
 یافته های پژوهش

 ک گروه هابه تفکی معیار انحراف میانگین و از اعم پژوهش متغیرهای توصیفی های شاخص 1 جدول در

( برای بررسی K-S Zاسمیرنف ) –نتایج آزمون کالموگروف  همچنین در این جدول .اند شده گزارش

 متغیرهای پژوهش گزارش شده اند. نرمال بودن

 (n=300) پژوهش یرهایمتغ نتایج بررسی نرمال بودن توزیعو  یفیتوص یها شاخص: 1 جدول

 سطح معنی داری K-S Z آماره  انحراف معیار میانگین گروه متغیر

 58/0 77/0 29/6 73/27 بهنجار  صداقت و فروتنی

 39/0 89/0 08/5 18/28 وابسته به مواد مخدر

 42/0 87/0 03/5 03/30 وابسته به مواد محرک

 46/0 85/0 04/5 57/29 هنجار ب هیجان پذیری

 52/0 81/0 4 49/29 وابسته به مواد مخدر

 16/0 11/1 66/3 76/30 وابسته به مواد محرک

 70/0 70/0 84/4 28/28 بهنجار  برون گرایی

 19/0 05/1 01/4 29 وابسته به مواد مخدر

 40/0 89/0 09/4 54/28 وابسته به مواد محرک

 79/0 64/0 89/4 49/28 بهنجار  سازگاری

 20/0 06/1 23/4 07/28 وابسته به مواد مخدر

 18/0 09/1 45/4 59/28 وابسته به مواد محرک

 27/0 99/0 89/4 72/26 بهنجار  وظیفه شناسی

 40/0 88/0 43/4 88/28 وابسته به مواد مخدر

 59/0 77/0 50/4 41/30 وابسته به مواد محرک

گشودگی به 

 تجربه

 09/0 23/1 92/4 67/27 بهنجار 

 14/0 15/1 31/4 74/28 وابسته به مواد مخدر

 65/0 73/0 52/5 39/30 وابسته به مواد محرک

ی پژوهش در اسمیرنف برای تمامی متغیرها –آزمون کالموگروف  Zآماره  ،1 شماره جدول به توجه با

 .باشد می رمالن متغیرها توزیع که گرفت نتیجه توان می بنابراین. تمامی گروه ها معنی دار نمی باشد

هگزاکو )صداقت و فروتنی، هیجان پذیری، برون گرایی، سازگاری، وظیفه  شخصیتی صفات مقایسهبرای 

 بهنجار افراد و محرک مواد به وابسته افراد مخدر، مواد به وابسته افراد در شناسی و گشودگی به تجربه(

قبل از ارائه نتایج این آزمون، پیش فرض های آن  فاده شد.از تحلیل واریانس چند متغیری یک راهه است

برای بررسی همگنی واریانس متغیرهای پژوهش از آزمون لوین استفاده شد. مورد آزمون قرار گرفت. 

آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس متغیرها در گروه های پژوهش  Fآماره یافته ها نشان داد که 

معنی دار نمی باشد. ( 12/0( و وظیفه شناسی )14/1(، سازگاری )87/2) برون گراییبرای متغیرهای 

لوین  fاین یافته نشان می دهد که واریانس این متغیرها در گروه ها همگن می باشد. همچنین آماره 

معنی ( 37/3( و گشودگی به تجربه )89/5(، هیجان پذیری )69/3صداقت و فروتنی )های برای متغیر

(، پیشنهاد می کنند در صورتی که تعداد نمونه ها در گروه ها برابر 2007) 1لز و بانیاردمایدار می باشد. 

باشند، واریانس متغیر وابسته در این گروه ها برابر در نظر گرفته می شود. در پژوهش حاضر نیز تعداد 

به نظر مایلز و  نفر عضو است. بنابراین با توجه 100افراد هر دو گروه برابر می باشد و هر گروه دارای 

برای بررسی همگنی ماتریس کوواریانس  (، واریانس متغیرها در گروه ها همگن می باشد.2007بانیارد )

آزمون ام  Fآماره یافته ها نشان داد که باکس استفاده شد.  Mمتغیرهای وابسته در گروه ها از آزمون 

ن می توان نتیجه گرفت که ماتریس (. بنابرایF=0.95, p>0.05می باشد )ن( معنی دار 37/44باکس )

یا معنی داری رابطه  برای بررسی مفروضه کرویت. استکواریانس متغیرهای وابسته در دو گروه برابر 
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آماره مجذور خی بارتلت یافته ها نشان داد که . شداز آزمون مجذور خی بارتلت استفاده  بین متغیرها

رابطه معنی دار وجود  متغیرهای پژوهشبین  براینبنامعنی دار می باشد.  001/0( در سطح 29/128)

 1در شکل برای بررسی خطی بودن رابطه بین متغیرهای وابسته از نمودار پراکنش استفاده شد.  دارد.

 نمودار پراکنش برای بررسی خطی بودن رابطه متغیرهای گزارش شده است. 

 
 رهایمتغ رابطه بودن یخط یبررس یبرا پراکنش نمودار: 1 شکل

شکل  Uمی توان گفت بین متغیرها رابطه خطی وجود دارد. چون توزیع متغیرها  1 با توجه به شکل

 واریانس چندمتغیری گزارش شده است. نتایج آزمون تحلیل  2در جدول  نیست.

 گروه های پژوهش در هگزاکو شخصیتی صفات به مربوط یریمتغ چند انسیوار لیتحل آزمون جینتا: 2جدول 

 اندازه اثر سطح معنی داری F d.f1 d.f1 هآمار آزمون

 07/0 001/0 586 12 94/3 15/0 اثر پیالیی

 08/0 001/0 584 12 03/4 85/0 المبدای ویلکز

 08/0 001/0 582 12 13/4 17/0 اثر هاتلینگ

 13/0 001/0 293 6 58/7 15/0 بزرگترین ریشه روی

 شخصیتی صفاتدر  هاواریانس چندمتغیری بررسی تفاوت گروه تحلیل  F، آماره 2با توجه به جدول

(. =p<03.4=,58412F, 0.85Wilks' Lambda ,0.001معنی دار می باشد ) 001/0در سطح  هگزاکو

، تفاوت معنی داری وجود دارد. برای هگزاکو شخصیتی صفات ها دربنابراین می توان گفت که بین گروه 

نتایج  3با یکدیگر تفاوت دارند در جدول  هگزاکو شخصیتی صفاتاز  در کدام یک هابررسی اینکه گروه 

 واریانس یک راهه گزارش شده است.تحلیل 

 هگزاکو شخصیتی صفاتها در  گروه تفاوت راهه کی انسیوار لیتحل جینتا: 3جدول

 اندازه اثر F p خطا MS گروه MS خطا SS گروه SS مولفه

 04/0 008/0 90/4 28/30 58/148 38/8993 16/279 صداقت و فروتنی

 02/0 07/0 76/2 30/18 59/50 74/5435 18/101 هیجان پذیری

 01/0 49/0 70/0 78/18 29/13 5579 58/26 برون گرایی

 01/0 69/0 37/0 56/20 61/7 69/6107 22/15 سازگاری

 09/0 001/0 11/16 33/21 71/343 91/6334 42/687 وظیفه شناسی

 05/0 001/0 67/7 46/24 76/187 14/7265 52/375 گشودگی به تجربه

 001/0در سطح ( 67/7( و گشودگی به تجربه )11/16وظیفه شناسی )برای  Fآماره  3با توجه به جدول

 معنی دار می باشد. 01/0در سطح  (90/4صداقت و فروتنی )برای  Fمعنی دار می باشد. همچنین آماره 

 تفاوت معنی داری وجود دارد. صفاتدر این  پژوهشگروه های این یافته ها نشانگر آن هستند که بین 

معنی دار نمی باشد.  (37/0( و سازگاری )70/0(، برون گرایی )76/2هیجان پذیری )برای  Fاما آماره 

صداقت این یافته نشان می دهد بین گروه در این صفات تفاوت معنی داری وجود ندارد. اندازه اثر برای 

می باشد که نشان می دهد این ( 05/0( و گشودگی به تجربه )09/0ظیفه شناسی )(، و04/0و فروتنی )

 04/0به عنوان اندازه اثر کوچک،  01/0الزم به ذکر است که مقدار  است. متوسطتفاوت در جامعه 



نتایج  4در جدول  (.2002، 1به عنوان اندازه اثر بزرگ در نظر گرفته می شود )هوبرتی 1/0متوسط و 

 ی زوجی میانگین های گروه ها گزارش شده اند.مقایسه ها

 متغیرهای پژوهش در ها گروه یزوج سهیمقا جینتا: 4جدول 

 سطح معنی داری خطای استاندارد تفاوت میانگین گروه گروه مولفه

 56/0 77/0 -45/0 مخدر بهنجار صداقت و فروتنی

 003/0 77/0 -30/2 محرک بهنجار

 01/0 77/0 -85/1 محرک مخدر

 89/0 60/0 08/0 مخدر بهنجار هیجان پذیری

 07/0 60/0 -19/1 محرک بهنجار

 06/0 60/0 -27/1 محرک مخدر

 24/0 61/0 -72/0 مخدر بهنجار برون گرایی

 67/0 61/0 -26/0 محرک بهنجار

 45/0 61/0 46/0 محرک مخدر

 51/0 64/0 42/0 مخدر بهنجار سازگاری

 87/0 64/0 -10/0 محرک بهنجار

 41/0 64/0 -52/0 محرک مخدر

 001/0 65/0 -16/2 مخدر بهنجار وظیفه شناسی

 001/0 65/0 -69/3 محرک بهنجار

 02/0 65/0 -53/1 محرک مخدر

 12/0 69/0 -07/1 مخدر بهنجار گشودگی به تجربه

 001/0 69/0 -72/2 محرک بهنجار

 02/0 69/0 -65/1 محرک مخدر

عنی مخدر، تفاوت در متغیر صداقت و فروتنی بین افراد بهنجار و وابسته به مواد م 4دول با توجه به ج

و  د بهنجارافرا داری وجود ندارد. میانگین افراد وابسته به مواد محرک به صورت معنی داری بیشتر از

ته به ابسر و ود مخدوابسته به مواد مخدر می باشد. در متغیر وظیفه شناسی میانگین افراد وابسته به موا

رک مواد مح ته بهمواد محرک به صورت معنی داری بیشتر از افراد بهنجار می باشد. میانگین افراد وابس

ابسته وهنجار و بفراد انیز بیشتر از افراد وابسته به مواد مخدر می باشد. در متغیر گشودگی به تجربه بین 

ت معنی ه صوروابسته به مواد محرک ب به مواد مخدر، تفاوت معنی داری وجود ندارد. میانگین افراد

 داری بیشتر از افراد بهنجار و وابسته به مواد مخدر می باشد.
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