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  Contemporary Psychology, 2017, 12, (Suppl.), 1623-1626   1626-1623، )ویژه نامه(، 12، 1396، روانشناسی معاصر 

 آموزان دبیرستانیدر دانش و گرایش به سو مصرف مواد های شخصیتیویژگی 

 ، نرگس بیاتی اشگفتکی*سمیه منصوری

 ، خوراسگان، ایراناصفهان المی واحددانشگاه آزاد اس ارشد روانشناسی عمومی، یکارشناس

 

 چکیده 

 در بود.های شخصیتی بینی گرایش به مصرف مواد در دانش آموزان مقطع دبیرستان از طریق ویژگیپیشاین پژوهش باهدف  

 ای انتخاب شدند و مقیاسخوشه گیری تصادفیبا روش نمونه نفر از دانش آموزان دبیرستانی شهر اصفهان 400این پژوهش 
ها با استفاده از تحلیل رگرسیون نشان تحلیل داده را تکمیل کردند. نئوآمادگی برای اعتیاد و پرسشنامه پنج عامل عمده شخصیت 

 بینی گرایش به سو مصرف مواد بودند.پیش گرایی و گشودگی قادر بههای شخصیتی عوامل روان رنجوری، برونویژگیداد 

 های شخصیتی؛ دانش آموزان دبیرستانیی: سوءمصرف مواد؛ ویژگهاکلیدواژه

 

 

 مقدمه

رغم داشتن مسائل باشد که فرد علیای از عالیم شناختی، رفتاری و فیزیولوژیکی است و حاکی از آن میوابستگی به مواد، مجموعه
معموالً منجر به تحمل،  شود کهدهد و باعث ایجاد الگویی از مصرف تکراری میقابل مالحظه مرتبط با مواد به مصرف آن ادامه می

دهد که اعتیاد به مواد مخدر چند وجهی یا چند عاملی است و شود. تحقیقات نشان میمحرومیت و رفتار اجباری مصرف مواد در فرد می
ف مواد (. با توجه به اینکه سوء مصر1388عوامل مختلف روانی، اجتماعی، فرهنگی و ژنتیکی در این زمینه دخیل است ) سادوك و سادوك، 

 موضوعی پیچیده و دارای ابعاد گوناگون می باشد، هر نوع برخورد و مداخله در این زمینه مستلزم اقدام و پژوهش گسترده است.

شناختی مهم در گرایش به رفتارهای پرخطر از جمله مصرف های شخصیتی  از عوامل سببتحقیقات نشان داده است که ویژگی 
ترین عوامل روان (. یکی از قوی2010و فعالیت جنسی ناایمن به شمار می رود ) پولیمنی و مورو گرونرت،  سیگار، مصرف الکل، مصرف مواد

گیری تحولی بینی کننده و رفتارهای پرخطر از جمله سوء مصرف مواد، شخصیت است. الگوهای شخصیتی متاثر از جهت شناختی پیش
(. این 1382معتادان غالباً دارای مشکالت شخصیتی هستند ) ساراسون و ساراسون ، شخصیت می باشند. تحقیقات زیادی نشان داده اند که 

های بنیادین شخصیت داشته باشند. به همین خاطر بخش عظیمی از تحقیقات در مورد اعتیاد بر موضوع توانند ریشه در مولفهمشکالت می
های شخصیتی، رین نظریه های شخصیت و مدل های سنجش مولفهشخصیت افراد معتاد و مولفه های شخصیتی آنها تمرکز دارد. از جدیدت

( است. NEOالگوی پنج عاملی است که بویژه با کارهای کاستا و مك کری شناخته شده است . پرسشنامه معروف آنها آزمون نئو ) 
ی سوء مصرف مواد ، در حوزه  عصبیت نمرات اند از جمله اینکه افراد داراتحقیقات مختلف داخلی و خارجی به نتایج تقریباً یکسانی دست یافته

 (.1998باالتر و در حوزه های وجدانی بودن، توافق و برون گرایی نمرات پایین تری نسبت به گروه بهنجار کسب کرده اند ) فیشر و الیاس ، 
کنند  و از سوی دیگر ویژگی درصد از سوء  مصرف کنندگان، مصرف مواد را از نوجوانی آغاز می 90دهند بیش از ها نشان میپژوهش

های شخصیتی به عنوان متغیرهای زمینه ساز و تعدیل کننده، نقش مهمی را در شروع و ادامه سوء مصرف مواد مخدر در گروهای سنی، 
رض آن قرار کند که برخی از افراد مستعد اعتیاد هستند و اگر در معکنند. تئوری استعداد اعتیاد بیان میجنسی و فرهنگی مختلف ایفا می

شود  حتی ممکن است در معرض مواد مخدر قرار بگیرد و تجربه نمی شوند در حالی که اگر کسی استعداد نداشته باشد، مبتالبگیرند مبتال می
از  ؛ به نقل1376درصد افراد جامعه مستعد اعتیاد هستند ) پیران ، 10تا  5مصرف هم داشته باشد ولی معتاد نشود. طبق اطالعات موجود 

(. نوجوانان افسرده ، مضطرب و نا آرام از گرایش و آمادگی بیشتری برخوردارند. از سوی دیگر آرمانگرایی و عدم واقع  1385زینالی و وحدت، 
 (.1385زرگر و غفاری ، (دهد آورد که شخص را به سوی دام اعتیاد سوق میبینی در میان جوانان، شرایطی را پدید می

دهد که افراد معتاد در موارد  دیگری چون افسردگی، منبع کنترل بیرونی، جامعه تحقیقاتی دیگر  نشان میبه عالوه گزارشهای 
کنند. بر سر تقدم این های  دارای اعتبار، نمرات  باالتری کسب میرنجوری و اعتماد به نفس  بر پایه  اطالعات  به دست آمده  از پرسشنامه
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پدیدآیی آنها بر اثر اعتیاد )ثانویه( دو دیدگاه  متفاوت مطرح شده است. در دیدگاه اول عقیده  بر این است که مشکالت  بر اعتیاد )اولیه( و یا 
از   هرگونه اختالل در معتادان مقدم بر اعتیاد است در دیگر دیدگاه، چنین بیان میشود که  اعتیاد خود می تواند  پدیدآورنده  مشکالت روانی

اشد. چند دسته اختالل  از جمله افسردگی، اضطراب، اختالل شخصیت، گرایش به خطر پذیری و گرایش به منبع جمله اضطراب و افسردگی ب
های شخصیتی کنترل بیرونی  از زمره  عواملی  هستند  که نسبت  به دیگر اختالالت  به عنوان  عوامل آسیب شناختی روانی و  ویژگی

نموده است. باور بر این است که تقدم  عوامل مذکور  بر وقوع وابستگی ممکن است آنها را در معتادان نظر و توجه بیشتری  را به خود جلب 
 (.1381زمره عوامل پدیدآورنده اعتیاد قرار بدهد )گلپرور، آتش پور و آقایی، 

می کنند . خصوصیات همانطور که مالحظه می شود رویکردهای اخیر قویاً به وجود آمادگی و استعداد برای قبول و مصرف مواد تاکید 
وجود پایین، عزت نفس پایین، اطمینان به خود پایین، امنیت اجتماعی پایین و مرکز شخصی که با مصرف مواد رابطه دارند عبارتند از : اظهار

 نان و جوانان اینبا توجه به اهمیت پیشگیری از سوء مصرف مواد در نوجوا(. 1385، به نقل از زینالی و  وحدت ،  1991کنترل بیرونی )اجر، 
 وجود دارد؟  های شخصیتی و پیش بینی گرایش به مواد رابطه معناداریگویی به این سوال است که آیا بین ویژگیپژوهش  در صدد پاسخ

 

 روش

 شرکت کنندگان 
فهان در سال آموزان دبیرستانی شاغل به تحصیل در پنج ناحیه آموزش و پرورش شهر اصجامعه آماری پژوهش حاضر شامل کل دانش

نفره با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد، به این ترتیب که  400در نظر گرفته شد. از این جامعه نمونه ای  94-93تحصیلی 
 آموزش و پرورش( به صورت تصادفی انتخاب، سپس از هر ناحیه 5و  4از پنج ناحیه آموزش و پرورش شهر اصفهان، دو ناحیه )شامل ناحیه 

انتفاعی دخترانه، یك دبیرستان دولتی پسرانه و یك دبیرستان )یك دبیرستان دولتی دخترانه و یك دبیرستان غیر 4به صورت تصادفی 
انتفاعی پسرانه( انتخاب شدند. در نهایت از هر دبیرستان یك کالس به صورت تصادفی انتخاب و کل دانش آموزان هر کالس دبیرستاان غیر

 انتخاب شدند. به عنوان نمونه 
 
 ابزار 

(: پرسشنامه ای که در تحقیق حاضر بکار گرفته شد مقیاس ایرانی آمادگی اعتیاد )زرگر، IAPSیاس گرایش به مصرف مواد )مق( 1
ماده به  36اجتماعی جامعه ایرانی ساخته شد. این پرسشنامه از دو عامل تشکیل شده و دارای  -( است که با توجه به شرایط روانی1385

ماده دروغ سنج می باشد. در عامل اول )آمادگی فعال( بیشترین ماده ها به ترتیب مربوط به رفتارهای ضد اجتماعی، میل به مصرف  5افه اض
مواد نگرش مثبت به مواد، افسردگی و هیجان خواهی می باشد و در عامل دوم )آمادگی منفعل( بیشترین ماده ها مربوط به عدم ابراز وجود و 

ی باشند. جهت محاسبه اعتبار این مقیاس از اعتبار مالك بیرونی و اعتبار سازه استفاده شده است در اعتبار مالك پرسشنامه افسردگی م
-25آمادگی اعتیاد و گروه معتاد و غیر معتاد را به خوبی از یکدیگر تمیز داده است.اعتبار سازه مقیاس از طریق همبسته کردن با مقیاس 

SCL ،45/0 ( محاسبه شد. فرم 90/0معنی دار بود. پایایی مقیاس با روش آلفای کرونباخ ) 001/0ه است که در سطح کمتر از محاسبه شد
 ساخته شد.ر خارجی مقیاس آمادگی اعتیاد توسط وید و بوچ

رنجوری،برون گرایی، (: این پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت شامل روانNEO( پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت )2
 60ارای دگی، موافق بودن و با وجدان بودن را مورد سنجش قرار می دهد و فرم کوتاه آن که در این پژوهش موررد استفاده قرار گرقته دگشو

( ارائه شده و ابعاد مختلف 4تا کامال موافقم=0ای )کامالمخالفم= درجهکری، با مقیاس پنجباشد. این پرسشنامه توسط کاستاومكسوال می
دهد.این پرسشنامه به طور مکرر توسط پژوهشگران مختلف در داخل وخارج کشوراستفاده شخصیت را به صورت جداگانه مورد سنجش قرارمی

نفر، ضرایب آلفای مربوط به هریك ازابعاد این پرسشنامه را به 502شناس در تحقیقی برروی ه است وروایی آن مورد تایید میباشد. حقگردید
به دست آورد. در  83/0و  71/0، 57/0، 71/0، 81/0رنجوری، برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن برابر با ترتیب برای روان

، 87/0، 75/0رنجوری، برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن برابر بانیز آلفای کرونباخ پنج خرده مقیاس روان پژوهش حاضر
 به دست آمد.87/0و  71/0، 68/0
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 شیوه اجرا
اشتن تمایل پس از انتخاب نمونه پژوهش، ابزارهای سنجش در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت و از آنها  خواسته شد در صورت د

دهی بوده است. به این ترتیب که در آغاز هر های این پژوهش به صورت خود گزارشاجرای پرسشنامهابزارهای پژوهش را تکمیل کنند. 
آوری پس از جمع پرسشنامه توصیفی خالصه در اختیار افراد قرار گرفته تا مطالعه نموده وسپس اقدام به پاسخگویی به پرسشنامه ها نمایند.

های ناقص جدا شوند، رد بررسی قرار گرفته تا پرسشنامهرسشنامه ها تك تك پرسشنامه ها از نظر صحت پاسخگو یی به طور دقیق موپ
 .های پژوهش از پرسشنامه ها استخراج و مورد تحلیل آماری قرار گرفته استفرضیه سپس داده های مورد نیاز برای بررسی اهداف و

 

 نتایج

رنجوری، برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن( با بین پنج عامل بزرگ شخصیت )روان العه رابطهدرمرحله اول این مط
از بین پنج عامل بزرگ شخصیت، فقط روان رنجوری، برون گرایی و داد که نشان وء مصرف با روش همبستگی انجام شد، گرایش به س

رابطه معناداری  بودن با گرایش به مصرف موادبودن و با وجدانو موافق هستندمعنادار دارای همبستگی  با گرایش به مصرف مواد گشودگی
 ارائه شده است. 1نتایج در جدول  اندنداشته
 

 1جدول     
 رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت با گرایش به سوء مصرف مواد    

 پنج عامل بزرگ شخصیت
 گرایش به سوء مصرف مواد

R P 

 <001/0 34/0 روان رنجوری

 02/0 12/0 برون گرایی

 <001/0 28/0 گشودگی

 29/0 -05/0 موافق بودن

 51/0 03/0 با وجدان بودن

برای  از روش رگرسیون خطی استفاده شد. های شخصیتیاز طریق ویژگی مصرف مواد بینی گرایش به سوءپیش جهت تعیین ادامهدر 
   ارائه شده است . 2فاده شد.نتایج در جدول انجام تحلیل رگرسیون از روش گام به گام است

 
 2جدول                       
 های شخصیتیبینی گرایش به سوءمصرف مواداز طریق ویژگیپیش                       

 B SE  t P 2R R F های شخصیتیویژگی

مقدار 
 ثابت

39/51 54/2 - 34/20 001/0> 195/0 442/0 

**11/19 

   <001/0 -97/6 -32/0 04/0 -26/0 رنجوریروان

   007/0 -7/2 -12/0 04/0 -1/0 گراییبرون

   <001/0 -5/5 -25/0 04/0 -22/0 گشودگی

   33/0 -97/0 -04/0 04/0 -04/0 بودنموافق

   97/0 04/0 002/0 04/0 001/0 بودنبا وجدان
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=  - p ،12/0=01/0گرایی)(، برونp ،32/0 -  =β=01/0رنجوری )روان یت،شود، از پنج عامل بزرگ شخصمشاهده می 2چنانچه در جدول 
β(و گشودگی)05/0=p ،25/0-  =β) اندهای گرایش به سوءمصرف مواد بودهکنندهبینیپیش. 

 بحث

ن پنج عامل نتایج نشان داد بیهای شخصیتی انجام شد. بینی گرایش به سوء مصرف مواد از طریق ویژگیاین پژوهش با هدف پیش
 این یافته .مصرف مواد رابطه وجود داردبودن( با گرایش به سوءبودن و با وجدانگرایی، گشودگی، موافقرنجوری، برونبزرگ شخصیت )روان

(، 1390)(، افشاری و همکاران 2005برگ و وسترمیر )(، اسمیت1389زاده )(، ارجی پهلوان1389های پژوهش آدرم و همکاران )همسو با یافته
در مورد معتادین  باشد. همچنین در مطالعاتی که به وسیله پرسشنامه نئو( می1389( و فتحی و همکاران )1997(، دیزوپیرتس )1380تمییزی )

( مورد تایید 1995( و مال و همکاران )1998(، کوایرك و مك کرومیك )1998های شخصیتی توسط فیشر و الیاس )انجام شده وجود ویژگی
 گرفته است.قرار 

مصرف مواد هستند. با توجه به نتایج حاضر بینی گرایش به سوءو گشودگی قادر به پیش گرایی، برونرنجورینتایج نشان داد روان 
های شخصیت روانجور یعنی احساسات منفی، عدم ثبات عاطفی، کمرویی و بدبینی و عزت نفس پایین هستند نوجوانانی که دارای نشانه

رامش نگه آتوانند ساعاتی فرد را در گرایش بیشتری به مواد مخدر پیدا کنند زیرا مواد مخدر داروی آرامبخش بوده و حداقل میممکن است 
 های روانی برای مدتی رهایی یابد.دارد تا بتواند از این آشفتگی

بین بودن هستند نیاز به تحریك و خوشپذیری جویی، ریسكهای احساسگرایی که دارای ویژگیگیری بروناما نوجوانانی با جهت 
خواهی بیشتری از جانب منابع بیرونی دارند و ممکن است مواد را به عنوان عامل تحریك جدید یا بیرونی استفاده کنند. نداشتن تعصب و تنوع

نبود تعصب بر باورها که نشانه توانند عامل گرایش نوجوانان به مصرف مواد باشند. های رایج ویزگی شخصیتی گشودگی هستند میکه نشانه
گیری و نبود ثبات بر روی باورها و همچنین باشد زیرا عدم شکلشخصیت گشوده است عامل مهمی در گرایش نوجوانان به سمت مواد می

ناگون و جدید های گوطلبی، نوجوان را ترغیب به استفاده از مواد برای ارضا حس کنجکاوی و داشتن تجربهدارا بودن حس کنجکاوی و تنوع
کننده نقش اصلی را در شروع و ادامه سوءمصرف ساز و تعدیلترین متغیر زمینههای شخصیتی همیشه به عنوان اصلیویژگیکند. بنابراین می

  ( نیز گزارش داده شده است.1999کند و این موضوع در پژوهش اسوادی )های جنسی ایفا میمواد در گروه
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