پیش بینی گرایش به مصرف مواد مخذر از طریق صفات شخصیت و خودکارآمذی
در نوجوانان دختر
هزین ضفیغ خاًی*؛ وارضٌاسی ارضذ رٍاًطٌاسی بالیٌی وَدن ٍ ًَجَاى داًطگاُ ضْیذ بْطتی
دوتز فاطوِ بالزیاى؛ استادیار داًطىذُ ػلَم تزبیتی ٍ رٍاًطٌاسی داًطگاُ ضْیذ بْطتی
دوتز اهیذ ضىزی؛ استادیار داًطىذُ ػلَم تزبیتی ٍ رٍاًطٌاسی داًطگاُ ضْیذ بْطتی
همذهِ :دٍرُ ًَجَاًی بِ دلیل تغییزات سزیغ فیشیىی ،رٍاىضٌاختی ،اجتواػی ،فزٌّگی ٍ ضٌاختی با اًبَّی اس هطىالت
هغایز سالهتّ ،وزاُ است .در ٍالغ ،ایي دٍرُ رایجتزیي سهاى بزای ضزٍع رفتارّای پزخطز اس جولِ هصزف هَاد هخذر
است .بِ ًظز هی رسذ اس هیاى ػَاهل رٍاىضٌاختی ،دٍ ػاهل هْوی وِ رفتارّای پزخطز اس جولِ هصزف هَاد را پیص-
بیٌی هیوٌٌذ ،صفات ضخصیت ٍ خَدوارآهذی است .با استٌاد بِ ضَاّذ ،پضٍّص حاضز با ّذف بزرسی ًمص با اّویت
صفات ضخصیت ٍ خَدوارآهذی بِ هثابِ ػَاهل تأثیزگذار بز گزایص بِ هصزف هَاد هخذر در ًَجَاًاى هَرد هطالؼِ لزار
گزفتِ است.
رٍش :جْت بزرسی ٍ پیصبیٌی رابطِ بیي هتغیزّا اس رٍش تحمیك تَصیفی اس ًَع ّوبستگی استفادُ ضذ .جاهؼۀ
آهاری ضاهل ولیۀ داًصآهَساى دختز دبیزستاًی ضْز تْزاى است .در ایي پضٍّص ،ضزوتوٌٌذگاى در سِ هزحلِ ،با
استفادُ اس ٍاحذّای ًوًَِگیزی هٌاطك آهَسضی ،هذارط ٍ والط ٍ با رٍش ًوًَِگیزی چٌذ هزحلِ ای اًتخاب
ضذًذ.در هیاى آًْا ً 504فز دختز با (هیاًگیي سٌی  ٍ 11اًحزاف هؼیار  ،)1/01اس ّز ًاحیِ (ضوال ،جٌَب ،ضزق ،غزب
ٍ هزوش) ً 11فز ٍ اس ّز پایِ (اٍل ٍ دٍم ٍ سَم) ً 134فز بِ ػٌَاى افزاد ًوًَِ اًتخاب ضذًذ ٍ بِ پزسطٌاهِّای پٌج
ػاهلی صفات ضخصیت ،خَدوارآهذی ػوَهی ٍ همیاط آهادگی اػتیاد پاسخ دادًذ .در ًْایت جْت تجشیِ ٍ تحلیل دادُ
ّا اس رٍش آهاری ّوبستگی پیزسَى ٍ تحلیل رگزسیَى گام بِ گام استفادُ ضذ.
یافتِّاً :تایج ّوبستگی پیزسَى ًطاى داد هیاى خَدوارآهذی ٍ گزایص بِ هصزف هَاد هخذر رابطِ هٌفی هؼٌادار،
هیاى ابؼاد ضخصیت تَافكپذیزیٍ ،جذاىگزایی ٍ گزایص بِ هصزف هَاد هخذر رابطِ هٌفی هؼٌادار ٍ هیاى رٍاى-
رًجَرخَیی ،بزٍىگزایی ٍ گطَدگی ًسبت بِ تجزبِ ٍ گزایص بِ هصزف هَاد هخذر رابطِ هثبت هؼٌاداری ٍجَد دارد.
ّوچٌیي هیاى صفات ضخصیتی بزٍىگزایی ،تَافكپذیزیٍ ،جذاىگزایی،گطَدگی ًسبت بِ تجزبِ ٍ خَدوارآهذی رابطِ

هثبت هؼٌادار ٍ هیاى صفت رٍاىرًجَرخَیی ٍ خَدوارآهذی رابطِ هٌفی هؼٌاداری ٍجَد داردً .تایج تحلیل رگزسیَى
ًیش ًطاى داد وِ خَدوارآهذی ٍ صفات ضخصیتی رٍاىرًجَرخَیی ،تَافكپذیزیٍ ،جذاىگزایی ٍ گطَدگی ًسبت بِ
تجزبِ بِ ػٌَاى هتغیزّای پیصبیي ضزایط ٍرٍد بِ هؼادلِ ًْایی رگزسیَى بزای تَضیح گزایص بِ هصزف هَاد هخذر را
دارا بَدًذ.
بحث ٍ ًتیجِگیزی :خَدوارآهذی ٍ صفات ضخصیت در گزایص بِ هصزف هَاد هخذر در ًَجَاًاى ػَاهل هْوی بِ ضوار
هیرًٍذ .بِ هٌظَر تذٍیي بزًاهِّای پیطگیزی هؤثز ابتذا بایذ ػَاهل تأثیزگذار بز ایي پذیذُ هَرد هطالؼِ ٍ ضٌاخت لزار
گیزد .بِ طَر ولی آگاّی اس ػَاهل سهیٌِساس اس جولِ خَدوارآهذی ػوَهی ٍ صفات ضخصیت وِ افزاد را هستؼذ
گزایص بِ هَاد هخذر هیوٌذ بزای هَاجْۀ هَفمیتآهیش با اػتیاد ٍ پیطگیزی هَثز اهزی السم ٍ ضزٍری است .بٌابزایي،
افشایص خَدوارآهذی ٍ تَجِ بِ صفات ضخصیت در بزًاهِ ّای هذاخلِ ٍ پیطگیزی اس هصزف هَاد هخذر در ًَجَاًاى
بسیار ووهوٌٌذُ خَاّذ بَد.
ٍاصُ ّای ولیذی :گزایص بِ هصزف هَاد هخذر ،صفات ضخصیت ،خَدوارآهذی ًَ ،جَاًاى دختز.

