
مقاله پژوهشی

 ،١٣٩٢ ،۷۰-۵۷

هویتی،هايسبک،)بزرگپنج(شخصیتیصفاتمعنویت،نقشبررسی
غیرمعتادومعتادها يگروهدرعضویتبینیدر پیشآوريتابو

3ضدیانمعاآمنه،2بهرامیهادي،2کریمییوسف،1المدنیحسینیسیدعلی

12/2/91: پذیرش مقاله22/1/91:دریافت اصالحیه از نویسنده15/1/91:ارسال مقاله به نویسنده جهت اصالح12/11/90:دریافت مقاله

چکیده
افراددرمعنویتوآوريتابهویتی،هايسبکشخصیتی،صفاتتفاوت بینوجودزیاديهايپژوهش:زمینه و هدف

ومعتادها يگروهدرعضویتوموادمصرفبینیپیشدرمتغیرهاایناهمیتمیزانامااند؛دادهرا نشاندغیرمعتاومعتاد
وهویتی،هايسبک،)بزرگپنج(شخصیتیصفاتمعنویت،نقشبررسیهدفباپژوهش حاضر.استنامشخصغیرمعتاد

.استشدهانجامغیرمعتادومعتادجوانانونوجوانانتمییزدرآوريتاب
گیرينمونهروشبه)سال15- 25(غیرمعتاد شد نفر 60ونفر معتاد60مقطعی-مطالعه توصیفیایندر:هاروشومواد

هویتی،هايسبک،)NEO-FFI(شخصیتیصفاتهاينامهپرسشکنندگان،شرکتهمه. شدندانتخابدسترسدر
.شدمستقل استفادهtممیز و آزمون تحلیلروشازهادادهتحلیلوتجزیهجهت. نمودندتکمیلرامعنویتوآوريتاب

گرایی،برونجویی،توافقپذیري،مسئولیت(بینپیشمتغیر10پراش%5/63همزمان،روشبهممیزتحلیلدر:هایافته
گامبهگامروشدرو)آوريتابومعنویت،اجتنابی،/سردرگمهویتهنجاري،هویتاطالعاتی،هویترنجوري،روانگشودگی،

ازممیزتابعتنهابراي) اجتنابی/سردرگمهویتوپذیري،مسئولیتمعنویت،هنجاري،هویت(بینپیشمتغیر4پراش% 59
: عامل3دادنشانهمزمانروشدراستانداردضرایبمقایسه. شودمیتبیینغیرمعتادومعتادگروهدوبیناختالف
ضرایبگامبهگامروشدر. دارندها گروهبینیپیشدرراسهممعنویت، بیشترینیري وپذمسئولیتهنجاري،هویت

ها  گروهسهمبینیبیشتري در پیشاهمیتسردرگمهویتوپذیريمسئولیتمعنویت،هنجاري،متغیرهاي هویتاستاندارد
.اندشدهبنديطبقهدرستیبهافراداز% 85گامبهگامروشدرو% 7/86همزمان،روشدرکهدادنشاننتایج. داشتند
معنویتهویتی،هايسبکشخصیتی،هايمؤلفهطریقازتوانمیراغیرمعتادومعتادها يگروهدرعضویت:گیرينتیجه

گروهدرفردعضویتاحتمالپذیري،مسئولیتومعنویتهنجاري،هویتیسبکدرباالترنمرات. کردبینیپیشآوريتابو
.دهدمیافزایشرمعتاد راغی

معتادآوري،تابهویت،شخصیت،معنویت،:کلیديهايواژه

تهرانتحقیقاتوعلومواحداسالمی،آزاددانشگاهشناسی،رواندکترا گروهدانشجوي)مسئولنویسنده(-1
alihosseinialmadani@yahoo.com: ، پست الکترونیکی021-4865128: ، دورنگار021- 44865128تلفن 

تهرانتحقیقاتوعلومواحداسالمی،آزادشناسی، دانشگاهآموزشی روانگروهاستاد-2
رودهنواحداسالمی،آزاددانشگاهشناسی،رواندکترا، گروهدانشجوي-3

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
92

.1
2.

1.
7.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1392.12.1.7.1
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1667-fa.html


...و هویتی،هايسبک،)بزرگپنج(شخصیتیصفاتمعنویت،نقشبررسی58

1392، سال 1، شماره 12دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مقدمه
دورانبرشگرفیوعمیقتأثیرکهمعضالتییکی از

دورانتمامیاعتیاد. استاعتیاددارد،جوانیونوجوانی
تأثیرتحتنیزراجامعهوخانوادهودربرگرفتهرازندگی

بهکهاسترشديپدیدهیکموادرفمص. دهدمیقرار
افزایشجوانیاوایلتانوجوانیاوایلازخطیصورت

از% 16حدودکهدهندمینشانآمارها]. 1[ابدیمی
بینآنها% 28ودارندسنسال19ازکمترایرانمعتادین

بر اساس]. 2[آورندمیروياعتیادبهسالگی24تا20
موادکنندگانمصرفتعداد] 3[متحدمللسازمانگزارش

میلیون200دنیا،سراسردرساله44تا15جمعیتبین
تعداداینازکهباشدمیجمعیتکل% 5عبارتیبهیانفر
کنندهمصرفجمعیت،%4عبارتیبهیانفرمیلیون16

آگهیپیشموادمصرفسوءاختالل. هستندافیونیمواد
هاخانوادهبهراهنگفتینیدرماهايهزینهوداردنامطلوبی

. کندتحمیل میغیرمستقیمومستقیمصورتبهجامعهو
درمانازبعدماه6تاشدهدرمانافرادازنیمیحداقل
1برايمیزاناینوشوندمیمبتالبیمارياینبهدوباره
توجهلزومهایافتهاین]. 4[است% 75درمانازپسسال

راکنندهمحافظتوخطرواملعشناساییوپیشگیريبه
.کندمیدوچندان
جملهاززیاديعواملنتیجهموادمصرفسوءواعتیاد

]. 5[استشخصیتیوخانوادگی،اجتماعی،عوامل
درمهمینقشاستممکنکهاستعاملیشخصیت،

مصرفرفتارهايدرفردکردنمستعدوزمینهپیشایجاد
]Sher]6و Trullرایی، گبرونبعددر. باشدداشتهمواد

گراییبرونازمواد،مصرفمستعدافرادکهدریافتند
بعديتحقیقاتدریافته،اینبرغماما. برخوردارندپایینی

مصرفبامرتبطگراییبرونبااليمیزانکهشددادهنشان
نشانمطالعاتبرخی. است]8[موادمصرفو]7[الکل
سمتبهبیشترپایین،جوییقتوافدارايافرادکهاندداده

باافراد]. 6، 9[کنندمیپیداگرایشموادمصرف
بیشتر درگیررنجور،روانافرادوپایینپذیريمسئولیت
در. شوندمی]11- 13[موادمصرفمانندرفتارهایی

کهانددادهنشانتحقیقاتبرخیگشودگیمقیاس
.]9، 12[است موادمصرفبامرتبطباالگشودگی

Berzonsky]14[کهکردمعرفیراایدهاین
کهانداجتماعیشناختیراهبردهايهویتیهايسبک
. کنندمیاستفادهآنهاازهویتمسائلبامواجههدرافراد
سبک: کردمعرفیراشخصیاستداللسطحسهوي

سبک. اجتنابی/سردرگمسبکوهنجاري،سبکاطالعاتی،
وجستسمتبهنیرومندريگیجهتبامرتبطاطالعاتی

. استخودبامرتبطاطالعاتفعالارزیابیوپردازش،جو،
دربارهدیدگاهشانبهاطالعاتی نسبتسبکدارايافراد
. برندمیسؤالزیرراآنودارندتردیدآناعتباروخود

خواستاروخوددربارهجدیدمطالبیادگیريبهمندعالقه
بامواجههدر صورتهویتیساختاراصالحوارزیابی

سبک]. 15[اند ناهماهنگبازخوردهايواطالعات
جويوجستبهنسبتترضعیفگیريجهتباهنجاري،
بهنسبتنگرانیتوسطبیشترواستهمراهاطالعات
مشخصشانزندگیدرمهمافرادانتظاراتساختنبرآورده

بامقابلهوتغییربرابردرمقاومتباعثسبکاین. شودمی
چالشبهرافردهايارزشوباورهاکهشودمیاطالعاتی

خودهنجاريمقیاسدرباالنمراتدارايافراد. کشاندمی
ملیتوخانواده،مذهب،مانندجمعیاسنادهايقالبدررا

گیريجهتباافرادسرانجام،]. 16[کنند میتعریف
وخودهآیندبهاندکیتوجهاساساًاجتنابی/سردرگم
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59همکارانوالمدنیسیدعلی حسنی

1392، سال 1، شماره 12دوره م پزشکی رفسنجانمجله دانشگاه علو

دهند،مینشاناعمالشانمدتطوالنیپیامدهاي
بهتمایلوکنند،میاتخاذهیجانبرمبتنیتصمیمات

هنگامدر. دارندتصمیماتشانواعمالانداختنتعویق
توسطاساساًآنهارفتارکردن،عملوکردنانتخاب
ایندر. شودمیهدایتبیرونیفوريپیامدهايوتقاضاها
بیشدارند،مدتکوتاهاقداماتبهتمایلقعیتی،موشرایط

احساسدرمدت راطوالنیاصالحاتبخواهندکهایناز
].17[کنند ایجادخودهویت

گیريجهتکهانددادهنشانمطالعاتبرخی
مواد مصرفوالکلمصرفبامرتبطسردرگم/اجتنابی

]20[موادمصرفازبهبوديدردشواريو] 18- 19[
منفیطوربهاطالعاتیگیريجهتدیگر،طرفاز.است

مطالعاتهنجاريمقیاسدر.استموادمصرفبامرتبط
طوربهمقیاسایندرباالنمراتکهاستدادهنشان

].18- 19[است موادمصرفبامرتبطمعکوس
اخیراً]21[خطرزاعواملبرسنتیتمرکزرغمعلی
زندگیدرکنندهتمحافظومثبتعواملنقشازمحققان

آگاهجوانانونوجواناندرموادمصرفبرآنتأثیرو
باکنندهمحافظتعواملسمتبهتغییراین]. 22[اندشده
]. 23[استبودههمراهآوريتابحوزهدرتحقیقاترشد
بهبازگشتواسترسبرابردرمقاومتتواناییآوري،تاب

تعریفزاساسترعواملتجربهازپسطبیعیتعادل
بینشناختیروانمشکالتازآوريتاب]. 24[شودمی

در برابرراهاآنوکردهجلوگیريجوانانونوجوانان
نگهمصونزامشکلرویدادهايشناختیروانتأثیرات

بهآورتابافرادکهدهدمینشانشواهد]. 25[دارد می
موادمصرفمانندپرخطررفتارهايجذبکمترياحتمال

].26[شوندمی

زیستی،موجوديراانسانجهانیبهداشتسازمان
ازیکیرامعنویتوکردهتعریفمعنويواجتماعیروانی،

اغلبمعنویت. استگرفتهدر نظرانسانچهارگانهابعاد
کهشخصیاعمالوباورها«: گرددمیتعریفشکلبدین
»استجهاندربرترقدرتیکیاخداباارتباطازمتأثر

مذهبیتعالیمکنندهمنعکسمعنویتضرورتاً،]. 27[
].27[استمذاهبازبسیاريازمهمبخشیامانیست،
ازبسیاريدرموادمصرفاحتمالبامعنویتمنفیرابطه

بهکهنوجوانانی]. 28-30[استشدهدادهنشانتحقیقات
درواندبردهپیشانزندگیدرمذهبنقشاهمیت
کمترياحتمالازکنند،میشرکتمذهبیايهفعالیت
کشیدن،سیگارمانندپرخطررفتارهايبهورودجهت

]. 31[برخوردارندپرخطرجنسیروابطوالکل،مصرف
طوربهمعنویتسطحدبیرستانینوجواناندرهمچنین،

والکلی،مشروباتنوشیدنتنباکو،مصرفبامرتبطمنفی
بهاعتقاد«مثلاورهاییب]. 32[جوآناستماريمصرف

ماريوالکلمصرفکاهشباعث»والدینمذهب«و»خدا
بایدنیزنکتهاینبه]. 33[شود مینوجوانانبیندرجوآنا
نتیجهاینبهنیز] 34[تحقیقات برخیکهشوداشاره

موادمصرفبرابردرحمایتینقشیمعنویتکهاندرسیده
.ندارد
راماجمعیت کشورازباالییدرصدکهاینبهتوجهبا

آستانهدرنسلاینودهندمیتشکیلجوانانونوجوانان
...وازدواج،مختلف،مشاغلبهوروددانشگاه،بهورود
کیبالندگیورشدجهتسرمایهترینمهموباشندمی

عواملشناساییلزومشوند؛میمحسوبکشور
وقشراینرداعتیادکنندهبینیپیشوکنندهپیشگیري

پیشازبیشکشوراجتماعیوانسانیهايسرمایهحفظ
بینکهانددادهنشانزیاديمطالعات.گرددمیاحساس
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1392، سال 1، شماره 12دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

معنویتوآوريتابهویتی،هايسبکشخصیتی،صفات
وجودتفاوتکنندگانغیرمصرفوموادکنندگانمصرفدر

درمتغیرهااینازکدامهراهمیتمیزانامادارد؛
درمتغیرهااینتمامینقشوموادمصرفبینیشپی

غیرمعتادومعتادها يگروهدرعضویتبینیپیش
بررسیحاضر،پژوهشهدفبنابرایناست؛نامشخص

هايسبک،)بزرگپنج(شخصیتیصفاتمعنویت،نقش
ومعتادجوانانونوجوانانتمییزدرآوريتابوهویتی،

اینبهگوییپاسخهدفباپژوهشاین. استغیرمعتاد
را) غیرمعتادانومعتادان(گروهیعضویتآیاکهسؤال

جویی،توافق(شخصیتمتغیرهاياساسبرتوانمی
،)گشودگیوگرایی،برونرنجوري،روانپذیري،مسئولیت

،)سردرگم/اجتنابیهنجاري،اطالعاتی،(هویتیهايسبک
.شدانجامکرد،تبیینآوريتابومعنویت،

هاروشومواد
منظوربه. مقطعی است- از نوع توصیفیحاضرپژوهش

جمعیتبهمراجعهازپسمعتاد،هايآزمودنیانتخاب
سازمانبهمتعلقکهتهران،دردوبارهتولدخیریه

کمپاست،اسالمیجمهوريتوانبخشیوبهزیستی
قرارمحققاناختیاردرتهرانافسریهمنطقهدرتوسکا
گرفتهنظردرمعتادانبازپروريجهتکمپاین. گرفت
جهتترکوچککمپدوکمپ،ایندر. استشده

سال25(بزرگساالنو) سال25تا15(جوانانونوجوانان
سنیناهمیتبهتوجهبا. استیافتهاختصاص) باالبه

مسائلونوجواناندرفیزیولوژیکیتغییراتنوجوانی،
تحقیق به تعداد نمونهکهشدگرفتهتصمیمیابی،هویت

رضایتکسبازپس. شودانتخابگروهاینازنفر60
طوربهتحقیقاهدافها،آزمودنیوکمپمسئولین

بودنمحرمانهوشددادهشرحهاآزمودنیبرايمختصر
خود،نظراظهارطبقهانمونه. گردیدتضمینهاپاسخ

چهوافیونیچه(موادمصرفسابقهدو سالحداقل
.اندداشته) محرك

بهکهدسترسدرافرادازغیرمعتاد،افرادانتخابجهت
ازخارجهاينمونهازهمچنینوکردندمیمراجعهکمپ
اولگروههمانندگروهاینافرادتعداد. شداستفادهکمپ

هر دو گروه (جنس سن،متغیرهايلحاظازکهبودنفر60
گروه معتادینبااقتصاديوضعیتتحصیالت،،)مرد

گروه ساکندوافراداکثرچون. گردیدندسازيهمسان
اقتصادياجتماعی،وضعیتبنابراینبودند،افسریهمنطقه

شخصی،نظراظهارطبق.بودکسانیزیاديحدودتاهاآن
.نداشتندراايمادهنوعهیچمصرفسابقهافراداین

نئو لیعامپنجنامهپرسشازاطالعاتآوريجمعبراي
(NEO-FFI)کوتاهفرمنامهپرسشاین]. 35[استفاده شد

: 5کهاستماده60ازمتشکلوNEO-PI-Rنامهپرسش
،»رنجوريروان«،»جوییتوافق«،»پذیريمسئولیت«
سنجدمیرا»تجربهبهنسبتگشودگی«و،»گراییبرون«

Costa وMcCrae]35[رانامهپرسشایندرونیهمسانی
گزارش) رنجوريروان(86/0تا) جوییتوافق(68/0از

ایراندرراآزموناینهنجاریابی]Garusi]36. کردند
برايرا87/0تا56/0درونیهمسانیواستدادهانجام

بازآزماییضرایب. کردگزارشنامهپرسشاینهايمقیاس
]37[87/0تا79/0ازایرانیهاينمونهدرنامهپرسشاین

گزارش62/0تا56/0ازآزمونهمگرايرواییریبضو
].35[استشده

):ISI-6G(برزونسکیهویتیهايسبکنامهپرسش
]ISI-6G]19نامهپرسشازاستفادهباهویتیهايسبک

استعبارت40ازمتشکلنامهپرسشاین. شدسنجیده
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یکدرعبارتهرباراخودتوافقمیزانهاآزمودنیکه
نامهپرسشاین. کنندمیبیانلیکرتايدرجه5مقیاس
. کندمیگیرياندازهرابرزونسکیهویتهايسبک
سبک: ازعبارتند]38[برزونسکیهویتیهايسبک

. اجتنابی/سردرگمسبکوهنجاري،سبکاطالعاتی،
Whiteبرايراکرونباخآلفاي]19[همکارانو
بههنجاريوبی،اجتنا/سردرگماطالعاتی،هايمقیاس
ایران،در. آوردنددستبه64/0و،59/0،78/0ترتیب

Soltaniبرايراکرونباخآلفايضریب]39[همکارانو
بهاجتنابی/سردرگموهنجاري،اطالعاتی،هايسبک
93/0نامهپرسشکلبرايو80/0و،86/0،76/0ترتیب

.کردندگزارشرا
این :)2003(سونداوید-کانرآوريتابمقیاس

منابعمروربا]Davidson]40و Connorرانامهپرسش
. کردندتهیهآوريتابحوزه1979- 1991پژوهشی

آلفايروشازاستفادهبارانامهپرسشایناعتبارضریب
توسطایراندرمقیاساین. کردندگزارش93/0کرونباخ

Mohammadi]41[اساسبرواستشدههنجاریابی
برخوردارپژوهشبرايمناسبپایاییورواییازگزارش

صفربینلیکرتیمقیاسکیداراينامهپرسش. است
گذارينمره) درستهمیشه(پنجو) نادرستکامالً(

مقیاساجرايباتحقیقیدرMohammadi. شودمی
ها يگروهدرساله18- 25مرد718رويبرآوريتاب

کرونباخآلفايروشازستفادهاباکننده،مصرفوسالم
.]41[آورددستبهرا89/0بابرابراعتبارضریب

این):2009(دونینگوپارسیانمعنویتنامهپرسش

میزانهاآزمودنیواستعبارت29ازمتشکلنامهپرسش
ايدرجه4مقیاسیکدرعبارتهرباراخودتوافق

]Dunning]42وParsianنسرین. دارندمیابرازلیکرت
هايمقیاسخردهوآزمونکلبرايرادرونیهمسانی

هايفعالیتزندگی،درمعنويباورهاياهمیتخودآگاهی،
،94/0،91/0،91/0ترتیببهمعنوينیازهايومعنوي

بازآزماییروشازحاصلنتایج. کردندگزارش89/0و،80
راداريمعنیتفاوتهیچايهفته10فاصلهیکدرنیز
حاکیامراینکهنداد،نشاندومواولمرتبهنمراتبین

پژوهشدر. استمعنویتنامهپرسشمطلوبپایاییاز
ازمقیاس،خرده4جايبهدادندترجیحمحققانحاضر

ضریبپژوهشایندر. کننداستفادهکلیمقیاسیک
جهت .آمددستبه81/0آزمون کلبرايکرونباخآلفاي

آماري ها ي معتاد و غیر معتاد از روشبین گروهتمییز 
عنوان به≥05/0p. مستقل استفاده شدtتحلیل ممیز و 

.دار در نظر گرفته شدارتباط معنی

نتایج
یتهويهالفهؤعبارت بودند از مینبیشپیرهايمتغ

یتشخصيها، مولفه)و سردرگميهنجاری،اطالعات(
و یريپذیتلئومسیی،اگربرونی،گشودگی،آزردگروان(

و یانگینم1جدول . یتو معنويآور، تاب)ییجوتوافق
و يآورتابیت،شخصیت،هويهالفهؤمیارانحراف مع

. دهدیمغیرمعتاد نشانگروه معتاد و 2را در یتمعنو
مقایسهبراينیزمستقلها يگروهtآزمون چنینهم

شدهدرججدولدرغیرمعتادومعتادها يگروهتفاوت
.است
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یرمعتادگروه معتاد و غ2در یتو معنويآورتابیت،شخصیت،هويهامولفهیارو انحراف معیانگینم- 1جدول

)n=60(عادي)n=60(معتاد 
P-value

میانگین±معیارانحرافمیانگین±معیارانحرافمولفه متغیر

هویت

73/40001/0±67/3430/7±55/8هویت اطالعاتی

80/32001/0±13/2544/7±97/4هنجاريهویت

13/28001/0±57/3455/7±96/5هویت سردرگم

شخصیت

13/24001/0±93/2904/6±90/6آزردگیروان

47/31778/0±00/3171/9±31/8گشودگی

80/30125/0±63/2898/7±35/7گرایی برون

53/29001/0±13/2323/4±93/4پذیريمسئولیت

13/29001/0±83/2207/7±26/6جوییتوافق

53/73001/0±93/5440/13±52/16-آوريتاب

85001/0±97/6461/13±36/13-معنویت

دار در نظر گرفته شدمعنیp>05/0مستقل، tآزمون 

ییگراو برونیگشودگ، دو مؤلفه 1با توجه به جدول 
اما،ندارنديدو گروه معتاد و عادینبيداریتفاوت معن

دار یمعناز نظر آماريدو گروهینبیرهامتغیهبقتفاوت

به دو روش همزمان و کهیزممتحلیلیجخالصه نتا.است
.درج شده است2در جدول گردیدهگام انجام بهگام

گامبهگاموماندو روش همزبهیزممتحلیلیجخالصه نتا- 2جدول 

گامبهروش گامروش همزمانشاخص
741/1438/1مقدار ویژه

795/0768/0همبستگی متعارف

635/0590/0مجذور اتا
635/0410/0المبداي ویلکس

936/113365/103خی دو
104درجه آزادي
001/0001/0داريسطح معنی

-189/1-308/1ها براي معتادینمرکز واره نمره
308/1189/1ها براي غیرمعتادینمرکز واره نمره

%85%7/86بینی عضویت گروهیپیش
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دهد که در روش همزمان یمجذور اتا نشان ممقدار
یحکل توضیاز پراکندگ% 59گام بهو در روش گام5/63%

یگراز طرف د. استیشود که درصد قابل قبولیداده م
يبراییزتمیلکه تحدهد ینشان ميداریسطح معن

در هر دو يعادیایندر گروه معتادیتعضوینیبیشپ
به . )p=001/0(دار است نیگام معبهروش همزمان و گام

يداریمعنیصیقدرت تشخيدارایزتابع ممیگرعبارت د
روش همزمان، در. مالك استیردو سطح متغیکدر تفک

و در - 308/1برابر ینگروه معتاديها برامرکزواره نمره
در روش ینچنهم. به دست آمد308/1برابريگروه عاد

برابر ینگروه معتاديها براگام، مرکزواره نمرهبهگام

. به دست آمد189/1برابر يو در گروه عاد- 189/1
دو گروه برابر صفر است که ییزتمينقطه برش براینبنابرا

قدار میصفرد تابع تشخیکيدهد چنانچه براینشان م
بینی پیشيفرد عادیکدهد، آن فرد یجهمثبت نت

. شودیبینی مباشد آن فرد معتاد پیشیشود و اگر منفیم
دهد که در روش ینشان میگروهیتعضوینیبیشپ

از % 85گام در بهاز افراد و در روش گام% 7/86همزمان در
، 3جدول.اندشدهيبندطبقهیحافراد نمونه، در گروه صح

گام بهرا در روش گامیزثر در تابع ممؤمستقل میرهايمتغ
.دهدینشان م

گامبهبه روش گامییزتمیلوارد شده در مراحل تحلیرهايمتغ- 3جدول

متغیر وارد شدهمرحله
تعداد 
متغیر

المبداي 
-2Pدرجه آزادي 1درجه آزادي Fویلکس value

1641/0210/661118001/0معنویت1

2496/0358/592117001/0هویت بهنجار2

3429/0466/513116001/0پذیريمسئولیت3

4410/0336/414115001/0هویت سردرگم4

،ماندندیباقیلدر تحلیرمتغ4نهایتاًیهاولیرمتغ10از
وارد یلدر تحل4تا 1مراحل هر یک دریبکه به ترت

) p=001/0(به دست آمدهداريسطوح معنی. اندشده
یهمگیلوارد شده در تحلیرمتغ4از آن است که حاکی

دو روش يبرا. دارندیزدر تابع مميداریمعنیرتأث
به یراستاندارداستاندارد و غیبگام، ضرابههمزمان و گام

.اندآورده شده4در جدول يساختاریبهمراه ضرا
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گامبهبه دو روش همزمان و گاميساختاریبضراوغیراستاندارداستاندارد،یبضرا-4جدول

متغیر

گامبهروش گامروش همزمان

ضرایب 
استاندارد 

ضرایب 
غیراستاندارد 

ضرایب
ساختاري

ضرایب 
استاندارد 

ضرایب 
غیراستاندارد 

ضرایب 
ساختاري

359/0--292/0-003/0-027/0هویت اطالعاتی
714/0113/0463/0618/0098/0510/0هنجاريهویت

-398/0-041/0-276/0-362/0-042/0-285/0هویت سردرگم
-512/0---346/0053/0342/0آزردگیروان

243/0--029/0020/0-266/0گشودگی
236/0--108/0-016/0-120/0گرایی برون

559/0122/0533/0472/0103/0586/0پذیريمسئولیت
283/0--166/0025/0361/0جوییتوافق

332/0--275/0018/0472/0آوريتاب
393/0029/0568/0478/0035/0625/0معنویت

--922/6---094/9-)ثابت(

بحث
نتایج این پژوهش نشان داد که در تحلیل ممیز به روش 

بینمتغیر پیش10درصد پراش 5/63همزمان، 
جویی، برون گرایی، گشودگی، پذیري، توافقمسئولیت(

رنجوري، هویت اطالعاتی، هویت هنجاري، و هویت روان
و در روش ) اجتنابی، معنویت و تاب آوري/سردرگم

بین متغیر پیش4درصد پراش 59گام بهگام
پذیري اجتنابی، مسئولیت/هنجاري، هویت سردرگمهویت(

ع ممیز از اختالف بین دو گروه براي تنها تاب) ، و معنویت
بینی عضویت پیش. کندمعتاد و غیرمعتاد را تبیین می

درصد و در 7/86گروهی نشان داد که در روش همزمان، 
ها ي معتاد و درصد از افراد در گروه85گام بهروش گام

در مراحل . اند غیرمعتاد به درستی طبقه بندي شده
4متغیر اولیه، نهایتاً 10از گام بهتحلیل تمییز به روش گام

متغیر در تحلیل باقی ماندند که عبارتند از معنویت، هویت 
متغیر 4این . پذیري، و هویت سردرگمبهنجار، مسئولیت

با توجه . داري در تابع ممیز بودندهمگی داراي تأثیر معنی
سزایی در تمییز بین متغیر از نقش به4ها این به این یافته

مقایسه . عتاد و غیرمعتاد برخوردار بودندها ي مگروه
ضرایب استاندارد در روش همزمان نشان داد عواملی که 

ها  دارند به بینی و تبیین گروهبیشترین سهم را در پیش
پذیري، هویت هنجاري، مسؤلیت: ترتیب عبارتند از

آوري، آزردگی، هویت سردرگم، تابمعنویت، روان
در . رایی و هویت اطالعاتیگجویی، برونگشودگی، توافق

گام ضرایب استاندارد، اهمیت متغیرهاي بهروش گام
ها ، به ترتیب بینی گروهبین را، از نظر سهم در پیشپیش

پذیري و هویت سردرگم هنجاري، معنویت، مسؤلیتهویت
کند که براي سه متغیر اول از نظر اهمیت هر دو تعیین می
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مقایسه ضرایب استاندارد در با.روش با یکدیگر توافق دارند
ترین نقش را در گام، هویت بهنجار مهمبهروش گام

. ها ي معتاد و غیرمعتاد داردبینی عضویت در گروهپیش
افراد برخوردار از نمرات باال در این مقیاس، خود را در 
قالب اسنادهاي جمعی مانند مذهب، خانواده، و ملیت 

راد غیرمعتاد نسبت به بنابراین اف]. 16[کنند تعریف می
قوانین جامعه، خواست دیگران، هنجارهاي افراد صاحب 

هاي خانواده، و فرهنگ قدرت، تعالیم مذهب، درخواست
کنند انتظارات افراد مهم تر بوده و سعی میجامعه مطیع

با توجه به این که جامعه، . شان را برآورده سازنددر زندگی
نگرش مثبت به مصرف .. .افراد مهم در زندگی، خانواده، و

هنجاري نیز نسبت به مواد ندارند؛ افراد داراي هویت
یافته . انتظارات آنها همنوا بوده و آنها را خواهند پذیرفت

که عنوان ] 18-19[هاي این بخش با بسیاري از یافته ها 
هنجاري به طور معکوس مرتبط با مصرف دارند هویتمی

. مواد است همسوست
گام، پس از بهیب استاندارد به روش گامدر مقایسه ضرا

بینی هنجاري، معنویت بیشترین نقش را در پیشهویت
اهمیت . ي معتاد و غیرمعتاد داردهاعضویت در گروه

ي معتاد و غیرمعتاد با هامعنویت در تمییز بین گروه
این یافته، نتایج . همسوست] 28- 30[ها بسیاري از یافته

Miller که اذعان کرده بوند معنویت ]34[و همکاران
نقش حمایتی را در برابر سوء مصرف مواد ندارد را نقض 

معتقدند که نوجوانان ] 31[و همکاران Sinha. کندمی
دار به احتمال کمتري جذب رفتارهاي پرخطر مانند دین

تواند از میزان باورهاي مذهبی می. مصرف مواد می شوند
معتقدند ] 43[کاران و همTse]. 33[مصرف مواد بکاهد 

که معنویت معنابخش زندگی نوجوانان در شرایط دشوار 
معنویت با فراهم آوردن معنا، آسایش و . زندگی است

کننده در مصرف مواد نقشی پیشگیري] 44[آرامش درونی 
هاي با توجه به این که بحران هویت یکی از بحران. دارد

کننده رطرفتواند ب، معنویت می]45[دوران نوجوانی است 
این خالء در آنها و به وجودآورنده ارزش براي نوجوانان 

.باشد
بینی عضویت پذیري نیز نقش مهمی در پیشمسئولیت

هاي پژوهش در یافته. ي معتاد و غیرمعتاد داردهادر گروه
دارند افراد که عنوان می] 10- 11[هایی این قسمت با یافته

سمت مصرف مواد پذیري پایین بیشتر به با مسئولیت
پذیري باال کمتر افراد با مسئولیت. روند، همخوان استمی

افرادي که نسبت به ].46[گرایش به مصرف مواد دارند 
کنند سرنوشت خود، جامعه و دیگران احساس مسئولت می

همچنین . روندکمتر به دنبال رفتارهاي پرخطر می
وانی پذیري  تأکید فراهاي دینی نیز بر مسئولیتآموزه
بنابراین . کلکم راع و کلکم مسئوول عن رعیه: اندداشته

پذیري از داشتن نمره باال در صفت شخصیتی مسئولیت
با توجه به این که . کاهداحتمال گرایش به مصرف مواد می

اي از صفات زمینه را براي مصرف مواد فراهم مجموعه
ر ، بنابراین باید تمامی عوامل تأثیرگذار د]47[کنند می

.گرایش به مواد مدنظر قرار گیرد

یريگنتیجه
گیري توانیم نتیجهبا توجه به نتایج این پژوهش می

توان معتاد را میهاي معتاد و غیرکنیم که عضویت در گروه
هاي هویتی، معنویت هاي شخصیتی، سبکاز طریق مولفه

چه فرد از نمرات باالتري در هر. بینی کردآوري پیشو تاب
پذیري ویتی هنجاري، معنویت و مسئولیتسبک ه

معتاد برخوردار باشد احتمال عضویت وي در گروه غیر
.یابدافزایش می
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تشکر و قدردانی
از همکاري مسئوالن دانندنویسندگان بر خود الزم می

متعلق به سازمان بهزیستی (جمعیت خیریه تولد دوباره 

افسریه مسئولین کمپ توسکا در منطقه ،)جمهوري اسالمی
کننده در این تحقیق که وقت خود را در تهران، و افراد شرکت

.به عمل آورندرااختیار ما قرار دادند نهایت تشکر
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Predicting Membership in Addict & Non-Addict Groups

According to Spirituality, Personality Traits, Identity Styles,

and Resiliency
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Background and Objectives: Meny studies have shown that addicts and non-addicts are different in personality

traits, identity styles, resiliency and spirituality, but the role of each component in predicting addictive behavior

and discriminating between addict and non-addict groups is not clear. So, the purpose of the current research was

to identify the role of predictive factors according to spirituality, personality trails, identity stylfs and resiliency

in discriminating between addict and non-addict groups.

Material and Methods: In this causal – comparative study, 60 addict males (aged between 15-25 years old) and

60 non-addict males (15-25) were selected.by available sampling All the participants were evaluated by NEO-

FFI, ISI-6G, Resiliency scale, and Spirituality questionnaire. Data was analyzed by SPSS-18 software and

discrimination analysis method were used to analyze the deta.

Results: The results showed that 10 predictive variables accounted for 63.5 % of the variance between addict

and non-addict groups. In stepwise discriminatory model, most 3 important components in discriminating

between groups were: normative identity style, spirituality, and conscientiousness personality trait respectively.

Conclusion: The results indicated that personality traits, identity styles, resiliency, and spirituality can

discriminate between addict and non-addict groups. Higher scores in conscientiousness, spirituality, and

normative identity increase the possibility in predicting membership in non-addict groups.

Key words: Personality, Identity, Spirituality, Resiliency, Addicts.
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