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ي، فصلنامة علمي پژوهشي رفاه اجتماع

 29، شماره هفتمسال 

 
 

 عليرضا جزايري ،عباس پورشهباز

 
 

 ةكنند خطرزا و حفاظت شناخت ابعاد مزاجي و منشي هدف اين مطالعه هدف:
 است. پسر مصرف مواد مخدر در نوجوانان

سال در سه گروه  18تا  16نوجوان پسر  725شامل  مطالعه نمونه روش:
مصرف مواد مخدر  ةنوجواناني كه مواد مخدر مصرف نكردند، نوجواناني كه تجرب

كننده  و نوجوانان مصرف ،اما در يك سال گذشته مصرف نكرده بودند .را داشتند
 نامة پرسشو  (TCI)مزاج و منش  ةها از طريق فرم كوتاه سياه داده .مواد بود

 آوري شدند. اد مخدر جمعمصرف مو
 يها در مولفه مزاج ن گروهيب ،نجريت كلونيشخص يةبر اساس نظر ها: يافته

از  يو مشاركت و برخ يو همكار يخودگردان يمنش يها و در مولفه يينوجو
 دار است.  يها معن ها، تفاوت ن مولفهيهاي مربوط به ا ويژگي

در  يتيشخص ةكنند ظتحفا نتايج حاصل، عوامل خطرزا و يبرمبنا :نتايج
ن يشده و بر اساس ا ييدر نوجوانان پسر شناسا يآور مصرف مواد مخدر و تاب

، نوجوانان در معرض خطر يريشگيپ يها چوب برنامهتوان در چار يها م افتهي
 نمود. ييد مخدر را به موقع شناساامصرف و سوء مصرف مو

 
 وجوانانن مواد مخدر، منش، مصرف مزاج، ي،آور تاب كليد واژه:

 15/8/87تاريخ پذيرش:   15/3/87تاريخ دريافت: 

                                                           

 شگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، دكتر روانشناس باليني، عضو هيئت علمي دان

<apourshahbaz@yahoo.com> 

  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي عضو هيئت علميروانشناس باليني، دكتر 

آوري نوجوانان شهر  مزاج، منش و تاب
 مصرف مواد مخدرتهران در 
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 مقدمه

ها حاكي از آن است  وهششود. پژ اي بحراني در تحول آدمي محسوب مي نوجواني دوره
كنند.  كنندگان مواد مخدر، مصرف مواد را در نوجواني آغاز مي درصد مصرف 90كه بيش از

 تر و استفاده از مواد مخدر خطرناك تر، مستمرتر از طرفي شروع زودرس، خطر مصرف بيش
 .(Swadi, 1999: 209)دهد  را افزايش مي

گيري اوليه از مصرف مواد  پيش ةبينانه و اثربخش دربار ريزي دقيق، واقع به منظور برنامه
اين عوامل ممكن است در  .شناسايي شوند 1كننده حفاظت مخدر بايد عوامل خطرزا و

 در و كننده در نظر گرفته شوند هاي واسطه يا تعديلمصرف مواد مخدر به عنوان متغير
تفاوت باشند. ماز نظر ميزان اهميت و تاثيري كه دارند  توانند يهاي سني و جنسي م گروه

هايي كه دچار  كنند و آن ها در افرادي كه مواد مخدر مصرف مي آن چنين نقش و اهميت هم
 مصرف مواد مخدر هستند تفاوت دارد. سوء

 مطالعه( پيشينة 1

علل  ةشناسي دربار شناسي و زيست شناسي، روان هاي جامعه هاي مختلف در حوزه ريهنظ
هاي اخير شمار  ه شده است. در بررسيئمصرف مواد مخدر در نوجوانان ارا ةشروع و ادام
اي از عوامل خطرزاي خانوادگي، اجتماعي، فرهنگي و فردي مصرف مواد  قابل مالحظه

. بايد توجه داشت كه شناخت عوامل (Brown, et al., 2001)اند  مخدر مشخص شده
تواند به شناسايي  خطرزا حاكي از احتمال وقوع مشكلي به صورت بالقوه است و صرفاً مي

پذير به مصرف مواد مخدر و مشكالت متعاقب آن هستند كمك نمايد  نوجواناني كه آسيب
كنند و اغلب  رايط مختلف رشد ميبروز مشكل نيست. كودكان در ش ةكنند بيني و لزوماً پيش

                                                           
1. Risk & Protective Factors 
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شوند. اگر چه بسياري از  ها به بزرگساالن سالم و كارآمد مبدل مي با وجود اين تفاوت
در ها  آن هايي هستند كه به كنند امّا داراي ويژگي هاي خطرزا زندگي مي  نوجوانان در محيط

مواد مخدر را  كه مصرف ين در موارديچن كند. هم اجتناب از مصرف مواد مخدر كمك مي
شود. يكي از  يمصرف م ةاز ادام يريو جلوگ 1يآور ين عوامل منجر به تابكنند ا يتجربه م

 كننده و چگونگي تعامل گيري، شناسايي اين عوامل حفاظت پيش ةهاي فعلي در حوز تالش
هاي  دهد كه ويژگي ها نشان مي (. بررسيLeshner,1996زا است )ها با عوامل خطر آن

اي در شروع مصرف مواد  كننده نقش برجسته ساز و تعديل عنوان عوامل زمينهشخصيت به 
هاي مختلف يافت شده  كنند. اين ارتباط در بين سنين، جنسيت و فرهنگ مخدر ايفا مي

 (. Miles et al, 1999:57است )
ارتباط شخصيت و مصرف مواد مخدر را به  ةهاي موجود دربار ( بررسي1998كاكس )

كند كه  هاي شخصيتي را شناسايي مي كند. اولين رويكرد ويژگي م ميسه دسته تقسي
هاي شخصيتي  مصرف مواد مخدر هستند. دومين رويكرد تفاوت ةكنند بيني پيش

مورد مقايسه قرار  را كه مواد مخدر مصرف نكردند كنندگان مواد مخدر و افرادي مصرف
خدر را بر روي شخصيت تاثير حاد و مزمن مصرف مواد م ،دهد و سومين رويكرد مي

 (.Otter & Martin, 1996كند ) مطالعه مي
عوامل شخصيتي و مصرف مواد مخدر بر روي ساختار علّي  ةهاي اخير دربار بررسي

و  3خواهي و هيجان 2هاي مزاجي خصوصاً نوجويي تاكيد دارند. برخي مطالعات بر مولفه
تاكيد  4هاي منشي مانند خودگرداني هبا مولفها  ة آنبعضي ديگر بر نقش ابعاد مزاجي و رابط

 (.Wills, et al., 1988:378دارند )
هاي مبهم، پيچيده و جديد  ها به محرك خواهي نوجوانان ناشي از نياز آن حس هيجان

خواهي به طور گسترده در رابطه با مصرف مواد مخدر بررسي شده  است. از اين رو هيجان

                                                           
1. Resiliency 
2. Novelty Seeking 
3. Sensation Seeking  
4. Self Directedness 
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ن خواهي باال در نوجوانان و جوانان احتمال ها حاكي از آن است كه هيجا است. پژوهش
 (.Mathias, 1995,Kopstein, et al., .2001:195دهد ) مصرف اولية مواد مخدر را افزايش مي

 پروازي، تجارب هيجاني وي شخصيتي است كه با نوجويي، بلندخواهي ويژگ هيجان
دهد كه نوجويي  مطالعه بر روي حيوانات نشان مي هاي شديد هيجاني مربوط است. محرك

 (Mathias, 1995سازد ) موادمخدر سيستم پاداشي يكساني را در مغز فعال مي  و مصرف
(ONDCP) هاي ملي كنترل مواد دفتر سياست طبق گزارش پژوهشي

 2002در سال  1
خواهي گرفتند نسبت به  باالتر از ميانه در مقياس هيجان ةنوجوانان دبيرستاني كه نمر

بار  10تا  5تر مصرف حشيش و  بار بيش 4تا  3تر از ميانه قرار داشتند  نوجواناني كه پايين
خواهي باال گرايش  هيجان .تر مصرف مواد مخدر ديگر را در ماه گذشته گزارش كردند بيش

 دهد. نوجوانان در نگرش مثبت به مصرف موادمخدر را نيز افزايش مي
رواني  2)مدل هفت عاملي شخصيت خود ةچارچوب نظري در رهاي اخير كلونينج سال در

ارائه   Type II و Type I مصرف الكل را به صورت  سوء 3شناسي سنخ ـ زيستي شخصيت(،
سازمان پوياي سيستم  ،شخصيت يو ةديعقه ب .Basiaux, et al., 2001: 584)ست )ا كرده

 باشد. سازگاري منحصر به فرد او با محيط مي ةكنند رواني و جسمي در فرد است كه تعيين
شود. مزاج اساس زيستي شخصيت و  مي 5و منش 4شخصيت شامل مزاج ،از نظر ساختاري

چهار  (.Cloninger & Svrakic, 2000) را در بردارد هاي اجتماعي و فرهنگي آن منش جنبه
(، خشم 6گريزي پيوند نزديكي با چهار هيجان اصلي ترس )آسيب ،صفت مزاجي

منش، بر خالف مزاج كه  ( دارند.8لط )پشتكار( و تس7خواهي )نوجويي(، دلبستگي )پاداش

                                                           
1. Novelty Seeking 
2. Factor Model 
3. Typology 
4. Temperament 
5. Character 
6. Harm Avoidance 
7. Reward Dependance 
8. Persistance 
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ارثي است و تقريباً تحت تاثير يادگيري اجتماعي، فرهنگ و  تر كمرسد،  عمدتاً به ارث مي
زيستي  ـرويدادهاي تصادفي منحصر به فرد زندگي قراردارد. مدل هفت عاملي رواني 

اختار آن پرداخته دار به موضوع منش و س اي نظام شخصيت تنها مدلي است كه به گونه
، با رشد كامل خود، 2بخشي خود ، تعالي1جويي سه صفت خودگرداني، مشاركت .است

 هاي منشي ياد شده در جهت سازگاري هستند. كنند. ويژگي شخصيت بالنده را تعريف مي
سوءمصرف الكل هستند  ةكنند بيني ي را كه پيشهاي شخصيت ها تالش كردند مولفه نآ

شروع  گريزي پايين با آسيب نوجويي باال و ةاين اساس دو مولف شناسايي نمايند. بر
 .(Otter & Martin, 1996) ندا مصرف الكل مربوط زودرس سوء

 هاي سطح پايين مانند بيني سوء مصرف مواد بر مولفه پيش برخي از مطالعات نيز در
ي و عدم عدم بازداري رفتار ،خواهي، احترام به نفس پائين هيجان ةكنترل ضعيف تكان 

كلونينجر تركيب انحرافات شديد  ةبر اساس نظري .(Acton ,2002) تاكيد داشتند 3همنوايي
 در سه صفت شخصيتي با مصرف و سوءمصرف مواد مخدر ارتباط دارد. 

روي كودكان پنج ساله انجام شد و تا بزرگسالي ادامه يافت، نتايج  ردر تحقيقي كه ب
ارتباط  ،جويي هاي خلقي منفي و كناره عني حالتي "مزاج دشوار"حاكي از آن است كه 

كنند داراي منبع  قوي با سوءمصرف مواد در بزرگسالي دارد. نوجواناني كه مواد مصرف مي
هايي كه مواد مصرف  ي در مقايسه با آنتر كمبيروني هستند و اعتماد به نفس  4كنترل
 .(1378؛ به نقل از طارميان، 1991كنند دارند. )داناهو،  نمي

بيني مصرف مواد  مهم در پيش يگري و شرمساري به عنوان دو عامل خطرزا پرخاش
گر سازش اجتماعي ضعيف هستند و با عالئم  اند. اين دو عامل بيان مخدر شناسايي شده

باشند. در اين ميان ارتباط  متفاوت مي اند كامالً كه احساسات درونياضطراب و افسردگي 
وجود دارد در بين پسرها، رفتار پرخاشگرانه احتمال مصرف اي بين اين دو عامل  پيچيده

                                                           
1. Cooperatedness 
2. Self Transcendance  
3. Conformity  
4. Locus of Control 
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دهد. از طرفي تركيب شرمساري و پرخاشگري در نوجوانان پسر  مواد مخدر را كاهش مي
دهد  افزايش ميها  آن نسبت به پرخاشگري به تنهايي احتمال مصرف مواد مخدر را در

(Swadi, 1999:209.) 
هاي مختلف  هاي شخصيتي را كه در پژوهش خود ويژگي ة( در مطالع1996فرانسيس )

 19با اعتياد به الكل، ترياك و هرويين رابطه داشتند فهرست كرده است. بر اين اساس 
اعتياد به بين  ةمطالعه رابط 23و  1پريشي هاي روان بين اعتياد به مواد و ويژگي ةرابط ةمطالع

ا تغيير هاي جنسي اين الگو ر تفاوت .دهند را نشان مي 2رنجوري هاي روان مواد و ويژگي
ها نشان  شماري از بررسي از مردان بود. تر كمرنجوري در زنان  دهد امّا ميزان روان نمي
ش پروازي، پذيركوشي، بلند هاي شخصيتي سخت پايين در ويژگي ةدهد كه نمر مي

ي، اعتمادي، بدخلق هاي بي يري و نمرة باال در ويژگيپذ احساسات و اتكا به خود و جامعه
نوجواني رابطه  ةمخدر در دوران اولي اي بودن با شروع مصرف مواد اجتماعي و تكانهغير

 ةمخدر طي دورف سيگار، الكل، حشيش و ديگر مواد ميزان مصر ةكنند بيني دارند و پيش
شخصيت  ،( تاكيد دارند كه از نظر تحولي1981) گرسيك و همكاران باشند. دبيرستان مي

كنند با كساني كه دير مصرف مواد  رس مصرف مواد مخدر را آغاز ميزود طور بهافرادي كه 
 (.Swadi,1999:209كنند متفاوت است ) مخدر را شروع مي

دهد كه نوجويي باال و در بعضي اوقات  مطالعات زيادي روي بزرگساالن نشان مي
ي اين خواهي پايين با مصرف مواد رابطه دارند. مطالعات معدود گريزي باال و پاداش آسيب
هاي تجربي نشان داده است كه شخصيت  ها را در نوجوانان بررسي كردند. بررسي ويژگي
كلونينجر و همكاران  ةكودكي تا نوجواني و حتي بزرگسالي ثابت است. مطالع ةاز دور

شروع مصرف  ةكنند بيني گريزي پايين، پيش دهد كه نوجويي باال و آسيب ( نشان مي1998)
ديگري حاكي از آن است كه شيوع مصرف مواد  ةان است. مطالعمواد مخدر در نوجوان

تر است  خواهي پايين، بيش گريزي پايين و پاداش مخدر در نوجوانان با نوجويي باال، آسيب

                                                           
1. Psychotic Features  
2. Neurosis  
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(Petraitis, et al. 1995.) 

 روش( 2

 ( چارچوب مطالعه1-2

ن كشور و حاضر از نوع مطالعات پس رويدادي است. با توجه به ساختار سني جوا ةمطالع
گيري  هاي پيش پذيري نوجوانان به مصرف مواد مخدر و اهميتي كه تدوين برنامه آسيب

اند. در  ، در بررسي حاضر نوجوانان مورد مطالعه قرار گرفتهبراي اين قشر از جامعه دارد
هاي  كننده در حيطه عوامل خطرزا و حفاظت ،مصرف و سوء مصرف مواد مخدر ةزمين

هاي شخصيتي به عنوان  مولفه در اين مطالعه بر .ماعي دخالت دارندزيستي، رواني و اجت
 ساز تاكيد شده است. متغيرهاي زمينه

نوجواناني كه تا  الف(در اين بررسي سه گروه از نوجوانان مورد مطالعه قرار گرفتند: 
اك و يش، تري، حشيگار، مشروبات الكليمصرف مواد مخدر )س ةتجرب ،زمان مطالعه

مصرف مواد مخدر را طي زندگي  ةآور كه تجرب نوجوانان تاب ب( ؛نداشتندن( را ييهرو
 ج( ؛يك از مواد مخدر را مصرف نكرده بودند سال گذشته هيچ داشتند، امّا در طي يك

با  .حداقل يكي از مواد مخدر بودند ةكنند ناني كه در طي يك سال گذشته مصرفنوجوا
سال(، متغيرهاي جنسيت و  18تا  16سني ) انتخاب نمونه از يك جنسيت )پسر( و يك رده

در  يكاف ةنان از وجود نمونيسن كنترل شدند. با توجه به هدف مطالعه و حصول اطم
و  يقضاوت يريگ ي از نمونه به روش نمونهميدر حدود ن ،آور كننده و تاب ي مصرفها گروه

 نامه پرسشج ينتابر اساس و  دار انتخاب شد نظام يتصادف يريگ يگر به روش نمونهد يمين
  مطالعه قرار گرفتند. يها آموزان در گروه دانش ،مصرف مواد مخدر

 گيري ( روش نمونه2-2

سال ساكن شهر تهران بودند كه در سال سوم نظري  18تا  16آماري نوجوانان پسر  ةجامع
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آموزان از  آموز پسر بود. اين دانش دانش 780به تحصيل اشتغال داشتند. حجم نمونه شامل 
انتخاب شدند. در هر دبيرستان در  17و  16، 11، 9، 7، 5، 4، 2، 1هاي مناطق  دبيرستان

ت مدارس با استفاده از يريتوسط مدي )قضاوت يريگ آموز به روش نمونه دانش 20 حدود
كه  يآموزان دانش ،"در نوجوانان مصرف مواد مخدر يها م و نشانهيست عاليچك ل"

آموز به روش تصادفي  دانش 20شدند( و  يد معرفمشكوك به مصرف مواد مخدر بودن
ت مدرسه دانش آموزان يريكه ابتدا بر اساس نظر مد طوري بهدار انتخاب شدند.  نظام

 يتصادف يريگ يگر به روش نمونهآموزان د ين دانشمشكوك به مصرف انتخاب و سپس از ب
درصد  1/7) مهنا پرسش 55ها انتخاب شدند. در مجموع تعداد  يه نمونهدار بق نظام

آموزان(، ناقص  درصد دانش 1آموزان حين اجرا ) نشها( به داليل انصراف دا نامه پرسش
گويي تصادفي و مخدوش به سواالت  ها، پاسخ نامه پرسشدرصد سواالت  10بودن بيش از 

 يها يژگين ويپردازش شدند. ب نامه پرسش 725ها كنار گذاشته شدند و تعداد  نامه پرسش
كه از مطالعه كنار  يآموزان ين دانشچن ، هميو تصادف يآموزان نمونه قضاوت شدان يتيجمع

 ها معنادار نبودند. گذاشته شدند با گروه مورد مطالعه تفاوت
مواد مخدر، گروهي كه قبالً مواد  ةكنند س آزمون مجذور كاي بين گروه مصرفبر اسا

هاي جمعيتي شغل،  ويژگياز نظر  اند، نكردهمصرف  ي كهكردند و گروه مخدر مصرف مي
دار  ها معني سن و تحصيالت والدين، تعداد فرزندان، درآمد و محل سكونت خانواده تفاوت

هاي جمعيتي، تاثير  ويژگي ةهاي مورد بررسي دربار به دليل همتا بودن گروهاز اين رو  ،نبود
 خنثي شد.ها  آن هاي ناشي از هاي اصلي، كنترل و سوگيري ها بر مولفه احتمالي اين ويژگي

  ( ابزار3-2

مصرف مواد مخدر استفاده  نامه پرسشمزاج و منش و  ةاهيها از س داده يآور به منظور جمع
 شد.
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 (TCI) 1مزاج و منش ةفرم كوتاه سياه( 1-3-2

 ـهاي زيستي  سيستم  ة( و بر اساس نظري1993اين سياهه توسط كلونينجر و همكاران )
رد بايد عبارت است و ف 125مزاج و منش شامل  ةسياه رواني تهيه شده است. فرم كوتاه

 4مزاج و منش شامل  ةرا عالمت بزند. سياه "غلط"يا  "صحيح"در مقابل هر عبارت واژه 
، منش )خودگرداني ةمولف 3خواهي و پشتكار( و  گريزي، پاداش مولفه مزاجي )نوجويي، آسيب

 مقياس است. 25بخشي خود( و در مجموع  همكاري و تعالي
شخصيتي  نامة پرسشعنوان يك  هاي طراحي شده است تا بتواند ب اين سياهه به گونه

هاي منش  جامع براي جمعيت هنجار و ناهنجار كاربرد داشته باشد. با استفاده از مقياس
واع هاي مزاج براي تشخيص افتراقي ان هاي شخصيتي را تعيين و از مقياس توان اختالل مي

شناس،  نقل از كاوياني و حق به ،1993كلونينجرو همكاران، نمود )ها استفاده  اين اختالل
1379 .) 

الزم در شناسايي موارد اختالالت شخصيت در بيماران  ييمزاج و منش از روا ةسياه
 دهند كه هر خوشه  ها نشان مي رواني بستري و سرپايي برخوردار است. بررسي

ارتباط دارد  TCIاز ابعاد مزاج در ، با يكي DSMبندي  اختالالت شخصيت در نظام طبقه
(Cloninger & Svrakic, 2000هم .) هاي  رخ چنين با توجه به نيمTCI هاي باليني در  تفاوت

هاي اضطرابي، اختالالت خلقي و اختالالت مرتبط با خوردن و  نشانگان مرضي اختالل
از كاوياني  ، به نقل1994سوءمصرف دارويي قابل تشخيص هستند )كلونينجر و همكاران، 

 (.1379شناس،  و حق
هاي  راي مولفهمزاج و منش به روش بازآزمايي ب ةفرم كوتاه سياه اعتبارضريب 

، 95/0، همكاري 76/0، پشتكار 61/0خواهي  ، پاداش91/0گريزي  ، آسيب96/0نوجويي 
به دست آمده است )كاوياني و حق شناس،  88/0بخشي خود  ، و تعالي85/0خودگرداني 

1379.) 

                                                           
1. Temperament & Character Inventory Short Form 
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هاي اين سياهه به روش ضريب همساني دروني براي  اعتبار مقياس ،حاضر ةدر مطالع
، همكاري 61/0، پشتكار 65/0خواهي  ، پاداش68/0گريزي  ، آسيب74/0مقياس نوجويي 

 آمد. دست به 68/0بخشي خود  و تعالي 76/0، خود گرداني 79/0

 نامة مصرف مواد مخدر ( پرسش2-3-2

مقياس سيگار، مشروبات الكلي، حشيش، ترياك و  5سوال و  34شامل  نامه پرسشاين 
باشد. هر مقياس  ( مي1998سويم و همكاران ) نامة پرسشهرويين است و برگرفته شده از 

مصرف ماده مورد نظر در طول زندگي، سن اولين مصرف، ميزان  ةشامل سواالتي دربار
صرف، مشكالت ناشي سال گذشته، ميزان مصرف طي ماه گذشته، شدت م مصرف طي يك

قبلي  ةتجرب ةها سه مولف از مصرف و تمايل به مصرف در آينده است. بر اساس اين مقياس
 شوند. مصرف مواد مخدر، مصرف مواد مخدر و تمايل به مصرف مواد مخدر ارزيابي مي

به روش  نامه پرسشمختلف  يها ب اعتبار بخشيحاضر، ضرا ةمطالع يمقدمات يبررس در
 آمد. دست به 87/0تا  79/0ن يب ييبازآزما

 ها يافته( 3

دادند. از  درصد( تشكيل مي 4/61سال ) 17اكثريت نمونه مورد بررسي را نوجوانان پسر 
سال و اكثريت  59تا  40سني  ةآموزان در محدود اكثريت پدران دانش ،نظر ساختار خانواده
درصد(  9/72ها ) ادهسال قرار داشتند. اكثريت خانو 49تا  30سني  ةمادران در محدود

از نظر فرهنگي نيز اكثريت والدين تحصيالت راهنمايي و  .فرزند بودند 3تا  1داراي 
درصد( و اكثريت مادران  5/75از نظر اقتصادي اكثريت پدران شاغل ) متوسطه داشتند.

 تر كمهزار تومان و  200ها  درصد( بودند. متوسط درآمد اكثريت خانواده 6/76دار ) خانه
 درصد( سكونت داشتند. 76در منزل شخصي )ها  آن درصد( و اكثريت 64) بود
نفر( اگر چه در طي زندگي حداقل  80درصد نوجوانان ) 11از آن است كه  يج حاكينتا

امّا در طي يك سال گذشته مواد مخدر مصرف  ،يكي از مواد مخدر را مصرف كردند
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يك از مواد مخدر را مصرف  اكنون هيچنفر( ت 336درصد نوجوانان ) 46چنين  ند. هما هنكرد
نفر( در طي يك سال گذشته از مواد مخدر  309درصد نوجوانان ) 43ند. در مقابل ا هنكرد

 ند.ا هاستفاده كرد
تي در شروع و هاي شخصي ها و ويژگي شخص كردن نقش هر يك از مولفهبه منظور م

دار بودن  زمون معنيطرفه و براي آ از تحليل واريانس يك، مصرف مواد مخدر ةادام
نتايج تحليل در ها از روش مقايسه شفه استفاده شده است.  هاي هر يك از گروه تفاوت

 آمده است. 1جدول شمارة  به تفكيك درها  ها و ويژگي سطح مولفه

 نوجويي ( 1-3

 دار است )جدول ها در مولفه نوجويي معني بين گروه  ست كه تفاوتا نتايج حاكي از آن
مواد مخدر از نوجواناني كه قبالً مواد مخدر  ةكنند نوجويي نوجوانان مصرف(. 1شمارة 

چنين نوجويي  كردند و نوجواناني كه مواد مخدر مصرف نكردند باالتر است. هم مصرف مي
كردند از نوجواناني كه مواد مخدر مصرف نكردند  نوجواناني كه قبالً مواد مخدر مصرف مي

امّا  ،كند نظمي نيز اين قاعده صدق مي خواهي و بي هيجان هاي تر است. در زير مولفه بيش
تر از  كننده مواد مخدر بيش هاي مصرف دار در گروه معني طور بهاي بودن  ويژگي تكانه

و ويژگي ولخرجي در گروه  ؛نوجواناني است كه مواد مخدر مصرف نكردند
است كه مواد مخدر قبلي و نوجواناني  ةكنند هاي مصرف تر از گروه كنندگان بيش مصرف

 مصرف نكردند.

 گريزي  آسيب( 2-3

كردند و  گريزي نوجواناني كه قبالً مواد مخدر مصرف مي دهد اگر چه آسيب نتايج نشان مي
مواد  ةكنند تر از نوجوانان مصرف كنند تا حدي بيش نوجواناني كه مواد مخدر مصرف نمي

خجالت در برابر " ة. در زير مولفدار نيستند ها در حد معني امّا اين تفاوت ،مخدر است
كردند و نوجواناني كه مواد مخدر  مي  نوجواناني كه قبالً مواد مخدر مصرف "ها غريبه
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مخدر هستند.  مواد ةكنند دار باالتر از نوجوانان مصرف معني طور بهكنند  مصرف نمي
 "عيتترس از عدم قط"كنند در ويژگي  نمي مخدر مصرف  چنين نوجواناني كه مواد هم

 .مخدر هستند مواد ةكنند باالتر از نوجوانان مصرف

 خواهي پاداش( 3-3

خواهي  (. پاداش1شمارة  دار است )جدول خواهي معني پاداش ةها در مولف تفاوت بين گروه
دار باالتر از نوجوانان   معني طور بهكردند  نوجواناني كه قبالً مواد مخدر مصرف مي

نيز نوجواناني كه قبالً مواد مخدر  "دلبستگي" ةزير مولف مواد مخدر است. در ةكنند مصرف
 كنندگان مواد مخدر هستند. كردند باالتر از مصرف مصرف مي

 (.1 شمارة دار نيست )جدول ها در مولفه پشتكار معني تفاوت بين گروه پشتكار:
 

جي و هاي مزا ها و مولفه معيار و نتايج تحليل واريانس شاخص : ميانگين، انحراف1 جدول

 ها منشي در گروه

 ها ها و مولفه شاخص
 كنند مصرف نمي كردند قبالً مصرف مي كنندگان مصرف

F P 
 معيار انحراف ميانگين معيار انحراف ميانگين معيار انحراف ميانگين

 000/0 53/10 05/1 73/2 04/1 91/2 1 1/3 خواهي هيجان

 000/0 38/14 47/1 94/1 48/1 38/2 5/1 57/2 بودن اي تكانه

 000/0 57/18 42/1 06/2 49/1 1/2 53/1 74/2 يولخرج

 000/0 78/31 23/1 29/2 13/1 71/2 13/1 03/3 ينظم بي

 461/0 77/0 12/1 58/2 16/1 61/2 1/1 69/2 يو بدبين ينگران

 102/0 28/2 37/1 54/2 25/1 4/2 31/1 32/2 ترس از عدم قطعيت

 012/0 46/4 41/1 51/2 36/1 45/2 41/1 19/2 ها خجالتي بودن در برابر غريبه

 766/0 267/0 28/1 84/1 23/1 75/1 28/1 86/1 خستگي پذيري و ناتواني

 529/0 638/0 07/1 97/2 1/1 11/3 19/1 95/2 بودن احساساتي

 667/0 4/0 22/1 86/2 21/1 88/2 26/1 78/2 بودن اجتماعي

 156/0 86/1 13/1 5/2 16/1 58/2 15/1 35/2 بستگيدل
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 1ادامة جدول 

 000/0 57/8 31/1 63/2 33/1 3/2 26/1 22/2 يمسئوليت پذير

 000/0 96/10 3/1 94/2 45/1 71/2 33/1 45/2 يمند هدف

 119/0 13/2 43/1 11/3 44/1 95/2 32/1 89/2 ييجو چاره و يتمدير

 698/0 359/0 28/1 16/1 36/1 25/1 35/1 3/1 پذيرش خود

 000/0 76/8 21/1 13/2 19/1 53/1 25/1 88/1 يسازگار

 002/0 46/6 28/1 5/3 11/1 7/3 36/1 21/3 پذيرش جامعه

 085/0 46/2 21/1 13/3 25/1 3 32/1 91/2 همدلي

 000/0 61/8 12/1 07/3 06/1 05/3 11/1 72/2 بودن ياري دهنده

 000/0 06/11 46/1 08/3 41/1 1/3 51/1 55/2 يدلسوز

 000/0 98/11 11/1 58/3 04/1 63/3 12/1 19/3 يرحم دل

1از خود گذشتگي
 25/3 18/1 15/3 1/1 42/3 12/1 64/1 193/0 

2همانندسازي فرا فردي
 02/3 22/1 91/2 32/1 14/3 22/1 45/1 234/0 

 026/0 68/3 3/1 3/3 2/1 36/3 38/1 04/3 معنويت گرايي

 000/0 46/41 43/3 03/9 27/3 1/10 34/3 46/11 نوجويي

 285/0 25/1 44/3 49/9 27/3 21/9 35/3 07/9 آسيب گريزي

 165/0 8/1 13/2 33/8 19/2 58/8 39/2 09/8 پاداش خواهي

 52/0 654/0 32/1 97/2 48/1 98/2 35/1 86/2 پشتكار

 000/0 46/9 09/4 08/12 68/4 66/10 09/4 75/10 خود گرداني

 000/0 57/16 08/4 38/16 72/3 48/16 36/4 60/14 همكاري و مشاركت

 442/0 643/0 85/2 54/9 64/2 42/9 91/2 33/9 تعالي بخشي خود

 ودگردانيخ( 4-3

دار است. نوجواناني كه مواد مخدر مصرف  خودگرداني معني ةها در مولف بين گروه  تفاوت
كنندگان مواد مخدر و نوجواناني كه قبالً مواد  خودگرداني از مصرف ةكنند در مولف نمي

                                                           
1. Self Forgetful  
2. Transpersonal Identification 
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مندي و  هاي هدف ها در زير مولفه كردند باالتر هستند. بين گروه صرف ميمخدر م
به ترتيب نوجواناني  ،مندي كه در ويژگي هدف يطور به ،دار است ها معني سازگاري تفاوت

 ةكنند كنندگان قبلي مواد مخدر و نوجوانان مصرف كنند، مصرف كه مواد مخدر مصرف نمي
به ترتيب نوجواناني كه مواد مخدر مصرف  ،ازگاريس  مواد مخدر، باالتر و در ويژگي

كنندگان قبلي، باالتر هستند. در  مواد مخدر و مصرف ةكنند كنند، نوجوانان مصرف نمي
كنند مسئوليت پذيرتر از  پذيري، نوجواناني كه مواد مخدر مصرف نمي ويژگي مسئوليت

مواد مخدر هستند.  ةنندك مواد مخدر مصرف كردند و نوجوانان مصرف نوجواناني كه قبالً
كنند باالتر از نوجوانان  جويي نيز نوجواناني كه مواد مخدر مصرف نمي چاره در ويژگي

 (.1شمارة  مواد مخدر هستند )جدول ةكنند مصرف

 همكاري و مشاركت( 5-3

دار است. نوجواناني كه مواد مخدر  همكاري و مشاركت معني ةها در مولف تفاوت بين گروه
كنندگان  تر از مصرف كننده كردند همكاري ند و نوجواناني كه قبالً مصرف ميكن مصرف نمي

و  "رحمي دل" ،"دهندگي ياري" ،"پذيرش جامعه"هاي  مواد مخدر هستند. در زير مولفه
، نوجواناني كه مواد مخدر 1كند. امّا در ويژگي همدلي نيز اين قاعده صدق مي "دلسوزي"

 مواد دارند )جدول ةكنند بت به نوجوانان مصرفتري نس كنند همدلي بيش مصرف نمي
 (. 1شمارة 

  بخشي خود تعالي( 6-3

دار وجود ندارد، امّا در زير  بخشي خود تفاوت معني تعالي ةها در مولف اگر چه بين گروه
كردند و نوجواناني كه مواد  نوجواناني كه قبالً مواد مخدر مصرف مي ،گرايي معنويت ةمولف

مواد مخدر  ةكنند تري از نوجوانان مصرف هاي معنوي بيش ند گرايشكن مخدر مصرف نمي
 (.1شمارة  دارند )جدول

                                                           
1. empathy 
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ن نمودار يسه شده است. ايسه گروه با هم مقا يتيرخ شخص مين 1 شمارة در نمودار
در مصرف مواد مخدر، عدم مصرف مواد مخدر و  يو منش يگر نقش عوامل مزاج انينما

 مخدر است.در مقابل مصرف مواد  يآور تاب
 

 مواد مخدر، ةكنند مصرف يها ک گروهيبه تفك نوجوانان پسر يتيرخ شخص مي: ن1نمودار 

 كنند يكه مواد مخدر مصرف نم يآور و نوجوانان تاب

 
 
 
 
 

 
 
 

 گيري ( بحث و نتيجه4

 در برابر تجربة مصرف مواد مخدر كننده عوامل حفاظت( 1-4

ند نسبت به نوجواناني ا همخدر را مصرف نكرديك از مواد  كلي نوجواناني كه هيچ طور به
در مولفه مزاجي  ،مواد مخدر ةكنند كردند و نوجوانان مصرف كه قبالً مواد مخدر مصرف مي

تر  اي بودن و ولخرجي( پايين نظمي، تكانه خواهي، بي هاي آن )هيجان نوجويي و زير مولفه
ها و ترس   خجالت در برابر غريبههاي  گريزي و زير مولفه  آسيب ةچنين در مولف هستند. هم

هاي آن  منشي خودگرداني و زير مولفه  ةاز عدم قطعيت در حد متوسط قرار دارند. در مولف
چنين در  جويي( نيز باالتر هستند. هم پذيري و چاره مندي، سازگاري، مسئوليت )هدف
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بخ تعالي همكاري   گردانيخود  پشتكار  خواهي پاداش  گريزي آسيب نوجويي

 شي

 خود

كه مواد مخدر  نوجواناني

 كنند مي كه مواد مخدر مصرف نوجواناني كنند نمي مصرف

 تاب آور نوجوانان
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دگي، دهن هاي آن )پذيرش جامعه، ياري منشي مشاركت و همكاري و زير مولفه ةمولف
مواد مخدر هستند. اگر چه  ةكنند رحمي، دلسوزي و همدلي( باالتر از نوجوانان مصرف دل

كنندگان ندارند، امّا در زير مولفه گرايش  تعالي بخشي خود تفاوتي با مصرف ةدر مولف
هاي  ويژگي ،به بيان ديگر كنندة مواد مخدر باالتر هستند. فمعنوي از نوجوانان مصر

دارد، نوجويي  ين گروه از نوجوانان را از مصرف مواد مخدر مصون ميشناختي كه ا روان
 هاي معنوي است. گريزي متوسط، خودگرداني و مشاركت باال، و گرايش پايين، آسيب

 آوري مصرف مواد مخدر  و تاب ( عوامل خطرزاي شروع2-4

واد مخدر مواد مخدر را داشتند امّا در طي يك سال گذشته م ةنوجواناني كه تجرب ةمقايس
مواد مخدر و نوجواناني كه مواد مخدر مصرف  ةكنند مصرف نكردند با نوجوانان مصرف

شروع مصرف مواد مخدر و عوامل  ينكردند، امكان شناسايي عوامل خطرزا
 سازد. شوند، فراهم مي آوري نوجوانان مي اي را كه منجر به تاب كننده حفاظت

اي بودن،  نظمي و تكانه خواهي، بي يجانست كه نوجويي باال، ها نتايج حاكي از آن
جويي ضعيف از جمله عوامل  پذيري كم و چاره گرداني ضعيف، مسئوليت چنين خود هم

 مزاجي و منشي خطرزا شروع مصرف مواد مخدر هستند.
دارد و منجر  مي مصرف باز رغم مصرف مواد مخدر از ادامة عواملي كه نوجوانان را علي

خواهي باال و دلبستگي باال،  ند از مولفه مزاجي پاداشا وند عبارتش ميها  آن آوري به تاب
هاي آن  منشي همكاري و مشاركت و زير مولفه ةها، باال بودن مولف خجالت در برابر غريبه

 هاي معنوي.  دهندگي و دلسوزي( و گرايش رحمي، ياري )پذيرش جامعه، دل

 امل خطرزاي ادامة مصرف مواد مخدرعو( 3-4

سال گذشته مواد مخدر مصرف كردند با نوجواناني كه  جواناني كه طي يكنو ةمقايس
تجربه مصرف را داشتند، و نوجواناني كه تاكنون مواد مخدر مصرف نكردند، امكان 

 سازد. مصرف مواد مخدر را فراهم مي ةادام يشناسايي عوامل خطرزا
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هاي آن  ولفهمزاجي نوجويي و زير م ةمواد مخدر در مولف ةكنند نوجوانان مصرف
  ةچنين در زير مولف اي بودن و ولخرجي( باالتر هستند. هم نظمي، تكانه خواهي، بي )هيجان

تر هستند. اين نوجوانان نسبت  ها( پايين گريزي )خجالت در برابر افراد غريبه مزاجي آسيب
هاي آن  گرداني و زير مولفهكنند در مولفه خود مخدر مصرف نميبه نوجواناني كه مواد 

تر هستند و زير مولفه  پذيري( پايين جويي و مسئوليت ي، سازگاري، چارهمند )هدف
مصرف مواد مخدر را نيز داشتند  ةاين نوجوانان را از نوجواناني كه تجرب ،مندي پايين هدف

 سازد. متمايز مي
نقش  ة( دربار1987توسط كلونينجر و همكاران ) دست آمده بههاي  نتايج مذكور با يافته

مصرف مواد مخدر هماهنگي دارد. امّا بر  ةهاي مزاجي، نوجويي باال در شروع و ادام همولف
بيني مصرف مواد  اختصاصي در پيش طور بهگريزي پايين  آسيب ،اساس نتايج اين مطالعه

خواهي  از طرفي مولفة پاداشچون حشيش، ترياك و هرويين نقش دارد.  سنگين هم
آوري را افزايش دهد و نوجوانان را  تواند تاب نده ميكن عنوان يك عامل مزاجي حفاظت هب

هاي اين پژوهش با  آن باز دارد. از طرفي يافته ةرغم تجربه و مصرف مواد مخدر از ادام علي
شيوع مصرف مواد مخدر در نوجوانان  ة( دربارOtter & Martin, 1996نتايج اتر و مارتين )

 خواني دارد. خواهي پايين هم گريزي پايين و پاداش نوجويي باال، آسيببا 
دهد كه خودگرداني ضعيف به عنوان عامل منشي خطرزا در شروع  نتايج نشان مي

( Willsetal, 1998) ويندل و مصرف مواد مخدر نقش دارد. اين يافته با نتايج ويلز، كلري
هاي معنوي به عنوان  چنين مولفه منشي مشاركت و زير مولفه گرايش خواني دارد. هم هم
 آوري مصرف مواد مخدر اهميت بسزايي دارند. كننده در شروع و تاب وامل حفاظتع

هاي  كلي بين ويژگي طور بهدهد كه  مصرفي نشان مي ةها از نظر نوع ماد گروه ةمقايس
دار  هاي شخصيتي تفاوت معني سيگار و مشروبات الكلي در ويژگي ةكنند گروه مصرف

و  مشروبات الكلي ،مواد مخدر سبك )سيگاركنندگان  وجود ندارد. امّا گروه مصرف
ها با هم  ( و مصرف كنندگان مواد مخدر سنگين )ترياك و هرويين( در برخي مولفهحشيش

تر داشته  گريزي پايين مواد مخدر سنگين آسيب ةكنند كه گروه مصرف يطور به ؛تفاوت دارند
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 .كشند خجالت مي تر كمو در مقابل افراد غريبه 
مصرف مواد  ةناپذير است زيرا تجرب ز مصرف مواد مخدر اجتناباوليه ا پيشگيري

با  دهد. مصرف را افزايش مي ةقابل مالحظه تمايل به مصرف مجدد و ادام طور بهمخدر 
كه شروع مصرف مواد مخدر در اكثريت قريب به اتفاق افراد با مصرف يكي از  توجه به اين

يد پيشگيري اوليه از اين مواد آغاز شود. به با ،شود مواد سيگار يا مشروبات الكلي آغاز مي
شناسايي افراد در معرض خطر مصرف اين مواد، پيشگيري اوليه از  رغم رسد علي نظر مي
زيرا باور هنجار بودن مصرف سيگار يا مشروبات  ،كار چندان آساني نباشدها  آن مصرف

كار ها  آن طرز تلقي درگيرد و تغيير اين  تدريج شكل مي هالكلي در كودكان و نوجوانان ب
 آساني نيست.

ترين زمان شناسايي  رسد مناسب به نظر مي ،با توجه به سن شروع مصرف مواد مخدر
ترين  دبستان و مناسب ةافراد در معرض خطر مصرف سيگار و مشروبات الكلي در دور

 ةزمان شناسايي افراد در معرض خطر مواد مخدر سنگين )ترياك و هرويين( در دور
 مايي است.راهن

 ،افراد در معرض خطر مصرف مواد مخدر ةكنندهاي شخصيتي متمايز توجه به ويژگيبا 
 ةآموزان در معرض خطر مصرف مواد مخدر و در دور دبستان دانش ةتوان در دور مي

گروهي از  طور بهآموزان در معرض خطر مصرف مواد مخدر سنگين را  راهنمايي نيز دانش
 تي شناسايي كرد.شناخ طريق ابزارهاي روان

مصرف مواد  ةكنند به عنوان عوامل حفاظتهاي منشي  جا كه برخي از ويژگي آناز 
توان از طريق  مي ،آوري را در كودكان و نوجوانان افزايش دهند توانند تاب مخدر مي

 طور بهخواهي، همكاري و مشاركت اجتماعي را  هاي پاداش هاي پيشگيري ويژگي برنامه
رخ  عالوه بر مطالب مذكور، نيمداد.  ستقيم در كودكان و نوجوانان افزايش مستقيم يا غير م

كنند،  آور و نوجواناني كه مواد مخدر مصرف نمي كننده، تاب به دست آمده از افراد مصرف
كننده و  تواند متخصصين باليني را در شناسايي افراد در معرض خطر، عوامل حفاظت مي

 ياري نمايد.  بندي وضعيت نوجوانان پسر فرمول
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در مطالعه حاضر دانش آموزان نوجوان پسر در شهر تهران بررسي شدند. پيشنهاد 
آموز، نوجوانان  آموز و غير دانش شود مشابه اين مطالعه بر روي نوجوانان اعم از دانش مي

 هاي سني ديگر نيز انجام شود. دختر و گروه
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