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چكيده
 هوش معنوي، رضايت از زندگي وهاي شخصيتيي ويژگيپژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه

بدين .با آمادگي اعتياد به مواد مخدر در كاركنان يك شركت صنعتي در شهرستان مهران انجام شد
 پرسشنامه 4 نفر از كاركنان شركت مربوطه به صورت در دسترس انتخاب شدند و 115تعداد منظور

عتياد را تكميل هاي شخصيتي، رضايت از زندگي، هوش معنوي و پرسشنامه ايراني آمادگي به اويژگي
هاي تحقيق با ضريب همبستگي پيرسون و تحليل طرح تحقيق از نوع همبستگي است و داده.نمودند

رنجوري با هاي پژوهش ارتباط مثبتي ميان روانيافته. رگرسيون چند متغيري تجزيه و تحليل شدند
ي منفي ادگي به اعتياد رابطهبين با آمو همچنين ميان ديگر متغيرهاي پيش. آمادگي به اعتياد نشان داد

بين در ترين متغير پيشرنجوري است كه مهمباالترين ضريب همبستگي مربوط به روان. وجود داشت
ضرايب تحليل . گرايي و آمادگي به اعتياد رابطه معناداري به دست نيامدبين تجربه. اين پژوهش است
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هاي شخصيتي، هوش معنوي و يژگيرگرسيون با روش ورود مكرر براي تركيب خطي متغيرهاي و
هاي پژوهش از وجود يافته. دار بود معني05/0رضايت از زندگي با آمادگي به اعتياد در سطح كمتر از 

هاي شخصيتي، هوش معنوي و رضايت از زندگي با آمادگي اعتياد به مواد مخدر در رابطه بين ويژگي
.كندكاركنان يك شركت صنعتي حمايت مي

هاي شخصيتي، هوش معنوي، رضايت از زندگيآمادگي به اعتياد، ويژگي: نكليدواژگا

مقدمه

مشكالتترينبزرگازيكيعنوانبهمواد مخدرروزافزونورويهبيمصرفترديدبدون

هاي اجتماعي و اقتصادي بسيار زمينهدرآنازناشيهايزيانوشودميتلقيحاضرقرن

هايي براي كشورهاي جهان سعي دارند برنامهيباً تماميسنگين است، به طوري كه تقر

كهاستعمارياي استمواد مخدر پديده.معتادان به اجرا گذارندپيشگيري از اعتياد و درمان

بهرهآنازجوامعبرتسلطواجتماعيواخالقيهايارزشمحومنظوربهگرسلطههايقدرت

وتحركوشودشايع ميبه راحتيجرائموفسادانواعمعموالًاعتيادآورجوامعدر.جويندمي

كههستندمعتاديافرادپديده،ايننتيجه.گرددمينابودوضعيفبه تدريجسازندگيوتالش

ومسائلدر برابرتفاوتيبيوسستيخمودگي،ناتواني،پذيري،تسليمهاآنبارزمشخصاتاز

تأمينبرايوندارندافيونيموادبهدستيابيجزايخواستهواستفرديواجتماعيمشكالت

خيانت،خودفروشي،تقلب،دزدي،جملهاززشت و ناپسنديعملهرانجامبهحاضرآن

.هستند... و فحشا

ها،ريشهعوامل،وعللداراياجتماعيوفرديآسيبوعارضهيكيمثابهبهاعتياد

محيطي،فرهنگي،سياسي،اجتماعي،صادي،اقتسوءتبعاتوعوارضهمچنينوهازمينه

خطرباراجامعهاقتصاديوفرهنگيفكري،سالمتكهآنجاتااست،متعدديفرديورواني

جدياقداموريزيبرنامهپديده،ايناشاعهازجلوگيريدر جهتلذا بايستيسازد،ميمواجه

كسبواعتيادومواد مخدرترويجدر جهتكهعناصريباوپذيردصورتايجانبههمهو

.شودمبارزهقاطعيتوورزند، با شدتميمبادرتطريقاينازمنفعت

اين، عوامل عالوه بر. عوامل كلي نيستعوامل گرايش به اعتياد در محل كار جدا از

در پژوهشي كه توسط . باشندثر ميؤجزئي وابسته به موقعيت شغلي نيز در گرايش به اعتياد م
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انجام شد، عوامل ) 1387به نقل از زرگر، نجاريان و نعامي، ، 1999 (1د، ولز، و وايلددونالمك

شغلي مرتبط با مشكالت مصرف مواد و الكل مورد بررسي قرار گرفت، و چهار عامل، يعني 

پذيري به مواد، شغل خطرناك و فشار دوستان و همكاران با اعتياد كنترل اجتماعي، دسترسي

اثرات و عوارض مصرف مواد مخدر در ).1387،و همكارانزرگر(شت دار دارابطه معني

عملكرد ) الف: توان به سه دسته تقسيم كردها، را ميوري سازمانكاركنان، در كاهش بهره

، به 1991، 2ميلر(روابط بين فردي ضعيف در محل كار ) افزايش غيبت، ج) شغلي ضعيف، ب

وري ل و مواد مخدر به عنوان يكي از عوامل بهرهمصرف الك). 1387، و همكاراننقل از زرگر

داليل .هاي زياد و ساير مشكالت ذكر شده استپايين، ميزان حوادث باال در محل كار، غيبت

شدن در جامعه به مخدر وجود دارد، برخي افراد براي پذيرفتهموادمختلفي براي گرايش به

. تر جلوه دهندتر و بزرگيافتها رشدكنند خود رروند و برخي ديگر سعي ميسمت مواد مي

مخدر نيست بلكه صرفاً ناشي از موادمخدرطور خصوصيات شخصيتي معتادان به موادهمين

اند كه بعد از اعتياد به اي بودههاي شخصيتي عديدهمعتادان، قبل از اعتياد داراي نارسايي

نيست، بلكه در مخدرها مواداند، لذا مشكل معتادان تنتري ظاهر و تشديد شدهصورت مخرب

اوالدي، نويديان و فارساني،باران(ي متقابل شخصيت او و اعتياد مطرح است اصل رابطه

1392.(

 را 3دهد كه تمام معني شخصيتنظري اجمالي به تعاريف مختلف شخصيت نشان مي

ي خاص يافت، بلكه در حقيقت تعريف شخصيت بستگي به نوع توان در يك نظريهنمي

يافته  شخصيت را يك خويشتن سازمان4نوري هر دانشمند دارد، به طور مثال كارل راجرزت

 شخصيت را عبارت از 5آلپورت.هاي وجودي ماستداند كه محور تمام تجربهدائمي مي

6واتسن.بي.جي.دانددهد ميهاي فردي را جهت ميي عوامل دروني كه تمام فعاليتمجموعه

همين طور اريك . پنداردي عادات ميي به هم پيوستهت را مجموعه شخصي7پدر رفتارگرايي

1- MacDonald, Wells, & Wild
2- Miller
3- Personality
4- Carl Rojers
5- Allport
6- Watson
7- Behaviorism
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اريكسون معتقد است كه رشد انسان از يك سلسله مراحل و وقايع رواني ـ اجتماعي ساخته 

شناسان شناختي  يكي از روان1جورج كلي.استهاشده است كه شخصيت انسان تابع نتايج آن

تجو براي پيدا كردن و تفسير معناي زندگي معاصر شخصيت را روش خاص هر فردي در جس

داند مي4 و فراخود3، خود2شده از نهادزيگموند فرويد شخصيت را ساختهخرهانگارد و باالمي

).1363شاملو، (

هاي شخصيتي در شروع، گسترش و تداوم وابستگي به اند كه ويژگيها نشان دادهپژوهش

هاي آوري به اعتياد، ويژگيثر در رويؤميان عوامل مدركليبنابراين به طور. مواد نقش دارند

مورد شود، لذا دانش ما درشخصيتي و عوامل عاطفي به عنوان يكي از عوامل مهم شمرده مي

تواند به شخصيت افراد معتاد، افراد مستعد اعتياد و عوامل عاطفي دخيل در ابتال به اعتياد، مي

اصغري، ،به نقل از2012(مطالعه توريانو و همكاران نتايج . روشن شدن مسئله اعتياد كمك كند

گرايي و باز رنجوري، بروندهد كه سطوح باالي رواننشان مي) 1392كردميرزا و احمدي،

.كندبيني ميمصرف مواد را پيشبودن به تجربه و سطوح پايين وجدان و موافقت سوء

نوان بررسي رابطه اعتيادپذيري با ع) 1392 ( و همكاراناوالديباراندر پژوهشي كه توسط 

آموزان مقطع متوسطه شهر كرمان انجام هاي شخصيت، همنوايي و جنسيت در دانشبا ويژگي

دارد،وجودمعنادارمثبترابطهاعتيادپذيريوهمنواييبينگرفت، نتايج تحليل نشان داد كه

هايويژگيباودارنيمعومثبترابطهرنجوريروانشخصيتيبا ويژگياعتيادپذيريهمچنين

 صالحي طورهمين.داردوجوددارمعنيمنفيرابطهپذيريتوافقوبودنوجدانيشخصيتي

هاي در پژوهشي با هدف بررسي ويژگي) 1392، به نقل از اوالدي و همكاران، 1382(

 معتاد بستري را با180درمان، ي اعتياد و تأثيرگذار بر عود پس ازكنندهشخصيتي مستعد

رنجوري باال  عاملي شخصيت مورد مطالعه قرارداد، نتايج نشان داد روان5گيري از آزمون بهره

. درمان داشته استازاهميتي در ابتال و عودهاي مكرر بعدشناسي پايين، نقش باو وظيفه

معموالًوكندميتعريفرازندگي خوبيكفردكهاستروشيوشيوهبهزيستي ذهني

1- George Kelly
2- Id
3- Ego
4- Super ego
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واحساس لذتدارند،باالييذهنيبهزيستياحساسكهافرادي. داردشادكاميبهاشاره

، به 2000داينر،(كنند رضايت مياحساسشانزندگيازودارندكمناراحتيزياد وخوشي

بهبلكهنيستعينيوپايدارصفتيكزندگيازرضايت).1389نقل از خلعتبري و بهاري، 

.شودميگرفتهنظرافراد درخودديدگاهوبرداشتاساسبرواستحساستغييرات موقعيتي

هاي شخصيتي، عنوان بررسي رابطه ويژگيبا) 1387 ( و همكاراندر پژوهشي كه توسط زرگر

مخدر در كاركنان يك شركت نگرش مذهبي و رضايت زناشويي با آمادگي اعتياد به مواد

د كه كاركناني كه نارضايتي بيشتري از صنعتي بزرگ در اهواز انجام گرفت، نتايج نشان دا

خواهي باال، سرسختي همسر دارند آمادگي به اعتياد بيشتري دارند، كاركنان با هيجان

شناختي پايين و نگرش مذهبي پايين، آمادگي به اعتياد باالتري داشتند، همچنين بين ابرازروان

.داري به دست نيامدوجود و آمادگي به اعتياد رابطه معني

1استيونزتوسط1996سالدرباراولينبرايشناسيروانادبياتدرمعنويهوشمفهوم

هوش ايمونز .)1389 و ناصري،سهرابي(شدمطرح2 توسط ايمونز1999سال درو بعد

مسائلودادهنشانمابهراو ارزشيمعناييمسائلكهداندميغاييهوشنوعيرامعنوي

ىسازهمعنوىهوشكهاستمعتقدايمونزهمچنين،.كندميحلمابرايراآنبامرتبط

بامعنويتكهحاليدركند،ميتركيبي جديدسازهيكدروندرراهوشومعنويت

هوشاست،ارتباطدربا تعالىويافتهاوجهوشيارىمعنا ومقدس،عناصرتجربهوجستجو

واثربخشكنشوتطابقبراىمعنوىضوعاتموچنينازكهاستهايىتوانايىمستلزممعنوى

توجه با). 1390نريماني و پوراسمعلي،(كندمىاستفادهارزشباپيامدهاىومحصوالتتوليد

رسد پايين بودن ميزان اين نوع از هوش و يا به قول به مفهوم تئوريك هوش معنوي به نظر مي

اي ايافتگي شخصيت و همچنين زمينهنخفته بودن آن را بايستي نوعي از رشد) 2004 (3بوول

براي ناكارآمدي، عدم رضايت از جريان كلي زندگي، انحراف از اهداف واقعي حيات بشري و 

).1390مرعشي، (گرفتن از معيارهاي واقعي سالمت محسوب نمود فاصله

از زندگي و در تحقيقاتشان به تأثير معنويت بر رضايت) 2012(4راجندران و تيلر،بل

1- Stivens
2- Emmons
3- bowell
4-  Bell, Rajendran, & Theiler
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، اكبري.دارندكيدأتأثير معنويت در مقابله با بيماري تبر)2011(1لو وگن، زبراكي كل

رابطه مثبت و معناداري را بين هوش معنوي و ) 2013(2كشاورز، صفايي و دهقان بنادكي

زاده بابانظري، عسكري و مهرابي.رشت يافتندكيفيت زندگي در زنان معتاد در حال ترك

ژوهش خود نشان دادند كه بين هوش معنوي و شادكامي رابطه مثبت در پ) 2012 (3هنرمند

در پژوهش خود كه روي ) 2012 (4همچنين ترابي، مقيمي و منوريان. معناداري وجود دارد

پرستاران بيمارستان شهيد فقيهي انجام دادند، نشان دادند كه بين هوش معنوي و توانمندسازي 

.ود داردداري وجشناختي رابطه مثبت معنيروان

در پژوهشي نشان دادند، معتادان هوش ) 2010(5، رقيب و ساالريهمين طور معلمي

، كردميرزا و در پژوهش اصغري.تري نسبت به گروه عادي دارندروان پايينمعنوي و سالمت

مصرف مواد در با عنوان رابطه نگرش مذهبي، منبع كنترل و گرايش به سوء) 1392(احمدي

موادمصرفسوءبهگرايشومنبع كنترلمذهبي،نگرشبينها نشان داد كه،هدانشجويان، يافت

كنترلمنبعبيشتردروني،مذهبينگرشدارايافرادكهمعناداري وجود دارد، به طوريرابطه

دارند،بيرونيمذهبيگرايشكهكسانيودارندموادمصرفسوءبهكمترگرايشودروني

.دارندموادمصرفسوءبهبيشتريشگراوبيرونيكنترلمنبع

بيني بهبودي يا با عنوان پيشدر پژوهشي) 2013 (6چاريدالورپور، سلطاني و حسين

مصرف مواد بر پايه هوش هيجاني و رويارويي مذهبي نشان دادند كه بازگشت به سوء

راكز ترك بندي مراجعان به مترين عامل تمايز گروهي براي طبقهرويارويي مذهبي دروني مهم

تأثير در پژوهشي با هدف بررسي) 1390(مرعشي .اعتياد در دو گروه پاك يا بازگشتي است

شناختي، اضطراب وجودي و هوش معنوي در آموزش هوش معنوي بر بهزيستي روان

شناختي، هاي بهزيستي روانكه بين تمام مؤلفهدادنشاندانشجويان دانشكده نفت اهواز

به عبارت ديگر . داري وجود داردها تفاوت معنيمعنوي در گروهاضطراب وجودي و هوش 

1-  Chlan, Zebracki, & Vogel
2-  Akbari, Keshavarz, Safei, & Dehgan Banadaki
3-  Babanazari, Askari, & Mehrabizade Honarmand
4-  Torabi, Moghimi & Monavarian
5-  Moalemi, Raghibi, & Salari
6-  Delavarpoor, Soltani, & Hosseinchari
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شناختي، افزايش هوش هاي بهزيستي روانآموزش هوش معنوي باعث بهبود در همه مؤلفه

همچنين نتايج . معنوي و كاهش اضطراب وجودي در گروه آزمايش نسبت به گروه گواه شد

كنار شناختي افراد،بهبود وضعيت روانتواند به پژوهش نشان داد كه آموزش هوش معنوي مي

.ها كمك كندآمدن با تهديدهايي مانند مرگ و به طور كلي سعادت، سالمت و موفقيت آن

هاي شخصيتي پژوهش حاضر در پي اين مسئله است كه مشخص كند آيا بين ويژگي

زندگي و زا، رضايت)بودنپذيري و وجدانيگرايي، توافقگرايي، تجربهرنجوري، برونروان(

مخدر در كاركنان يك شركت صنعتي در شهرستان هوش معنوي با آمادگي اعتياد به مواد

مهران رابطه معناداري وجود دارد؟

هاي پژوهشفرضيه

.رنجوري با آمادگي به اعتياد در كاركنان يك شركت صنعتي رابطه وجود دارد بين روان.1

.در كاركنان يك شركت صنعتي رابطه وجود داردگرايي با آمادگي به اعتياد  بين برون.2

.گرايي با آمادگي به اعتياد در كاركنان يك شركت صنعتي رابطه وجود دارد بين تجربه.3

.پذيري با آمادگي به اعتياد در كاركنان يك شركت صنعتي رابطه وجود داردبين توافق.4

. يك شركت صنعتي رابطه وجود داردبودن با آمادگي به اعتياد در كاركنانبين وجداني.5

.بين هوش معنوي با آمادگي به اعتياد در كاركنان يك شركت صنعتي رابطه وجود دارد.6

.زندگي و آمادگي به اعتياد در كاركنان يك شركت صنعتي رابطه وجود داردازبين رضايت.7

ادگي به اعتياد در زندگي با آمازهاي شخصيتي و هوش معنوي و رضايتبين ويژگي.8

.كاركنان يك شركت صنعتي رابطه چندگانه وجود دارد

روش

گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

كار و رسمي، پيماني و قراردادي، شب(كاركنان مرد يي پژوهش مورد نظر كليهجامعه

150در شهرستان مهران هستند كه تقريباً صنعتيواحدهاي مختلف در يك شركت) كارروز

ها از ابتدايي ي تحصيلي آن سال است و دامنه55 تا 21ها بين ي سني آنباشند، محدودهفر مين

ها  نفر از آن115 اجرا شد،1392در اين پژوهش كه در مرداد و شهريور . تا دكتري متغير است
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هاي شخصيتي كدام از كاركنان پرسشنامهبه هر. دسترس انتخاب شدندگيري دربه روش نمونه

مخدر داده ي ايراني آمادگي اعتياد به موادزندگي و پرسشنامهازو، هوش معنوي، رضايتنئ

تحليلوپيرسونهمبستگيضريبها محاسبه و با روشها در اين آزمونشد، سپس نمرات آن

.رگرسيون چندمتغيري تجزيه و تحليل شد

ابزار پژوهش

: اند از پرسشنامه استفاده شد كه عبارتها از چهارآوري دادهدر اين پژوهش به منظور جمع

) زندگي و دازپرسشنامه رضايت) مقياس هوش معنوي، ج) پرسشنامه شخصيتي نئو، ب) الف

.مخدرپرسشنامه آمادگي اعتياد به مواد

هايويژگيسنجشبرايحاضرپژوهشدر: (NEO_FFI)نئوپرسشنامه شخصيتي

آزموناين.استشدهاستفادهاست سؤال60دارايكهنئوآزمونكوتاهفرمافراد ازشخصيتي

شخصيتيهايويژگيازموردپنج اين آزمون.نمودندتدوينكاستاوكريمكباراولينرا

،(E)گراييبرون،(N)رنجوريروان: ازاندعبارتكهدهدميقرارسنجشموردراافراد

در ايران روايي اين پرسشنامه به .  (c)بودنوجدانيو (A)پذيريتوافق،(o)گراييتجربه

ي آيزنك ـ فرم كوتاه در عامل ي تجديدنظر شدههاي آن با پرسشنامهروش همبستگي مقياس

پذيري وهاي توافق و همبستگي مقياس70/0گرايي  و در عامل برون72/0رنجوري روان

ذيري با پ و همبستگي عامل انعطاف32/0خويي، پريشبودن با مقياس روانوجداني

، به نقل از 1382پور و باقريان خسروشاهي، بخشي( گزارش شده است 22/0گرايي، برون

رنجوري، ضريب پايايي با روش آلفا براي عوامل روان). 1390صابر، موسوي و صالحي، 

 و 79/0، 80/0، 75/0، 83/0وجدان بودن به ترتيب پذيري و باگرايي، توافقگرايي، تجربهبرون

.)1390،  و همكاران، به نقل از صابر1382قراباغي، (ه است  بود79/0

 در پژوهش حاضر براي سنجش هوش معنوي از ):SISRI-24(مقياس هوش معنوي 

 خرده 4 ماده و 24اين مقياس حاوي . استفاده شده است) 2008 (1مقياس هوش معنوي كينگ

 ماده، آگاهي متعالي 5ا  ماده، توليد معناي شخصي ب7مقياس است كه شامل تفكر وجودي با 

1- King
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اعتبار و پايايي هوش معنوي در ايران .  ماده است5 ماده، و گسترش وضعيت هوشياري با 7با 

ي اول براي روايي از تحليل عاملي تأييدي مرتبه. سنجيده شد) 1388(توسط رقيب و همكاران 

 پايايي هم  به دست آمده است، و66/0ضريب همبستگي ) >01/0p(استفاده شد، كه در سطح 

به نقل از مرعشي، ( برآورد شده است 88/0) >05/0p(از طريق آلفاي كرونباخ در سطح 

1390(.

توسطزندگيازرضايتپرسشنامه): SWLS(داينرزندگيازرضايتپرسشنامه

مقياس اين.استشدهدوينت)1389، به نقل از خلعتبري و بهاري، 1985(همكاران و1داينر

خاطر شباهت به.  سؤال كاهش يافت10 سؤال بود كه بعد از تحليل عاملي به 48در ابتدا شامل

در اين پژوهش از .  سؤال كاهش يافت5ي نهايي، اين مقياس به  سؤال نسخه10معنايي بين 

ترتيباينبهسؤاالتبهگوييپاسخينحوهالي اين مقياس استفاده شده است وؤ س5ي نسخه

ازاي درجه6طيف يكمختلفهايگزينهميانازراخودنظرردموپاسخآزمودنيكهاست

كندميانتخاب) مخالفمخيليمخالفم،كميندارم،نظريموافقم،موافقم،خيلي(ليكرتنوع

.بودخواهد)باالرضايت(30تا)پايينرضايت (5از پرسشنامهگذارينمرهدامنهكهطوريبه
وكردندآمادهايراندراستفادهبرايراآزموناين) 1383(ان همكاروبار سامانياولينبراي

برابر راآزموناينبازآزماييروشباپاياييو% 85برابر راآزموناينكرونباخآلفايضريب

 و ، احديشيخي، هومن).1389به نقل از خلعتبري و بهاري، (به دست آوردند% 84

سنجي مقياس رضايت ازهاي روانرسي مشخصههدف بردر پژوهشي با) 2010 (2منصورسپاه

زندگي افراد ايراني گيري رضايت اززندگي نشان دادند كه اين مقياس ابزار معتبري براي اندازه

.است

اي كه در تحقيق حاضر به كار  پرسشنامه:زرگرمخدرپرسشنامه آمادگي اعتياد به مواد

با توجه به شرايط رواني ـ اجتماعي جامعه گرفته شد مقياس ايراني آمادگي به اعتياد است كه 

36شده و داراي اين پرسشنامه از دو عامل تشكيل. ساخته شد) 1385(ايراني توسط زرگر 

جهت محاسبه روايي اين مقياس از دو روش استفاده . استسنج ماده دروغ5ماده به اضافه 

اد و غيرمعتاد را به خوبي از در روايي مالكي، پرسشنامه آمادگي به اعتياد دو گروه معت. شد

1-Dinner 
2- Sheikhi, Houman, Ahadi, & Sepah Mansour
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اي  ماده25روايي سازه مقياس از طريق همبسته كردن آن با مقياس . يكديگر تميز داده است

دار  معني001/0تر از  محاسبه شده است كه در سطح كم25scl_ (45/0(فهرست عالئم باليني 

 و زرگر(طلوب است  محاسبه شد كه در حد م90/0پايايي مقياس با روش آلفاي كرونباخ . بود

.)1387، همكاران

هايافته

در بخش . هاي تحقيقتوصيفي و مربوط به فرضيه: هاي تحقيق شامل دو بخش استيافته

شده و متغيرهاي تحقيق اشارهيتوصيفي به ميانگين و انحراف معيار، حداكثر و حداقل نمره

ها پرداخته شده مون فرضيهدر بخش دوم از طريق ضرايب همبستگي و تحليل رگرسيون به آز

.است

هاي توصيفييافته) الف

ميانگين و انحراف . دهد ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي تحقيق را نشان مي1جدول 

ميانگين و انحراف معيار به . باشند مي09/17 و 64/36معيار آمادگي كلي به اعتياد به ترتيب 

 و 54/36گرايي ، تجربه29/7 و 23/41گرايي ون، بر78/8 و 44/32رنجوري ترتيب براي روان

طور ميانگين و همين.  است62/7 و 55/45بودن  و وجداني64/7 و 33/40پذيري ، توافق15/4

61/18زندگياز و براي رضايت45/16 و 74/79انحراف معيار به ترتيب براي هوش معنوي

.باشند مي94/4و 

غيرهاي تحقيق ميانگين و انحراف معيار مت. 1جدول 
هاي آماريشاخص

حداقلحداكثرانحراف معيارميانگينمتغير

64/3609/17850آمادگي به اعتياد
44/3278/85612رنجوريروان

23/4129/75624گراييبرون
54/3615/44924گراييتجربه
33/4064/78426پذيريتوافق

55/4562/76025بودنوجداني
74/7945/1611237 معنويهوش
61/1894/4305زندگيازرضايت
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هاهاي مربوط به فرضيهيافته) ب

بين با مقياس آمادگي به اعتياد ضريب همبستگي پيرسون متغيرهاي پيش. 2جدول 

هاي آماريشاخص بينپيشمتغيرمتغير مالك
rP

>68/001/0رنجوريروان
>01/0-60/0گراييونبر

12/0-14/0گراييتجربه
>01/0-43/0پذيريتوافق

>01/0-65/0بودنوجداني
>01/0-42/0هوش معنوي

آمادگي به اعتياد

>01/0-47/0زندگيازرضايت
05/0داري در سطح معني

رنجوري و دهد كه ضريب همبستگي بين روان نشان مي2، جدول 1در ارتباط با فرضيه 

 مورد تأييد 1ي بر اين اساس فرضيه). >01/0p و  =68/0r(دار استآمادگي به اعتياد معني

.قرار گرفت

ي گرايي و آمادگي به اعتياد رابطهدهد كه بين برون نشان مي2، جدول 2در مورد فرضيه 

تأييد قرار  مورد 2ي بر اين اساس فرضيه). >01/0pو  =r-60/0(دار منفي وجود داردمعني

.گرفت

ي گرايي و آمادگي به اعتياد رابطهدهد كه بين تجربه نشان مي2، جدول 3در مورد فرضيه 

.نشد تأييد3ي بر اين اساس فرضيه). >12/0p و =r-14/0(داري وجود ندارد معني

ي پذيري و آمادگي به اعتياد رابطهدهد كه بين توافق نشان مي2، جدول 4در مورد فرضيه 

 مورد تأييد قرار 4ي بر اين اساس فرضيه). >01/0p و=r-43/0(دار منفي وجود دارد عنيم

.گرفت

ي بودن و آمادگي به اعتياد رابطهدهد كه بين وجداني نشان مي2، جدول 5در مورد فرضيه 

 مورد تأييد قرار 5يبر اين اساس فرضيه). >01/0p و=r-65/0(دار منفي وجود دارد معني

.گرفت

ي دهد كه بين هوش معنوي و آمادگي به اعتياد رابطه نشان مي2، جدول 6در مورد فرضيه 

 مورد تأييد قرار6ي بر اين اساس فرضيه). >01/0pو=r-42/0(دار منفي وجود دارد معني
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.گرفت

زندگي و آمادگي به اعتياد ازدهد كه بين رضايت نشان مي2، جدول 7در مورد فرضيه 

  مورد 7ي بر اين اساس فرضيه). >01/0p و =r-47/0(دار منفي وجود دارد  معنييرابطه

.تأييد قرار گرفت

پذيري، گرايي، توافقگرايي، تجربهرنجوري، برون روابط چندگانه روان4 و 3در جدول 

زندگي با آمادگي به اعتياد از طريق تحليل رگرسيون ازبودن، هوش معنوي و رضايتوجداني

شود همبستگي چندگانه با مالحظه مي3كه در جدول چنان. متغيري ارائه شده استچند

بين با نمره كل آمادگي به اعتياد با اسـتفاده از         شناختي پيش   ضرايب رگرسيون متغيرهاي روان     .3جدول  

مكررروش ورود

(ß)ضرايب رگرسيون آماره
متغير 
بينپيش

MRRS
Fنسبت
P1234567احتمال

روان
رنجوري

68/046/0
86/97F=

001/0=p

68/0=β
89/9=t
001/0=p

وجداني
بودن

72/052/0
70/61F=

001/0=p

44/0=β
85/4=t
001/0=p

34/0-=β
75/3-=t

001/0=p

برون
گرايي

73/053/0
92/41F=

001/0=p

38/0=β
75/3=t
001/0=p

29/0-=β
04/3-=t

003/0=p

12/0-=β
28/1-=t
20/0=p

رضايت
از زندگي

73/053/0
19/31F=

001/0=p

37/0=β
57/3=t
001/0=p

29/0-=β
03/3-=t

003/0=p

11/0-=β
10/1-=t
27/0=p

02/0-=β
24/0-=t
80/0=p

توافق
پذيري

73/054/0
33/25F=

001/0=p

35/0=β
32/3=t
001/0=p

26/0-=β
62/2-=t
01/0=p

11/0-=β
02/1-=t
31/0=p

03/0-=β
39/0-=t
69/0=p

92/0-=β
19/1-=t
23/0=p

هوش
معنوي

73/054/0
94/20F=

001/0=p

35/0=β
31/3=t
001/0=p

25/0-=β
32/2-=t
02/0=p

10/0-=β
99/0-=t
32/0=p

03/0-=β
33/0-=t
73/0=p

09/0-=β
18/1-=t
24/0=p

02/0-=β
24/0-=t
80/0=p

تجربه
گرايي

73/054/0
91/17F=

001/0=p

35/0=β
20/3=t
002/0=p

27/0-=β
40/2-=t
01/0=p

09/0-=β
89/0-=t
37/0=p

02/0-=β
31/0-=t
75/0=p

09/0-=β
15/1-=t
25/0=p

01/0-=β
22/0-=t
82/0=p

04/0-=β
64/0-=t
52/0=p
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گرايي، گرايي، تجربهرنجوري، برونروش ورود مكرر براي تركيب خطي متغيرهاي روان

73/0زندگي با آمادگي به اعتياد برابر با ازبودن، هوش معنوي و رضايتپذيري، وجدانيفقتوا

است كه در سطح كمتر 91/17 چندگانه برابر با F و نسبت54/0ضريب تعيين برابر با . است

.دار است معني001/0از 

شـده،  ارائـه 4اي كه نتايج آن در جـدول        ها با روش رگرسيون مرحله    تجزيه و تحليل داده   

زنـدگي بـه    ازهاي شخصيت، هوش معنـوي و رضـايت        از ميان متغيرهاي ويژگي    دهد كه نشان مي 

بـودن  رنجـوري و وجـداني  بين آمادگي بـه اعتيـاد بـه ترتيـب متغيرهـاي روان        عنوان متغيرهاي پيش  

.اندبيشترين اهميت را در تبيين واريانس آمادگي به اعتياد داشته

بين با نمره كل آمادگي به اعتياد با اسـتفاده از         شناختي پيش سيون متغيرهاي روان    ضرايب رگر   .4جدول  

ايروش مرحله

(ß)ضرايب رگرسيون آماره
متغير

پيش بين

همبستگي 
چندگانه
MR

ضريب 
تعيين
RS

Fنسبت
P12احتمال

68/046/0رنجوريروان
86/97F=

001/0=p
68/0=β
89/ 9=t

001/0=p

72/052/0ودنبوجداني
70/61F=

001/0=p
44/0=β

85/4=t
001/0=p

34/0-=β
75/3-=t

001/0=p

گيريبحث و نتيجه

گرايي، رنجوري، برونروان(هاي شخصيتي ي ويژگيپژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه

زندگي با آمادگي به از، هوش معنوي و رضايت)بودنپذيري، وجدانيگرايي، توافقتجربه

2كه نتايج در جدول چنان. اد در كاركنان يك شركت صنعتي در شهرستان مهران انجام شداعتي

به . داري وجود داردي مثبت معنيرنجوري و آمادگي به اعتياد رابطهنشان داده شد، بين روان

رنجوري باالتري دارند بيشتر در معرض گرايش به اعتياد قرار عبارت ديگر، افرادي كه روان

و ) 1392 ( و همكاراناوالديباران جملههاي پيشين ازهاي پژوهشين يافته با يافتها. دارند

كهتوجه به اينبا.هماهنگي دارد)1392، به نقل از باران اوالدي و همكاران، 1382(صالحي 

عواطف يك ويژگي شخصيتي است كه با عدم ثبات عاطفي و) ثباتي هيجانيبي(رنجوري روان
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گناه و نفرت همراه است، م، برانگيختگي، عصبانيت، خشم، احساسمنفي چون ترس، غ

آورند، احتمال دارد در هنگام رويارويي با افرادي كه در اين بعد شخصيت نمرات باالتري مي

هاي پرخاشگرانه و اي ناكارآمدي مانند واكنشكارهاي مقابلهوفشارهاي رواني، ساز

رنجوري را همان برخي پژوهشگران روان. دخودسرزنشي، مصرف موادمخدر را بكار گيرن

جمله هاي رواني ازپذيري در برابر اختاللاند و آن را عامل آسيبي منفي ناميدهعاطفه

، به 1994، 1و هاركنسواتسون، كالرك(اند اضطراب، افسردگي و وابستگي به مواد ذكر كرده

ت كه بين متغيرهاي مختلف توجه اين اسي قابلنكته). 1390،  و همكارانصابرنقل از

بين آمادگي به اعتياد ترين پيشترين رابطه و مهمرنجوري بيشبين آمادگي به اعتياد روانپيش

.در كاركنان اين شركت است

ي منفي گرايي با آمادگي به اعتياد رابطه مالحظه شد، بين برون2كه در جدولچنان

گرايي پاييني برخوردارند، آمادگي ي كه از برونبه عبارت ديگر، افراد. داري به دست آمدمعني

اجتماعيوماديجهانبهانرژيپررويكرديوجودبيانگرگراييبرون.به اعتياد باالتري دارند

.شودميشاملراجرئتوقاطعيتفعال،آميزي،چون مردمهاييويژگيكهاستدر فرد

بهنسبتخصمانهنگرشمقابلدردپسنجامعهواجتماعيگيريجهتنشانگرپذيريسازش

. شودميشاملرافروتنيواعتمادقلبي،خوشدوستي،نوعچونهاييويژگيكهاستديگران

اشاره كرد كه معتقد بود غيراجتماعي ) 1993 (2توان به ديدگاه بروژهدر تبيين اين مسئله مي

اد را براي اطرافيان مشكل بودن، از رفتارهاي خاص معتادين است و اين عامل، تحمل فرد معت

كشاند و مطابق رويكرد روانكاوانه كساني كه مشكالت خود را ساخته و او را به سوي انزوا مي

سازند ممكن است از مواد و الكل براي كاهش احساس عدم كفايت و ناامني خود دروني مي

.استفاده كنند

ي معناداري به اعتياد رابطهگرايي و آمادگي  نتايج نشان داد كه بين تجربه2طبق جدول 

داري وجودي معنيگرايي با آمادگي به اعتياد رابطهبه عبارت ديگر، بين تجربه. يافت نشد

،  و همكاراناوالديباران جمله از(هاي مطالعات پيشين هماهنگ است نتيجه با يافتهاين. ندارد

1392(.

1- Watson, Clark, & Harkness
2- Brojue
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ي منفي گي به اعتياد رابطهپذيري و آماد مالحظه شد بين توافق2كه در جدول چنان

پذيري پاييني برخوردارند، آمادگي به عبارت ديگر، افرادي كه از توافق. داري به دست آمدمعني

 و همكاراناوالديباران جمله هاي مطالعات پيشين ازاين نتيجه با يافته. به اعتياد باالتري دارند

قبيل اعتماد، هايي ازارند داراي ويژگيپذيري بااليي دافرادي كه توافق.هماهنگ است) 1392(

همچنين اين افراد داراي . بودن هستنددوستي، همراهي، تواضع و دلسوزگويي، نوعرك

دوستي، كمك كردن و حس همدردي هستند و ديگران را نيز همچون خود هاي نوعويژگي

 و بهادري 1382، از جمله صالحي(محققان .خوردبينند و پيوندشان با ديگران زودجوش ميمي

چه فرد كمتر معتقدند كه هر)1392همكاران، ، به نقل از باران اوالدي و 1390خسروشاهي، 

پذيري و سازگاري بيشتري نسبت به مسائل از خود نشان دهد، و خودشيفته باشد و توافق

ند، همچنين مسئوليت كارها و امور خود را چه مثبت و منفي به طور كامل پذيرفته و انكار نك

هاي ي توافق به سمت جنبهافراد داراي خصيصه. شودكمتر به سمت مصرف مواد كشيده مي

).1392،  و همكاراناوالديباران (كنند مثبت اجتماعي و سالمت بيشتر رواني سوق پيدا مي

داري وجود دارد، به ي منفي معنيبودن و آمادگي به اعتياد رابطه بين وجداني2طبق جدول 

گيرند، آمادگي به اعتياد تري ميبودن نمرات پايينر افرادي كه در بعد وجدانيعبارت ديگ

 و همكاراناوالديباران جمله هاي پيشين ازهاي پژوهشاين يافته با يافته. بيشتري دارند

با. هماهنگ است) 1392، به نقل از باران اوالدي و همكاران، 1382(صالحي  و )1392(

اي و پيشرفت است، اشخاصي كه در حد هاي فردي در سازماندهاوتبودن بعدي از تفوجدان

كوش نيز هستند و دار، اما بلندپرواز و سختشناس و خويشتنوجدان هستند، وظيفهباال با

حال و رسند، زنان و مرداني كه وجدان پاييني دارند بسيار بيي اعتياد كاري ميگاهي به نقطه

وجدانواقع بادر).1381كري و كوستا، مك(گيرند  نميالقيدند و به خود و ديگران سخت

دهد و نمرات پايين در اين مقياس شناس را نشان ميبودن تمايل شخص به توانمندي و وظيفه

، و همكارانزرگر(مرتبط است مصرف مواد و مصرف الكل خطر چون سوءبا رفتارهاي پر

1387.(

داري ي منفي معنيو آمادگي به اعتياد رابطههمچنين نتايج نشان داد كه بين هوش معنوي 

تري برخوردارند، آمادگي به اعتياد از هوش معنوي پايينوجود دارد، به عبارت ديگر افرادي كه

و )1387 ( و همكارانجمله زرگرهاي پيشين ازهاي پژوهشاين نتيجه با يافته. بيشتري دارند
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) 1390(هاي پژوهش مرعشي طور با يافتههمخواني دارد، همين) 1392 ( و همكاراناصغري

توجه تأثير مثبت دارد، هماهنگي دارد، و باشناختيكه نشان داد هوش معنوي بر بهزيستي روان

شناختي باال كمتر به سمت مصرف توان نتيجه گرفت كه افراد با بهزيستي روانبه اين يافته مي

كه معنويت جستجو براي حالي گفت درتواندر تبيين اين رابطه مي. موادمخدر تمايل دارند

يافتن عناصر مقدس، معنايابي، هوشياري باال و تعالي است، هوش معنوي شامل توانايي براي 

بيني كند و منجر تواند كاركرد و سازگاري فرد را پيشاستفاده از چنين موضوعاتي است كه مي

هاي مذهبي، مصونيت افراد گرشداشتن ن).2009، 1رجايي(به توليد و عناصر ارزشمندي گردد

رسد افراد داراي اعتقادات مذهبي دروني و واقعي در مقابل اعتياد دهد، به نظر ميرا افزايش مي

حاضر بهترين روش درماني جالب اين كه در حال). 1387،  و همكارانزرگر(مصونيت دارند 

.هاي معنوي شناخته شده استمعتادين هم درمان

ي منفي زندگي و آمادگي به اعتياد رابطهازج نشان داد كه بين رضايتعالوه بر اين نتاي

تري دارند، گرايش زندگي پايينازداري وجود دارد، به عبارت ديگر افرادي كه رضايتمعني

 و همكارانجمله زرگرهاي پيشين ازهاي پژوهشاين نتيجه با يافته. به اعتياد باالتري دارند

ترينتوان گفت رضايت يكي از مهم تبيين اين رابطه ميدر. هماهنگ است) 1387(

هاي ما براي مقابله با مشكالت است، توانايي در كسب رضايت به انسان استقامت پشتوانه

براي سالمت رواني انسان بايد بياموزد كه چگونه از . ي مشكالت برآيددهد تا از عهدهمي

توان گفت همچنين مي). 1373نظيري،  (كارهايي كه بايد انجام دهد رضايت به دست آورد

ها هرچه افراد زندگي يكنواخت و بدون تنوعي داشته باشند و شرايط شادي و تفرج براي آن

ها در زندگي بيشتر هاي آنها، مشكالت و ناسازگاريطور ناراحتيكمتر فراهم باشد و همين

هاي خويش از اسازگاريها و نباشد احتمال بيشتري وجود دارد كه براي تسكين ناراحتي

.هاي نادرست مثل مصرف موادمخدر استفاده كنندروش

 نشان داد 3مكرر در جدول نتايج مربوط به تحليل رگرسيون روي نمره كل با روش ورود

اين . كند درصد واريانس آمادگي به اعتياد را تبيين مي54/0بين مورد بررسي كه متغيرهاي پيش

تغيرها است كه بيش از نيمي از واريانس آمادگي به اعتياد را تبيين موضوع بيانگر اهميت اين م

1-  Rajaei
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 ارائه شده است نشان 4اي كه نتايج آن در جدول نتايج تحليل رگرسيون مرحله. كنندمي

ترين بودن بيشرنجوري و وجدانيبين آمادگي به اعتياد، رواندهد كه از بين متغيرهاي پيشمي

بين در اين تحقيق ترين متغير پيشمهم. مادگي به اعتياد دارنداهميت را در تبيين واريانس آ

تأثير را  تحتتواند بهداشت رواني كاركنانرنجوري ميواقع روانرنجوري است، درروان

.ي آمادگي به اعتياد افزايش دهدزمينهپذيري فرد را درقرار دهد و آسيب

تقدير و تشكر

 نمود و همواره ما را مورد عنايت و الطاف خويش سپاس خداي مهربان را كه ما را ياري

از . و به اميد تعجيل در ظهورش) عج(قرار داده است، و نيز تقديم به ساحت مقدس وليعصر 

تمامي كاركنان شركت مربوطه در شهرستان مهران و همچنين جناب آقاي جعفر ملكي كه در 

.يمكناجراي اين پژوهش نهايت همكاري را داشتند قدرداني مي

منابع

فارسي

ي نگرش مذهبي، منبع رابطه).1392(اله، احمدي، ليالاصغري، فرهاد، كردميرزا، عزت

مصرف مواد،ي اعتياد پژوهي سوءفصلنامهدانشجويان،مصرف مواد دركنترل و گرايش به سوء

.103ـ112ي بيست و پنجم، صسال هفتم، شماره

ي بررسي رابطه).1392(اهللاو كاوه فارساني، ذبيح نويديان، علي ؛باران اوالدي، صادق

مجله ،دانشگاهيآموزان پيشنوايي و جنسيت دانششخصيت، همهاياعتيادپذيري با ويژگي

.33ـ42ص،2، شماره15 دوره دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،
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رات و ترجمه توفان گرگاني، تهران، سازمان انتشا،اعتياد و شخصيت). 1993(روژه، ژان ب

.آموزش و پرورش انقالب اسالمي

، زندگيآوري و رضايت ازارتباط بين تاب).1389(خلعتبري، جواد، بهاري، صونا 

.93ـ83، ص 2آزاد واحد تنكابن، سال اول، شماره شناسي تربيتي، دانشگاهي روانفصلنامه

هاي ويژگيبررسي رابطه ).1387(زرگر، يداهللا، نجاريان، بهمن، نعامي، عبدالزهرا

شناختي، نگرش مذهبي و رضايت سرسختي روانابراز وجود،خواهي،هيجان(شخصيتي 

ي علوم  مجلهاهواز،شركت صنعتي درزناشويي با آمادگي اعتياد به مواد مخدر در كاركنان يك

،1پانزدهم، شماره ي سوم، سالاهواز، بهار، دورهشناسي دانشگاه شهيد چمرانتربيتي و روان

.99ـ120ص

هاي هوش معنوي و بررسي مفهوم و مؤلفه). 1389(سهرابي، فرامرز و ناصري، اسماعيل 

شناختي،پژوهشي پژوهش در سالمت روان_ي علميفصلنامهساخت ابزاري براي سنجش آن،

.70_77صشماره چهارم،ي سوم،دوره

ان، انتشارات  تهرشناسي شخصيت،ها در روانها و نظريهمكتب). 1363(شاملو، سعيد 

.رشد

هاي شخصيتي مقايسه ويژگي.)1390(اهللا، صالحي، ايرج صابر، فاطمه، موسوي، سيد ولي

سوءمصرف مواد، ، فصلنامه اعتياد پژوهيمعتاد و غيرمعتادهاي حل مسئله در مردانو سبك

.سال پنجم، شماره نوزدهم

ي بين مردان و زنان ي پنج عامل بزرگ شخصيتمقايسه). 1390(فاضل كلخوران، جمال

.81ـ98ص،8ورزشي، شماره _و يادگيري حركتي رشدورزشكار و غيرورزشكار،

ها و شناسي باليني، مفاهيم روشروان). 1386(ترال جري و تيموتي، جيفيرس، اي

. ترجمه مهرداد فيروز بخت، تهران، انتشارات رشدها،حرفه

شناختي، اضطراب وي بر بهزيستي روانآموزش هوش معنتأثير). 1390(مرعشي، سيدعلي

ي دكتري، دانشگاه شهيد رسالهوجودي و هوش معنوي در دانشجويان دانشكده نفت اهواز،

.اهوازچمران

، ترجمه ميرتقي ساليشخصيت در بزرگ). 1381(تي آر و كوستا، پائولكري، رابرتمك

.پژوهنشر جامعهگروسي فرشي و فرهاد محمدي، تبريز،
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هاي شخصيتي بررسي رابطه بين ويژگي). 1390(مدي، فاطمه و ياورينيك، سلمان محملك

ازفردي، خوداثربخشي و رضايتآوري و رابطه اين متغير با روابط بينتابو هوش هيجاني با

نامه كارشناسي، دانشگاه شهيدپاياناهواز،چمرانبين دانشجويان دانشگاه شهيددرزندگي

.اهوازچمران

مقايسه ناگويي خلقي و هوش معنوي در ).1390(ي، محمد و پوراسمعلي، اصغرنريمان

مصرف مواد، ، فصلنامه اعتياد پژوهي سوءافراد معتاد، تحت درمان با متادون و افراد غير معتاد

.سال ششم، شماره بيستم

.انتشارات، تهران،رشد شخصيت و بهداشت). 1373(نظيري، عشرت 
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