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Abstract 
The present study aimed to investigate the 

personality traits of student cigarette smoking 

Attending Universities in Tehran and compare it 

with the personality traits of the non - smoking 

group. This study was conducted on the one hand, 

a descriptive survey type to describe the profile of 

personality traits of boy student’s smokers )32 

Person) and on the other hand, with the aim of 

comparing it with the profile of normal students in 

the country, except for post-event research. To 

measure personality traits, the 16- factor (16PF) 

Cattell test and for analyzing and comparing 

features. Was used with descriptive statistics and 

t- test, is used. The findings of this study showed 

that there are significant differences between 16 

factors and personality traits in 12 factors among 

smokers and non- smoking students. These 

findings can indicate the role of personality traits 

in the tendency and prediction of these individuals 

for smoking. They can also be used for devising 

comprehensive prevention plans in addition to 

reducing damage and moving towards better living 

and increased empowerment.  

Keywords: Personality Profile, Personality Traits, 

University Students, Cigarette 

 چکیده
شخصیتی و گرایش  هایهدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی

منظور مطالعه بهبود. همچنین این  دخانیات دانشجویان به مصرف
ها انجام گرفت و با ترسیم تدوین برنامه پیشگیری در دانشگاه

کننده دخانیات شخصیتی دانشجویان مصرف هاینیمرخ ویژگی
 هایهای شهر تهران و مقایسه تحلیلی آن با ویژگیدانشگاه

کننده به تبیین ابعاد مختلف آن پرداخته شخصیتی گروه غیرمصرف
سو توصیفی از نوع پیمایشی برای کاز ی پژوهش حاضرشد. 

ننده کپسر مصرف شخصیتی دانشجویان هایترسیم نیمرخ ویژگی
دیگر، با هدف مقایسه آن با نیمرخ نفر( و ازسویی 32دخانیات )

رویدادی های پسپژوهش وکننده، جزدانشجویان گروه غیرمصرف
آزمون های شخصیتی از شود. برای سنجش ویژگیمحسوب می

ل و برای تحلیل و مقایسه با گروه کت (16PF)عاملی  16
گروهی تک tهای آمار توصیفی و آزمون کننده، شیوهمصرف

 عامل 12 در که داد نشان پژوهش هایاستفاده شده است. یافته
 دانشجویان پسر گروه دو بین شخصیتی هایویژگی و عامل 16 از

 کننده تفاوتغیرمصرف دانشجویان و قلیان و سیگار کنندهمصرف
 توانندیمسو از یک هایافته این .شودمی مشاهده معناداری

 گرفته نظر در دخانیات به گرایش در مهم هایبینپیش عنوانبه
 ریزیبرنامه ضمن توانمی اجرایی حوزه در دیگر،سویاز شوند و

 عالوه گروه، این در پیشگیرانه هایبرنامه انجام خصوص در جامع
 بیشتر توانمندسازی و بهتر بهزیستی جهت در ها،آسیب کاهش بر

 .گماشت همت آنان
های شخصیت، ویژگی ،شخصیتنیمرخ  :کلیدی هایواژه
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 مقدمه
ویژه یعنی منابع انسانی، به ؛های اصلی آن جامعهمرهون سرمایه ،در ابعاد مختلفتوسعه و پیشرفت هر جامعه 

بدون تردید آینده روشنی های جامعه در معرض آسیب و خطر باشد، جوانان و دانشجویان است. اگر این سرمایه
له و معضل گرایش جوانان أها، خطرها و تهدیدها، مستوان برای آن جامعه متصور شد. از جمله این آسیبرا نمی

ترین مشکالتی مربوط به سالمت چند عنوان یکی از بزرگبه ،سیگار مصرف است. 2و قلیان 1به مصرف سیگار
های جدی سالمت کنندهیکی از تهدید ،استعمال دخانیات(. 1394، احساندهه اخیر، مطرح گردیده است )بهرامی

تعداد افرادی  ،کشاند. سازمان جهانی بهداشتها نفر را در سطح جهان به کام مرگ میاست که ساالنه میلیون
میلیون  80 دهند، ساالنههای مرتبط با تنباکو جان خود را از دست میدر اثر ابتال به بیماری 2020را که تا سال 

تا  ،(. اگر روند فعلی مصرف سیگار ادامه یابد2013سازمان جهانی بهداشت، ) کندنفر برآورد میهزار  800و 
میلیارد دالر برای  150( و ساالنه بیش از 2013)بولیکی،  میلیون قربانی خواهد گرفت 10ساالنه  2030سال 

(. 2014، الکساندر، الکساندر، بدر و الرُسا) گرددمشکالت مرتبط با سالمت ناشی از مصرف سیگار هزینه می
ساز اعتیاد به زمینهنیز اندازد و های جسمی، سالمت روانی را نیز به مخاطره میعالوه بر زیان ،سیگار مصرف

 (.2000باشد )وایرلی، مواد افیونی و مخدر نیز می
 کیفیت هم که طوریهب ؛گذاردمی زندگی هدور سراسر در افراد سالمت بر منفی تأثیر مصرف سیگار،

 ،پنتو، کراز، راموس، راموس و المیدا (دهدمی کاهش چشمگیری طورهب را دافرا در زندگی به امید هم و زندگی

مختص ایران و چند بیشتر ای برای مصرف دخانیات است که الگوی ویژه مصرف قلیان،در کشور ما  (.2017
یابد که بدانیم در بسیاری موارد ممکن است افراد مصرف بیشتری می . این امر وقتی اهمیتباشدمیکشور عربی 

 ،نیز( 2018کیس، کرامر، کوپر، لوکاس و پرای )همچنین  حساب نیاورند.زا بهقلیان را در زمره رفتارهای آسیب
 ،میان در این. باشدمیهای تنباکو کننده مصرف انواع دیگر فرآوردهبینیاند که مصرف قلیان پیشنشان داده

 ماجراجویی، اجتماعی، مشکالت از روانی ناشی هایبحران هویت، بحران دلیلبه نوجوانان و جوانان گروه

گیرند )آدامز و می قرار دخانیات از استفاده معرض در های اجتماعیگروه سایر از بیش طلبی،تنوع و جوییلذت
ویژه در میزان مصرف مواد در بین جوامع مختلف بهدهند که آمارها نشان می ،دیگرسوی(. از2013 همکاران،

( و 2013پزشکی آمریکا، )انجمن روان های اخیر افزایش چشمگیری داشته استمیان دانشجویان در دهه
بنوک، بوردچارد و دهند )استعمال قرار میای است که جوانان مورد سوءطور مشخص اولین مادهنیکوتین، به

دلنوو، ) دانندجوانا میمتخصصان، نیکوتین را اعتیادآورتر از هروئین، کوکائین و ماری( همچنین 2013، هوتون
های شخصیتی و مصرف های بسیاری ارتباط معناداری بین ویژگی(. پژوهش2011، باورماندرسکی و هیوان

ها، به بررسی این پژوهش بیشتر(. 2012همکاران،  ؛ مالمبرگ و2013و همکاران،  هیکز)اند مخدر یافتهمواد
)کندلر و  اجتماعی و نظایر آنرفتارهای ضد های شخصیتی نظیر تکانشگری، کنجکاوی، انزواطلبی،ویژگی

                                                           
1. cigarettes  

2. hookah 
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گرچه اغلب افراد  (.2013، لکنر، اونتراینر و نیوبایراند )مخدر پرداختهدر رابطه با مصرف مواد  (2012همکاران، 
؛ مالمبرگ و همکاران، 2005هور و هامود، ) نمایندرا تجربه می وابسته به مواد، ابتدا مصرف دخانیات و بعضاً الکل

( 2001)هانت،  شودبرده می عنوان دروازه مصرف و اعتیاد به دیگر مخدرها ناماز دخانیات به ،( و در واقع2012

های اندک پژوهش کتل (16PF)عاملی  16آزمون اساس های شخصیتی برف دخانیات و ویژگیدر حوزه مصر
های در معرض خطر با ساز جامعه و از گروهبها و آیندهعنوان سرمایه گرانویژه در میان دانشجویان بهو به

مختلف  الگوهای مصرفی، وادم تنوع وجود در کشور ما گزارش شده است. بینی و پیشگیری، کمتراهداف پیش
 را هپدید مبارزه با این در معرض خطر،در افراد مبتال و  فرهنگی و اجتماعی شرایط متفاوت اقتصادی، مصرف،

ها گرایش آنوی الگ و افرادهای شخصیتی و ویژگی تاشناخت خصوصی ساخته است. روههایی روببا دشواری
فرهنگی جامعه و  های آموزشیلویتوریزی در جهت تعیین او برنامه تواند برای شناختیم ،به سیگار و قلیان

 .اشدب نقش اساسی داشتههای آموزشی و دانشگاهی و محیط

الزم است  ،خصوص دانشجویانسازی جوانان بهمصرف و آگاههای پیشگیری از سوءوجود برنامه ،بنابراین
ریزی و اقدام شود. پژوهش برنامه عملیاتیصورت علمی و سوز جامعه بهبرای کنترل این آفت و بالی خانمان

 مقایسه و دخانیات کنندهمصرف دانشجویان شخصیتی هایویژگی خنیمر ترسیم با هدف بررسی و ،حاضر
 تردقیق و جامع ریزیبرنامه ضمن آن از نتایج استفاده انجام شد تا با غیرسیگاری دانشجویان گروه با آن تحلیلی

فردی  و اجتماعی ها و عوارضکاهش آسیب بر در این گروه، عالوه پیشگیرانه هایبرنامه انجام در خصوص
آوری و توانمندسازی آنان در جهت توجه ویژه به این قشر و بهزیستی و شکوفایی هرچه بیشتر و تاب مصرف،

 همت گماشت.
ای از صفات مختلف است، در دیدگاه معاصر دو مجموعه هنتیج ،این نظریه که شخصیت و رفتار انسان

پردازی با روش و بینشی کلینیکی به نظریه یگروهاند. ل شده و آن را توسعه دادهگروه برای آن اهمیت قائ
های آزمایشی و آماری )مثل تحلیل عوامل( را اساس دستیابی به پرداخته و گروه دیگر که روش 1درباره صفت

است که از طریق  2پرداز در زمینه تئوری صفات، ریموند کتلترین نظریهاند. برجستهتئوری صفات دانسته
داند که از مشاهده رفتار می 3صفت را یک ساختار روانی ،یافته است. کتله صفات دستهای آماری بروش

 (.1387 و رابرتس، فیست ،ول نظم و تداوم رفتار است )فیستؤشود و مسخاص انسان حاصل می
 بررسی و به نظریه کتل،طبق تر شدن موضوع روشنبررسی جامع و منظور پژوهش حاضر به بنابراین،

های نیمرخ ویژگیو مقایسه تحلیلی آن با کننده دخانیات شخصیتی دانشجویان مصرفهای ویژگیرخ ترسیم نیم
 های ذیلپرسشگویی به و برای نیل به این هدف در صدد پاسخپرداخته کننده مصرفگروه غیرشخصیتی 

 :برآمده است

 کننده دخانیات چگونه است؟مصرف پسر شخصیتی دانشجویانهای ویژگیرخ نیم -

                                                           
1. trait 

2. Cattell, R. B. 

3. mental stracture 
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های نیمرخ ویژگیکننده دخانیات در مقایسه با شخصیتی دانشجویان مصرف هایویژگی رخنیم -
 گردد؟چگونه ترسیم و تحلیل می کنندهمصرفگروه غیرگروه شخصیتی 

 روش

 پژوهش اجرا روش و نمونه ،یآمار جامعه
 پسر دانشجویانرخ شخصیتی است که به ترسیم نیمپیمایشی از نوع سو توصیفی یک از پژوهش حاضر

گروه رخ دانشجویان منظور مقایسه این نیمرخ با نیمبه ،دیگرازسوییپردازد و کننده دخانیات میمصرف
جامعه آماری  د.وشمیمحسوب ای( ی مقایسه)علّ رویدادیپس هایپژوهش ورا دارد، جزکننده غیرمصرف

با توجه به باشد. های شهر تهران میدانشگاه کننده سیگار و قلیانکلیه دانشجویان پسر مصرفپژوهش شامل 
نفر از دانشجویان  54تعداد در دسترس هدفمند و  گیریشناسی پژوهش حاضر با روش نمونهماهیت روش

های شهر تهران در دانشگاه 1395-96کننده سیگار و قلیان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی داوطلب مصرف
 چهاگانه معیارهایها و رعایت اخالق پژوهشی و واجد انسانی در پژوهشمطابق با کدهای حفاظت آزمودنی 

کاردانی،  مقاطع از یکی سال، تحصیل در 40 حداکثر و 18 قلیان، حداقل یا به سیگار گرایش) پژوهش به ورود
پژوهش و انصراف از ادامه  در شرکت مندی و رضایتو تمایل و عالقه دکتری یا و ارشد کارشناسی کارشناسی،

مانند اطراف بوفه و حیاط ) مراجعه به محیط دانشگاه و موقعیت احتمالی و فضای استعمال دخانیات ، باکار(
( که در حال مصرف سیگار بودند، با رعایت حفظ حریم شخصی و توضیح موضوع و هدف هامانند اینخلوت و 
ف و مجازات برای استعمال دلیل تخله)ب بودن روند انجام کارو ابراز تمایل و توافق براساس محرمانه پژوهش

صورت انفرادی توزیع و همگام با نظارت در پاسخ و پرسشنامه بهانتخاب ( نامه انضباطیدخانیات براساس آیین
آوری و بررسی محتوایی و تدقیق در االت آنان انجام گرفت و پس از جمعؤو تکمیل آن و رفع اشکاالت و س

 قبول انتخاب و مورد بررسی و تحلیل نهایی قرار گرفت.مورد پرسشنامه کامل و قابل 32شده  ارائههای پاسخ
 و رسمی معرفی با پژوهش، هایمحدودیت به عنایت با و( گیرینمونه روش)پیشین  توضیحات به نظر

 فنون و علوم پور،شمسی امیرکبیر، مدرس، تربیت تهران، شهر هایدانشگاه به پرسشنامه توزیع برای هماهنگی
 و اطالعات ماندنمحرمانه پژوهش، هدف توضیح با و مراجعه شریف صنعتی و شریعتی ایحرفه -فنی دریایی،
( قلیان و سیگار کنندهمصرف) داوطلب دانشجویان از نفر 54 بین هاپرسشنامه داوطلبان، برای تحلیلی نتایج ارسال

 . گرفت قرار تحلیل و بررسی مورد و انتخاب قبول،قابل و کامل پرسشنامه مورد 32 و توزیع انفرادی صورتبه
 تراز نمرات آوردن دستهب برای نخست مرحله در ها،پرسشنامه و دموگرافیک اطالعات آوریجمع از پس

 پژوهش مورد گزارش( کنندهغیرمصرف) هنجار گروه با مقایسه برای استاندارد نمرات به دسترسی منظوربه و
 هایویژگی توصیف برای «روان فارس» جامع افزارنرم از ابتدا ،(1385) نسبو حسینی خانجانی، همایون

 «سینا» جامع افزارنرم سپس و( دوم و اول مرتبه عوامل تفسیر و تبیین و توضیح انفرادی، خنیمر شامل) انفرادی
 معیار انحراف  میانگین، مانند) گروهی صورتهب شخصیتی هایویژگی تجمیعی مقایسه و تحلیل سازی،یکمّ برای

 هاداده ،دوم مرحله در. شد استفاده هنجار گروه با مقایسه و باهم (دخانیات کنندهمصرف گروه ایمقایسه خنیمر و
 ذیل جداول قالب در آن نتایج که گرفت قرار تحلیلوتجزیه مورد گروهیتک t آزمون توصیفی، آمار هایشیوه با
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 شخصیتی هایویژگی ایمقایسه خنیمر ها،یافته کردنترعینی و بیشتر وضوح برای همچنین. است هشد ارائه
 .شد ترسیم کنندهمصرفغیر گروه شخصیتی هایویژگی با دخانیات کنندهمصرف دانشجویان

 کنندگانهای توصیفی متغیر سن و مدت زمان مصرف مشارکتیافته -1 جدول
 انحراف معیار میانگین متغیر

 4/5 91/24 سن
 8/5 12/7 مدت زمان مصرف

سال و  91/24کنندگان در این پژوهش میانگین سنی مشارکت ،شودمشاهده می 1طور که در جدول همان
 سال است. 12/7ها میانگین مدت زمان مصرف آن

 کنندگانهای توصیفی مربوط به مقطع تحصیلی مشارکتیافته -2جدول 
 صد فراوانیدر فراوانی مقطع تحصیلی

 62/15 5 کاردانی
 87/21 7 کارشناسی

 87/46 15 کارشناسی ارشد
 62/15 5 دکتری

ترتیب مربوط به مقطع کنندگان بهبیشترین فراوانی مشارکت ،شودمشاهده می 2طور که در جدول همان
 باشد.صورت برابر میکارشناسی ارشد و کارشناسی بوده و مقاطع کاردانی و دکتری به

 سنجش ابزار
بینی دهد پیشاست که اجازه می ایسازهشخصیت این ابزار  بر اساس :کتل (16PF)عاملی  16پرسشنامه 

فرد این آزمون بهآدمی در اوضاع و شرایط معین چه رفتاری خواهد داشت. ویژگی مهم و منحصر که کنیم
چگونگی پاسخ فرد ثیرگذار در أعنوان یکی از عوامل تشخصیتی، توانایی آن در زمینه سنجش میزان هوش به

 ریموند های شخصیتی است.افزون بر شناسایی ویژگی ،های بیرونی و درونی در شرایط گوناگونبه محرک
ها را صفات عمقی نامید کاهش داد و با استفاده از روش بُعد اساسی که آن 16شخصیت را به  ،(1973کتل )

توان ارزیابی کاملی از شخصیت س آن میعاملی را ساخت که براسا 16تحلیل عوامل، پرسشنامه شخصیتی 
های پایین. های باال و دیگری نمرهدست آورد. وی به هر عامل دو نام داده است: یکی برای نمرههر فرد به

و کتل  .باشدمی هر پرسش دارای سه گزینه: الف، ب و گزینه میانی و پرسش است 187این آزمون دارای 
 16عنوان پرسشنامه بهآن را ین کرد و یعامل متمایز را تب 16پس از تحلیل عاملی مجدد  نهایتاً ،(1975) لدیچا

 -آمیزیمردم"(: A) عاملشامل:  آزمون عوامل مرتبه اولداد.  ارائهدوم و عوامل مرتبه اول در قالب عاملی 
 -عمومی هوش" یا "هوشکم -هوشبا" :(B) عامل ،"خوییگسستگی -خوییادواری"یا  "گریزیمردم

هیجانی،  ناپایداری یا عمومی نوروزگرایی -"من"(: پایداری هیجانی یا نیرومندی C) عامل ،"عقلی نارسایی
عوامل مرتبه دوم و  هامانند اینو  مردگیدل -(: سرزندگیF) عامل تسلیم، اطاعت، -(: سلطه، استیالE) عامل
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، اضطراب: )اضطراب پایین در برابر اضطراب باال( ،گرایی(گرایی در برابر درونبرون) گراییبرونآن شامل: 
 هامانند این و استقالل در برابر وابستگی() استقالل ،پذیری در برابر حساسیت عاطفی(پذیری )انعطافانعطاف
آن در  گذاری و تفسیرو روش نمره 4 و 3 هایجدول ؛ که مشروح عوامل در(1393 داستانی، آشتیانی و)فتحی

 آمده است. هاداده تحلیل بخش شیوه
یک نظور بررسی میزان ضریب اعتبار هرمبه ،(1375) توسط برزگر ،عاملی کتل 16نسخه فارسی پرسشنامه 

دست آمده از میزان ضریب اعتماد به .از عوامل از روش آزمون باز آزمون و همسانی درونی استفاده شده است
  .گزارش شده است 54/0درونی و از روش همسانی  65/0 روش آزمون باز آزمون برابر

 هایافته
 چگونه دخانیات کنندهمصرف پسر دانشجویان شخصیتی هایویژگی )نیمرخ پژوهشاول  به پرسشپاسخ  برای

های ویژگی گروهیدرون مقایسهسازی و یکمّبرای توصیف و « سینا»افزار جامع نرمامکانات از  است؟(
 گزارش شده است. ،3 آن در جدولبهره گرفته شد که نتایج شخصیتی افراد 

 کننده های شخصیتی دانشجویان مصرفمعیار ویژگی میانگین و انحراف -3 جدول
 «سینا»افزار جامع براساس پردازش نرم

 انحراف معیار میانگین ها()ویژگی عامل

 A 3/6 5/1: خوییگُسیخته -خوییاَدواری

 B 2/3 1 :نارسایی عقلی -هوش عمومی

 C 7/2 4/1: نوروزگرایی عمومی -مننیرومندی 
 E 7/6 1 :، تسلیماطاعت -سلطه، استیال

 F 1/5 5/1: دلمردگی -سرزندگی
 G 6/3 1 :خُلق نارس و وابسته -خُلق استوار

 H 5 1/1 :خویی اساسیگسیخته -خویی متهورانهادواری
 I 2/6 4/1 :زمختی رشدیافتگی -حساسیت هیجانی

 L 3/3 6/1 :آمیزبودن اعتماددر دسترس -پارانویاگونهخویی گسیخته

 M 3/7 6/1 :های عملیرغبت -گریکولی

 N 3/4 2 :ظرافتسادگی بی -کاریظرافت
 O 3/7 74/0 :رامشآم با وأاعتماد ت -آمیزطرابضاعتمادی ابی

 Q1 2/5 4/1 :کاری/ بازبودن نسبت به تغییرمحافظه -بنیادگرایی
 Q2 3/4 3/1 :ناتوانی در اخذ تصمیم -خودکفایی

 Q3 5/4 1/1: وخومهارکردن اراده و پایداری خُلق
 Q4 5/6 3/1 :تنش عصبی

کردن یبرای کمّ« سینا»افزار جامع با استفاده از امکانات پردازشی نرم ،شودمشاهده می 3 طور که در جدولهمان
کننده در پژوهش که مصرف هکننددانشجویان مشارکتهای شخصیتی ویژگی معیار ها، میانگین و انحرافیافته

 بودند، مشخص شده است. سیگار و قلیان 
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 میانگین و انحراف باگروه نمونه های شخصیتی معیار ویژگی میانگین و انحرافمقایسه  -4 جدول

 کنندهغیرمصرف معیار
  هنجار کشور گروه نمونه 

انحراف  میانگین ها()ویژگی عامل

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

ob t 

 +A 3/6 5/1 5 1/3 *81/4: خوییگُسیخته -خوییاَدواری

 -B 2/3 1 7 3/2 *20 :نارسایی عقلی -هوش عمومی

 -C 7/2 4/1 4 9/3 *2/5: نوروزگرایی عمومی -نیرومندی من

 +E 7/6 1 5 1/3 *44/9 :اطاعت، تسلیم -سلطه، استیال

 +F 1/5 5/1 5 2/3 36/0: دلمردگی -سرزندگی

 -G 6/3 1 5 3/3 *82/4 :خُلق نارس و وابسته -خُلق استوار

 H 5 1/1 5 2/4 0 :خویی اساسیگسیخته -خویی متهورانهادواری

 I 2/6 4/1 5 3/3 *8/4 :زمختی رشدیافتگی -حساسیت هیجانی

 -L 3/3 6/1 6 5/3 *64/9 :بودن اعتمادآمیزدر دسترس -خویی پارانویاگونهگسیخته

 +M 3/7 6/1 5 6/3 *93/7 :های عملیرغبت -گریکولی

 +N 3/4 2 4 3 83/0 :ظرافتسادگی بی -کاریظرافت

 +O 3/7 74/0 5 7/4 *69/17 :رامشآم با وأاعتماد ت -آمیزطرابضاعتمادی ابی

 -Q1 2/5 4/1 6 9/2 *2/3 :کاری/ بازبودن نسبت به تغییرمحافظه -بنیادگرایی

 +Q2 3/4 3/1 4 6/3 30/1 :ناتوانی در اخذ تصمیم -خودکفایی

 -Q3 5/4 1/1 5 2/3 *38/2: وخومهارکردن اراده و پایداری خُلق
 +Q4 5/6 3/1 6 5/4 *08/2 :تنش عصبی

 =05/0p در سطح داریاتفاوت معن*

 -042/2+ و  042/2بین  cr t جهت دوسویه،*

 مقایسه در دخانیات کنندهمصرف دانشجویان شخصیتی هایویژگی )نیمرخ جهت پاسخ به پرسش دوم پژوهش
ای نمونهتک t از آزمونگردد؟( می تحلیل و ترسیم چگونه کنندهغیرمصرف گروه شخصیتی هایویژگی نیمرخ با

، بین شودمشاهده می 4طور که در جدول گزارش شده است. همان ،4اده شد که نتایج آن در جدول استف
های با ویژگی (کننده سیگار و قلیانمصرف)کننده در پژوهش دانشجویان مشارکتهای شخصیتی ویژگی

 H(، مردگیدل -سرزندگی) F هایعامل جزها بهویژگی بیشتردر  کنندهغیرمصرفشخصیتی دانشجویان 
سادگی  -کاریظرافت)  N،جسورـ ترسو()خویی اساسی، در خودمانی سیختهگُ -خویی متهورانهدواریاَ)

تفاوت معناداری  متکی به دیگران( -خود بر مسلط) تصمیم اخذ در ناتوانی -خودکفایی) Q2( و ظرافتبی
شخصیتی  هایای ویژگینیمرخ مقایسه ،1ها در نمودار ترکردن تفاوتبرای عینی ،اساسشود. براینمشاهده می
 ترسیم گردیده است. کنندهغیرمصرفشخصیتی دانشجویان های با ویژگیگروه نمونه دانشجویان 
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کننده دخانیات و دانشجویان ن مصرفاشخصیتی دانشجویهای ویژگیمقایسه نیمرخ  -1 نمودار

 کنندهغیرمصرف

 گیریبحث و نتیجه
 های شخصیتی بین دو گروه نمونهعامل و ویژگی 16عامل از  12های پژوهش حاضر نشان داد که در یافته

تفاوت معناداری  کنندهمصرفبا ویژگی شخصیتی دانشجویان غیرکننده سیگار و قلیان( )دانشجویان مصرف
 را دخانیات به افراد گرایش در شخصیتی هایویژگی نقش نحویسو بهاز یک هایافته اینشود. مشاهده می

 به گرایش در مهم هایبینپیش عنوانبه توانندمی هاو ویژگی صفات این ،لحاظبدین و سازدمی برجسته
 در دقیق و جامع ریزیبرنامه ضمن توانمی اجرایی و عملی حوزه در دگرسو، از شوند و گرفته نظر در دخانیات
 و بهتر بهزیستی جهت در ها،آسیب کاهش بر عالوه گروه، این در پیشگیرانه هایبرنامه انجام خصوص

 .گماشت همت آنان بیشتر توانمندسازی

، کتل (16PF)عاملی  16آزمون مرتبط با موضوع براساس های اندک گزارش به پیشینه محدود و نظر
های در حیطه ابعاد و ویژگیهای مرتبط و همطراز با موضوع موازین و رویه پژوهشی سعی شد تا از یافته بنابر

خصوصیات شخصیتی افراد سیگاری »پژوهشی تحت عنوان در  ،(1391) حسنی استفاده شود.شخصیتی 
افسردگی، پرخاشگری، ، رابطدر عوامل نوروزگرایی، اضنشان داد که  «الگوی پنج عاملی شخصیتاساس بر

سیگاری است و عواملی مانند طور معناداری بیشتر از افراد غیربه یطلبی در افراد سیگارگرایی، هیجانبرون
چند که سیگاری است. هرافراد غیرتر از معناداری پایین طورمداری در افراد سیگاری بهپذیری و وظیفهتوافق

0

1

2

3

4

5

6

7

8

A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4

دارای گرایش به سیگار و 
قلیان

گروه بهنجار



 93                                           دهم سال ،4 شماره ،یپژوهش -یعلم شناختی،روان کاربردی هایپژوهش نامهفصل

عاملی کتل بهره  16اساس الگوی پنج عاملی شخصیتی است و پژوهش حاضر از الگوی برپژوهشی فوق نتایج 
در  ،( نیز1392)شود. سرحدی ای مشاهده میهظمالحی قابلخواناما میان نتایج این دو پژوهش هم ؛استبرده 

کننده مصرف سیگار مورد عنوان تسهیلشخصیتی را به هایهای دلبستگی و ویژگیپژوهشی نقش سبک
کننده مناسبی برای مصرف سیگار تواند پیشمی ،های شخصیتیبررسی قرار دادند و نشان دادند که ویژگی

های شخصیتی و رابطه ویژگی»در پژوهشی تحت عنوان  ،(1386) رضوانفرد، اختیاری، مکری و کاویانی باشد.
جویی، ماجراجویی، جویی، تکانشگری، حسنشان دادند که مخاطره «به نیکوتینتکانشگری با وابستگی 

 .نشده، فقدان خودراهبردی و اضطراب با وابستگی به نیکوتین در رابطه استگرایی، رفتارهای کنترلتجربه
در رابطه سیگار با تکانشگری  تحلیل نشان دادند که مصرفدر یک مطالعه فرا ،( نیز2018) کاله، اِشتاز و کوپر

در پژوهش خود نشان  ،(1391) کارپورنوری فشالنجی، پورشهباز، دولتشاهی، فرهودیان و چمیهمچنین . است
های دیگری نشان پژوهش. بینی استدادند که وابستگی به سیگار در مردان از طریق ابعاد شخصیتی قابل پیش

 آورندمی دستبه جویینورزگرایی و مخاطره گردی،برون در باالتری نمرات سیگار،های کنندهمصرفداد که 
 مثال، رایب زودانگیختگی با مرتبط شخصیتی هایرگه همچنین،( 2000ساراسون، و پترسون دینح، بورت،)

 دهدمی قرار ثیرأتتحت را نیکوتین به وابستگی سطح شاید و سیگار مصرف میزان خطرپذیری و طلبیتهییج

 بیشتردر  .(2008 همکاران، و پرکینس ؛2004 میشل، ؛ 2009اسپرینگ، و مکچارگیو کوک، دوران،)

های یاد شده از الگوهای متفاوتی همچون الگوی پنج عاملی شخصیت و یا الگوی پرسشنامه سرشت پژوهش
یف ابعاد مختلف شخصیت مل در تعاراما با قدری تأ ؛است شده و منش کلونینجر برای ارزیابی شخصیت استفاده

هریک از های شخصیتی سنجیده شده در توان همخوانی بسیاری بین ویژگیها میهریک از این الگواز نگاه 
های فوق را گرفتن جانب احتیاط علمی بتوان نتایج حاصل از پژوهشاین ابزارها پیدا کرد و به نوعی با در نظر

ها های برخی پژوهشیافته ،تردر نگاهی دیگر و با تحلیلی دقیقو همسو دانست.  خوانهم ،با پژوهش حاضر
 شاپری سحابی، مفاخری باشماق، سلطانیان،گر است. های عینی و تسهیلکننده و واسطهحاکی از عوامل دخالت

متغیرهای محوری و مهمی  شده های بررسیژوهشپفراتحلیلی و توصیفی با روش  ،(1395) پوریآقابیگو 
و چنین  مشخصرا ها یک در فرضیهاند، استخراج و سهم هربر آن تأکید داشتهدر گرایش و اعتیاد ها که فرضیه

ن، محیط مدرسه، ساختار متغیرها شامل نقش خانواده و محیط خانوادگی، دوستان و همساال گزارش کردند:
ل شخصیت، رنده اختالبرگی های مرتبط با فرد دراجتماعی، نظام قانونی و تأثیرات محیطی بوده است. ویژگی

باشد. در روانی، عوامل جسمی و ژنتیکی می -بینی، عوامل روحیانطباقی، احساس خودکمهای غیرطرحواره
ت، محل اقامت، الای نیز متغیرهای مانند سن، جنس، درآمد، وضعیت تأهل، میزان تحصیزمینه متغیرهای زمینه

شده و به سنجش گذاشته  متغیر بررسی 41تحقیقات  اند. در اینبررسی شده نیز رشته تحصیلی و نوع شغل
متغیر  11شناختی و متغیر جزو متغیرهای جامعه 11ای، متغیر جزو متغیرهای زمینه 18اند که از این میان شده

ع رف رایگار اصلی گرایش به س علل ،(1395) سلیمی، علیپور و عباسی .باشندشناختی میجزو متغیرهای روان
محیط، تقلید، احساس خوشی و نشاط، ثیر أگروه، ت دن ازکنجکاوی، احساس شخصیت، ترس طردش، عصبانیت

https://csr.basu.ac.ir/?_action=article&au=18956&_au=%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85++%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%A8%DB%8C%DA%AF+%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C
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هنگام، تحریک ود محبت در خانواده، عشق زودهای والدین، کمبگیریها و سختلجاجت و مخالفت با روش
والن ؤان و مسایی، اعتراض به مدیرجود افراد سیگاری در خانواده، رفع تنهته از طرف والدین، ومثبت ناخواس

 گزارش دادند.اجتماعی 

های شخصیتی ن داشت که ویژگیتوان بیامی ،کردن ابعاد فرهنگیبا لحاظ روراستای نتایج پژوهش پیشدر 
کننده شخصیتی دانشجویان مصرفهای ویژگیو نیمرخ  ثر در مصرف سیگار و قلیان استیکی از عوامل مؤ

البته باشد. متفاوت می نیز ناهمخوان و کنندهغیرمصرفهای شخصیتی دانشجویان ویژگی نیمرخبا دخانیات 
 ریتأثتحت مغز از ییهابخش شناختی محتمل و قابل تبیین است.روان -زیست -این تفاوت از دیدگاه عصب

 مداخله و مغز ارتباطى دستگاه روى اثر طریق از و هستند شیمیایى مواد مخدر، مواد .رندیگیم قرار مخدر مواد

 کنترل) مغز مانند ساقه ؛کنندیم عمل مغزی یهاسلول لهیوسبه اطالعات تفسیر و دریافت ارسال، نحوه در
 گیردبرمی در را مغز یدهپاداش بخش(، دستگاه لیمبیک )خواب و تنفس قلب، ضربان مثل اساسى عملکردهاى

قشرى  (، کورتکسدهدیم ارتباط همبه لذت احساس و کنترل توانایى کسب برای را مغزى ساختارهای و
 را چشیدن و نیدنش کردن،احساس دیدن، توانایى و تحلیل را حواس از دریافتی اطالعات آن مختلف نواحى)

. باشدیم مغزى تفکر مرکز مغز، جلوى بخش یا فرونتال کورتکس کورتکس، قدامى بخش .کنندیم ایجاد ما در
 یهادهندهانتقال(، شودیم مربوط بخش این به یریگمیتصم و لهأمسحل کشیدن،نقشه فکرکردن، توانایى

ی شیمیایى هارندهیگ(، دهندیم انتقال عصبی یهاسلول به را هاامیپ که هستند شیمیایی موادمغز ) شیمیایى
 میانی ناحیه مغزی آسیب بیماران مورد در مطالعات نتایج دیگر،سویاز (.1387مغز )قازاریان و محمدی، 

 عملکرد و شغلی شخصی، یهایریگمیتصم در افراد حاکی از قضاوت ضعیف این 1پیشانیپیش قشر تحتانی

 دیگر کارکردهای و حافظه ی هوشی،هاآزمونافراد در  این کهیدرحالاست.  2یتیولؤمسیب به شیوه کلی

 آسیب با مانند افراد مشابهی افیونی رفتارهای به مواد وابسته از افراد دارند. بعضی طبیعی عملکرد شناختی

یی هاانتخاب هاآن که معنااینبه .دهندیم نشان خود از در زندگی واقعی پیشانیپیش قشر تحتانی میانی ناحیه
 مثال از منفی در آینده )برای یامدهایپ با هاانتخاباین  حتی اگر ،کنندیم انتخاب ،بردارنددر  فوری سود که

ی ریگمیتصم ژهیوبهی )ریگمیتصمدر  اختالل همراه باشد. دوستان( و خانواده شغل، منزل، دادندست
 و اعتیاد 3یتکانشگررفتارهای وسواسی،  های زیربناییمکانیزم نیتریاساساز  یکی توانیم را (زیآممخاطره

و  مواد باشدسوءمصرف  اصلی هسته تواندیمی ریگمیتصمدر فرایند  اختالل مسائل این به توجه دانست. با
پیشرفت  برای مناسب یانهیزم و آورده را فراهم در اعتیاد شناختی صینقا ی امکان مطالعهشناخت عصبتکالیف 

 ها،تفسیر دیگر از این تفاوت(. 2010)کاسی و جونز،  آورد فراهم اعتیاد درگیر در هایدر درک بهتر مکانیزم
در کلیه این افراد در مقایسه با افراد غیرمعتاد باشد. های سرشتی و منشی افراد معتاد ویژگیتواند می

رابطه  ،نتایج پژوهشو  داری دارنداو منش و همچنین در شدت اعتیاد باهم تفاوت معنهای سرشت آزمونخرده

                                                           
1. prefrontal cortex 

2. irresponsible 

3. compulsive 
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که سرشت و منش افراد وابسته به مواد این ؛کندرا تأیید میهای سرشتی و منشی با شدت اعتیاد بین ویژگی
توجه این است که در نکته قابلن ایماین  در (.1395 ،و همکاران خاکپور) کننده شدت اعتیاد استبینیپیش

لق نارس، حساسیت همچون خُ ؛مختلف شخصیتی ابعادی که به نوعی با هیجان در ارتباط هستندبین ابعاد 
؛ باشندمربوط به کنترل هیجان و تکانه میخویی و عواملی که به نوعی ادوارگری، تنش عصبی و هیجانی، کولی

کننده سیگار و قلیان و نسبت به تغییر در بین افراد مصرفبودن همچون مهارکردن اراده و پایداری خلق و باز
 جان دردارای تفاوت معناداری است که حاکی از نقش این عوامل شخصیتی مرتبط با هی کنندهغیرمصرف افراد

 در را مهمی نقش محیطی و اجتماعی عوامل که است این بر اعتقاد ،هرحالهب مصرف سیگار و قلیان است.
 شناختی زیست و( شخصیتی هایویژگیبرای مثال، ) فردی عوامل که حالی در ؛کنندمی ایفا مصرف اول تجربه

 هایویژگیجا که عوامل و از آن دارند تریمهم نقش اعتیاد اختالالت در( ژنتیکی آمادگیپیش ل،ابرای مث)
تأثیر تحت هاویژگیو این عوامل و  شناخته شده استعامل گرایش به اعتیاد  نیترمهمعنوان شخصیتی به

توجه بودن مصرف، جلبعادیارزشی، احساس بی ،ی زندگیهاتیمحرومو  هایناکامخرده عواملی نظیر )
مصرف مواد در اثر تنهایی و خیالی و احساس سرخوشی اولیه، بی، کسب هویت و احساس بزرگیدوستان، 

 .(1395 خاکپور،) باشدیماضطراب( ناراحتی ناشی از شکست تحصیلی و فشارهای درونی، نارضایتی از زندگی، 
یاد، بیشتر حول بُعد شناسی و علل گرایش به اعتایرانی سبب -فرهنگ اسالمیکید بر در رویکردی دیگر با تأ

خواهی و جویی، نارضایتی، نابردباری، ناسپاسی، زیادهگیرند که عبارتند از: لذترار میمحور قچندمعنوی و 
کند و در کدام از عوامل راهکارهایی را ارائه میگیری از اعتیاد نیز، به تناسب هرداری. در الگوی پیشناخویشتن

دهد. در مواجهه با پوشش قرار میا را تحتهنهایت، این راهکارها خود، مبنایی اساسی و کلی دارند که همه آن
جویی، باید رویکرد لذت را تغییر داد. در عامل نارضایتی، باید خیرباوری را تقویت کرد. برای نابردباری، عامل لذت

ها را افزایش داد، برای حل عامل ندیدن نقاط مثبت و خوب زندگی، باید توان باید توان مقاومت در برابر سختی
جویی، باید وجود آورد. برای نشاطرا به« قناعت»خواهی، باید زیادهرا در افراد ایجاد کرد، در « ریسپاسگزا»
داری داری، باید توان بازداری و خویشتنرا اجرا کرد. برای حل عامل ضعف خویشتن« الگوی اسالمی نشاط»

 (.1392 کیومرثی، و پسندیده) داری است، مبنای مدل اسالمی خویشتن«عقل»راستا را تقویت نمود. دراین
 و گیریتصمیم قدرت فرد قدر هر ،شودمی شروع اجتماعی هایمحیط از معموالً مصرف اولین که جاآن از

رسد برای نظر میبه کند. مقاومت همساالن فشار مقابل در تواندمی بهتر باشد، داشته بیشتری ارتباطی مهارت
های توانمندسازی نجام اقداماتی نظیر تدوین برنامهبا تمهیدات و ا توانیم کنونی پیشگیری و بهبود وضعیت

بر پذیری بر تخدیر، تأثیر این عوامل هاو مانند اینسازی اوقات فراغت های زندگی، غنیروانی، آموزش مهارت
 دانشجویان جوان را به حداقل رساند.

 مرگ، یاد شُکر، صبر، رضا، تقدیر، خیر، همه که دهدمی نشان پیشگیری اسالمی عناصر به جامع نگاهی
مانند  و حیا محبت، رجا، خوف، خوم، عبرت، عقل، تقوا، پاداش، روزی، بال، فلسفه پاداش، قناعت، توکل، زهد،
 و قوی عاملی عنوانبه معنویت و دینی اهمیت از هابررسی. هستند اعتقادی و اخالقی اموری هااین

 چهچنان و دارند حکایت اعتیاد مهلکه به غلتیدن در و گردانروان مواد مصرف از پیشگیری در کنندهمحافظت
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 از کمتر بسیار هاآن در مواد مصرف احتمال باشند، قوی معنوی -دینی عدبُ حضور و وجود نظر از افرادی یا فرد
 توحید چارچوب در. است خداشناسی و توحید آن، و دارند واحدی منشأ امور، این اسالمی، تفکر در. است دیگران

 گرایش زمینه رفتنبین از موجب که آورندمی وجودبه را زندگی از سبکی و گیرندمی شکل اخالقی عناصر این
 است توحیدی مدلی اعتیاد از پیشگیری اسالمی مدل رو،ازاین(. 1392 کیومرثی، و پسندیده) شودمی اعتیاد به
  . طلبدمی را مستقلی نوشتار و پژوهش خود که

 کاهش بر عالوه ،اعتیاد از پیشگیری در توحیدی مدل براساس شناختیروان جامع مداخالت ،دیگرسخنبه
بیشتر  توانمندسازی و بهتر هرچه بهزیستی به ویژه توجه قلیان و و سیگار اجتماعی و فردی عوارض و هاآسیب

بینی و دانشجویان، گرایش آنان را پیشعی ها و گرایشات روانی و اجتماربخشی بر نگرشتوان با اثآنان، می
 تشدید آن را کاهش داد.گیری و همهکنترل نمود و یا 

سؤالی کتل،  187صبر و دقت در اجرای آزمون  کنندگان در پژوهش حاضر برایضمن تشکر از مشارکت
چون ، مقررات انضباطی بود؛ کنندگانتعداد محدود مشارکتکننده در های اصلی و تعیینیکی از محدودیت

تواند مستوجب شود و میت در محیط دانشگاه تخلف محسوب مینامه انضباطی استعمال دخانیابراساس آیین
سفانه ها بود که متأن برخی از دانشگاهوالردد. محدودیت دیگر عدم همکاری مسؤتنبیه و صدور حکم انضباطی گ

ها و ممانعت از ه نتیجه نرسید و از طرفی محدودیتامه همکاری بنصورت رسمی و معرفیهورود و انجام کار ب
 توسط حراست چند دانشگاه نیز مطرح بوده است. اجرا

 منابع 
نامه دانشگاه عالمه طباطبائی، پایان آموزان شهر شیراز.عاملی کتل در دانش 16(. هنجاریابی پرسشنامه 1375برزگر، م. )

 تربیتی.شناسی و علوم دانشکده روان
 (. اعتیاد و فرایند پیشگیری. تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی )سمت(. 1394احسان، هـ )بهرامی

 .دارالحدیث قم: اسالمی. رویکرد با اعتیاد از پیشگیری بر درآمدی( 1392. )ر ع.، و کیومرثی، پسندیده،

مجله  .سیگاری براساس الگوی پنج عاملی شخصیتخصوصیات شخصیتی افراد سیگاری و غیر (.1391. )ج ،حسنی
 .232-250 (،3)5شناسی. روان

 و مخدر مواد به معتادان ارتباطی هایمهارت و خانوادگی شخصیتی، هایخصیصه تحلیلی . بررسی(1395م. ) خاکپور،
 رضا )ع(، دانشکده امام المللیبین دانشگاهآنان.  وضعیت در محورخانواده درمانیمعنویت برنامه اثربخشی ارزیابی
 انسانی. علوم و ادبیات

 بینی(. پیش1395بناب، ب.، و مهرآفرید، م. )آباد، ب. ع.، رجایی، ع. ر.، غباریخاکپور، م.، افروز، غ. ع.، قنبری هاشم
 نسااخر پزشکی معلو هنشگادا مجله اد.مو به دعتیاا دارای ادفرامنشی  و سرشتی یهایژگیو روی از دعتیاا تشد

 .257-269 (،2)8 شمالی.

در استعداد و عملکرد کارآفرینی.  شخصیتهای عمقی (. نقش عامل1385نسب، د. )خانجانی، ز.، همایون، م.، و حسینی
 .89-116 (،1385)4شناسی دانشگاه تبریز. نامه روانفصل
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های شخصیتی و تکانشگری با میزان وابستگی رابطه ویژگی(. 1386)ح.  ،کاویانی.، و آ ،مکری.، ح ،اختیاری .،م د،رضوانفر
 .33-49، (4)9شناختی. های علومتازهنیکوتین در افراد سیگاری. 

های فراتحلیل پژوهش(. 1395) ، هـ.آقابیگ پوریباشماق، ج.، سلطانیان، ش.، شاپری، ر.، و  ، ج.، مفاخریسحابی
در  1370-1392رف مواد مخدر در فاصله زمانی صورت گرفته در زمینه عوامل مؤثر بر گرایش به اعتیاد و سوءمص

 .99-122، 1395تابستان  و ( بهار8)5 معاصر. شناسیجامعه هایپژوهش نامهدوفصل. استان کردستان

دانشگاه  .گاریس مصرف کنندهلیتسه عنوانبه یتیشخص یهایژگیو و یدلبستگ یهاسبک نقش(. 1392) .م ،یسرحد
 .شناسیدانشکده علوم تربیتی و روان ،سیستان و بلوچستان

 نشریه ر.سیگا به میهارو نناانوجو یشاگر علل بر کیفی هشیو(. پژ1395، م. ) عباسی و ،ر، س.علیپو ، ص.،سلیمی
 . 42-57 (،54)16بهشتی.  شهید مامایی و پرستاری دانشکده

 و سالمت روانی(. تهران: بعثت. شخصیتهای روانی شناختی )ارزشیابی (. آزمون1393آشتیانی، ع.، و داستانی، م. )فتحی

 ، ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: رشد. شخصیتشناسی ، روان(1387) فیست، گ.، و رابرتس، ت. فیست، ج.،

 .(. مغز و مواد مخدر )اطالعات علمی درباره اعتیاد(. تهران: دانشگاه تهران1393قازاریان، م.، و محمدی، هـ )

بینی وابستگی به (. پیش1391م. ) ،کارپورچمیو  ،.ع ،فرهودیان .،ب ،دولتشاهی.، ع ،پورشهباز.، ف ،وری فشالنجین

. شناسی کاربردیدانش و پژوهش در روان .عاملی کلونینجرسیگار در مردان از طریق ابعاد شخصیت در الگوی هفت
13(9،) 94-102. 
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