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 دانش آموزان و میزان گرایش به مواد مخدر   بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی 
 

 اکبر مومبینی 

 یتیوترب  ی راهبر آموزش

 

 چکیده 

رابطه   پژوهش بررسی  این  انجام  از  به مواد مخدر   رابطه ویژگی های شخصیتیهدف  باشد.  می  دانش آموزان و میزان گرایش 

را   پژوهش  این  آماری  این بین  است  هرستان خوافان شجوانشامل کلیه  جامعه  از  به    50که  به   صورت تصادفی خوشهنفر  ای 

عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند و پرسشنامه های نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر و فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی دانش  

از آزمون همبستگی صو تحلیل داده  دید.در بین آنها توزیع گر NEO آموزان های پژوهش  رت گرفته است. یافتهها با استفاده 

برون گرایی با گرایش به مواد مخدر رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد اما بین توافق گرایی و با   ،داد بین روان رنجورینشان 

دارد   وجود  مخدر  مواد  به  گرایش  و  مستقیم  غیر  رابطه  بودن  کلوجدان  نتا  یطور  و  جیبراساس  حاضر    یها  یژگیمطالعه 

  یی روند و از آنجا  یبه شمار م  ادیبه اعت  انیآوردن دانشجو  یمهم در رو   یتدانش آموزان از جمله عوامل سبب شناخ  یتیشخص

را در    ادیعتاز ا  یریشگیمداخالت پ   د یبا  ، دارند  یدر دوران کودک  شهیو بادوام بوده و ر  رپا یدانش آموزان د  یتیکه صفات شخص

 نهاد.  انیدوران و در کانون خانواده بن نیا

 

 اعتیاد  ،مواد مخدر  ،گرایش  ،شخصیتیویژگی های کلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

از سوی سازمان های   اجتماعی  با دگرگونیهای سریع  توجه  با  اخیر  تهدید کننده سالمت که در سالهای  موارد جدی  از  یکی 

به عنوان مهترین مشکل موجود در جامعه م   ،بهداشت اجتماعی  قانون و سیاست گذاران   ،استورد توجه قرار گرفته  مجریان 

سوء مصرف مواد مخدر   ،شیوع رفتارهای پرخطر در میان اقشار مختلف جامعه است. درمیان رفتارهای پرخطر و مشکل آفرین

اعتیاد از جمله پدیده    .میلیون نفر از مردم دنیا از اعتیاد رنج می برند    140تهدیدی بسیار جدی به شمار می رود. در حدود  

ک نگران  استهای  عصر حاضر  در  آموزشی  ننده  مراکز  های  )  که  چالش  از  یکی  به  و  است  نوردیده  ها(در  دانشگاه  و  مدارس 

مسری و پیش رونده است که ریشه و    ،فراروی دست اندرکاران آموزش و پرورش تبدیل شده است. اعتیاد یک بیماری مزمن

جنبه ها تخریب  با  تواند  می  نهایت  در  و  داشته  فرد  رشد  در  قردزمینه  گانه  سه  مرگ  رو  ،جسم)  ی  کام  به  را  روان(وی  و  ح 

  ، پزشکی)   درمان آن نیز طوالنی مدت و چند بعدی  ،بکشاند. از آنجا که اعتیاد ریشه در رشد و شکل گیری شخصیت فرد دارد

اجتماعی(است به مواد مخدر گسترده و1386،  وحدت و حامدنیا   ،زینالی)  روان شناختی و  اعتیاد  برای  پیچیده    (.عوامل خطر 

افراد از نظر ژنتیکی مستعد سوء مصرف مواد مخدر هستند. آن ها ممکن است در خانواده نزدیک خود سابقه   هستند. برخی 

باشد. سایر افراد پس از گذراندن یک   الکلیسم اعتیاد به مواد مخدر داشته باشند. شاید مادرشان الکلی باشد یا پدرشان یک فرد

برخی از   .دچار اختالالت مصرف مواد مخدر می شوند  ،یا پس از آزمایش مواد مخدر و الکل از سنین پایین  ،رویداد آسیب زا

می کند. درک این نکته  اعتیاد افراد ویژگی های شخصیتی دانش آموزان خاصی را انتخاب می کنند که آن ها را مستعد ابتال به

چه   و  ابتال هستند  مستعد  که  افرادی  دقیق  تعیین  و  است  پیچیده  پزشکی  وضعیت  یک  مواد مخدر  به  اعتیاد  که  است  مهم 

ترین قربانیان    جوانان اصلی .ز مواد مخدر استفاده کنند بسیار دشوار استکسانی می توانند بدون ایجاد وابستگی به طور ایمن ا

مواد مخدر هستند. اکثر کشورها از این نظر در وضعیت مشابهی قرار دارند. جوانان به خاطر خصوصیات شخصیتی دانش آموزان 

اد نقش دارند. عوامل روان شناختی نیز وه بر عوامل فردی و اجتماعی که در بروز وابستگی به موالپذیری زیادی دارند. ع   آسیب

نسـبت    ، نقش مهمی ایفا می کنند. با توجه به اینکه دانشــجویان بخش عظیمی از جامعه امروز کشــور را تشــکیل می دهند

می برد. این مســئله ضــرورت تحقیق  ال پتانسـیل آسیب پذیری جامعه نسبت به آسیب های اجتماعی را با  ،جمعیتی این گروه

اعتیاد و مواد مخدر می    و کســب آگاهی درباره ویژگی  های شخصیتی دانش آموزان که منجر به گرایش و نگرش مثبت به 

اعتیاد و مواد  شوند را بیشــتر می کند. مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی دانش آموزان و نگرش به 

 جوانان شهرستان خواف می پردازد.مخدر در 

 

 بیات تحقیق: دا  -2

 اعتیاد به مواد مخدر 

انگیزش و حافظه را در مغز مختل میکند و اختالل در این سیستم مغز باعث    ،اعتیاد مدارهای عصبی مربوط به سیستم پاداش

 روحی و روانی میشود. ،اجتماعی  ،فیزیولوژیکی ،بیولوژیکی بروز عوارض

کننده از یک ماده شیمیایی به  وقتی افراد مصرفهای غیر قابل کنترل دانست.  توان تالشی به منظور کنترل چرخه اعتیاد را می

در  ها را کنترل کنند.اعتیاد فرآیندی تدریجی و  توانند این چرخه کنند بر آن گمانند که میه میمنظور تغییر خلق خود استفاد

از یک حااعتیاد را می  ،جهت تالش برای کنترل و ارضای آرزوی خوشبختی است لت معین  توان نوعی بیماری تلقی کرد که 

می آغاز  گنگ  میغالباً  نهایت  یک  به  آور  ، رسدشود  اعتیاد  های  فرایند    همان   که   هستند  اشتراک  وجه  یک  دارای  تمامی 

https://www.day-ravan.com/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://www.day-ravan.com/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
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اعتیاد به چه چیز باشداست  واقعه  یک  یا  رابطه  یک  ورای  از  صلح  و  خوشبختی  ،تمامیت  هدفبی  وجویجست    ، . مهم نیست 

 ( 20، 1397، شاهی) یا ایجاد خلسه استفاده میکند  ،خلق کنندگان از یک واقعه به منظور تغییرمصرف

 

 ویژگی های شخصیتی دانش آموزان

از هم   افراد را به شکل معناداری  تفاوت  ، کندجدا میدر صورتی که ویژگی شخصیتی دانش آموزان واقعا  های دیگری  باید به 

مرتبط باشد. این مسئله دقیقاً همان چیزی است که مانند چگونگی رعایت عدالت در در زندگی برای بهتر یا بدتر شدن آن نیز  

شخصیت اهمیت بسیاری   .در تالش برای دستیابی به این حقایق هستند  ، می کنندمطالعه   شخصیت  دانشمندانی که در حوزه

نشناسان مورد بررسی است که هر ویژگی شخصیتی دانش آموزان اصلی که توسط روا  در کیفیت زندگی دارد. به همین دلیل

ها مربوط به تالش برای  یژگیبه هم پیوند خورده است. حال ممکن است این و  ،با یک یا چند نتیجه مرتبط  ،قرار گرفته است

ای عاشقانه!  روابط  در  رضایت  افزایش  برای  تالش  یا  و  باشد  روان  سالمت  به  و دستیابی  شخصیت  که  دهد  می  نشان  امر  ن 

 ( 20؛ 1397، ناهیدفر) .های شخصیتی دانش آموزان تا چه اندازه در زندگی فرد اهمیت داردویژگی

 

 اعتیاد و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان 

اد  روان شناختی و اجتماعی اسـت. عوامـل متعـددی در سبب شناسی سوء مصرف و اعتی  ،تیاد یک بیماری زیست شناختیاع 

(بر اساس برنامه ششم  1386  ، نجاتی)  شوند   مؤثر هستند که در تعامل با یکدیگر منجر بـه شـروع مصرف و سپس اعتیاد می

ن اولویت های آسیب های اجتماعی در ایران است و طبق آمارهای رسمی توسعه کشور اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر جز نخستی

در حال حاضر یک و نیم میلیون نفر معتاد در کشور زندگی می کنند که    ،ملل و برآوردهای مبتنی بر شاخص های سازمان  

از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و پرخطر رفته است.متأسفانه آثار و تبعات استفاده اینگونه مواد در جامعه    اعتیاد آنها  از 

مستقیم و غیر مستقیم با اعتیاد و مواد   درصد از تعداد زندانی های موجود در کشور به طور  60بسیار بوده و در حال حاضر  

درصد از طالق ها اعتیاد می باشد متأسفانه به رغم تالش های بسیار در حوزه مواد    50همچنین عامل    ؛مخدر در ارتباط هستند

مخدر در    استفاده از مواد  ،روند کشفیات و دو برابر شدن این موضوع اما به دالیل سودآور بودن و قدرت ریسک باالی آنمخدر و  

الگوهای ویژه فکریکل دنی  از  افزایش است. شخصیت عبارت است  افراد دیگر    ، ا در حال  از  احساسی و رفتاری که هر فرد را 

سازد می  نشا  ( 2012،  واگنر)  متمایز  سبب تحقیقات  عوامل  جمله  از  آموزان  دانش  شخصیتی  های  ویژگی  که  است  داده  ن 

مصرف مواد و فعالیت جنسی نا ایمن به شمار    ،مصرف الکل ،ازجمله مصرف سیگارشناختی مهم در گرایش به رفتارهای پرخطر  

 (2010، پلیمینی و همکاران) می رود. 

 

 روان رنجوری:

رنجوری نژندی  ،روان  نوروتیس  ،روان  یا  آموزانعصبیت  دانش  ویژگیهای شخصیتی  از  یکی  بزرگ()  Big 5  یزم  طور   ،پنج  به 

شک به خود و سایر احساسات منفی تلقی می شود. تمام خصوصیات شخصیتی   ، سردگیفا  ،معمول به عنوان تمایل به اضطراب

. در نظریه هستند  دیگران  از  تر  صبیع   بسیار  افراد  از  بعضی  تنها  –در یک طیف قرار دارند    ،از جمله روان رنجوری  ،دانش آموزان

 ( 2؛ 1378، کیانی )  .توصیف می شود گاهی اوقات روان رنجوری به عنوان ثبات کم عاطفی یا احساسات منفی Big 5 ی

 

https://www.darmankade.com/blog/personality/
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 برون گرایی

بزرگ شخصیت در مدل عامل  گرایی /برونگرایی  ،(Big Five) پنج  مهم درون  از  بر   ابعاد شخصیت ترینیکی  است.  فرد  هر 

دارای یک    ،از جمله بُعد برونگرایی/ درونگرایی  ،شخصیت بُعد گسترده است. هر بُعد  5شخصیت انسانی شامل    ،مدلاساس این  

انتهای طیف قرار دارندطیف است. بعضی به)  ها در  برونگرا هستند(مثال  اغلب    ؛شدت  اواسط طیف هستند   مردم جاییاما   در 

های یک فرد برونگرا را داشته باشید اما گاهی  ی درونگرا(. به این ترتیب شاید شما بسیاری از ویژگیمثال نسبتا برونگرا یا کم )

 .هایی از درونگرایی را نیز بروز دهیدنشانه

شوند.  ریز توصیف میدوستانه و برون  ،شوق وشورپر ، اعملگر  ،اجتماعی ،صحبتها اغلب افرادی خوشبرونگرا ، اگر مثبت نگاه کنیم

  شوند و می حواس پرتی سادگی دچاربه  ،توجه هستندشوند که همیشه به دنبال جلببینانه آنها افرادی توصیف میدیدی بدبا  

 ( 26؛ 1397، محمدزاده ) .برندرنج می تنهایی از

 

 باز بودن

ونگرایی کمتر تبعبیت  شاخص گشودگی یکی از عوامل اصلی شخصیتی دانش آموزان است اما از نظر اهل فن از روان نژندی و بر

دهنده باز بودن به تجربه اغلب در  باز بودن ذهن یا تجربه نیز است. عناصر تشکیلشاخص    ، می کند. نام دیگر شاخص گشودگی

ارزیابی شخصیت نقش قابلنظریه  ها در یک شخص موردنظر قرارگرفته  توجهی را بازی کردند و اغلب وحدت این ویژگیها و 

 .است

تس در  دانش  این شاخص  به حسابت شخصیتی  از محدودها  یکی  احتماال  نئو  قرار   آموزان  پژوهش  مورد  بسیار  که  آید  می 

خواهد گرفت. افراد با شاخص گشودگی افرادی هستند که در باورها تجربیات درونی و دنیای پیرامون کنجکاو هستند. این افراد  

  فراوانی   منفی  و مثبت  افکار بسته  افراد مقابل  در  و  دارند دوست را د جدی تجربیان همیشه افراد این تجربه بسیای زیادی را دارند.

 .دارند

تجربه بودن  باز  با (O)  شاخص  مثبتی  و  ارتباط مستقیم  نمره   تحصیل   افراد  اکثر  و  دارد  هوش  معموال  این شاخص  در  کرده 

با آن جنبه هایی در فرد سر و افراد معموال  دارد که در معرض سنجش    باالتری دریافت می کنند. شاخص گشودگی در  کار 

،  1399،  عالیی )   .معموال افراد با شاخص باز بودن ذهن باال نسبتا خالق تر هستند  ،هوش قرار نمی گیرد. برای مثال خالقیت

23) 

 

 توافق گرایی 

اعتماداین   مانند  هایی  ویژگی  شامل  آموزان  دانش  دوستی  ، بعد شخصیتی  اجتم  ،مهربانی  ، نوع  رفتارهای  سایر  و  اعی  محبت 

 .است

افراد با توافق گرایی کم اهل رقابت   از نظر توافق گرایی باال هستند تمایل به همکاری بیشتری دارند در حالی که  افرادی که 

 ( 1؛ 1390، شفیع) .داخله جویانه هستندبیشتر و حتی گاهی اوقات رفتارهای م

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA
https://www.chetor.com/tag/%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://www.chetor.com/60514-%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa%db%8c/
https://www.chetor.com/tag/%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa/
https://www.chetor.com/tag/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d8%aa%db%8c/
https://www.chetor.com/tag/%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/
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 باوجدان بودن

 وجدان گرایی 

ویژگی های این مقیاس را در حد تعادل نشان    ،در محدوده طبیعی قرار می گیرند   ،افرادی که در مقیاس وجدان گرایی در نئو

د و سعی می کنند در زمانی  تعیین می کنن  ، می دهند. آن ها معموال افرادی دقیق و منظم هستند که برنامه هایی را برای خود

استقامت زیادی دارند و سخت کوش و    ار وپشتک  ،آن ها را انجام دهند. برای رسیدن به اهدافشان  ،مشخص و با اصولی صحیح

از خانواده و دوستان گرفته تا همکاران و حتی غریبه ها. بنابراین   ، احساس مسئولیت می کنند ،مصمم هستند. نسبت به دیگران

انجام دهندسعی می کنن را به درستی  ترتیب محل زندگیشان  .د وظایف خود  به نظم و  افرادی منظم هستند که    ، همچنین 

زیادی می دهند. خوش قول و وقت شناس هستند و به رعایت اصول اخالقی پایبندند. اما با وجود این ویژگی ها می  یت  اهم

سازگار شوند. بنابراین قادرند    ،بتوانند با شرایط پیش بینی نشده   توانند درمواقعی انعطاف پذیر نیز باشند و همین باعث می شود

پایین وجدان گرایی در نئو بین  ند و خوب هم عمل کنسریع تصمیم گیری کن  ،در چنین شرایطی افراد با نمرات  ند. درواقع 

 ( 29؛ 1397، عبدالهی ) . .تعادل برقرار می کنند ،منظم بودن و با برنامه بودن با منعطف بودن

 

 های تحقیقفرضیه  -3

 ود دارد. جرابطه معناداری و انانوجگرایش به اعتیاد در بین  بین ویژگی شخصیتی دانش آموزان روان رنجوری با:  1فرضیه  

 . رابطه معناداری وحود دارد جوانانو گرایش به اعتیاد در بین بین ویژگی شخصیتی دانش آموزان برون گرایی :  2فرضیه  

 ود دارد. جرابطه معناداری و جوانانگرایش به اعتیاد در بین  ی دانش آموزان باز بودن وبین ویژگی شخصیت  :3فرضیه  

 رابطه معناداری وحود دارد.  جوانانگرایش به اعتیاد در بین ژگی شخصیتی دانش آموزان توافق گرایی و وی بین:  4فرضیه  

 رابطه معناداری وحود دارد.  جوانانگرایش به اعتیاد در بین بین ویژگی شخصیتی دانش آموزان باوجدان بودن و  :5فرضیه  

 

 روش تحقیق   -4

 گیری جامعه آماری و روش نمونه  -4-1

کلیه  عه  جام بین    است  جوانان شهرستان خوافآماری شامل  این  از  به    50که  ب  صورت تصادفی خوشهنفر  نمونه  ه عنوان  ای 

 .  نهایی انتخاب شدند 

 

 ابزار 

 پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر: 

فرجاد  توسط  اعتیاد  به  اف1385)  پرسشنامه گرایش  در  اعتیاد  به  تمایل  میزان  منظور سنجش  به  تدوین شده  (  و  راد طراحی 

آیا  ) بر اساس طیف لیکرت با سواالتی مانند فردی و محیطی می باشد و   ،بعد اجتماعی  3سوال و  16است. این پرسشنامه دارای 

 .در میان دوستان صمیمی شما معتاد به مصرف مواد مخدر وجود دارد؟( به سنجش میزان تمایل به اعتیاد در افراد می پردازد
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 گرایش به اعتیاد  شنامهایایی پرسروایی و پ

  داده  آوری   جمع روایی ابزار 

  دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم   اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار 

 (1390، سرمد و همکاران)

 است. شده  تأیید  حوزه این متخصصان و اساتید توسط گرایش به اعتیاد پرسشنامه روایی

 

  داده  آوری   جمع پایایی ابزار 

  اندازه   ابزار  اینکه  یعنی  ،از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیردقابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است  

 (1390، همکاران  و سرمد  ) دهد  می دست به یکسانی   نتایج اندازه چه تا یکسان شرایط در گیری

 است. آمده  دست به صدم  70از روش آلفای کرونباخ باالی  گرایش به اعتیاد  پرسشنامه پایایی

 

 (NEO) فرم کوتاه پرسشنامه ی پنج عامل بزرگ شخصیت  

طراحی شد.    (1393)  عامل بزرگ شخصیتی دانش آموزان توسط خرمایی و فرمانی  5سوال این آزمون جهت سنجش    25فرم  

آزمون  شرکت از مطالعه گویه های  باید پس  از    کننده  لیکرت  براساس مقیاس  را  تا    کامالصحت آن در مورد خودش  درست 

اساس مقیاس    کامال  بر  ویژگیها  این  تعیین کند. درجهبندی  انتخاب    درجه است که در مورد گویه  5نادرست  به  های مثبت 

نمره    کامالگزینه   گزینه    5درست  انتخاب  به  نمره  نادرس  کامالو  گویه  1ت  میگیرد.  نمره   تعلق  عکس  به صورت  منفی   های 

عامل   هر  در  اکتسابی  نمره  بیشترین  میشوند.  اکتسابی    25گذاری  نمره  کمترین  اعتبار    10و  بررسی  منظور  به  بود.  خواهد 

ای کرونباخ  های اصلی و جهت بررسی اعتبار این آزمون از روش ضریب آلف  پرسشنامه مذکور از تحلیل عاملی به روش مولفه

تا   69/0کرونباخ از    پنج عامل بزرگ شخصیت بود. ضرایب آلفای  استقاللی    استفاده گردید. نتایج تحلیل عاملی نشان دهنده

نتایج نشان داد که فرم کوتاه پرسشنامه  83/0 اعتبار مناسبی درایران    محاسبه شد.  از روایی و  پنج عامل بزرگ شخصیت  ی 

 ( 1393 ، خرمایی و فرمانی)  در فعالیتهای پژوهشی استفاده نمود برخوردار است و میتوان از آن

 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها 

پژوه  شیوه اجرا  به طور همزمان روی شرکتی  را  پژوهش  ابزارهای  تمامی  تحلیل    شگران  و  تجزیه  را  نتایج  و  اجرا  کنندگان 

 . حلیل قرار گرفتمورد ت 17نسخه  SPSS کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری

 

 های تحقیقیافته  -5

 ود دارد. جرابطه معناداری و جوانانگرایش به اعتیاد در بین  بین ویژگی شخصیتی دانش آموزان روان رنجوری با:  1فرضیه  

 روان رنجوری با گرایش به اعتیادرابطه    :1جدول

 اعتیاد  شاخص متغیر 

 

 روان رنجوری 

629/0 پیرسون( ) ضریب همبستگی  

100/0 عناداریسطح م  
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 50 فراوانی

 

توان گفت: چون ضریب همبستگی  می   ، دهدمتغیرها را نشان میکه رابطه ضریب همبستگی پیرسون بین  1با توجه به جدول  

بین این    ،که سطح معناداریچنین با توجه به ایناست و هم  (= 629/0r)  محاسبه شده در بین دو متغیر روان رنجوری و اعتیاد

ر متغیر  شود.  دو  می  پذیرفته  پژوهش  فرضیه  نتیجه  در  دارد.  وجود  مستقیم  همبستگی  و  میابطه  روان بنابراین  گفت:  توان 

روان رنجوری و ذهن درگیر بیشتر باشد    خواف می شود. به عبارت دیگر هرچه  سبب ایجاد اعتیاد در جوانان شهرستان  رنجوری

 (. >p 001/0) یش خواهد یافتبه همان نسبت احتمال رفتن جوانان به سمت اعتیاد افزا

 

 .رابطه معناداری وحود دارد جوانانو گرایش به اعتیاد در بین برون گرایی بین ویژگی شخصیتی دانش آموزان  :فرضیه دوم

 اعتیاد جوانان  با  برون گرایی:رابطه  2جدول

 اعتیاد  شاخص متغیر 

 برون گرایی

536/0 پیرسون( ) ضریب همبستگی  

100/0 سطح معناداری  

 50 فراوانی

 

چون ضریب همبستگی محاسبه شده    ،دهدکه رابطه ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها را نشان می  2با توجه به جدول  

که سطح معناداری بین این دو متغیر رابطه  چنین با توجه به ایناست و هم  (= 536/0r)  در بین دو متغیر برون گرایی و اعتیاد

توان گفت: برون گرایی سبب اعتیاد  ته می شود. بنابراین میرد. در نتیجه فرضیه پژوهش پذیرفو همبستگی مستقیم وجود دا

باالتر رود به همان نسبت اعتیاد در جوانان نیز افزایش خواهد   استفاده  می شود. به عبارت دیگر هرچه میزان برون گرایی مورد

 (. >p 001/0) یافت

 

 ود دارد. جرابطه معناداری و جوانانگرایش به اعتیاد در بین  ن باز بودن وبین ویژگی شخصیتی دانش آموزا  فرضیه سوم:

 گرایش به اعتیاد   باز بودن ورابطه  :  3جدول  

 اعتیاد  شاخص متغیر 

 باز بودن

731/0 پیرسون( ) ضریب همبستگی  

05/0 سطح معناداری  

 50 فراوانی

 

توان گفت: چون ضریب همبستگی می  ،دهدرها را نشان میکه رابطه ضریب همبستگی پیرسون بین متغی   3با توجه به جدول  

بودن باز  متغیر  دو  بین  در  شده  جوانان  محاسبه  اعتیاد  هم  (= 731/0r)  و  و  ایناست  به  توجه  با  معناداری  چنین  سطح  که 

توان گفت:  میدارد. در نتیجه فرضیه پژوهش رد می شود. بنابراین  ن درجدول قید شده بین این دو متغیر رابطه مستقیم وجود  

 (.p 0>/05) رابطه ای وجود ندارد خواف جوانان اعتیاد وباز بودن 
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 رابطه معناداری وحود دارد. جوانانگرایش به اعتیاد در بین بین ویژگی شخصیتی دانش آموزان توافق گرایی و    فرضیه چهارم:

 اعتیاد جوانان  با توافق گرایی:رابطه  4جدول  

 اعتیاد  شاخص متغیر 

 اییتوافق گر

-755/0 پیرسون( ) ضریب همبستگی  

02/0 سطح معناداری  

 50 فراوانی

 

توان گفت: چون ضریب همبستگی می  ،دهدکه رابطه ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها را نشان می  4با توجه به جدول  

که سطح معناداری بین این  این  چنین با توجه بهاست و هم  (= 755/0r)  و اعتیادتوافق گرایی    محاسبه شده در بین دو متغیر

  توان گفت:توافق گرایی ود دارد. در نتیجه فرضیه پژوهش رد می شود. بنابراین میدو متغیر رابطه و همبستگی غیرمستقیم وج

باالتر رود به    استفاده  مورد  خواف می شود. به عبارت دیگر هرچه میزان توافق گرایی  سبب کاهش اعتیاد در جوانان شهرستان

 (. >p 05/0) نسبت اعتیاد نیز کاهش خواهد یافت همان 

و  فرضیه پنجم:   بودن  باوجدان  آموزان  دانش  ویژگی شخصیتی  بین  بین  در  اعتیاد  به  و  جوانانگرایش  معناداری  ود جرابطه 

 دارد.

 اعتیاد جوانان   با   باوجدانرابطه    :5جدول

 اعتیاد  شاخص متغیر 

 بودن باوجدان

-397/0 پیرسون( ) ضریب همبستگی  

01/0 سطح معناداری  

 50 فراوانی

 

توان گفت: چون ضریب همبستگی می  ،دهدکه رابطه ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها را نشان می  5با توجه به جدول  

که سطح معناداری  چنین با توجه به ایناست و هم  (= 397/0r)  باوجدان بودن و اعتیاد جوانان  محاسبه شده در بین دو متغیر

ای مبین  غیر  و همبستگی  رابطه  متغیر  بنابراین مین دو  پذیرفته می شود.  پژوهش  نتیجه فرضیه  در  دارد.  توان ستقیم وجود 

خواف می شود. به عبارت دیگر هرچه میزان وجدان باالتر رود به   شهرستان  گفت:باوجدان بودن سبب کاهش اعتیاد جوانان در

 (. >p 05/0)  فتنیز کاهش خواهد یا همان نسبت اعتیاد در جوانان

 

 گیری نتیجهبحث و    -6

پرداز را نسبت به ماهیت انسان نشان داده و بالطبع آن  تواند نوع برداشت هر نظریه می  ، های مرتبط با آنتعریف شخصیت و واژه

د  وجو  ،که مورد توافق همکاران باشد   ،تعریف واحدی از شخصیت  ، اش را به پژوهشگران عرضه کند. در حال حاضرنوع نظریه

ها یا  گرایش  ،الگوی نسبتاً پایدار صفات"توان آن را  طور خالصه میبه نقل از جوادی و کدپور(. به  ؛ 1381  ،پروین  ،الرنسن)  ندارد
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اندازهویژگی تا  که  دوام میهایی  افراد  رفتار  به  گرایش  ، "بخشدای  و  این صفات  کرد.  درعینتعریف  آمدن  ها  پدید  باعث  حال 

به    ؛1386  ،فیست و فیست)   شودهای گوناگون میو تداوم رفتار در موقعیتیا تغییر آن در طول زمان  ثبات    ،های فردیتفاوت

 (. 1ص  ،نقل از سیدمحمدی

تحقیقات نشان داده است که ویژگی های شخصیتی دانش آموزان از جمله عوامل سبب شناختی مهم در گرایش به رفتارهای  

  ، موری وگرونت  ،پولیمنی)   ی ناامن بشمار می رود رف مواد و فعالیت های جنسمص  ، مصرف الکل  ،پرخطر از جمله مصرف سیگار

رونزاویل  ،کارول  ،بال  ؛2008  ،استفانسون و هس  ؛2010 بال و  (. کاستا و مک کرای ویژگی های شخصیتی 2006  ،1کانینگ 

رده  تعریف ک  "احساس و عمل  ،فکرابعاد تفاوت های فردی در تمایل به نشان دادن الگوهای پایدار    "دانش آموزان را به عنوان  

 (1987 ، مک کری و کاستا) اند

( نشان داد که بین افراد معتاد وغیر معتاد از لحاظ ویژگی های شخصیتی دانش آموزان روان رونجور 1390)  نتایج پژوهش صابر

دارد  ،برون گرایی   ،خویی داری وجود  معنی  تفاوت  بودن  باوجدان  و  پذیری  عا  ،توافق  رنجور خویی به طوری که در  روان  مل 

توافق پذیری و باوجدان بودن    ، گروه معتاد به طور معنی داری بیشتر از گروه غیر معتاد بود و در عوامل برون گراییمیانگین  

  معنی   تفاوت   تجربه  به  بودن  باز  یا  پذیری  انعطاف   عامل   در  میانگین گروه معتاد به طور معنی داری کمتر از گروه غیر معتاد بود

 . نشد مشاهده  گروه  دو نبی داری

( در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه اعتیاد پذیری با  1392)  ذبیح اهلل کاوه نارسانی   ،غلی نویدیان  ،یافته های صادق باران اوالدی

های شخصیت روان   ،ویژگی  آموزان  دانش  های شخصیتی  ویژگی  با  پذیری  اعتیاد  که:  دهد  می  نشان  جنسیت  و  نوایی  هم 

ی باوجدان بودن و توافق گرایی رابطه منفی معنی دار وجود دارد. و بین برون گرایی  بت و معنی دار و با ویژگ رنجوری رابطه مث

فرد پژوهشی عشرتی  دارد. در  داری وجود  مثبت معنی  رابطه  پذیری  اعتیاد  های  1391)  و  ویژگی  و  اعتیاد  به  گرایش  بین   )

گرایی برون  آموزان  دانش  بودن  ،شخصیتی  ر  ،دلپذیر  رابروان  بودن  باوجدان  و  بین  نجوری  ولی  دارد.  وجود  داری  معنی  طه 

 گشودگی و گرایش به اعتیاد ارتباط معنی داری مشاهده نشد. 

( روی دانشجویان معتاد مشخص شد که بین وابستگی به مواد مخدر با روان نژندی  2005)  ( و وندام 1998)  در بررسی هاوارد

 سطوح  که  دهد   می  نشان  (2012)  دارد. نتایج توریانو و همکارانارتبط منفی وجود    ارتباط مثبت و با گشودگی و باوجدان بودن

  در .  دارد  وجود  مخدر  مواد  به  گرایش   با   داری  معنی  رابطه  گرایی   وجدان  پایین  سطح  و  گرایی  برون  ،خویی  رنجور  روان  باالی

دادند به این نتیجه رسیدند  واد انجام  ( در بررسی عامل شخصیتی دانش آموزان و مصرف م2007)  کرنل   و   نوردیک  که  پژوهشی

در عامل روان رنجورخویی نمرات باال و در عامل برون گرایی و تجربه پذیری نمرات پایینی می گیرند.    ،که افراد معتاد به تریاک 

پایین    ان رنجور خویی باال ورو  شخصیتی دانش آموزان  عامل  و   دخانیات  مصرف  بین  رابطه  وجود  به  (2004)  تراسیانو و کاستا

 ن عامل باوجدان بودن اشاره دارد.بود

جوانان شهرستان   این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی دانش آموزان با تمایل به مواد مخدر در بین

افته نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه های پژوهش در بین آنها توزیع شد. ی  50انجام شد. بدین منظور تعداد    خواف

توافق گرایی و   ، باز بودن ، برون گرایی ،ین پژوهش نشان داد که بین مؤلفه های شخصیتی دانش آموزان روان رنجور خوییهای ا

باوجدان بودن با گرایش به اعتیاد رابطه معناداری وجود دارد. بین مؤلفه های روان رنجور خویی و باز بودن ارتباط مستقیم و 

توافق گرایی و باوجدان بودن رابطه معکوس و معنی دار است. بدین گونه تفسیر می    ، گرایین  برو  های   مؤلفه  بین  معنی دار و 

 ، و هر چه میزان برون گرایی  ،شود هر چه میزان روان رنجور خویی و باز بودن باالتر باشد گرایش به اعتیاد افزایش پیدا می کند 
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( نشان  1392)  ش می یابد. یافته های پژوهش اوالدی و همکاراناد کاه توافق گرایی و باوجدان بودن باالتر باشد گرایش به اعتی

  با   و  دارد  وجود  دار  معنی   و   مثبت  رابطه  اعتیاد  به  گرایش  با   گرایی  برون  و  می دهد که بین ویژگی های شخصیت روان رنجوری

 ،ن رنجوریروا  های  گیویژ  در.  است  دار  معنی   و  منفی  رابطه  گرایی  توافق  و  بون  باوجدانی  شخصیتی دانش آموزان  های  ویژگی

در پژوهشی به    ،(1388)  باوجدانی بودن و توافق گرایی با پژوهش حاضر هم سو و در ویژگی برون گرایی نا همسو است. شایق

دبیرستانی آموزان  دانش  در  اعتیاد  استعداد  بررسی  رنجورخویی  ،منظور  روان  عوامل  بین  را  معناداری  و    ،ارتباط  گرایی  توافق 

( نشان می دهد که رابطه معنی دار میان ویژگی  1391)  رایش به اعتیاد مشاهده کرد. یافته های عشرتی فردیی و گوجدان گرا

توافق گرایی( و گرایش به اعتیاد وجود دارد که با پژوهش حاضر همسو می باشد. پژوهش  )  های باوجدان بودن و دلپذیر بودن

که بین افراد معتاد و عادی در پنج عامل مختلف شخصیتی دانش    شاان دادنفر در شهر خدابنده ن200( بر روی 1389) سلیمانی

وجدان گرایی و توافق گرایی    ،باز بودن()  آموزان تفاوت معنادار وجود دارد. یعنی میانگین نمرات افراد معتاد در عامل گشودگی

ین نمرات معتادان بیشتر از افراد ویی میانگاز افراد عادی پایین تر است و در دو عامل دیگر یعنی برون گرایی و روان رنجور خ

توافق گرایی و وجدان گرایی با پژوهش حاضر همسو و ویژگی های برون گرایی و    ،عادی است. ویژگی های روان رنجور خویی

صالحی  های  پژوهش  های  یافته  است.  ناهمسو  بودن  همکاران  ، (1387)  عظیمی  ،(1381)  باز  و    گلدوین   ،(1394)  سالمی 

نشان داد که ویژگی های شخصیتی دانش آموزان باوجدان بودن و توافق پذیری با گرایش به اعتیاد  (  2011)  بالینت  ،(2011)

( در پژوهشی تحت عنوان نقش صفات شخصیتی 2011)  رابطه معنی دار منفی دارد که با پژوهش حاضر همسو است. همایونی

گشودگی به    ،ادنمرات باالتری در روان رنجور خوییاد که افراد معتنشان د  ،دانش آموزان در گرایش به مواد مخدر انجام گرفت

( و  1995)  باوجدان بودن و توافق گرایی به دست آوردند. پژوهش های هاوارد  ،باز بودن( و نمرات پایین تر برون گرایی)  تجربه

شودگی به تجربه ت معنی دار و بین گ( نشان داد بین نوروتیک بودن یا روان رنجوری و گرایش به اعتیاد رابطه مثب2005) وندام

 یا باز بودن و وجدانی بودن ارتباط منفی وجود دارد. ویژگی روان رنجوری و وجدانی بودن با پژوهش حاضر همسو است. 

روی   در  مهم  شناختی  عوامل سبب  جمله  از  آموزان  دانش  ویژگی های شخصیتی  مطالعه حاضر  نتایج  براساس  کلی  طور  به 

ب به  آوردن دانشجویان  اعتیاد  بوده و ریشه در  ه  بادوام  آنجایی که صفات شخصیتی دانش آموزان دیرپا و  از  روند و  شمار می 

 باید مداخالت پیشگیری از اعتیاد را در این دوران و در کانون خانواده بنیان نهاد. ، دوران کودکی دارند
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