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تعیین رابطه ی سبکهای هویت و پنج عامل شخصیت با گرایش به رفتارهای پرخطرِ نوجوانان 

 شهرستان کرمانشاه 

  ایران-آزاد اسالمی،کرمانشاهدانشگاه -واحد کرمانشاه-دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه روانشناسی‚محمود رضوانی: نویسنده ی اول 

2سید محمد ضیغمیان:نویسنده دوم   

 :چکیده 

 

پژوهش حاظر با هدف تعیین رابطه ی سبکهای هویت و پنج عامل شخصیت با گرایش به رفتارهای پرخطرِ 

. پژوهش حاظر با توجه به هدف، کاربردی و شیوه ی مواجهی است. کرمانشاه انجام شده استنوجوانان شهرستان 

نفر از نوجوانان سطح شهرستان کرمانشاه که به نحوی سابقه ی رفتارهای  033جامعه آماری این پژوهش شامل 

نفر به خاطر مشکالت در  3 )نفر  3  حجم نمونه پژوهش حاضر شامل . دارند، می باشد 031 پرخطر در سال 

. گیری، تصادفی در دسترس است و روش نمونه( پاسخگویی، اضافه انتخاب شده اند که بعداً حذف خواهند شد

، پرسشنامه نسخه کوتاه فهرست پنج عامل بزرگ (6G-ISI)ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سبکهای هویت 

برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از . و پرسشنامه رفتارهای پرخطر می باشد (BFI-SV)شخصیت 

در بخش . ر توصیفی و آمار استنباطی بهره گرفته شده استدر دو بخش آما SPSS-16پرسشنامه، از نرم افزار 

توصیفی، از روشهای آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد استفاده شده است و همچنین در بخش 

سبکهای بررسی ها نشان داد . استفاده شدهآمار استنباطی نیز از روش همبستگی پیرسون و روش رگرسیون 

 .صیت  توانایی پیش بینی گرایش به رفتار پرخطر در نوجوانان را دارند هویت و پنج عامل شخ
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  مقدمه

می  تماعیـسمی، روانی و اجـل زندگی در رشد و تکامل سالمت جـساس ترین مراحـیکی از ح  وانیـنوج     

دوران انتقال از کودکی به بزرگسالی برای بسیاری از افراد در زمانهای نَچندان دور به دلیل اینکه باشد؛ اگرچه 

ی به بزرگسالی پا می ـوانی وجود نداشت و به نظر می رسید که افراد مستقیماً از کودکـدرک درستی از نوج

ولی با توجه به پی بردن به اهمیت نهند، این گونه متصور می شد که دوران نوجوانی به خوبی سپری می گردید؛ 

وانی در کنار تغییرات تکنولوژیک، فرهنگی و اجتماعی سریع و پرشتاب جوامع امروز، مرحله ی ـدوران نوج

نوجوانی برای قریب به اتفاق افرادِ جوامع مختلف که می خواهند این مرحله یعنی مرحله ی نوجوانی را به 

فراوان جسمی، روانی و اجتماعی بوده و پایه ی بسیاری از رفتارهای  سالمت طی کنند همراه با بروز مشکالت

، به همین دلیل هر نوجوانی در معرض (331 بورمستر، )و آسیبهای اجتماعی را در آنان می گذارد   پرخطر

رفتارهای پرخطر قرار می گیرد و این اهمیت موضوع را بیشتر می کند و از طرف دیگر رفتارهای پرخطر در هر 

ور، تعریف خاصی دارد؛ چرا که رفتاری که در یک کشور پرخطر طلقی می شود در کشور دیگری ممکن است کش

       . شرایط انجام آن فراهم نباشد و یا پرخطر تعریف نشود

اصی می ـاطفی اهمیت خـتماعی و عـتی، اجـوانی به موازات رشد فیزیکی، شناخـهویت یابی در دوران نوج     

است که در نحوه ی برخورد نوجوان با دیگران اثر می گذارد و با تغییر  0ر واقع تالش برای یافتن هویتد. یابد

 (. 011 احدی و جمهری، )زمینه ی اجتماعی دچار دگرگونی می شود 

از آنجائی که ویژگیهای شخصیتی عمیقاً با نحوه ی ادراک و تفسیر فرد از جهان و واکنش او به رویدادهای      

. استرس زا مرتبط است، طبیعی است که برخی ویژگیهای شخصیتی از ویژگیهای دیگر انعطاف پذیرتر است

افرادی که دارای ویژگیهای شخصیتی انعطاف ناپذیر می باشند و همچنین کسانی که نمی توانند پاسخهای خود 

ین واکنشها را به زندگی نشان را با تقاضای یک موقعیت خاص منطبق سازند فاقد مهارتهای زندگی بوده و بدتر

 .  می تواند انجام رفتارهای پرخطر باشدکه نمونه ایی از این واکنشها ( 011 کلینیکه، )می دهند 

  
 بیان مسئله

                                                      
1. adolescence 
2. high –  risk behavior 
3
. identity  
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سال است که دوره ی گذر از  3 تا  3 نوجوانی بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی شامل گروه سنی      

این گذر دارای ابعاد زیست شناختی، روان شناختی، اجتماعی و عاطفی است که . کودکی به بلوغ به شمار می رود

                            (.011 صادقی و گیالنی پور، )نوجوانان در معرض استرسهای فراوانی قرار می گیرند 

کی از  سخت ترین، اگر با دید دقیق، تمام مراحل زندگی هر انسان را بررسی کنیم، می بینیم که نوجوانی ی     

پرتالطم ترین و پرفشار ترین و در عین حال یکی از مراحل شیرین زندگی هر انسانی است، چرا که در این مرحله 

است که فرد برای اولین بار با مسائل و رفتارها و فرضیه هایی در ذهن، آشنا می شود که شاید در هیچ یک از 

                              (.031 احدی و جمهری، )نبوده است  مراحل قبل و بعد از این دوره با آنها آشنا

در . می دانند ینوجوانی را سنی حساس در ایجاد و گسترش رفتارهای مقابله ای و پاسخ به نیازهای محیط     

ی از این دوره، نوجوان به واسطه ی تغییراتِ سریع فیزیکی، روان شناختی، اجتماعی، فرهنگی و شناختی با انبوه

روبرو می شود که ممکن است سالمتی جسمی و روانی او را به ...( اختالالت خُلقی، مشکالت روانی و)مشکالتی 

نوجوان برای اینکه بتواند خود و جایگاه خود را در جامعه و خانواده ثابت کند و برای خود نقش و . خطر اندازد

          .به رفتارهای مخرب و پر خطر روی بیاورد پایگاهی داشته باشد که مرکز توجه قرار گیرد، ممکن است

رفتارهای نامناسب، عوامل تهدید کننده ی سالمت، و پیامدهای منفی این دوره، می توانند تهدید جدی را      

ایجاد ( مرحله ی نوجوانی)هم بر سالمت فرد و هم بر سالمت دیگر افراد جامعه در طی این مرحله از زندگی 

این رفتارها، رفتارهای پرخطر هستند که به رفتارهایی اطالق می شوند که احتمال نتایج منفی و  از جمله. کنند

کارگرگ و گرور، )مخربِ جسمی، روان شناختی و اجتماعی را برای فرد و دیگر افراد جامعه افزایش می دهند 

شیوع رفتارهای پرخطر به  امروزه. رفتارهای پرخطر مهمترین عامل به خطر افتادن سالمت جامعه اند (.330 

خصوص در نوجوانان و جوانان به یکی از مهمترین و گسترده ترین دل نگرانی های جوامع بشری تبدیل شده و 

                                                                                                                              .علیرغم فعالیتهای سه دهه ی گذشته، رفتارهای مخاطره آمیز در سطحِ جهان دارای رشد تصاعدی بوده است

کهای هویت و پنج عامل سب رابطه یبر اساس آنچه که در باال به آن اشاره شد، این پژوهش سعی دارد،      

کند و اینکه آیا سبک هویت خاصی و یا شخصیت  تعیینگرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان  شخصیت را با

   خاصی می توانند تبیین کننده ی رفتارهای پرخطر باشند؟

 اهمیت و ضرورت پژوهش

بخش قابل توجهی از جمعیت کشورمان را افرادی تشکیل می دهند که یا در مرحله ی پایان کودکی و ورود      

به مرحله ی نوجوانی هستند یا نوجوان هستند و یا به تازگی مرحله ی نوجوانی را سپری کرده اند و وارد مرحله 
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همه ی چرخهای اقتصادی، اجتماعی، ی جوانی شده اند؛ و آنها حساسترین قشرهای جامعه اند که در آینده، 

 .  واهند گرفتسیاسی و فرهنگی و اداری را بر عهده خ

عدم شناخت والدین، مربیان و مدیران جامعه از ویژگیهای شخصیتی نوجوانان، کمبود امکانات در فراهم      

ن راستا، همگی از آوردن فرصتهایی برای شکوفاسازی قابلیتهای آنان و در نهایت فقدان کمکهای ویژه در ای

واهند گذاشت و راه را بر کُنشهای برجسته ـلی به شمار می روند که سرپوشی بر آشکار شدن این قابلیتها خـعوام

ی آنان می بندد و به یقین عده ی زیادی در طی این روند، قربانی این عدمِ شناختها می شوند که برای جامعه، 

: وانی در پی نخواهند داشت؛ که از جمله مهمترین این اختالالتارمغانی جز ابتالء به اختالالت جسمی و ر

در چنین حالتی نه تنها از . اضطراب، افسردگی، پرخاشگری، کناره گیری، اختالالت جنسی و جز آن است

توانمندیهای نوجوان استفاده نشده است بلکه وی آسیب دیده و می تواند منشأ رفتارهای پرخطر و آسیبهای 

بشود، این نکات لزوم و اهمیت بررسیهای دقیق و موشکافانه در رابطه با ویژگیهای شخصیتی اجتماعی نیز 

، یک پنجم از جمعیت جهان را نوجوانان و   طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی .نوجوانان را آشکار می سازد

به سر می برند ای در حال توسعه ـروه سنی در کشورهـجوانان تشکیل می دهند که درصد زیادی از این گ

وجود چنین آمارهایی در مورد تعداد نوجوانان و جوانان در سطح (. 330 گزارش سازمان بهداشت جهانی، )

، اهمیت (ایران نیز از جمله کشورهای در حال توسعه می باشد)جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه 

                                                                                      .ن می کندکار محققان را در امور مربوط به این مرحله از رشد، دو چندا

شناخت و آگاهی از . از طرفی شناسایی عواملی که در شکل گیری هویت نوجوان نقش دارند بسیار مهم است     

ربیتی، و روان ـای تـع نیازهـا را در رفانواده هـربیان و خـوانان می تواند مـگونگی شکل گیری هویت نوجـچ

از نظر مارسیا روان درمانی بیش از همه ی . شناسان و مشاوران را در برنامه های پیشگیری و مداخله یاری رساند

هویت موفق، هویت بحران زده، هویت )حوزه های روان شناختی می تواند از رویکرد انواع منزلتهای هویت 

سود ببرد و توجه به چگونگی شکل گیری هویت مُراجع و وضعیت کنونی او در این ( روسردرگم و هویت دنباله 

: عالوه بر این مطابق پژوهشهای انجام شده، هویت در مسائلی از قبیل. زمینه برای درمان بسیار سودمند است

و   شاپبی)اعتیاد، ایدز و مشکالت رفتاری که تهدید کننده ی سالمت جامعه هستند، نقش مؤثری دارد 

 (.331 اران، همک

                                                      
1. World Health Organization  
2. Bishop 
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، 0، انعطاف پذیری ، برونگرایی مک کری و کاستا شخصیت را در امتداد پنج عامل اصلی شامل نوروز گرایی     

به تمایل برای تجربه ی اضطراب، تنش،  «نوروزگرایی». توصیف کردند 1و باوجدان بودن 1دلپذیر بودن

به تمایل برای  «برونگرایی». سردگی و عزت نفس پایین اطالق می شودخصومت، کم رویی، تفکر غیر منطقی، اف

عبارت است از تمایل به  «انعطاف پذیری». مثبت بودن، قاطعیت، تحرک، مهربانی و اجتماعی بودن گفته می شود

ذشت، ـبه تمایل برای گ «دلپذیر بودن». کنجکاوی، هنرنمایی، خِردورزی، با وجدان بودن، روشنفکری و نوآوری

با وجدان »و . مدلی، فرمانبرداری، فداکاری و وفاداری اطالق می شودـهربانی، سخاوتمندی، اعتمادورزی، هـم

عبارت است از تمایل به سازمان دهی، کارآمدی، قابلیت اعتماد، خویشتنداری، پیشرفت گرایی، منطق  «بودن

های متفاوت، اصلی بودن این پنج عامل را حجم انبوهی از تحقیقات و نمونه  (.011 بشارت، )گرایی و تعمق 

تأیید کرده و نشان داده اند؛ پنج عامل مذکور از اعتبار همگرا و تفکیکی بین ابزار و ناظر، به خوبی برخوردارند و 

 (.031 محمودی، . )طی تحول فرد نیز نسبتاً پایدار می مانند

ن و به خـصوص کشورهای در حـال توسعه به این علت رشد رفتارهای پرخـطر شاید این باشد که هنوز جـها     

نتیجه نرسیده اند که باید انرژی بی پایان و جاه طلبی نوجوانان و جوانان را درک نمایند و به خَلق فرصتهای 

 1بر طبق آمارهای مرکز کنترل پیشگیری بیماریها(. 031 امینی پور و فروغ عامری، )واقعی برای آنها بپردازند 

مصرف انواع سیگار و . یی که سالمتی را به خطر می اندازند در نوجوانان و جوانان رو به تزاید استشیوع رفتارها

تنباکو، مصرف الکل، مصرف غذاهای پرچرب و مصرف کمِ فیبر، عدم فعالیت فیزیکی، رفتارهای پرخطر جنسی، 

مصرف الکل در بین (. 331 سازمان بهداشت جهانی، )رفتار پرخطر محسوب می شوند ... سوء مصرف مواد و

جوانان از جمله رفتار پرخطری است که عالوه بر ایجاد دردسر برای فاعلِ آن، هزینه های بسیار زیادی را نیز به 

جامعه تحمیل کرده و موجب مرگ میلیونها نوجوان و جـوان و تحمیل میلیاردها دالر هزینه بر جوامع انسانی می 

متأسفانه در جامعه ی ایران مصرف الکل با وجود حرام (. 331 ت جهانی، به نقل از بلوک، سازمان بهداش)شود 

بودن در شرع و محکومیت در فرهنگ، در حالی با رشد مواجه است که متخصصین مغز و اعصاب هم نسبت به 

(. 010 کریمی، نیک نامی و حیدر نیا، )اثرات سوء الکل بر سیستم عصبی و محیطی هشدار جدی داده اند 

تا    مختلف درباره ی الگوی سیگار کشیدن در بین نوجوانان آمریکایی و اروپایی نشان می دهد که مطالعات 

سازمان بهداشت )ساله در طول هفته سیگار می کشند  1 درصد دختران  13تا    ساله و  1 درصد پسران  13
                                                      
1. neuroticism 
2. extraversion 
3. flexibility 
4. agreeability 
5. conscientiousness 
6
 . Centers for Disease Control and Prevention   
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د دانش آموزان پایه های ـدرص 0 دود ـدر ایران ح.  (331 هادمن، باردل، کرون و فنالن، )، (331 هانی، ـج

سوم راهنمایی تا سوم دبیرستانهای کشور در معرض خطر مواد مخدر قرار دارند و بر اساس پژوهشی که روی 

دانش آموزان این پایه ها در سراسر کشور توسط دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعیِ وزارت آموزش و پرورش 

درصد آنها در  0 /0داقل یک بار مواد مخدر مصرف کرده اند، درصد دانش آموزان این پایه ها ح 1انجام شده 

درصد آنها در  1/ 3درصد تجربه حداقل یک بار سیگار کشیدن را دارند و  01معرض خطر مصرف مواد مخدر و 

درصد دانش آموزان حداقل یک بار الکل نوشیده اند و    معرض خطر و یا آستانه ی کشیدن سیگار هستند؛ 

(. 010 کریمی، نیک نامی و حیدر نیا، )نیز در آستانه ی ارتکاب این رفتار پرخطر هستند  درصد آنها 1 /1

گرایش روزافزون نوجوانان و جوانان ایرانی به دخانیات و کاهش سن مصرف سیگار در کنار آن، میزان استفاده از 

، به طوری که براساس برآورد (010 کریمی، نیک نامی و حیدر نیا، )دخانیات و سیگار را در کشور باال برده است 

 133هزار دانش آموز در معرض خطر اعتیاد به مواد مخدر و  11تا  13ستاد مبارزه با مواد مخدر، در حال حاضر 

اعتیاد و رفتارهای (. 010 کریمی، نیک نامی و حیدر نیا، )هزار نفر در معرض خطر استعمال سیگار قرار دارند 

رهای مخاطره آمیز هستند که فرد و جامعه را در معرض ابتالء به بیماریهای پرخطرِ جنسی از مهمترین رفتا

سازمان بهداشت )و هپاتیتهای ویروسی قرار می دهد ( سندرم نقص ایمنی اکتسابی)  عفونی خطرناکی مانند ایدز

گوهای گزارش رفتارهای پرخطرِ جنسی در کشورهای آمریکایی و اروپایی، ال(. 333 نانسی، )، (331 جهانی، 

درصد پسران با  13درصد دختران و  33جنسی متفاوتی را نشان داده است؛ به طوری که فعالیتهای جنسی در 

درصد  11درصد دختران و  11به طور میانگین (. 331 سازمان بهداشت جهانی، )استفاده از کاندوم بوده است 

در طی ( روشهای پیشگیری از بارداری) 0پسران گزارش نمودند که بیش از یک بار از فرمهای کنتراسپتیوها

 -330 الوندن، میکرز و کَلوز، )، (331 سازمان بهداشت جهانی، )فعالیت جنسی گذشته استفاده نموده اند 

داشته اند   گزارش نمودند فعالیت جنسی باالییهمچنین درصد باالیی از دانش آموزان دبیرستانی . 1(331 

ز یک بحران بهداشتی، اجتماعی و روانیِ دیگر، ناشی از رفتارهای پرخطر اید(. 331 سازمان بهداشت جهانی، )

مقامات سازمان ملل در . است که نه تنها بزرگساالن بلکه کودکان و نوجوانان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد

 به میالدی، موارد جدید ابتال  33 میالدی اعالم کردند که در مقایسه با آمار سال    3 گزارشی در سال 

این در حالی . درصد کاهش یافته است 00در جمعیت جهان ( ویروس نقص ایمنی انسان)ویروس اچ آی وی 

                                                      
1
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است که در ایران همزمان آمار ابتال به ایدز در میان موارد جدید این بیماری و سایر موارد شناخته شده ی آن 

نیها را بیشتر می کند آن است که همزمان آنچه نگرا. طی هفت سال اخیر روند صعودی به خود گرفته است

هزار ایرانی از ابتالی خود به ویروس اچ آی وی  33»مسئوالن وزارت بهداشت برای اولین بار اعتراف کردند که 

هم اکنون بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، تعداد مبتالیان به ایدز طی . «مطلع نیستند

نفر افراد مبتال به ایدز در کشور شناسایی شده اند  1  1 است و در مجموع  نفر بیشتر شده 133 سه ماه، 

به طور کلی می توان گفت در حال حاظر (. مهر 1،  03 خبرگزاری تحلیلی ایران به نقل از روزنامه شرق، )

زندگی درصد این بیماران در کشورهای در حال توسعه  11بیماری ایدز مشکل گروه نوجوانان و جوانان است که 

کرنر، ریسل، )سال اختصاص دارد  1 تا  3 درصد موارد جدید آلودگی به ویروس ایدز به سنین  13. می کنند

بیماری ایدز چنان گسترش .  (331 بربانو، دی پل، هریگن و جکسون، )،  (331 ورر و االتن بوسن، فاسمیت، 

رمستد،  ،هرلیتز)زای جهان سوم است یافته است که در حال حاضر چهارمین قاتل و اولین عامل معلولیت 

از  -0انتقال خون و فراورده های خونی، و  - آمیزش جنسی،  - : ایدز از سه راه اصلی منتقل می شود. 0(331 

درصد آلوده شدگان  13تا  33حدود . شایع ترین راه انتقال ایدز در تمام دنیا آمیزش جنسی است. مادر به کودک

آمیزش جنسی به این بیماری مبتال شده اند؛ این طریق آلودگی از جنس مذکر به مؤنث، به ایدز در جهان از راه 

در هر بار تماس جنسی . منتقل می شود( در هم جنس بازان)از جنس مؤنث به مذکر و از جنس مذکر به مذکر 

ر اساس ب. درصد است 1تا  0درصد و از جنس مذکر به مؤنث   تا  1/3خطر انتقال از جنس مؤنث به مذکر 

درصد از طریق اعتیاد تزریقی    درصد عفونتهای ویروسی ایدز از راه تماس جنسی و  13آمارهای جهانی حدود 

این . درصد از طریق انتقال فرآورده های خونی آلوده منتقل می شود 1و استفاده از سُرنگهای آلوده و مشترک و 

مبتال به ویروس ایدز در کشور ما متفاوت است و  در حالی است که متخصصین و کارشناسان معتقدند که الگوی

درصد    درصد انتقال خون،  1 درصد از موارد ابتالء در ایران از طریق اعتیاد تزریقی،   0برآورد می شود که 

به صورت متفرقه انتقال می یابد، البته صاحب نظران معتقد هستند که گرچه تا کنون در ایران انتقال ایدز در 

ریقی رتبه نخست را داشته است اما گمان می رود که در ایده ای نَچندان دور، الگوی انتقال جنسی به معتادان تز

به این ترتیب افراد . شایع ترین راه انتقال این ویروس در ایران به خصوص در میان نوجوانان و جوانان تبدیل شود

فاحشی نسبت به افراد عادیِ جامعه در معرض معتاد به ویژه معتادان تزریقی از جمله افرادی هستند که به طور 

امانوئل، )، 1(333 چارلز، یوکو، )، (331  -330 الوندن، میکرز و کَلوز، )خطر آلودگی با ویروس ایدز قرار دارند 
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. 0(331 ون در اسنوک، دی وایت، مُلدر، ون در میجدن، )،  (331 ایکسایا، یانگ، )،  (331 اکتر، اتارد،کرن، 

عفونتهای فوق که ناشی از رفتارهای پرخطر می باشد با افزایش شناخت و تغییر رفتار افراد در زمینه پیشگیری از 

بر همین اساس امروزه بیشتر . ی رفتارهای جنسی و تزریق داروها و اقدامات درمانی مؤثر امکان پذیر است

با نگرش به افزایش . دکوشش می شود در انتخاب روش صحیح مسائل جنسی و تزریق داروها اعمال نظر شو

رفتارهای پرخطر در نوجوانان و جوانان احساس می شود تعیین شود که در آنها چه سبکهای هویتی و چه 

از طرفی با شناخت عوامل ایجاد رفتارهای پرخطر . عاملهای شخصیتیی با گرایش به رفتارهای پر خطر نقش دارند

یرا پیشگیری جزء مؤثرترین راه های مقابله، تشخیص داده می توان از بروز رفتارهای پرخطر پیشگیری کرد، ز

                                                                                                                                       .                  استهمچنین هزینه های پیشگیری، به مراتب کمتر از مبارزه  و درمان . شده است

 :مرور پیشنه ی پژوهش 

در بررسی عامل شخصیتی و مصرف مواد انجام دادند به این نتیجه  (333 ) 1نردویک و کرنر در پژوهشی که     

یری رسیدند که افراد معتاد به تریاک، در عامل روان رنجورخویی نمرات باال و در عامل برونگرایی و تجربه پذ

به وجود رابطه بین مصرف دخانیات و عامل شخصیتی روان  (331 ) 1کاستا وتراسیانو  .گیرند نمرات پایینی می

در تحـقیق خود به (331 ) 1مک کارن .دنرنجورخویی باال و پایین بودن عامل با وجدان بودن اشاره دار

چنین مطالعات هم. هـمبستگی منفی بین عـامل با وجـدان بودن و عـامل تجربه پذیری و مصرف مواد پی برد

نقش پیش بینی کنندگی ویژگیهای ( 333 ، 3 سانا) 3، و کاپالن و سادوک1، مایر و هافمن3مایر و هاتزینگر

دریافتند که اختالالت شخصیت با ( 333 )و همکاران    کوهن. شخصیتی را در مصرف مواد نشان می دهند

ی بر رابطه ی بین متغیرهای شناختی، تشخیص و عالئم اختالل سؤمصرف مواد ارتباط دارد، پژوهشهای زیاد

در (. 331 و همکاران،    کریسی) عاطفی، رفتاری و شخصیتی و خطر اختالل مصرف مواد صحه گذاشته اند
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انجام داده اند، ویژگیهای شخصیتی افراد را بر اساس ماده ی (   3 )و همکاران   پژوهش دیگری که کانری، کن

ین ویژگیهای شخصیتی و مواد مصرفی رابطه ی معناداری را نشان داده ی مصرفی، مورد مطالعه قرار داده که ب

                                                                                                                    .است

در نوجوانان به میزان هشدار دهنده ... در سالهای اخیر رفتارهای پرخطر از جمله خودکشی، سؤمصرف مواد و     

؛ 331 و همکاران،  0؛ لوینسون331 و همکاران،   بالتر)باال رفته است و تقریباً به حدِ یک اپیدمی رسیده است 

ها نشان می دهد که خودکشی هشتمین علت پژوهش(. 333 و همکاران،  1؛ مورتنس333 ، 1سادوک و سادوک

و  3؛ روترام بروس333 ، 1روزنبرگ)ساله است  1  -3 مرگ در کل افراد و دومین دلیل مرگ در نوجوانان 

فکر و اقدام به خودکشی از مهمترین پیش بینی کننده های (. 331 ، 1؛ زیمرمن و آسنیس331  همکاران،

درصد کسانی که اقدام به  13تا  3 گزارش می دهند که ( 331 )ن روترام بروس و همکارا. خودکشی می باشد

                    .درصد از آنها به این علت خواهند مرد   خودکشی کرده اند، دوباره اقدام می کنند و در نهایت 

ع رفتارهای الزم به ذکر است که تعداد زیادی از مطالعات تجربی انجام شده در خارج از کشوربه تبیین انوا     

، 11؛ برزینا 33 ، 10؛ اگنیو و وایت311 و همکاران،  9ایکرز)جامعه شناختی پرداخته اند  -پرخطرجرم شناسی

؛ 3 3 و همکاران،  15؛ مایز331 و همکاران،  14؛ گرادی 33 و همکاران،  13؛ استوارت 33 ، 12؛ هاینی331 

                                                                  (.  3 و همکاران،  17؛ بیکر  3 و همکاران،  16کراگیس
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 روش پژوهش

نفر  033 پژوهش شاملجامعه آماری این  .پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و شیوه ی مواجهی است     

 .، می باشددارند 031 در سال  سابقه ی رفتارهای پرخطر به نحوی نوجوانان سطح شهرستان کرمانشاه که از

نفر به خاطر مشکالت در پاسخگویی، اضافه انتخاب شده اند که  3 ) نفر 3  حجم نمونه پژوهش حاضر شامل 

در این پژوهش به منظور جمع آوری  .دسترس است روش نمونه گیری، تصادفی در و( خواهند شدحذف بعداً 

 . اطالعات به روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است

 : سواالت و فرضیات 

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ی سبکهای هویت و پنج عامل شخصیت با گرایش به رفتارهای پرخطرِ  

 .است 031 نوجوانان شهرستان کرمانشاه در سال 

 . بین سبکهای هویت با کاهش رفتارهای پرخطر در نوجوانان رابطه ی مستقیم وجود دارد . 

 .پنج عامل شخصیت با کاهش رفتارهای پرخطر در نوجوانان رابطه ی مستقیم وجود دارد بین . 

  .بر اساس سبکهای هویت و پنج عامل شخصیت رفتارهای پرخطرپیش بینی  .0

 تحلیل داده ها و نتیجه گیری

در دو بخش آمار توصیفی  SPSS-16ی تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه، از نرم افزار برا     

میانگین و انحراف در بخش توصیفی، از روشهای آمار توصیفی شامل . و آمار استنباطی بهره گرفته شده است

مبستگی پیرسون و روش روش ه استفاده شده است و همچنین در بخش آمار استنباطی نیز از استاندارد

 . شد استفادهرگرسیون 

آزردهگرایی، برونگرایی، گشودگی،  روان) عامل شخصیت 5رفتارهای پرخطر و رابطه : ه اولفرضی

 ( سازگاری،باوجدان بودن

روان آزرده گرایی به صورت های پرخطر به وسیله ی  رفتار نتایج این پژوهش نشان داد که: روان آزرده گرایی - 

 . شود بینی می مثبت پیش

 مثبتبرونگرایی به صورت  های پرخطر به وسیله ی رفتار نتایج این پژوهش نشان داد که: برونگرایی - 

 . شود بینی می پیش
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 به صورت منفی گشودگیهای پرخطر به وسیله ی  رفتار که نتایج این پژوهش نشان داد: گشودگی -0

 .شود می بینین پیش

بینی  پیش مثبتبه صورت  سازگاریهای پرخطر به وسیله ی  رفتارنتایج این پژوهش نشان داد که : سازگاری -1

 . شود می

 صورت منفیبا وجدان بودن به  های پرخطر به وسیله ی رفتار نتایج این پژوهش نشان داد که: باوجدان بودن -1

 . شود نمی بینی پیش

 رابطه ی بین رفتارهای پر خطر و سبکهای هویت : فرضیه دوم

 .نتایج این پژوهش نشان داد که رفتارهای پر خطر به وسیله ی سبکهای هویت قابل پیش بینی است 

 سبکهای هویت و پنج عامل شخصیت  رفتارهای پر خطر بر اساس پیش بینی :  سوم فرضیه

قابل پیش بینی می   سبکهای هویت و پنج عامل شخصیت س بیشتر فاکتورهای رفتارهای پر خطر بر اسانتایج این پژوهش نشان داد که 

 .باشد 
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