنین گفت که در دانشجویان می،شخصیتی موافقت
دختر و دانشجویان پسر این ویژگی در مقایسه با سایر

بینی کمتري از قدرت پیشNeoي شخصیتی هاویژگی
.برخوردار است

شناسی با رفتارهاي پرخطر در وظیفهویژگی شخصیتی 
دانشجویان دختر، دانشجویان پسر و کل دانشجویان رابطه 

اما نتایج تحلیل رگرسیون همزمان . داري داشتیمنفی معن
شجویان شناسی تنها در دانوظیفهو گام به گام نشان داد که 

دار رفتارهاي یکننده معنبینیدختر و کل دانشجویان پیش
بینی قابلیت پیش،پرخطر است و در دانشجویان پسر

این نتیجه در زمینه رابطه بین . رفتارهاي پرخطر را ندارد
سی و رفتارهاي پرخطر در کل دانشجویان شناوظیفه

، ]11[و همکاران Nicholsonي هاتأییدکننده یافته
Vollrath وTorgersen]12[ ،Malouffو همکاران]16[ ،

Hoyle 17[و همکاران[ وRuiz و همکاران]باشدمی]18 .
توانایی مانندیی هاشناس به دلیل وجود ویژگیافراد وظیفه
و تمایالت، به کارگیري طرح و برنامه در رفتار هاکنترل تکانه

ايهي حرفهاخود براي رسیدن به اهداف، نمره باال در زمینه
پذیري، گاهی، دقیق و محتاط بودن، انعطافو دانش

شناسی و قابلیت اعتماد، کمتر در رفتارهاي پرخطر وقت
. شوندمیدرگیر 

ي شخصیتی هادر دانشجویان دختر به ترتیب ویژگی
ن به تجربه و روان سی، باز بودشناوظیفهگرایی، برون

رهاي پرخطر بودند دار رفتایکننده معنبینیرنجورخویی پیش
ي هادر حالی که در دانشجویان پسر به ترتیب ویژگی

گرایی، باز بودن به تجربه و روان رنجورخویی برونشخصیتی 
. بینی کردندداري رفتارهاي پرخطر را پیشیبه طور معن

اما اندهنپرداختايهاگرچه مطالعات پیشین به چنین مقایس
ي هاه احتماالً ویژگیتوان گفت کمیدر تبیین این نتیجه 

ها رفتارهاي پرخطر در تعامل با جنسیت آزمودنی،شخصیتی
طوري که ویژگی شخصیتی ه ب. کنندمیبینی را پیش

دار رفتارهاي پرخطر در یبین معنپیش،شناسیوظیفه
.باشدمیدانشجویان دختر 

ي این پژوهش انجام تحقیق با هااز جمله محدودیت
رشی است که در این نوع تحقیق گزاي خودهانامهپرسش

ي غیرواقعی یا تحریف هاپاسخهاهمیشه امکان دارد آزمودنی
محدودیت دیگر نیز فقر منابع ایرانی در زمینه . شده بدهند

ي این مطالعه هایکی دیگر از محدودیت. موضوع پژوهش بود
مورد بررسی است که این امر هايتصادفی نبودن نمونه

تعمیم نتایج را قدري با مشکل مواجه تواند اعتبار و می
.سازدمی

گیرينتیجه
ي هــانتــایج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه بــین ویژگــی

دار وجـود  یشخصیتی و ارتکاب رفتارهاي پرخطر رابطه معنـ 
توجه به این نتایج به منظور جلـوگیري از شـیوع   لذا با. دارد

ــوان      ــل ج ــجویان و نس ــان دانش ــر در می ــاي پرخط رفتاره
شود سطح آگاهی والدین و مربیان میپیشنهاد ،کردهتحصیل
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گیـري  ل تربیتـی و عوامـل اثرگـذار بـر شـکل     در زمینه مسائ
ویژه در دوران کودکی، ارتقـا داده  ه ب،شخصیت فرزندان آنان

که آنان آگاهانـه در فرآینـد تربیـت فرزنـدان     شود؛ به طوري
ي شخصیتی شـوند کـه در   هاگیري ویژگیخود مانع از شکل

یی را در هـا تکاب رفتارهاي پرخطـر تأثیرگذارنـد و ویژگـی   ار
فرزندان خود رشد دهند که در مقابله بـا ایـن رفتارهـا یـاري     

خصـوص درجوانـان سـازي توانمنـد ،از طرف دیگـر .رسانند
خودآگـاهی، مـدیریت  يهامهارتویژهه بزندگیيهامهارت

گیـري دیریت هیجانـات، حـل مسـئله و تصـمیم    استرس، مـ 
فـردي، بـین مشـکالت کـاهش درسـزایی بهنقشندتوامی

وننـده زآسیبخودرفتارهاي،ناامیديخشونت،پرخاشگري،
تهیـه و تنظـیم   .باشـد داشتهطلبانهتوجهخطرناكرفتارهاي

و نهادهــاي فرهنگــی هــابروشــورهاي آموزشــی در دانشــگاه
اجتماعی در زمینه رفتارهاي پرخطر و عوامل مؤثر در ارتکاب 

سزایی در جلوگیري از افزایش فراوانی ایـن  ه نیز تأثیر بهاآن
کـه  بـا توجـه بـه ایـن    . رفتارها در دانشجویان خواهد داشـت 

ــتر از    ــر بیش ــجویان پس ــر در دانش ــاي پرخط ــزان رفتاره می
ــهمــیدانشــجویان دختــر  ــاباشــد، الزم اســت در مداخل ي ه

.تري قرار گیرنداین گروه مورد توجه جدي،یشگیرانهپ
دردانیتشکر و ق
آوري شجویانی که محققین را در امـر جمـع  دانمیاز تما

ي مــورد نیــاز ایــن مطالعــه یــاري رســاندند و نیــز از هــاداده
ــژوهش     ــن پ ــراي ای ــدي در اج ــمانه اس ــانم س ــاري خ همک

.شودیماريزسپاسگ
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The Relationship between Personality Characteristics and Risky Behaviors

among College Students of Mashhad University of Medical Sciences

T. Kazemeini1, M. Modarres Gharavi2

Received: 09/02/2011 Sent for Revision: 14/02/2012 Received Revised Manuscript: 15/04/2012 Accepted: 15/05/2012

Background and Objectives: Risky behaviors can lead to high rates of morbidity and mortality among college

students. The purpose of this research was to investigate the correlation between personality characteristics and

risky behaviors among college students of Mashhad University of Medical Sciences.

Materials and Methods: In this descriptive study 200 students of Mashhad University of Medical Sciences (100

femals and 100 mals) during 2010-11 were investigated. Participants were recruited with stratified sampling and if

they were accessible or volunterily participated in the study. NEO PI-OR Inventory and Risky Behaviors

Questionnaires were used. Deta were analyzed using Pearson correlation, Simultaneous regression and Stepwise

regression.

Results: The results showed that personality characteristics of neuroticism (r=-0.45), agreeableness (r=-0.63), and

conscientiousness (r=-0.69), were all in significant negative correlation with risky behaviors (p<0.01). Also

personality characteristics of extroversion (r=0.78) and openness to experience (r=0.71) had a significant positive

correlation with risky behaviors (p<0.01). Findings of linear and hierarchical regression analysis revealed that

personality characteristics were predictable in total 0.75 percent of risky behaviors variance, from which the

contribution of extroversion, conscientiousness, neuroticism, openness to experience, and agreeableness

respectively were 0.60, 0.08, 0.04, 0.1, and 0.2 percent respectively.

Conclusion: The findings of this research can not only aid in creating intervention programs for those who are

engaging in risky behaviors, but it can also aid in preventing these behaviors in people who are at risk.
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