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   :مقدمه
سوء مصرف مواد يكي از مشكالت بهداشتي، 
. اجتماعي و اقتصادي مهم در بسياري از كشورهاست

كه اعتياد به مواد مخدر چند  دهدتحقيقات نشان مي
وجهي يا چند عاملي است و عوامل مختلف رواني، 
 اجتماعي، فرهنگي و ژنتيكي در اين زمينه دخيل است

اعتياد نوعي آسيب اجتماعي است كه ريشه در ). 1(
محروميت هاي مزمن و طرد شدگي افراد و گروه هاي 

  هـب را زيادي هاي هزينه وخاص در جوامع مختلف دارد 

  
 داليـــل مختلفي بـــراي. )2،3( دــكن مي تحميل جوامع

برخي افراد براي . گرايش به مواد مخدر وجود دارد
پذيرفته شدن در جامعه به سمت مواد مي روند و برخي 
ديگر سعي مي كنند خود را رشد يافته تر و بزرگتر جلوه 

 مطالعه مورد هاي حوزه از يكياز اين رو  ).4( دهند
 نفوذ بر گذار تاثير عوامل بررسي اجتماعي يروانشناس
). 5( است همنوايي و اطاعت شامل كه است، اجتمايي
 معموالً و شود مي شامل را وسيعي نسبتاً حوزه همنوايي

  :چكيده
خطر  ويژگي هاي شخصيتي و همنوايي از عوامل روان شناختي مهم در گرايش به رفتارهاي پر :هدف و زمينه

ش اين پژوهش با هدف بررسي رابطه اعتيادپذيري با شخصيت، همنوايي و نق. دنشمار مي روه از جمله اعتياد ب
  .جنسيت در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهر كرمان انجام شده است

 شهر كرمان با 2 دانش آموز مقطع پيش دانشگاهي ناحيه 118تحليلي - در اين مطالعه توصيفي:روش بررسي
فرم  ( بزرگ شخصيتآزمون پنج عامل: شامل پژوهش هايابزار. روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند

داده ها به كمك ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چند متغيره .  و اعتياد پذيري بود72_ايي ال، همنو)كوتاه
  .ندمورد تحليل قرار گرفت tو آزمون 
همچنين اعتياد پذيري با ). P>01/0( بين همنوايي و اعتياد پذيري رابطه مثبت معنادار وجود داشت :يافته ها

دن و توافق دار و با ويژگي هاي شخصيتي وجداني بويمعنويژگي شخصيتي روان رنجوري رابطه مثبت و 
بين  نشان داد كه از لحاظ همنوايي در tنتايج تحليل ). P>01/0(دار وجود داشت گرايي رابطه منفي معني 

 ولي پسران بيش از دختران مستعد اعتيادپذيري هستند) P<05/0( دختران و پسران تفاوتي وجود ندارد

)05/0<P.(  
بنابراين .  افراد همنوا و افرادي كه از لحاظ شخصيتي آسيب پذيرند مستعد اعتياد مي باشند:نتيجه گيري

كيد أضروري است كه در برنامه هاي آموزشي، پيشگيري و درماني اعتياد بر اين ويژگي هاي روانشناختي ت
 .گردد

  
   .ويژگي هاي شخصيت همنوايي،پذيري، جنسيت،  اعتياد:واژه هاي كليدي



     صادق باران اوالدي و همكاران                                                     ، همنوايي و جنسيترابطه اعتياد پذيري با ويژگي هاي شخصيت
  

  34

 ).6( دارد اشاره گروهي نفوذ برابر در تسليم نوعي به
 اجتماع نفوذ و قدرت از اي جلوه همرنگي يا همنوايي

 فشارهاي به شدن تسليم به را آن توان مي و است
 در گروه سوي از مستقيمي تقاضاي كه وقتي گروهي
 تعريف باشد نشده ابراز گروه با فرد شدن همرنگ مورد
 يكي ،مؤثرند همنوايي بروز در زيادي عوامل ).7( كرد
 تحقيقات اكثر تقريباً .است جنسيت عوامل اين از

 هب دست مردان از بيش زنان كه دهد مي نشان محققين
 فرد بين شباهت هرچه همچنين ).8،9 (زنند مي همنوايي

  ). 10( دهد مي رخ بيشتر همنوايي باشد بيشتر گروه و
 از بيش وديـــخ ايـــه گروه در همنوايي

 ها پژوهش همچنين ).11( دهد مي رخ غريبه هاي گروه
 چهره و نزديك گروه با فرد ارتباط اگر كه دهدمي نشان
). 11،12( بود خواهد بيشتر همنوايي ميزان باشد، چهره به

 همنوايي هم شديد اضطراب داراي هاي آزمودني
   ).13( دهند مي نشان گروه با بيشتري

 كه تأثيري مبناي بر توان مي را فرد شخصيت
 ).14( كرد تعريف گذارد، مي جاي به ديگران بر فرد

 ،شخصيت به مربوط هاي بندي دسته مهمترين از يكي
 در را آن  Costaو McCrae كه ستا عاملي پنج مدل
 رنجور روان شامل اصلي عامل پنج يا بعد پنج امتداد
 وجداني و گرايي توافق بودن، باز برونگرايي، خويي،
 براي تمايل به خويي رنجور روان. كردند توصيف بودن
 كم خصومت، خودخوري، تنش، اضطراب، تجربة
 نپايي نفس عزت و افسردگي منطقي، غير تفكر رويي،

 هنرنمايي، كنجكاوي، به تمايل از است عبارت بودن باز
 و نوآوري و روشنفكري بودن، وجدان با خردورزي،

 مهرباني، ذشت،گ براي تمايل به گرايي توافق
 فرمانبرداري، همدلي، ورزي،اعتماد سخاوتمندي،

 وجدان با). 15( شودمي اطالق وفاداري و فداكاري
 كارآمدي، ماندهي،ساز به تمايل از است عبارت بودن
 گرايي، پيشرفت خويشتنداري، بودن، اعتماد قابليت
 .تعمق و گرايي منطق

  ژگي هاي شخصيتي از عوامل مهم سببوي
  

شناختي در گرايش به رفتارهاي پرخطر از جمله مصرف 
ايمن  سيگار، الكل، مواد مخدر و فعاليت هاي جنسي نا

راد سوء از ديدگاه روانشناختي اف ).16( بشمار مي روند
مصرف كننده مواد يك ويژگي شخصيتي آسيب پذير 

خصوصيات شخصيتي معتادان به مواد مخدر ). 11( دارند
صرفاً ناشي از مواد مخدر نيست بلكه معتادان، قبل از 
اعتياد داراي نارسايي هاي رواني و شخصيتي عديده اي 
بوده اند كه بعد از اعتياد به صورت مخرب تري ظاهر و 

 است، لذا مشكل معتادان تنها مواد مخدر تشديد شده
نيست، بلكه در اصل رابطه متقابل شخصيت او و اعتياد 

و ساختمان شخصيتي برخي از افراد ) 17( مطرح است
). 18( براي پذيرش اعتياد مساعدتر از ديگران است

نتايج پژوهش محققين نشان داد كه ميان عوامل 
ستقيم معني شخصيتي و گرايش به مصرف مواد ارتباط م

در يك مطالعه مشخص گرديد ). 19(دار وجود دارد 
 درصد داراي 9/14كه مصرف كنندگان ترياك 

 درصد 5/10 درصد داراي افسردگي، 6/11اضطراب، 
 1/10 درصد ضعف رواني و 1/10شخصيت اسكيزوئيد، 

همچنين در . درصد شخصيت ضد اجتمايي دارند
خصيتي مربوط معتادان به هروئين بيشترين نرخ ويژگي ش

و ضد ) %4/14(، افسردگي %)6/17(ب به اضطرا
 مقياساز سوي ديگر، . )20( مي باشد) %4/14 (اجتمايي
 ميان در افسردگي و اجتماعي ضد شخصيت باليني
 ساير به نسبت بيشتري فراواني از تزريقي ادانــــمعت

 و  Robertsتحقيق نتايج. )21( باشد مي برخوردار ها مقياس
 با اغلب مواد به وابستگي كه دهدمي نشان همكاران
 كه پژوهشي در .)22 (است همراه اضطرابي اختالالت
 عامل چهار. شد انجام همكاران و MaCdonald توسط

 و دوستان فشار و خطرناك شغل مواد، به دسترسي
 همچنين). 23( داشت دار يمعن رابطه اعتياد با همكاران،

Cirakoglu بين رابطه به خود مطالعه در همكاران و 
. )24( يافتند دست مخدر مواد به وگرايش خواهي هيجان
 افراد كه است داده نشان نيز ايران در شده انجام مطالعه
  ).25( دارند بااليي اعتياد به آمادگي خواه هيجان
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 هاي ويژگي بررسي هدف با پژوهشي در صالحي
 از پس عود بر تأثيرگذار و اعتياد مستعدكننده شخصيتي
 5 آزمون از گيريه بهر با را بستري معتاد 108 درمان،
 دو ،داد نشان نتايج قرارداد مطالعه مورد شخصيت عاملي
 شناسي وظيفه و باال رنجوري روان يعني شخصيتي ويژگي
 از بعد مكرر عودهاي و ابتالء در اهميتي با نقش پايين،
 اعتياد كه داد نشان پژوهشي نتيجه. )26( است داشته درمان

 ).27 (دارد مردان نسبت به تري پنهان كلش زنان در
 كه كند مي بيان همكاران و Weijers تحقيقات همچنين،

 معتاد زنان در ناسازگاري و خويي نجور روان سطح
  ).28( است پايين درآنها برونگرايي سطح و باالست

 بررسي در Nordvik و Kornor كه پژوهشي در
 نتيجه اين به دادند انجام مواد مصرف و شخصيتي عامل

 روان عامل در ترياك، به معتاد افراد كه رسيدند
 تجربه و برونگرايي عامل در و باال نمرات رنجورخويي

و  Terracciano). 29( گيرند مي پاييني نمرات پذيري
Costa عامل و دخانيات مصرف بين رابطه وجود به 

 با عامل بودن پايين و باال خويي رنجور روان شخصيتي
 تحقيق در  McCann ).30 (دارد اشاره بودن وجدان
 عامل و بودن وجدان با عامل بين منفي همبستگي به خود
در مطالعه اي  ).31 (برد پي مواد مصرف و پذيري تجربه

در ايران نيز به اين نتيجه رسيدند كه بين گرايش به 
مصرف مواد مخدر با ويژگي هاي شخصيتي روان 

ت معني دار وجود رنجور خويي و برونگرايي رابطه مثب
دارد و همچنين بين گرايش به مصرف مواد مخدر با 
وظيفه شناسي و سازگاري رابطه منفي معني دار وجود 

  ).32(دارد 
 اعتياد نوجوانان پيامدهاي با توجه به اينكه

و از سويي نوجوانان به دليل بلوغ ،  وخيمي در پي دارد
م وضعيت حساس رواني و جسمي و همنوايي بيشتر با ه

سن و ساالن در معرض خطر بيشتري براي كشيده شدن 
 لذا. به سمت رفتارهاي پرخطر از جمله اعتياد قرار دارند

 با پذيري اعتياد رابطه بررسي هدف با حاضر پژوهش
 روي بر جنسيتي نقش و همنوايي شخصيتي، خصوصيات

 انجام كرمان شهر دبيرستاني آموزان دانش از گروهي
   . است شده

  
 : رسيروش بر

 جامعه آماري ،اين پژوهش توصيفي تحليليدر 
 2شامل تمامي دانش آموزان پيش دانشگاهي ناحيه 

 مشغول 90-91كه در سال تحصيلي بودشهرستان كرمان 
براي تعيين حجم نمونه از فرمول . به تحصيل بودند

دانش آموزان به صورت خوشه اي . كوكران استفاده شد
ز بين نواحي چندگانه ي ا. چند مرحله اي انتخاب شدند

 به تصادف انتخاب شد و پس از 2شهر كرمان ناحيه ي 
  چند دبيرستان از2آن از بين مدارس دبيرستاني ناحيه ي 

 از مجدداً و انتخاب تصادفي كشي روش قرعه طريق
دبيرستان دخترانه و يك  يك روش همين طريق

  ه كلي ليست ازآن بعد .دبيرستان پسرانه انتخاب شد
و به صورت قرعه كشي  موزان دبيرستان تهيه شددانش آ

  دانش آموز دختر33 دانش آموز پسر و 85از بين آن ها 
  .  نفر انتخاب شدند118 جمعاً تعداد و

 منظور به پرسشنامه سه از پژوهش اين در

 پنج آزمون )الف: شد استفاده اطالعات آوري جمع
 سوالي 60 آزمون اين: كوتاه فرم شخصيت بزرگ عامل

 هايويژگي اساس بر McCare و Costa وسطت
از آزمودني خواسته . است شده تدوين بهنجار شخصيت

ميزان داشت  تا با توجه به دركي كه از خودش شد
موافقت يا مخالفت خود را بر روي مقياس پنج درجه اي 

كامالً = 5كامالً مخالف، =1(ليكرت مشخص كند 
ن رنجوري، نمرات باالتر نشان دهنده ي روا). موافق

 .برون گرايي تجربه پذيري و وجدان گرايي بيشتر است
 انيدانشجو يرو بر و ترجمه رانيا در آزمون نيا

 در را آن اعتبار شده انجام يبررس. است شده يابيهنجار
 ييروا. استكرده گزارش 79/0 تا 63/0 سال سه فاصله
 66/0 تا 45/0 نيب يهمبستگ روش از آزمون يمالك

 تا 56/0 بيضرا كرونباخ يآلفا از و كرده گزارش
   اين پايايي و روايي). 33( است شده كرده يانب 87/0
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 اثبات به نيز ديگري مختلف هاي پژوهش در آزمون
 ايران در آزمون اين پايايي مثال عنوان به است رسيده
 بودن باز گرايي، برون خويي، رنجور روان عوامل براي

 ،69/0 ،79/0 تيبتر به گرايي توافق و گرايي وجدان و
 دهنده نشان كه است شده گزارش 83/0 و 55/0 ،79/0

 روايي همگراي .باشد مي آن آماري مطلوب ثبات
 سؤالي 15آزمون نيز با پرسشنامه ي صفات شخصيتي 

رابطه معناداري داشته و مورد تأييد قرار گرفته است 
 55اين آزمون : 72-لا پرسشنامه همنوايي )ب ).35،34(

 كه مي تواند ميزان همنوايي را در زندگي سؤال دارد
سنجش همنوايي در اين . واقعي مورد سنجش قرار دهد

پرسشنامه همانند آزمايشگاه محدود به موقعيت ويژه اي 
نيست تا در ميزان تصميم پذيري يافته ها خللي وارد 

مقياس پاسخگويي گزينه پاسخ خنثي ندارد و . آورد
به ) يباً موافقم، كامالً موافقممخالفم، تقرمخالفم، تقريباً (

در پژوهش . پاسخ مخالف نمره صفر تعلق مي گيرد
 90/0حاضر اعتبار پرسشنامه به روش آلفاي كرونباخ

مقياس :  پرسشنامه اعتياد پذيري)ج .بدست آمده است
 در سال Butcher و weedآمادگي به اعتياد توسط 

ساخته شده است و تالش هايي در جهت تعيين  1992
اين . وايي آن در كشور ايران صورت گرفته استر

پرسشنامه مقياس ايراني آمادگي به اعتياد است كه با 
اجتماعي جامعه ايراني ساخته -توجه به شرايط رواني

اين پرسشنامه از دو عامل تشكيل شده است . شده است
.  ماده دروغ سنج مي باشد5 ماده به اضافه 36و داراي 

 روي يك پيوستار از نمره گذاري هر سؤال بر
جهت . مي باشد) كامالً موافقم (3تا ) كامالً مخالفم(صفر

محاسبه روايي اين مقياس از دو روش استفاده شده 
در روايي مالكي، پرسشنامه آمادگي به اعتياد دو . است

گروه معتاد و غير معتاد را به خوبي از يكديگر تميز داده  
  ته كردن آن با روايي سازه مقياس از طريق همبس. است

  

محاسبه شده ) SCL-25( ماده اي عالئم باليني 25مقياس 
پايايي مقياس با .  معني دار بود001/0كه در سطح  است

 محاسبه شده است كه 90/0استفاده از آلفاي كرونباخ 
  ).25( در حد مطلوب مي باشد

داده هاي بدست آمده با استفاده از نرم افزار 
SPSS ودن پيش فرض هاي نرمال و با توجه به فراهم ب

انس ها، به كمك آزمون هاي بودن و تساوي واري
ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چند گانه و آماري 
  . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتtآزمون 

  

  :يافته ها
افراد تحت مطالعه  خصوصيات فردي بررسي

 درصد 28 درصد دانش آموزان پسر و 72  كهنشان داد
 تا 16دانش آموزان در دامنه سني . ندآنان دختران بود

با . قرار داشتندسال  48/16 ± 61/0 سال با ميانگين17
توجه با اين كه دبيرستان هاي منتخب همه مدرسه دولتي 
بودند، اكثريت واحدهاي مورد پژوهش متعلق به طبقه 

  .اجتماعي اقتصادي متوسط بودند
نتايج تحليل همبستگي نشان داد ويژگي هاي 

 روان رنجوري داراي رابطه ي معنادار مثبت با وهمنوايي 
ويژگي هاي شخصيتي توافق پذيري و  اعتياد پذيري و

وجدان گرايي داراي رابطه ي منفي معنادار با اعتياد 
   .)1جدول شماره  (پذيري مي باشند

) 08/74 ± 72/23( همنوايي پسران ميانگين نمره
ز پسران بيش ا (بود) 72/64 ± 47/25(بيش از دختران 

ولي نتيجه ) دختران تمايل به همرنگي و همنوايي دارند
آزمون تي مستقل نشان داد كه اين تفاوت از نظر آماري 

از نظر ميزان اعتيادپذيري و . )<05/0P( دار نيستي معن
ريسك ابتالي به مصرف مواد، ميانگين نمره 

بيش از دختران ) 88/37 ± 41/12(اعتيادپذيري پسران 
 .)P>05/0(بود ) 72/32 ± 7/13(
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   همبستگي بين متغيرهاي اعتيادپذيري، همنوايي و ابعاد شخصيت: 1جدول شماره 
  وجداني بودن  توافق  بودن باز  برونگرايي  روان رنجوري  همنوايي  اعتياد پذيري  متغير

              1    اعتياد پذيري
r 52/0  

  همنوايي
p  0001/0<P  1          

  

r 26/0  35/0  
  روان رنجوري

p  0001/0<P  001/0<P  
1          

r 04/0  26/0-  29/0-  
  برونگرايي

p    001/0<P  01/0<P  
1        

      r 06/0-  011/0  138/0-  009/0-  1  بازبودن
r  37/0-  42/0-  24/0-  33/0  09/0  

  توافق
p 01/0<P  0002/0<P  0001/0<P  01/0<P    

1  
  

r 34/0-  35/0-  27/0-  36/0  04/0-  46/0  1  
  وجداني بودن

p 001/0<P  0001/0<P  0001/0<P      002/0<P    
  بر اساس ضريب همبستگي پيرسون ،=Pداريي سطح معن، r=ضريب همبستگي

  
  

  R مجذور،نتايج آزمون رگرسيون نشان مي دهد
و بعد از ورود  درصد 26براي همنوايي در اين مدل 
 و همراه شدن درصد 39توافق پذيري اين مقدار 

  افزايش  درصد 41 بودن با اين دو متغير به وجداني
به طور كلي سه متغير همنوايي، توافق پذيري و . مي يابد

يني اعتياد پذيري بوده و  بوجداني بودن قادر به پيش
 درصد واريانس مربوط به اعتياد پذيري در 41 جمعاً

جدول  (كنددانش آموزان مورد مطالعه را پيش بيني مي
 دليل قادر نبودن به انجام پيش ديگر متغيرها به. )2شماره 

 .بيني اعتياد پذيري از مدل رگرسيون خارج شدند
  
 
 

  در گام آخرمدل رگرسيون براي پيش بيني اعتياد پذيري  :2دول شماره ج

 

  :بحث
اين پژوهش با هدف بررسي نقش همنوايي، 

 در پيش بيني اعتياد پذيري انجام يتشخصيت و جنس
  انـنتيجه تحليل همبستگي نشان داد كه از مي. گرفته است

  
تياد مؤلفه هاي شخصيتي رابطه بين روان رنجوري و اع

  برخي محققين. باشددار مييپذيري مثبت معن
نيز معتقدند كه افراد روان رنجور بيشتر به سمت مصرف  

 داريي سطح معن (T) مقداره آزمون ضريب بتا انحراف استاندارد ضريب همبستگي  متغيرها

  همنوايي
  توافق پذيري
  وجداني بودن

249/0  
673/0-  
561/0-  

038/0  
226/0  
203/0  

472/0  
243/0-  
222/0-  

545/6  
982/0-  
768/2-  

01/0  
01/0  
01/0  



                  صادق باران اوالدي و همكاران                                    ، همنوايي و جنسيترابطه اعتياد پذيري با ويژگي هاي شخصيت
  

  38

مواد كشيده شده و امكان ابتالي اين دسته از افراد نسبت 
به تيپ شخصيتي مقابل شان يعني باثبات ها بيشتر است 

 نمره ، افرادي كه در روان رنجوري). 30-28 ،26(
د معموالً مضطرب، بيمناك و مستعد گيرنبااليي مي

  نگراني هستند و معموالً احساس غم تنهايي و طرد 
  كنند، اين افراد احتماالً داراي افكار غير منطقي مي
. باشند و قدرت كمتري در كنترل تكانه دارندمي

همچنين اين افراد درجه انطباق پذيري ضعيف تري با 
كه ) 34( دهندديگران و شرايط فشار رواني نشان مي

احتماالً اين ويژگي ها در افراد داراي خصيصه روان 
. رنجور خويي آنها را مستعد اعتياد پذيري مي نمايد

همچنين نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه اعتياد پذيري 
دار منفي يني بودن و توافق گرايي رابطه معنبا وجدا

اين يافته با يافته هاي برخي محققين هماهنگ . دارد
 چه هر كه معتقدند نيز محققان اين. )29-32، 26( است
 سازگاري و پذيري توافق و باشد شيفته خود كمتر فرد

 همچنين و دهد نشان خود از مسائل به نسبت بيشتري
 طور به منفي و مثبت چه را خود امور و كارها مسئوليت

 مواد مصرف سمت به كمتر نكند، انكار و پذيرفته كامل
 سمت به توافق خصيصه ارايد افراد. شود مي كشيده
 سوق رواني بيشتر سالمت و اجتماعي مثبت هاي جنبه
 هاي خواسته و هدف داراي وجداني افراد. كنند مي پيدا
 وجدان با واقع در). 35( اند شده تعيين پيش از و قوي

 مند وظيفه انضباط در توانمندي به شخص تمايل بودن
 با مقياس ناي در پايين نمرات و دهد مي نشان را بودن

 مصرف و مواد مصرف سوء چون پرخطر رفتارهاي

 بر يــگراي وافقـــت همچنين. است رتبطــم الكل
 در پايين نمرات. دارد تأكيد فردي بين هاي گرايش

 نتيجه در و شده منجر تكانشي خواهي هيجان به بعد اين

 پر ايـــرفتاره به نسبت ويژه آمادگي و پذيري آسيب
 يكي ).25( دهد مي يشافزا را مواد مصرف مانند خطر
 همنوايي كه داد نشان پژوهش اين هاي يافته از ديگر
 در زيادي عوامل. دارد پذيرياعتياد با نيرومندي رابطه
. است اضطراب عوامل اين از يكي موثرند همنوايي بروز
 گروه با بيشتري همنوايي شديد اضطراب داراي افراد

 دهد يم نشان ها پژوهش همچنين). 36( دهند مي نشان
 چهره به چهره و نزديك گروه با فرد ارتباط اگر كه

 تمايل. )11،12( بود خواهد بيشتر همنوايي ميزان باشد،
 آنان سوي از شدن پذيرفته و دوستان گروه در ماندن به

 براي گروه قواعد چراي و چون بي پذيرش نيازمند
 جمع يك در گرفتن قرار هنگام كه است افرادي
 بي تابع حقيقت در و كرده عمل فرادا ديگر از همنواتر
 به احتماالً. شوند مي گروه قوانين و احكام چراي و چون

 با شدن روبرو همگام در افراد شد مطرح كه داليلي
 شدن طرد ترس از ناشي اضطراب و گروه هاي خواسته

 و نيستند ديگران هاي خواسته رد به قادر گروه، سوي از
 خطر پر هاي رفتار انجام مستعد را افراد اين موضوع اين
 .نمايد مي گروه در

يافته هاي ديگر اين پژوهش نشان مي دهد كه 
كه . پذيري مي باشندمردان بيش از زنان مستعد اعتياد

 احتماال به اين دليل است كه مردان در اجتماع حضور پر
  هاي جديدتريتري دارند و به دنبال تجربهنگر

د انجام ـــر مستعد و اين عمل آنان را بيشتــ مي باشن
زرگر و از طرف ديگر . خطر مي نمايد هاي پررفتار

 اعتياد كه رسيد نتيجه اين به خود پژوهش در همكاران
  ).25( دارد مردان نسبت به تري پنهان شكل زنان در

عالوه بر اين نتايج، اين پژوهش نشان داد كه 
برونگرايي، توافق پذيري و وجداني بودن با همنوايي 

  دار وجود دارد كه اين يافته ها با يمعنرابطه منفي 
). 5( يافته هاي شمسايي و همكاران هماهنگ نيست

در پژوهش خود عنوان كردند كه رابطه اي بين ايشان 
عوامل شخصيتي و همنوايي وجود ندارد و اين عامل 

اما . ثير عوامل اجتماعي است تا شخصيتيأبيشتر تحت ت
ر آورد كه احتماالً به اين پژوهش نتايج متفاوتي را به با

همچنين . دليل وجود نمونه بزرگتر در اين پژوهش است
هاي فرهنگي در  اين امر ممكن است كه ناشي از تفاوت

نمونه هاي پژوهش باشد كه اين امر باعث شده نتيجه ي 
تحقيق از جامعه اي به جامعه ي ديگر متفاوت بوده و 

دين همچنين ممكن است ب. نتايج را غير همسان سازد
دليل باشد كه افراد وجداني در تصميم گيري منطقي 
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 عمل مي كنند و در روابط اجتماعي راسخ و قابل اعتمادند
رسد كه هر اندازه بيشتر از اين ، منطقي به نظر مي)35(

اما . ويژگي برخوردار باشند كمتر دست به همنوايي بزنند
در مورد توافق پذيري و برونگرايي، اين افراد به طور 
مخلصانه از بودن با ديگران لذت مي برند، اما با وجود اين 
ويژگي معموالً برنامه خود اصالحي براي خود دارند  و 
هنگامي كه شيوه خود را به ديگران اعمال مي كنند افرادي 

و به دليل وجود ) 35( مسلط و هل دهنده به نظر مي رسند
  .نداين ويژگي ها احتماالً كمتر دست به همنوايي مي زن

از ديگر نتايج پژوهش قابل پيش بيني بودن اعتياد 
  پذيري دانش آموزان با توجه به متغيرهاي همنوايي، 

  از اين ميان همنوايي . توافق پذيري و وجدان گرايي است
بيش ترين سهم را در زمينه ي احتمال ابتالي فرد به اعتياد 

در واقع مي توان اين چنين پيش بيني كرد كه افراد . دارد
  همنوا بيشتر از افراد غير همنوا به مصرف مواد رو 

پس از همنوايي ورود متغير توافق پذيري به . مي آورند
روي آوري افراد به اعتياد مدل پيش بيني كننده ي منفي 

پس از توافق پذيري نيز آخرين متغيري كه وارد . است
معادله مي شود وجدان گرايي است كه اين ويژگي 

 منفي پيش بيني كننده ي احتمال ابتال شخصيتي نيز به طور
در واقع مي توان اين طور . به مصرف مواد مخدر است

گفت كه دانش آموزاني كه توافق پذيرتر و وجدان گراتر 
از ديگر همساالن خود هستند احتمال روي آوردن شان به 

  .مصرف مواد كمتر از ديگر دانش آموزان است
فاوت در اين پژوهش بين جنست و همنوايي ت

ديگر معناداري مشاهده نگرديد كه اين يافته با يافته هاي 
 به نقل از شمسايي و همكاران هماهنگ استمطالعات 

 )8،9(هاي برخي ديگر از مطالعات  اما با يافته ،)5(
 كه رسيدند نتيجه اين به پژوهشگران اين. است هماهنگنا

 هاي يافته. زنند مي همنوايي به دست مردان از بيش زنان
 نقش الگوهاي تغيير دليل به احتماالً زمينه اين در متناقض

 و مردان نقش سنتي الگوهاي رفتن بين از با كه است زنانه
  .شوند مي كمرنگ ها تفاوت اين زنان،

  رينـمهمتعالوه بر كم بودن تعداد نمونه ها، شايد 

گروهي محدوديت هاي اين پژوهش، اجراي آن در ميان 
استفاده از فرم كوتاه براي و )  آموزاندانش (خاص

سنجش صفات شخصيت باشد كه تعميم پذيري آن را به 
همچنين . گروه هاي ديگر، با احتياط مواجه كرده استساير 

گروه ها هم از عدم يكسان بودن تعداد دختران و پسران در 
  .محدوديت هاي ديگر آن به حساب مي آيند

 هاي حاصل پيشنهاددر مجموع با توجه به يافته
  گردد در برنامه آموزشي سالمت روان كه براي مي

گردد مبحثي تحت عنوان  برگزار ميدانش آموزان
 هاي شخصيتي و پيامدهاي آن،آشنايي با عوامل يا تيپ

در نظر گرفته شود تا از اين نقش همنوايي و جنسيت 
شمردن پيامدهاي ناسازگارانه هر الگوي  طريق ضمن بر

 و آسيب پذيري بيشتر ، همنوايي بيش از حدشخصيتي
 و مصونيت نسبت به مصرف مواد از طريق جنس مونث

و بكارگيري راهبردهاي مقابله اي مؤثر تغييرات شخصيتي 
  .تأكيد شود

  
  :نتيجه گيري

بطور كلي همنوايي بيشتر، وجود برخي 
خصوصيات شخصيتي مانند وجدان گرايي و توافق 

 از گرايي اندك و روان رنجوري زياد و جنسيت مذكر
جمله عواملي بودند كه در اين پژوهش با استعداد 

بنابراين ضروري است . نداعتيادپذيري افراد رابطه داشت
كه در برنامه هاي آموزشي، پيشگيري و درماني اعتياد بر 
اين ويژگي هاي روانشناختي تأكيد گردد تا از اين 
رهگذر به غني سازي برنامه هاي پيشگيرانه و درماني 

هاي آسيب پذير جامعه بخصوص جوانان گروهاعتياد در 
  .و نوجوانان كمك شود

  
  :تشكر و قدرداني

دانند از در پايان پژوهشگران بر خود الزم مي
 خانم ها بهرامي مشاركت دانش آموزان و همكاري صميمانه

نژاد، قشقايي و خجسته و نيز مسئولين آموزش و پرورش 
  . كرمان تقدير به عمل آورند2ناحيه 
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Background and aims: Personality characteristics and conformity are the most important 
factors in the psychological predispositions to high-risk behaviors like addiction. This study was 
performed to study the relationship between addiction potentiality and personality, conformity, 
and gender among pre-university students in Kerman, Iran. 
Methods: In this descriptive–analytic study, 118 students were selected by cluster sampling in 
region 2, Kerman. Data were collected by the five big personality factors, Conformity 72-L, and 
addiction potentiality tests. Data were analyzed using the mean, standard deviation, Pearson 
correlation co-efficienct, multi regression, and t-test. 
Results: The findings showed a significant positive relationship between conformity and 
addiction potentiality (P<0.01). In addition, addiction potentiality had a significant positive 
correlation with neuroticism personality traits and a significant negative correlation with 
conscientiousness and agreeableness as personality characteristics (P<0.01). T-test analysis 
showed that there was no difference in terms of conformity among girls and boys (P<0.05), but 
boys were more prone to addiction potentiality than girls in a significant difference (P<0.05). 
Conclusion: Those who have high conformity and vulnerability in terms of their personality are 
prone to addiction. Therefore, it is necessary in educational, preventive and treatment programs 
of addiction to emphasize on these psychological characteristics. 
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