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مقدمه
زندگی بشـر  يهگسترسوءمصرف مواد، همواره مشکالت متعددي را در 

بــه همــراه داشــته اســت، ازجملــه افــت ســالمت عمــومی، افــزایش مــرگ و  
آموزشـی  هـاي  خانوادگی و اجتماعی، از دست رفتن فرصتهايآسیبمیر،

ایجـاد چرخـه مصـرف    ،و شغلی و افزایش نرخ درگیـري بـا سیسـتم قضـایی    
.هاي بعديها در نسلمواد، تداوم آسیب و بازپیدایی آن

ي مــواد و پیامــدهاي منفــی و مثبــت هــاي افــراد دربــارهباورهــا و نگــرش
1-3.اسـت مصرف آن، در اصطالح گـرایش بـه مصـرف مـواد تعریـف شـده      

هـاي نگرشـی افـراد ازقبیـل     گرایش به مصرف مواد رابطه مسـتقیم بـا حـوزه   
بودن و میزان پذیرش اجتماعی مواد، ضـررهاي ناشـی   از قانونیها آندرك 

بـا  4.از مصرف مواد و یا حـاالت و پیامـدهاي خوشـایند مصـرف مـواد دارد     
که سوءمصرف مواد موضوعی پیچیـده و داراي ابعـاد گونـاگون    توجه به این

باشد، هرنوع برخورد و مداخلـه در ایـن زمینـه مسـتلزم اقـدام و پـژوهش       می
پیشـگیري از مصـرف   ": نویسـد در این زمینه میNicholson. گسترده است

مواد همچون پیشگیري از بیماري نیازمند شناسایی علل و عوامـل درگیـر در   
هـاي مجـدد و متـوالی بـه مـواد و     کـه، بازگشـت  براساس ایـن 5."باشدآن می

شـود، بـراي   ناتوانی از ترك در نزد اکثر قریب به اتفاق معتادان مشـاهده مـی  
پژوهشگران این اندیشه مطرح است که سوءمصـرف مـواد بایسـتی ریشـه در     

کننـده بـر   هـاي تعیـین  تري داشته باشد که داراي جنبهپرقوام و دیرینهيهساز
شخصیتی از جملـه  هاي است که ویژگیحقیقات نشان دادهت6.باشدرفتار می

شناختی مهم در گرایش به رفتارهـاي پرخطـر ازجملـه مصـرف     عوامل سبب
ــه   ــاایمن ب شــمارســیگار، مصــرف الکــل، مصــرف مــواد و فعالیــت جنســی ن

ابعـاد  "عنـوان  هاي شخصـیتی را بـه  ویژگیCostaو 7McCrae-11.رودمی
پایـدار فکـر، احسـاس و    هاي فردي در تمایل به نشان دادن الگوهـاي  تفاوت

12.اندتعریف کرده"عمل

این مطالعه به هدف بررسی چگونگی ارتبـاط گـرایش بـه مصـرف مـواد بـا       
.هاي شخصیتی انجام شده استویژگی

کارروش
بینـی و بررسـی   روش توصـیفی ازنـوع همبسـتگی بـراي پـیش     مطالعه بـه  این 

ــا   ــین متغیره ــط ب ــدرواب ــژوه . انجــام گردی ــورد پ ــاري م ــه آم ــه جامع ش را کلی
هاي علوم پزشکی مشـغول بـه تحصـیل در سـال تحصـیلی      دانشجویان دانشکده

ه اياي سهمیروش خوشهبهنفر 320. دادندمیدر شهر زاهدان  تشکیل 89-88
به این صورت که ابتدا دانشگاه علـوم پزشـکی زاهـدان    . ندتصادفی انتخاب شد
دندانپزشکی، پیراپزشـکی،  ها به پنج خوشه شامل پزشکی، را برحسب دانشکده

که جامعه مـورد نظـر در   بهداشت و پرستاري تقسیم کرده، سپس با توجه به این
ي مورد نظـر  ها به میزان نابرابري تقسیم شده بودند با توجه به حجم نمونهخوشه

ــجو     ــدادي دانش ــه تع ــر خوش ــخص شــد و از ه ــه مش ــه از نمون ــر خوش ســهم ه
ــه ــاب ب ــادفی انتخ ــدروش تص ــات از .ش ــع آوري اطالع ــراي جم ــنامه ب پرسش

Minnesota(چندوجهی شخصـیتی مینـه سـوتا     multiphase personality

inventory ( پرسشـنامه گـرایش بـه مصـرف مـواد      و ال اسـت وس39شامل که
)Addiction potential scale( ــد ــتفاده گردی ــنامه . اس MMPIدر پرسش

اسـت » خیـر «یـا  » بلـه «مقیـاس شـامل   ه بـه هـر یـک از مـواد     هاي ارائه شدپاسخ
)هیپوکنـدریا ،خودبیمارانگاري(HSهاي بالینی آزمون عبارت است از مقیاس

Hy)هیستري(،D)افسردگی( ،Pd) انحراف اجتماعی روانـی( ،Pa) پارانویـا(،
Pt)ضعف روانی( ،Sc)اسکیزوفرونی( ،Ma)پرسشنامه گـرایش بـه   ). شیدایی

متشـکل از سـه خـرده مقیـاس     Addiction potential scale(1(مصرف مواد 
ــواد    ــرف م ــه مص ــرایش ب ــاد  )APS(گ ــذیرش اعتی ــاس پ Addiction(، مقی

Acknowledgment Scale (بـــارگی مـــیو مقیـــاس اســـتعداد الکـــل یـــا
MacAndrewهاي ارائـه شـده بـه هـر یـک از مـواد مقیـاس        پاسخ13.باشدمی

چکیده 
بینی گرایش به مصرف پیش،هدف پژوهش حاضر. زندگی بشر به همراه داشته استي گسترهسوءمصرف مواد، همواره مشکالت متعددي را در :زمینه وهدف

. هاي شخصیتی بودمواد در جوانان براساس ویژگی
ه اياي سهمیگیري خوشهبراساس نمونه19-24از میان جوانان دختر و پسر دانشجوي دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، با میانگین سنی نفر320:کارروشومواد

آزمونزها ابراي تحلیل داده. ی شخصیتی مینه سوتا و گرایش به مصرف مواد را تکمیل نمایندیهاي چندوجهها خواسته شد پرسشنامهو از آنتصادفی انتخاب شدند
.رگرسیون چند متغیره یا چندگانه استفاده شده است

درصد 47هاي شخصیتی مجموع ویژگیچنین نتایج رگرسیون نشان دادهم.هاي شخصیتی نشان دادنتایج ارتباط مستقیمی را بین استعداد اعتیاد و ویژگی: هایافته
.کندبینی میواریانس گرایش به مصرف مواد را پیش

- 104): 2(14;1391م ت ع پ ز، [. متمرکز گردداعم از دختران و پسراندانشجویانضروري است که آموزش، پیشگیري و مداخله بر عموم:گیرينتیجه
101[

هاي شخصیتی، جوانان، ویژگیمصرف مواد: هاکلیدواژه

5/3/90: مقالهتاریخ دریافت
8/4/90: تاریخ پذیرش مقاله
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با اسـتفاده از روش  این پرسشنامهیران پایاییدر ا.است» خیر« یا » بله« شامل 
محاسبه شـده  53/0و از طریق روش دو نیمه کردن نیز 53/0آلفاي کرونباخ 

80/0نفـري  67ژوهش حاضر ضریب آلفـاي پرسشـنامه بـا نمونـه     پدر .است
.محاسبه شد

هایافته
ردنفـر مـ  132و زن نفـر 188.سـال بـود  24تـا  19هـا  نمونهمیانگین سنی 

67نفـر رشـته پرسـتاري،    62نفر دانشجوي رشته بهداشـت،  48تعداد . ندبود
نشـان  نتـایج . نفر دندانپزشـکی بودنـد  43پزشکی و نفر 100نفر پیراپزشکی، 

دست آمده بین مقیاس گرایش به مصرف مـواد و تمـام   همی دهد همبستگی ب
ــاس ــنامه ي  مقی ــاي پرسش ــیMMPIه ــیمعن ــددار م ــر   .باش ــه متغی ــر س ه

واریانس گرایش بـه مصـرف   46/0،افسردگی، ضعف روانی، زوفرونیاسکی
دو متغیـر مـردان دردهـد چنین نتایج نشـان مـی  هم. کندبینی میمواد را پیش

ســه متغیــر  در زنــان وواریــانس47/0، ضــعف روانــی اســکیزوفرنی و
واریــانس 46/0ضــعف روانــی و انحــراف اجتمــاعی روانــیاســکیزوفرنی،

دهدکه از لحـاظ  این نشان میودنکنبینی میگرایش به مصرف مواد را پیش
.ن وپسران وجود نداشته استاتفاوت فاحشی میان دختراعتیاداستعداد

بحث
نشان داد میـان عوامـل شخصـیتی و گـرایش بـه مصـرف       این مطالعه نتایج 

پـژوهش بـا سـایر تحقیقـات در     هداري وجود دارد این یافتمواد ارتباط معنی
طبـق نتـایج ایـن مطالعـات عوامـل شخصـیتی       7-11.خـوانی دارد هـم زمینه این 

گیري اعتیاد در افـراد نقـش مهمـی    مختلف در گرایش به مواد و روند شکل
. اندداشته

بینـی گـرایش بـه    گرسـیون بـراي پـیش   هـاي ر هاي حاصـل از معادلـه  داده
يهبینـی کننـد  غیر عوامل شخصیتی پـیش مصرف مواد در جوانان نشان داد مت

مهـم دیگـر پـژوهش حاضـر آن     يهیافتـ . باشـد قوي براي استعداد اعتیاد مـی 

ــان از روي  پــیشيهاســت کــه نحــو ــه مصــرف مــواد در جوان بینــی گــرایش ب
متغیرهاي شخصیتی در میان دختران و پسران از الگوي نسبتاً یکسانی برخوردار 

هـاي  گروه دختران و پسران متغیرهاي ویژگـی است، بدین ترتیب که در هر دو 
.کنندبینی میدرصد واریانس گرایش به مصرف مواد را پیش47شخصیتی 

طور کلی براساس نتایج مطالعه حاضر متغیرهاي شخصیتی از جمله عوامـل  به
رونـد و از  شـمار مـی  شناختی مهم در روي آوردن دانشجویان به اعتیاد بـه سبب

که صفات شخصیتی دیرپـا و بـادوام بـوده و ریشـه در دوران کـودکی      جاییآن
دارند، باید مداخالت پیشگیري از اعتیاد را در این دوران و در کـانون خـانواده   

. بنیان نهاد
، از لحـاظ اسـتعداد اعتیـاد تفـاوت     رغم توزیـع مناسـب جنسـیتی نمونـه    علی

از مطالعات پیشین بـر  بسیاري . فاحشی میان دختران و پسران وجود نداشته است
چنـین گـرایش بـه مـواد در میـان جوانـان پسـر صـحه         شیوع بیشتر مصرف و هم

گیري بیشـتري بـر   اند و به همین دلیل اغلب مداخالت پیشگیرانه، جهتگذارده
تـوان در نـوع   این تفاوت در تحقیقـات را مـی  . اند تا دخترانگروه پسران داشته

توان گفـت کـه شـاید پسـران     واقع میرد. متغیرهاي مورد پژوهش توجیه نمود
امـا  . انـد ها و گرایشات پرخطرشان را به عمل درآوردهبیشتر از دختران، نگرش

دهنـد و بـا توجـه بـه     هـاي فـرد تشـکیل مـی    چون زیربناي هر رفتاري را نگرش
کـم 14فاصله نزدیک گرایش به اعتیاد رفتـار در دختـران و پسـران از یـک سـو     

حــال هــاي جنســیتی در جوامــع صــنعتی و درشرنــگ شــدن هرچــه بیشــتر نقــ
ریزي بـراي کـاهش و پیشـگیري    از سوي دیگر، اقدام در جهت برنامه15توسعه،

. نمایدپسران حائز اهمیت میيیهنیز همپارادر گروه دختران دانشجو

اريزسپاسگ
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Prediction of Addiction Potential in Youth According to Personality Trait

Mahdiyeh Adrom,1 Zahra Nikmanesh2

Bakground: The aim of this study was to predict the psychological tendency to drug abuse in youths according to their
personality characteristics.

Materials and Method: The research sample includes male and female students of Zahedan Medical Science University
with the average age of 19-24years. The proportional cluster random sampling was used for selection of participants.
The hypotheses were analyzed, using Pearson correlation method, regression analysis, one way ANOVA and t- test for
two independent groups.

Result: The results indicated positive relationships among addiction aptitude and personality characteristics. It also
was demonstrated that in the personality characteristics domain, determined 47% of the addiction aptitude.

Conclusion: It is necessary to focus training prevention and intervention on all students. [ZJRMS, 2012; 14(2): 101-
104]

Keywords: Drug abuse, personality characteristics, youths
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