
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

1 
 

 

ی واحد زاد اسالمآان گرایش به اعتیاد در بین دانشجویان دانشگاه زبررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی وخانوادگی با می

 39-3131زنجان  در سال 

 زهرا تقی لو 

 ایران  ،زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد زنجان،روانشناسی، گروه کارشناس ارشد 

 چکیده 

اسالمی   زادآهدف از تحقیق بررسی رابطه بین  ویژگی های  شخصیتی وخانوادگی با میزان گرایش به اعتیاد در بین دانشجویان دانشگاه 

حسب بر، یرها هبستگیبرحسب روابط بین متغ ،باشد . روش تحقیق برحسب هدف توصیفی تحلیلی می 39-1131در سال واحد زنجان 

گاه دانش آماری در این تحقیق کلیه دانشجویانجامعه  عات پیمایشی تحلیلی است .آوری اطالبر حسب نحوه جمع  فنون سنجش کمی و

دکترا مشغول به  وکاردانی، کارشناسی وکارشناسی ارشد  :باشد که در چهار مقطع می19111نها آزاد اسالمی واحد زنجان که تعداد آ

چون  نفر می باشد و 181حجم نمونه مورد بررسی ای و طبق جدول مورگان شه ای مرحله با استفاده از نمونه گیری خو تحصیل هستند .

پرسشنامه با نرم افزار   151تعداد  آخرکه در  تکمیل نشده بود را کنار گذاشتیم یا کامل داده نشده وتا از پرسشنامه یا برگشت  11تعداد

spss   ابزار جمع اوری اطالعات  .آورده شده است ج در فصل چهارم به اختصار تحلیل  قرار گرفت که نتای مورد تجزیه و 01با ورژن

استفاده شده  سوال 8 .گرایش به مواد و پرسشنامه محقق ساخته  عوامل خانوادگی که شامل Neo-FFIعاملی نئو  5پرسشنامه شخصیت 

 مار استنباطی  که شامل ضریبآدر سطح   و ستانداردانحراف ا ،میانگین، از فراوانیبرای تجزیه وتحلیل داده در سطح آمار توصیفی  است .

 خصیتی وگی های  شژن است که همبستگی بین ویآگردید که نتایج  تحقیق  حاکی از  تحلیل  رگرسیون استفاده همبستگی پیرسون و

ر گرایش به اعتیاد را متغی ()تغییراتاز واریانس   %53ردد که گ تایید می33/1گرایش به اعتیاد  دانشجویان  با احتمال  ن وآمولفه های 

مولفه های   ( نشان می دهد که شخصیت وآمده نشان می دهد که جدول بتا )ضرایب استاندارد شدهنتایج به دست  کند . تبیین می

یاد  را در بین  گرایش  به اعت نمیزا معنی داری بر تاثیر مستقیم و %5کوچکتر از sigبا وجدان بودن به علت داشتن  گشودگی به تجارب و

تگی  همچنین همبس تاثیر بر نگرش بر اعتیاد  را ندارند . (، برون گرایی و وظیفه شناسیروان رنجوریودر بقیه متغیرها )دانشجویان  دارد 

ر متغی درصد  از واریانس ) تغییرات (%51تایید می گردد .33/1گرایش به اعتیاد  دانشجویان با احتمال  بین  ویژگی های  خانوادگی و

اختالفات    ،اعتیاد والدین، دهد بیسوادی  والدین نتایج جدول بتا ) ضرایب استاندارد شده ( نشا ن می گرایش به اعتیاد را تبیین می کند .

عتیاد  معنی داری  بر میزان  گرایش به ا تاثیر مستقیم و %5کوچکتر  از   sigکم توجهی والدین به علت داشتن  جدایی و طالق و  ،خانوادگی

رفاه تاثیر بر میزان گرایش به اعتیاد را در بین  ثروت و ،سخت گیری  بی مورد، را در بین  دانشجویان دارد و متغیرهای  عدم نظارت  صحیح

  .دانشجویان ندارد 

 دانشجویان ، گرایش به اعتیاد، خانوادگی ی، ویژگی هاویژگی های شخصیتی واژ گان کلیدی :
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 مقدمه 

هزینه ، حال حاضر همه  کشورهای جهان ربه طوری که د ت .سء مصرف مواد مخدر در سراسر  جهان افزایش یافته ااخیر  سودر سال های 

سایر مواد  (،کوکایین و0113شوند ) میسیا ، در نتیجه خسارتهای در حال حاضر  ناشی از سوء مصرف مواد  متقبل  می های قابل توجهی را

بختی هزاران نفر از مردم دیگر می شود بد باعث  از هم پاشیدگی خانواده ها  و کشد  و فر را در جهان  میهزار ن011مخدر ساالنه  حدود 

اقتصادی  گزافی از ، مخدر از طریق  اثرات  مخرب   در واقع ، سوء مصرف مواد مخدر هزینه های  اجتماعی و (0110.) گزارش جهانی مواد 

هدید بزرگ برای جوامع تبه یک در نتیجه  میر در جامعه تحمیل کرده است و مرگ و جنایت  و افزایش جرم و سالمت  افراد و خود بر

مخدر  مصرف مواد سترش سوءگاختصاص داده شده برای جلوگیری از با وجود منابع عظیم  دولتی  (0111تبدیل شده است )پیتر والیسیا،

 ،در این میان است . منطقه در حال گسترش سطح تحصیلی ، نوع نژاد و وضعیت اقتصادی ، سوء مصرف مواد در افراد با هر رده سنی ، ،

همکاران  ون ووء مصرف  مواد مخدر هستند.) جانسبیشترین خطر برای گرایش به سشان داده است که جوانان در معرض بررسی ها ن

توانند به عنوان  بخشی از علت شناسی  می از طرف دیگر  اکثر مطالعات به صورت با ثباتی نشان داده اند که رگه های شخصیت  (.0112،

 توان  به عنوان عوامل مستعد کننده  به اعتیاد تلقی کرد . می رها را( این متغی0118ه شوند . )هامپسون، ظر گرفتنسوء مصرف مواد  در 

 ی ان جنبه از ما که دیگران  مییعن قابل روئیت ما اشاره دارد ، به ویژگی های بیرونی و شخصیت یکی از ابعاد شکل دهنده رفتار است و

(.اساس تفاوت های فردی ناشی از شخصیت است .در معنای این مفهوم  اکثر  روانشناسان  توافق دارند که 1185توانند ببینند )رستمی ،

پنج عاملی  نظریه  (0112)هسالمی ، رفتار تلقی می شود . احساس و شخصیت به عنوان منحصر به فرد بودن هر انسانی در نوع تفکر ،

رار گرفت و پنج عامل روان رنجور مورد بازبینی ق 31ارائه شد که در اوایل دهه1381اواخر دهه  شخصیت از سوی کاستا و مک گوری در

 طبق مطالعات انجام شده ، (0111)سالمون ،. مد آبه  دست  جدیت به وسیله تحلیل عاملی موافقت و برون گرایی ، تجربه گرایی ، خویی ،

 دوام سوء مصرف مواد در گروههای سنی ، نقش مهمی در شروع و تعدیل کننده ، رهای زمینه ساز ومولفه های شخصیت به عنوان متغی

انجام دادند نتایج  (1130تیموری و احمدیان ) زرگر ، ، وطن خواه ،به طور مثال در پژوهشی که اکبری جنسی ایفا می کنند فرهنگی و

د بطه دارد .تحقیق حاضر قصد داررا دمادگی به اعتیاآبا توافق پذیری و روان رنجور خویی  گی های شخصیتی مانندبود که ویژ  آننشانگر 

 ینده ای نه چندان دور با پیوند تحقیق وآبا امید که در  ر عهده گیرد .ب شخصیتی را در زمینه این عوامل علی الخصوص عوامل خانوادگی و

  در کلیت  نظام اجتماعی  شاهد ریشه کن شدن این پدیده شوم باشیم . پدیده  اعتیاد و با نگاهی عمیق و موشکافانه  به

 

کتل شخصیت راچنین  تعریف می کند .شخصیت چیزی  است که به ما اجازه میدهد  پیش بینی  کنیم شخصی  در یک موقعیت  معین  

شخصیت ،الگودهی معینی از رفتار  وشیوه های تفکر  است که  چه خواهد کرد ویعنی چه عملی از او ناشی خواهد شد .به نظر هیلیگارد 

 سازگار شخص  را با محیط  تعیین  نحوه

 ( کند .)گروسی می 

ن چه ر یک موقعیت معیشخصیت چیزی است که به ما اجازها میدهد پیش بینی کنیم  شخصی دکتل شخصیت را چنین تعریف می کند 

ای تفکر است که نحوه شیوه ه وهیلیگارد  شخصیت الگودهی معینی از رفتار  به نظر خواهد شد .یعنی چه عملی از او ناشی  خواهد کرد

 ا با محیط تعیین رسازگار شخص 

 (1131همکاران ، به نقل از فالح و 1181، می کند .)گروسی

تشخیص  اجباری  دارو  می انجامد .به ظهور  تحمل ، ترک  و رفتارهای    گرایش به مصرف مواد به الگویی از مصرف  مکرر که  معموالً

افئین مطرح کرد . مهمترین مشخصه سوء مصرف مواد ، الگویی از کهر طبقه ای  از مواد به استثنای وابستگی به مواد را می توان  برای  
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نکه آمی شود . برای  ست که با پیامدهای  قابل توجه نامطلوب و عود کننده مرتبط با مصرف مکرر مواد  مشخصمواد ا مصرف ناسازگارانه

یا تداوم داشته ماهه به شکل مکرر رخ داده  10طی یک دوره یک مالک سوء مصرف مطابقت نماید . مشکالت مرتبط با مواد می بایست 

 ( DSM IV TR،0112باشد ) برگرفته از 

 را ابداع و مجموعه ای از قواعد واصولجتماعی ااین نظام  خاص خود را دارد .خانواده یک نظام اجتماعی و طبیعی است که ویژگی های 

درت برخوردار است . صورتهای پیچیده ساخت نظامدار قکند . عالوه بر این خانواده از  یک  میبرای اعضای خود نقش های متنوعی تعیین 

ه می دهد تا اجاز آنکه به ارد مساله گشایی مفصلی در اختیار د و و روشهای مذاکرهورد آنهان را به وجود می  شکار وآای  رسانهای از پیام 

س بر اسا یه است  که عمدتاًچند ال و ی عمیقرابطه ارابطه  اعضای این خرده فرهنگ  به انجام برساند.تکالیف  مختلفی را با موفقیت 

د افران نظامی اهداف  مشترک بنا نهاده شده است . در چنی و ای مشترک و درونی شده راجع به جهان و فرضهتاریخچه مشترک، ادارک ها 

ق و ممکن است از شدت و وحدت این عالی می شوند .متقابل به یکدیگر متصل  دیر پا  وبه وسیله عالیق و دلبستگی های عاطفی نیرومند 

نظری ، به بقای خود ادامه خواهند داد ) خانوادگی هم عالیق مزبور در سراسر زندگی  بازلیکن  در طی زمان کاسته شود .دلبستگی ها 

1130). 

 بهزیستی و در سالمتی چندی مسایل جوانان در مواد مصرف سوء که است حیاتی نظر این از جوانان مواد مخدر مصرف سوء علل بررسی

 حاملگی جنسی، پرخطر رفتارهای افزایش ای، جاده فردی، تصادفات بین خشونت طریق از مرگ و آسیب خطر افزایش قبیل از آنان

 آمار ( .براساس1002، 1)میلر و همکاران دهد می افزایش را تحصیلی مشکالت و مسایل و ایدز چون هایی به بیماری ابتال ناخواسته،

 و تصادفات از پس مخدر مواد سوءمصرف از ناشی های گ مر کشور سراسر  در ، 2830 تا 2811 های سال طی قانونی پزشکی سازمان

 به که است این از حاکی گزارش (. این2832 قانونی، پزشکی )سازمان است افراد غیرطبیعی های مرگ عامل دومین حوادث رانندگی،

 ملی پژوهش یک های یافته همچنین، .دهند می دست از مخدر مواد سوءمصرف بر اثر را خود جان کشور در نفر 20 روزانه متوسط طور

 در آن توزیع و مخدر مواد مصرف از نگرانی بیشترینکه  است داده نشان کشور در مخدر مواد سوءمصرف به مردم نگرش بررسی به منظور

 به وانان ج در مخدر مواد بر سوءمصرف موثر عوامل درک شرایطی چنین در (.2813 و همکاران، )حاجلی است شده ابراز جوانان میان

 دربار معتادان دیدگاه بررسی هدف با هشی پژو است. در ضروری مواد سوءمصرف پیشگیری از و کنترل موثر یهای استراتژ توسعه منظور

روابط  خانوادگی، عوامل ی زمینه در انزوا؛ و تنهایی احساس رفع فردی، عوامل ی زمینه که در داد نشان ها یافته اعتیاد به گرایش علل ه

 عوامل زمینه در و بیکاری اقتصادی، ی عوامل زمینه در معتاد؛ دوستان وجود اجتماعی، عوامل ی زمینه در فرزندان؛ با والدین نامناسب

از آنجا  (2830 )شرق و همکارن، است بوده اهمیت بیشترین دارای ترتیب به فراغت در اوقات سالم سرگرمی و تفریحات نداشتن فرهنگی،

لذا مطالعه تاثیرات خانواده ها در اولویت قرار دارد. هدف پژوهش ،  برای جوانان تلقی می شود که خانواده به عنوان مهمترین پایگاه ، خصوصاً

. لذا پژوهش حاضر سعی دارد تا با اتکا به  می باشدحاضر نیز مطالعه تاثیرات خانواده و شخصیت در گرایش جوانان شهر زنجان به اعتیاد 

ر این علوم به این مهم دست یابد و به این پرسش اساسی روش های جامعه شناختی و روان شناسی اجتماعی و با استفاده از نظریه موجود د

 ؟  که میزان تاثیر گذاری خانواده و شخصیت بر گرایش جوانان شهر زنجان به اعتیاد چقدر می باشد

                                                           
1 Miller et al. 
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 روش تحقیق 

روش تحقیق برحسب  هدف  توصیفی  تحلیلی ، بر حسب  روابط  بین متغییرها  همبستگی ، بر حسب فنون  سنجش  کمی  وبر حسب 

نحوه جمع اوری  اطالعات  پیمایشی  تحلیلی است .تحقیق همبستگی  که خود زیر  مجموعه  تحقیقات  توصیفی  ) غیر ازمایشی ( است 

 ابطه  میان  متغییرها  را نشان می دهد . با این هدف  انجام می شود که ر

 خالصه یافته های  تحقیق 

  نتایج به دست آمده :بر اساس   

 باشد . ( مربوط به اقایان می%51نفر  )  125نفر نمونه  مورد بررسی   151از  

 باشد . ( دانشجویان  مجرد می%5541نفر )  131( دانشجویان  متاهل  و %9943نفر ) 152نفر نمونه  موردبررسی   151از  

( باالی %9141نفر  ) 191میلیون  درامد  و  0-1( 0843نفر )  111( زیر یک میلیون  و%1143نفر  ) 118نفر  نمونه مورد بررسی  151 

 مد دارند .آمیلیون  در 0

 81( منزل  غیر  شخصی  وساز مانی  و %1843نفر  )  112(  دارای  منزل  شخصی  و%1249نفر )  111نفر نمونه  مورد  بررسی   151از 

 ( در منزل  استجاری  زندگی می کنند . %0142نفر ) 

سال، 15-11( %1243نفر  )  103سال ، 11-02( %10نفر  )  90سال ، 05-01( بین % 1141نفر )  13نفر  نمونه مورد  بررسی   151از  

 . سال  سن دارند91رصد ( بیشتر  از د1نفر ) 19سال و 91-12( %12نفر )  102

 ارائه یافته های تحقیق

میانگین نمرات  به منظور بررسی نرمالیتی متغیر های پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و شناخت وضعیت متغیرهای پزوهش ،

نمونه در سه پرسشنامه ویژگی های شخصیتی و ویژگی های خانوادگی و گرایش به اعتیاد مورد مقایسه قرار گرفته است و سپس از ازمون 

 ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده گردیده است. 

 بررسی وضعیت نرمالیتی متغیرهای پژوهش

های پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد. در این آزمون فرض صفر به این صورت بیان به منظور بررسی نرمالیتی متغیر 

متغیر »همچنین فرض آماری به این صورت بیان می شود که «. متغیر مورد نظر از توضیع نرمال در جامعه برخوردار است»می شود که 

( بزرگتر باشد 0000( از مقدار آلفای مورد نظر )Pا اگر معنی داری بدست آمده )لذ«. مورد نظر از توضیع نرمال در جامعه برخوردار نیست 

( 0000( از مقدار آلفای مورد نظر )Pفرض صفر تأیید و متغیر از نرمالیتی برخوردار است. همچنین اگر مقدار معنی داری بدست آمده  )

 کوچکتر باشد فرض صفر رد و متغیر از نرمالیتی برخوردار نیست.
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 آزمون کولموگروف اسمیرنوف، به منظور بررسی نرمال بودن متغیر های پژوهش - 1 جدول

 ویژگی های خانوادگی  ویزگی های شخصیتی  

 متغیرها ردیف
کولموگروف 

 اسمیرنوف
 (P) ی داریمعن

کولموگروف  

 اسمیرنوف

معنی داری 

(P) 

 13/0 83/0 بی سوادی و ناآگاهی والدین 211/0 18/2 برونگرایی 2

 44/0 31/0 والدین معتاد 200/0 08/2 روانرنجوری 1

 05/0 18/0 اختالفات خانوادگی و کمبود محبت 211/0 14/2 گشودگی به تجارب 8

 51/0 20/2 کم توجهی والدین به خواسته 203/0 15/2 وظیفه شناسی 4

 10/0 15/0 عدم نظارت صحیح والدین 211/0 20/2 با وجدان بودن 0

 13/0 03/0 سخت گیری بی مورد 221/0 10/2 شخصیت 5

 12/0 20/2 طالق و جدائی    

 44/0 13/0 ثروت و رفاه اقتصادی خانواده    

 0022 2001 عوامل خانوادگی    

 

بزرگتر بوده، لذا  0000های پژوهش از مقدار آلفای مورد نظری یعنی د که مقدار معنی داری تمام متغیرنتایج جدول فوق نشان می ده

 چنین نتیجه گیری می شود که متغیر های مورد نظر از فرضیه نرمالیتی تبعیت می کنند. 

 تحلیل رگرسیون 

ا بین دو متغیر یآ که اوالًمی توانیم پی ببریم  در اکثر روشهای تحلیلی که با استفاده از ضرایب همبستگی بین دو متغیر صورت می گیرد ،

ن چقدراست؟ اما در صورتی که بخواهیم اطالعات بیشتری از رابطه بین دو آرابطه وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود داشتن رابطه شدت 

از  استه شود ،یا ک متغیر یا چند متغیر داشته باشیم و نیر بدانیم به ازای تغییرات در متغیر مستقل چه مقدار به متغیر وابسته افزوده است

 زمون به شرح زیر است.آمده از آتحلیل رگرسیون استفاده می شود نتایج به دست 

فرضیه اول: بین ویژگی های شخصیتی و میزان گرایش به اعتیاد در بین دانشجویان دانشگاه آزاد شهر زنجان رابطه وجود 

 دارد .
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 دانشجویانگرایش به اعتیاد جدول ضریب همبستگی بین ویژگی های شخصیتی و  - 2 جدول

 با وجدان بودن وظیفه شناسی گشودگی به تجارب برونگرایی روان رنجوری ضریب همبستگی پیرسون

0-/210 گرایش به مواد (**) 243/0 (**) 122/-0 (**) 211/-0 (**) 252/-0 (**) 

با گشودگی  ؛243/0رنجوری  ؛یا متغیر روان-210/0جدول باال نشان می دهد ضریب همبستگی بین متغیر گرایش به اعتیاد با  برونگرایی 

مده در آبه دست  sigمده است با توجه به آبه دست  -252/0 وجدان بودن و با متغیر با -211/0؛ با وظیفه شناسی -122/0به تجارب 

ر وجود ی بنکه فرض پژوهش مبنتیجه این ن معنی دار است .آزمون برای هر متغیر رابطه بین گرایش به اعتیاد با شخصیت و مولفه های آ

 ( P< 00/0تایید می گردد.) 33/0گی های شخصیتی و گرایش به اعتیاد دانشجویان با احتمال ژهمبستگی بین وی

 

 

 دانشجویانگرایش به اعتیاد ویژگی های شخصیتی و  تعیین و مجذور ضریب همبستگی ، - 3جدول 

به دست امده است   013/0است و ضریب تعیین نام دارد و ضریب تعیین تعدیل شده نیز  114/0در جدول فوق مجذور ضریب همبستگی 

یعنی  گی های شخصیتی( تبیین می شوندژکه توسط متغیر وابسته )وی اعتیاد(که نشان دهنده میزانی از واریانس وابسته است )گرایش به 

 درصد از واریانس )تغییرات( متغیر گرایش به اعتیاد را تبیین می کند. 10/0

 دانشجویانگرایش به اعتیاد ویژگی های شخصیتی و  معنی داری مدل بررسی  – 4جدول 

 سطح معنی داری مشاهده شده F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

01/150 رگرسیون  0 22/211  11/4  00/0 (a) 

404/20451 باقیمانده  844 01/85    

31/22451 کل  843    

 

 R ²R متغیرهای پیش بین
²R استاندارد برآوردخطای  تعدیل شده 

ویزگی های شخصیتی و گرایش به اعتیاد 

 دانشجویان
114/0 (a) 010/0  003/0  00/5  
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می باشد  11/4 مشاهده شده برای ویژگی های شخصیتی و گرایش به اعتیاد دانشجویان Fجدول تحلیل رگرسیون باال نشان می دهد که 

گی های شخصیتی ، گرایش به اعتیاد دانشجویان را تبیین ژپس مدل معنی داری است و درنتیجه وی معنادار است. p< 0002/0سطح و در 

 می کند.

 

 

 

 

 جدول ضرایب استاندارد - 5جدول 

 B خطای استاندارد Beta T سطح معناداری 

10/12 مقدار ثابت  10/1   04/1  0/0  

051/0 روان رنجوری  200/  018/0  03/0  00/0  

210/0 برونگرایی  210/0  241/0  303/-0  88/0  

211/0 گشودگی به تجربه  041/0  108/0  03/8  0/0  

008/0 وظیفه شناسی  032/0  004/0  080/-0  31/0  

200/0 با وجدان بودن  052/0  210/0-  01/1-  040/0  

210/0 شخصیت  2100/0  020/0-  301/0-  883/0  

 

هر چه بتا و تی بزرگتر و سطح معنی داری کوچکتر باشد بدین معنی است که متغیر مستقل پیش بین تاثیر شدیدتری بر متغیر وابسته 

مده نشان می دهد آگزارش شده است . نتایج به دست  210/0، با وجدان بودن  108/0دارد در این پژوهش بتا برای گشودگی به تجربه 

کوچکتر  sigوجدان بودن به علت داشتن  اندار شده( نشان می دهد شخصیت و مولفه های گشودگی به تجربه و باکه جدول بتا )ضرایب است

رایی و برونگ روان رنجوری،) و در بقیه متغیرها تاثیر مستقیم و معنی داری بر میزان گرایش به اعتیاد را در بین دانشجویان دارد 00/0از 

 عتیاد را ندارند.وظیفه شناسی ( تاثیر بر نگرش بر ا

بین وِیژگی های خانوادگی با میزان گرایش به اعتیاد در بین دانشجویان دانشگاه آزاد شهر زنجان رابطه وجود  فرضیه دوم : 

 دارد .
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 دانشجویانگرایش به اعتیاد جدول ضریب همبستگی بین ویژگی های خانوادگی و  - 6جدول

ضریب 

همبستگی 

 پیرسون

بی سوادی و 

ناآگاهی 

 والدین

والدین 

 معتاد

اختالفات 

خانوادگی و 

کمبود 

 محبت

کم توجهی 

والدین به 

 خواسته

عدم نظارت 

صحیح 

 والدین

سخت 

گیری بی 

 مورد

طالق و 

 جدائی

ثروت و رفاه 

اقتصادی 

 خانواده

عوامل 

 خانوادگی

گرایش به 

 مواد
-.145(**) 

-

.145(**) 
-.127(**) -.115(**) -.111(*) -.122(**) -.147(**) -.118(**) 

-

.198(**) 

 

با  ؛ -240/0؛یا متغیر اعتیاد والدین 240/0جدول باال نشان می دهد ضریب همبستگی بین متغیر گرایش به اعتیاد با بی سوادی والدین  

 211/0مورد با متغیر سخت گیری بی  ، 222/0 عدم نظارت والدینو با متغیر  220/0؛ با کم توجهی والدین  211/0اختالافات خانوادگی 

به دست آمده  230/0کل رابطه متغیر گرایش به اعتیاد با عوامل خانوادگی  رو د 221/0، ثروت و رفاه   241/0با متغیر طالق و جدایی  ،

است با توجه به سطح معنی داری به دست آمده در آزمون برای هر متغیر رابطه بین گرایش به اعتیاد با شخصیت و مولفه های آن معنی 

 33/0نتیجه اینکه فرض پژوهش منبی بر وجود همبستگی بین ویژگی های خانوادگی و گرایش به اعتیاد دانشجویان با احتمال  است . دار

 تایید می گردد.

 ویژگی های خانوادگی تعیین و مجذور ضریب همبستگی ، - 7جدول 

 

به دست آمده است   008/0است و ضریب تعیین نام دارد و ضریب تعیین تعدیل شده نیز  180/0در جدول فوق مجذور ضریب همبستگی 

نی گی های خانوادگی( تبیین می شوند یعژ)وی که نشان دهنده میزانی از واریانس وابسته است )گرایش به اعتیاد(که توسط متغیر وابسته

 درصد از واریانس )تغییرات( متغیر گرایش به اعتیاد را تبیین می کند.  08/0

 ویژگی های خانوادگی بررسی معنی داری مدل - 8جدول 

 سطح معنی داری مشاهده شده F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 (a)016. 2.385 180.008 8 1440.068 رگرسیون

 خطای استاندارد برآورد تعدیل شده R R² R² متغیرهای پیش بین

خانوادگی و گرایش به اعتیاد ویزگی های 

 دانشجویان
.230(a) .053 .031 8.688 
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   75.489 341 25741.806 باقیمانده

    349 27181.874 کل

می باشد و 81/1 مشاهده شده برای ویژگی های خانوادگی و گرایش به اعتیاد دانشجویان Fجدول تحلیل رگرسیون باال نشان می دهد که 

نتیجه ویژگی های خانوادگی ، گرایش به اعتیاد دانشجویان را تبیین  است و درپس مدل معنی داری .  معنادار است p< 0002/0در سطح 

 می کند.

 ضرایب استاندارد - 9جدول 

 B خطای استاندارد Beta T سطح معناداری 

 000. 14.440  2.219 32.043 مقدار ثابت

بی سوادی و ناآگاهی 

 والدین

-.987 .705 -.116 -2.400 .002 

 055. 2.329- 116.- 779. 1.035- والدین معتاد

اختالفات خانوادگی و 

 کمبود محبت

-.720 .564 -.081 -2.277 .003 

کم توجهی والدین به 

 خواسته

-1.023 .851 -.108 -2.202 .030 

عدم نظارت صحیح 

 والدین

1.469 2.311 .187 .635 .526 

 717. 363. 060. 1.404 510. سخت گیری بی مورد

 022. 2.223- 295.- 2.062 2.521- طالق و جدائی

ثروت و رفاه اقتصادی 

 خانواده

-1.913 2.259 -.243 -.847 .398 

 000. 2.283- 075.- 552. 708.- عوامل خانوادگی

هر چه بتا و تی بزرگتر و سطح معنی داری کوچکتر باشد بدین معنی است که متغیر مستقل پیش بین تاثیر شدیدتری بر متغیر وابسته 

، 201/0، کم توجهی والدین 012/0، اختالفات خانوادگی  225/0، اعتیاد والدین  225/0این پزوهش بتا برای بی سوادی والدین دارد در 

مده نشان می دهد که جدول بتا )ضرایب آ. نتایج به دست گزارش شده است010/0و خود عوامل خانوادگی  130/0طالق و جدایی والدین 

طالق و جدایی و کم توجهی والدین به علت داشتن  ی سوادی والدین، اعتیاد والدین، اختالفات خانوادگی،استاندار شده( نشان می دهد ب

عدم و متغیرهای  تاثیر مستقیم و معنی داری بر میزان گرایش به اعتیاد را در بین دانشجویان دارد 00/0سطح معنی داری کوچکتر از 

 تاثیر بر میزان گرایش به اعتیاد را در بین دانشجویان ندارد.نظارت صحیح، سخت گیری بی مورد، ثروت و رفاه 

 

 نتیجه گیری

رفتاری را در خود جای داده  خانمان سوز در جامعه که  اکثر اختالالت  واعتیاد به عنوان یک محرک منفی  دانیم امروزه همانگونه که می

 تحریک نموده  ونها  را آمی تواند  راد است  که  این معضل وادگی  افخان وبر اساس  ویژگی های  شخصیتی  شناخته شده است واست 
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که بر اساس  سطح   سیب  قرار دهنداین آ در معرض مختلفخانوادگی  ی وشخصیت ویژگی های  افراد  جامعه را  با و دچار آسیب نماید 

 بدست امده نشان نتایج نشان دهند .محرک منفی و خانمان سوز اعتیاد عکس العمل به ویژگی های خانوادگی شان  تحریک  انها واستانه 

معنی داری بر میزان  گرایش به اعتیاد  را در بین   با وجدان بودن  تاثیر مستقیم و وت و مولفه های گشودگی به تجارب دهد شخصی می

مده آ همچنین نتایج بدست اعتیاد ندارند . ( تاثیر تاثیر بریفه شناسیجوری، برونگرایی .و وظروان رنودر بقیه متغیرها ) دانشجویان  دارد

کم توجهی والدین تاثیر مستقیم بر میزان گرایش  جدایی  و طالق  ویاد والدین ، اختالفات خانوادگی ، اعت، سوادی والدین دهد بی نشان می

و رفاه تاثیر بر میزان گرایش به اعتیاد ثروت  بی مورد ،یری ، سخت گصحیح  اد در بین دانشجویان دارد و متغیرهای عدم نظارتبه اعتی

 ندارند .
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