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مقدمه: از پرس��ش  هاي اساس��ي روان شناس��ان این است که آیا ویژگي هاي ش��خصیتي ، معتادان را از افراد عادي 
متمایز می سازد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگی  های پایدار شخصیتی افراد مستعد سوء مصرف مواد با افراد 

عادی صورت گرفته است.
روش  کار: مطالعه حاضر از نوع پژوهش های علی  مقایسه  ای بوده که به صورت مقطعی در سال 1393 اجرا گردید. 
300 نفر از س��اکنین 18 تا 40 س��اله شهرس��تان خرم  آباد به روش نمونه  گیری تصادفی خوش��ه  ای انتخاب و با 
آزمون اس��تعداد سوءمصرف مواد )APS(، به دو گروه عادی و مستعد س��وءمصرف مواد تقسیم شدند. سپس 
پرسش��نامه  های آزمون ش��خصیتی 16 عاملی کتل )16PF( بین آنها توزیع گردید. از آزمون تی برای گروه های 

مستقل جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. 
یافته ها: نتایج این پژوهش نش��ان داد که دو گروه در شاخص  های حس  جویی، پایداری هیجانی و درون گرایی- 
ب��رون گرای��ی تفاوت معناداری داش��ته )p<0.001( و در ش��اخص ه��ای تنیدگی عصب��ی و ادواری    خویی  – 

گسسته خویی تفاوت معناداری بین دو گروه وجود نداشت.
نتیجه  گیری: به طورکلی نتایج این بررسی نشان داد که ویژگی  های شخصیتی نقش قابل توجهی در آسیب  پذیری 

افراد نسبت به اعتیاد به مواد مخدر دارد.

اطالعات مقاله

شیما هاشمی1، فیروزه غضنفری2،  وحید دنیوی3، رامین سپهوند4

مقدمه
اعتیاد مجموعه  ای از پدیده  های فیزیولوژیک، رفتاری و شناختی است که در 
آن مصرف یک ماده یا گروهی از مواد از رفتارهایی که پیش از آن برای شخص 
ارزش��مند بوده اولویت بیش��تری پیدا می  کند )1(. شناسایی اعتیاد به عنوان 
بیماری قرن معاصر ضرورت استفاده از روش  های معتبرتر در مطالعه آن را بیش 
از پیش آشکار ساخته است. مبارزه با هر خطری منوط به شناسایی ابعاد زیربنایی 
آن است )2(. سوءمصرف و وابستگی به مواد و الکل هزینه های هنگفت اجتماعی 
و اقتصادی را بر افراد و جوامع تحمیل کرده و یکی از بزرگترین معضالت بالینی 

و سالمت اجتماعی است )3(. 
 در ایران، گرایش به س��وءمصرف مواد به عنوان یکی از مهم ترین آس��یب  های 
روانی و اجتماعی تلقی می ش��ود. مطالعات نشان می  دهند که بین شخصیت 
و اعتی��اد رابطه ا ي متقابل وجود دارد، به نح��وي که فرد به علت وضع خاص 
شخصیتي و نیازها، شکست ها، ناتواني در برخورد با مسائل و ناکامي در زندگي، 
عدم ثبات عاطفي و مالیمات دیگر، به اعتیاد روي مي  آورد. شناخت شخصیت و 
ویژگي  هاي رفتاري معتادان به منظور مبارزه با اعتیاد و نیز پیشگیري و درمان 

آن اهمیت دارد )4(. 
اختالل های شخصیتي بیش از همه چیز فرد را در برابر اعتیاد آسیب پذیر مي سازد 
و سپس خود اعتیاد، اختالل هاي موجود را تشدید مي کند و این دایره معیوب 
ادامه مي یابد )5(. بر اساس مطالعات، 90 درصد معتادین به مواد مخدر یک یا 
چند اختالل روانی یا ش��خصیتی دیگر نیز دارند که مهم  ترین این اختالالت 
شامل اختالالت خلقی، اختالالت اضطرابی و به خصوص مشکالت شخصیتی 
هستند )6(. خصوصیات روانی -  شخصیتی معتادان به مواد مخدر، صرفاً ناشی 
از مصرف مواد مخدر نیس��ت بلکه معتادان قبل از اعتیاد دارای نارسایی  های 

روانی -  ش��خصیتی عدیده  ای هستند که بعد از اعتیاد، به صورت مخرب تری، 
ظاهر و تشدید شده اند. لذا مسئله معتاد، تنها مواد نیست، بلکه در اصل رابطه 

متقابل ویژگی های شخصیتی او و اعتیاد نیز مطرح است )7(.
 در سبب شناسي اختالالت مرتبط با مصرف مواد، نقش عوامل شخصیتي همیشه 
مطرح بوده است )8(. آیزنک شخصیت را به عنوان سه صفت سرشتی با مبنای 
زیستی در نظر گرفته و برخی مکانیزم  های زیستی زمینه صفات شخصیتی که 
فرض ش��ده در مصرف مواد مخدر عامل خطر باش��ند را مشخص می کند )9(. 
منیجر1 بیان می  کند که وابس��تگي توام با پرخاش��گري به دیگران، عدم رشد 
عاطفي و دوسوگرایي نسبت به افرادي که در زندگي شخص داراي نقش هستند، 
پایین بودن آستانه تحمل شکست و احساس گناه از جمله ویژگي هایي هستند 

که در معتادان دیده شده است )5(. 
کلونینجر2، به عنوان یکی از پیشگامان  در رابطه با اعتیاد و شخصیت، مطرح 
کرد که نیمرخ  های شخصیتی متفاوت، دو مسیر به سوی الکلیسم و به طور کلی 
سوء مصرف مواد را پیش بینی می  کنند. نظریه اصلی وی بیان می  کند که تعامل 
سه نظام مستقل ژنتیکی، عصبی و زیست شناختی در سیستم اعصاب مرکزی 
زمینه الگوهای منحصر به فرد پاس��خ رفتاری به تجربه نو پاداش و تنبیه است 
)10(. این الگوهای پاسخ موجب اختالف شخصیت بهنجار و به همان اندازه ایجاد 
اختالل شخصیتی و رفتاری از جمله الکلسیم و سوء مصرف مواد می  شود. فعال  
سازی رفتاری به معنی فراخوانی رفتار در پاسخ به پدیده  های نو و نشانه  های 
پاداشی یا رهایی از تنبیه است. بر این اساس افراد در چنین فعالیت  های رفتاری 

که نوجویی نامیده می  شود با هم تفاوت دارند )12و11(. 

1-.Manager

2- Cloninger
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اف��راد در میزان این تداوم رفتاری که پ��س از قطع تقویت وجود دارد و پاداش 
وابستگی نامیده می  شود نیز با هم تفاوت  دارند. جنبه  های منشی و شخصیت 
علی  رغم سرشت که به تفاوت  های موجود در واکنش  های هیجانی خودکار و 
عادت ها اختصاص دارند به تفاوت  های فردی در خصوص خود انگاره  های مربوط 
ب��ه اه��داف و ارزش  ها پرداخته  اند )10(. کوپر1 و همکاران به بررس��ی عناصر 
شخصیتی معتادان پرداخته و نتیجه گرفتند که خصوصیات هسته ای شخصیت 
نظیر تکانشگری2، حس جوئی، تهییج پذیری3 منفی و اشکال اجتنابی سازگاری4 
ب��ا هیجانات منفی ، می توانند به عنوان عوامل مش��ترک درگیری در طیفی از 
رفتارهای پرمخاطره یا مسئله دار عمل کنند. به نظر می رسد تغییرپذیری در ابعاد 
شخصیتی مانند حس جوئی ممکن است در آغاز مصرف مواد، مصرف منظم و 

اعتیاد دخیل باشند )13(.
 مطالع��ه حاضر یا توجه ب��ه محدودیت های طرح های علی- مقایس��ه ای 
یا مورد ش��اهدی موج��ود در این زمینه، منجمله ع��دم تامین  معیارهای 
مناسب برای کنترل و دستکاری متغیرهای مستقل برای شناسایی رابطه 
علت و معلولی، محدودیت روش های نمونه گیری در اکثر پژوهش ها و نبود 
جامعه آماری گسترده  و مالک های متمایزکننده  برای عضویت در گروه ها 
و کمب��ود پژوهش های انجام گرفته در ایران طي دهه  های اخیر در رابطه 
با گونه شناس��ي و شناخت ویژگي  هاي ش��خصیتي معتادان و نیز ضرورت 
ش��ناخت عوامل خطرساز و مس��تعدکننده گرایش به سوءمصرف مواد به 

عنوان مبنایی جهت تدوین برنامه  های پیشگیرانه انجام شد. 
روش کار 

مطالعه حاضر، از نوع پژوهش های پس رویدادی )علی- مقایس��ه ای( بود. 
جامعه آماری شامل کلیه  افراد 18 تا 40 ساله غیرمعتاد ساکن شهرستان 
خرم آباد بود. روش نمونه گیری به شیوه  تصادفی خوشه ای چند مرحله  ای 
صورت پذیرفت و برای گردآوری داده ها از روش میدانی اس��تفاده شد. در 
مرحله اول، شهر را از لحاظ جغرافیایی به مناطق جداگانه تقسیم کرده و 
در مرحل��ه بعد از هر منطقه یک محله و از هر محله یک بلوک به صورت 
تصادفی انتخاب و از س��اکنین هر بلوک خواس��ته ش��د تا پرسشنامه های 
پژوهش��گر را تکمی��ل نمایند. پ��س از اجرای آزمون اس��تعداد به اعتیاد5 
)APS( دو گروه مستعد به اعتیاد و عادی انتخاب شده و در شاخص های 
پایداری هیجانی، تنیدگی عصبی، برونگ��ردی،  درونگردی، ادواری خویی، 

 گسسته خویی و حس جوئی با یکدیگر مقایسه شدند. 
معیاره��ای ورود ب��ه مطالعه ش��امل: عدم ب��رآورده س��اختن معیارهای 
تش��خیصی چهارمین راهنمای آماری – تش��خیصی اختالالت روانی ویرارش 
ش��دهDSM-IV-TR( 6( برای وابس��تگی به مواد، وابستگی به هر گونه 
مواد مخ��در، محرک زا و الکل، س��ن 50- 18 س��ال، گرفتن رضایت کتبی 
آگاهانه از مشارکت کنندگان، حداقل تحصیالت سوم راهنمایی )8 کالس( 

بود.
 برای س��نجش استعداد اعتیاد از خرده مقیاس استعداد اعتیاد پرسش نامه 
س��نجش اعتیاد وید و همکاران  استفاده ش��د )14(. پرسشنامه سنجش 
اعتیاد، که خود از نسخه تجدید نظرشده پرسش نامه چندوجهی مینه سوتا7 
)MMPI-2( اس��تخراج شده است، در ایران نیز توسط مینویی و صالحی 
هنجاریابی ش��ده اس��ت )15(. ضریب پایایی این مقیاس در نمونه بهنجار 
)ب��ا فاصله  یک هفته( در مردان و زنان به ترتیب 0/69 و 0/77 به دس��ت 
آمده است. وید و همکاران گزارش کرده اند، که بین مقیاس پذیرش اعتیاد 
)AAS( و مقیاس APS واریانس مشترک زیادی وجود دارد و همبستگی 
آنها 0/57 بوده اس��ت و APS به خوبی می تواند بین سوء مصرف کنندگان 
مواد و بیماران روانی تمایز قائل شود. نسخه هنجاریابی شده ی APS برای 

دانش آموزان دبیرس��تانی ایرانی 36 گویه دارد و پایایی آن با اس��تفاده از 
روش آلفای 0/53 و از طریق روش دونیمه کردن نیز 0/53 محاسبه شده 

است )15(. 
برای ارزیابی ویژگی های ش��خصیتی از پرسش��نامه 16 عاملی شخصیت 
کت��ل8 اس��تفاده گردی��د )PF16(. این پرسش��نامه ی��ک مقیاس جامع 
ش��خصیت است که در ش��رایط متنوعی که ارزیابی عمیق از کلیت یک 
فرد مورد نیاز اس��ت موثر نشان داده ش��ده است. میانگین پایایی آزمون 
 بازآزمون9 مقیاس های اولیه PF16 با فاصله زمانی دو هفته 0/80 اس��ت 
)که این میزان بین 0/69 تا 0/87 متغیر است( و با فاصله زمانی دو ماهه 
0/70 )متغیر بین 0/56 تا 0/79( است. یکي از رایج  ترین پرسشنامه  هاي 
تحقیق اس��ت که درون گرایی - برون گرایي، ادواری خویی-  گسسته خویی 
ش��خصیت را بررسي مي کند .کاربرد آن در پژوهش  ها و روي گروه  هاي 

مختلف گویاي اعتبار آن اس��ت. 
از طرفي س��واالت این پرسش��نامه کاماًل صفات ابعاد ش��خصیتي نظریه 
آیزن��ک را در ب��ردارد و داراي اعتب��ار محتوائ��ي مي باش��د. در پژوهش 
پورش��هبازي، پایایي این آزمون از طریق روش تصنیف و به دست آوردن 
ضری��ب همس��اني دروني در یک نمون��ه 41 نفري ارزیاب��ي گردیده که 
نتایج آن به ش��رح ذیل اس��ت: مقیاس برون گرایي - درون گرایی 0/74، 
مقیاس ادواری خویی  گسس��ته خویی 0/82، ضریب همس��اني دروني در 
مقی��اس برون گرایي –  درون گرای��ی 0/69، در مقی��اس ادواری خویی- 
 گسس��ته خویی 0/77 بوده اس��ت )16(. برای تجزی��ه و تحلیل داده ها از 
آزمون تی برای گروه های مس��تقل استفاده شد. هدف از استفاده از این 
روش، شناس��ایی متغیرهایی بود که توانایی پیش بینی استعداد به اعتیاد 
را در گروه مستعد به س��وءمصرف مواد بر اساس هدف پژوهش داشتند.

یافته  ها
در این پژوهش تعداد 300 نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب ش��دند که از 
ای��ن تعداد  166 نف��ر زن و 134 نفر مرد بودند. از این 44 درصد نمونه ها 
مجرد و 56 درصد آنها متاهل بودند. افراد دارای سابقه بیماری های مزمن 

از مطالعه خارج شدند. 
بعد از اجرای آزمون اس��تعداد به اعتیاد )APS(، بر اس��اس نمرات به 
دس��ت آمده از آزمون APS، کس��انی  که نمره آنها باالتر از نقطه برش 
بود، جزء گروه مس��تعد به اعتیاد قرار گرفتند که ش��امل 61 نفر زن و 
50 نفر مرد بودند و همچنین کس��انی که نم��ره پایین تر از نقطه برش 
داش��تند،  گروه افراد غیر مس��تعد بودند که ش��امل 105 نفر زن و 75 
نفر مرد می ش��دند. به منظور بررسی رابطه بین ویژگی  های شخصیتی 
و ابت��ال به اعتیاد در دو گروه مس��تعد به س��وء مصرف و افراد عادی از 
آزمون مقایس��ه میانگین   های دو گروه مس��تقل استفاده شد که نتایج 

در جدول )1( آمده اس��ت. 
 

1- Cooper

2- Impulsivity 

3-Emotionality

 4-Avoidant forms of coping

5- Addiction Potential Scale-APS

 6- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR)

 7-Minnesota Multiphasic Personality Inventory-MMPI

 8-16PF-Personality tests questionnaire 16 Cattell

9-test- retest consistency
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 بر اس��اس نتای��ج جدول )1( ، بی��ن میانگین نم��رات حس جویی در بین 
افراد مس��تعد س��وء مصرف م��واد و افراد ع��ادی تفاوت معن��اداری وجود 
نداش��ت)t=2.32، P<0.02(. بین میانگین نم��رات پایداری هیجانی در دو 
گ��روه )t=2.8، P<0.005  ( و بی��ن میانگین نمرات تنیدگی عصبی در دو 
گروه تفاوت معناد ار وجود نداشت، ولی بین میانگین نمرات درون گرایی – 
 )t=3.2، P<0.001  ( برون گرایی در دو گروه تفاوت معناداری وجود داشت 
و بین میانگین نمرات ادواری خویی-  گسسته خویی در دو گره تفاوت معنادار 
وجود نداشت ) t=2.5، P<0.01 (. به منظور تعیین نقش ویژگی  های مورد 
بررسی در تشخیص استعداد به اعتیاد از مدل رگرسیون لجستیک استفاده 

شد که نتایج آن در جدول )2( آمده است.

بر اساس نتایج جدول )2(، افزایش حس جویی، پایداری هیجانی و درون گرایی 
–  برون گرایی،  اس��تعداد به اعتیاد را افزایش می  دهد ولی متغیرهای تنیدگی 
عصبی و ادواری خویی-  گسسته خویی اثر پیش بینی کنندگی نداشتند. در واقع 
ب��ه ازای یک واحد افزایش در بعد حس جویی و در صورت ثابت ماندن س��ایر 
متغیرها، اس��تعداد به اعتیاد به میزان 0/057 افزایش می یابد که از نظر آماری 
معنادار نیست )P=0.037(. همچنین به ازای یک واحد افزایش در بعد پایداری 
هیجانی و در صورت ثابت ماندن س��ایر متغیرها، اس��تعداد به اعتیاد به میزان 
0.460 افزایش می یابد که این از نظر آماری معنا دار است )P=0.001(. به ازای 
یک واحد افزایش در بعد تنیدگی عصبی و در صورت ثابت ماندن سایر متغیرها، 
استعداد به اعتیاد به میزان 0/019 افزایش می یابد که این از نظر آماری معنادار 

جدول 1: مقایسه میانگین  های دو گروه  مستعد سوء مصرف و افراد عادی در شاخص  های حس جویی، پایداری هیجانی، تنیدگی عصبی، 
درون گرایی – برون گرایی، ادوارخویی –  گسسته خویی

 انحرافمیانگینگروهشاخص ویژگی  های شخصیتی
استاندارد

t سطح معناداریآزمون

8/451/1گروه مستعدحس جویی
32/202/0

53/509/2گروه عادی

63/404/1گروه مستعدپایداری هیجانی
8/2 005/0

73/576/1گروه عادی

3/68/1گروه مستعدتنیدگی عصبی
7/112/0

01/676/1گروه عادی

درون گرایی –   برون گرایی
92/1043/1گروه مستعد

2/3001/0
23/1156/1گروه عادی

ادوارخویی –  گسسته خویی
12/403/1گروه مستعد

5/201/0
35/565/1گروه عادی

جدول 2: نتایج حاصل از مدل رگرسیون لجستیک با روش هم زمان برای تعیین نقش ویژگی  های روان شناختی در استعداد به اعتیاد

 خطایBمتغیر
استاندارد

 درجهآماره والد
آزادی

 سطح
معناداری

EXP

(B)

EXP (B)

% 95
باالترینکمترین

0/0570/0274/3310/0371/0511/1حس جویی

0/4600/14210/4610/0010/6310/470/83پایداری هیجانی

0/0190/3690/00310/9601/010/472تنیدگی عصبی

1/400/4529/6610/0020/2450/100/59درون گرایی-  برون گرایی

0/0050/0020/0940/7600/9990/991ادواری خویی – گسسته خویی

0/6870/7980/7400/3900/503مقدار ثابت
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1-Kelly

2- Stoops 

3-Yanovitzky

 4-Weigers 

5- Cottell & Schuerger 

 6-Cooper

 7-Sinha 

نیست )P=0.960(. به ازای یک واحد افزایش در بعد درون گرایی-  برون گرایی 
و در صورت ثابت ماندن سایر متغیرها، استعداد به اعتیاد به میزان 1/4 افزایش 
می یابد که این از نظر آماری معنادار اس��ت )P=0.002(. همچنین به ازای یک 
واحد افزایش در بعد ادواری خویی- گسسته خویی و در صورت ثابت ماندن سایر 
متغیرها، استعداد به اعتیاد به میزان 0/005 افزایش می یابد که این از نظر آماری 

.)P=0.760( معنادار نیست
بحث و نتیجه گیری

نتایج این بررسی نش��ان داد که افراد مستعد سوءمصرف مواد و افراد عادی در 
حس جوئی با یکدیگر تفاوت دارند. این یافته همخوان با نتایج پژوهش های کلی1 
و همکاران و استوپس2 و همکاران است. حس جویی عامل مهمی است که هم 
متمایزکننده افراد مس��تعد به گرایش به مواد غیرمجاز و هم همبسته قوی با 
شدت اعتیاد می باشد )17و18(.  یانویتزکی3 نیز در پژوهش خود بر روی گروه 
نوجوانان نش��ان داد که حس جویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی در مصرف 

مواد توسط نوجوانان نقش دارد. 
در این پژوهش مش��خص ش��د که برخ��ی اوقات یا حتی اغل��ب اوقات، تاثیر 
احس��اس جویی در مص��رف مواد، از طری��ق ارتباط با همس��االن منحرف و یا 

مصرف کننده مواد میانجی می شود )19(.
همچنین یافته دیگر این تحقیق نش��ان داد که افراد مس��تعد س��وءمصرف 
م��واد و افراد عادی در پای��داری هیجانی با یکدیگر تفاوت دارند. یافته  های 
تحقیقات ویگرز4 و همکاران ، ابوعرب و هاش��م نیز نشان دهنده این مسئله 
اس��ت )20 و 21(. این نتیجه با این برداش��ت که ناپایداری هیجانی را یک 
عامل آس��یب  شناس��ی برای طیفی از آسیب  شناس��ی  های روانی بر می  
شمارد نیز همخوان می  باشد. یافته  های پژوهشی مرتبط با  یکی دیگر از 
الگوهای مبتنی بر صفات الگوی پنج عاملی در ارتباط با اختالالت مرتبط با 
مصرف مواد نشان داده است که برون گرایی باال، سطح پایین وجدانی بودن، 
باال بودن نوروتیسم و پایین بودن توافق پذیری با انگیزش  های ویژه مرتبط 
با مصرف مواد و الکل رابطه دارند )22(. نتایج پژوهش کتل و شورجر5 نشان 
داد افرادی که مس��تعد س��وء مصرف مواد هستند در بعد ناپایداری هیجانی 
نمره پایین به دس��ت می آورند .از جمله ویژگی  های عمومی که برای افراد 
با نمره پایین در این بعد بر ش��مرده شده عبارت است از:  گرایش به نشان 
دادن واکن��ش  ه��ای تند هیجانی و خلقی به اس��ترس، پایین بودن تحمل 
ناکامی، عدم رضایت عمومی از زندگی، اعتماد به نفس پایین، احساس عدم 
کنت��رل بر زندگی، عدم تماس با احساس��ات، ع��دم آگاهی از هیجان  ها 
و تکانش��گری. مجموعه این ویژگی  ها زمینه آس��یب  پذیری فرد را در برابر 

گرایش به مواد غیرمجاز دامن خواهد زد )23(.
از دیگر نتایج این بررسی این بود که افراد مستعد سوءمصرف مواد و افراد عادی 
در تنیدگی عصبی با یکدیگر تفاوت دارند. این یافته ناهمخوان با مطالعات کوپر6 
و همکاران و سین ها7 است، زیرا آنان تنیدگی عصبی را به عنوان یک عامل موثر 

در آغاز گرایش به مواد غیرمجاز عنوان کرده  اند )24 و 25(. تنیدگی عصبی در 
آزمون کتل عالوه بر این که یکی از مقیاس  های اولیه است در پنج شاخص اصلی 
آزمون شامل ناپایداری هیجانی، بیمناکی و گوش به زنگی نیز نقش دارد. افرادی 
که در تنیدگی عصبی نمره باال به دس��ت می  آورند زودتر ناکام می  شوند و به 
سرعت در برابر عواملی که طرح و برنامه  های آنها را بر هم می  زنند واکنش نشان 
می  دهند. یافته  ها حکایت از آن دارند که صفت تنیدگی عصبی کتل با مقیاس 
تکانش وری پرسشنامه پنج عاملی نئو )NEO( همبستگی مثبت و با مقیاس  های 
 )CPI( خودکنترلی، مسئولیت پذیری و انعطاف پذیری سیاهه شخصیتی کالیفرنیا

همبستگی منفی دارد )23(.
همچنین نتایج این پژوهش نش��ان داد که افراد مس��تعد س��وءمصرف مواد و 
 3.2=t( اف��راد عادی در بعد درون گرایی –  برون گرایی با یکدیگر تف��اوت دارند
.p<0.001 (. یافت��ه  های این بخش همخوان با مطالعه فرانس��یس به نقل از 
کردمیرزا، در زمینه شناسایی پیش بینی کننده  های گرایش به مواد غیرمجاز بر 
اساس الگوهای صفات بود که برون گرایی را در کنار سایکوتیزم و نوروتیسم به 

عنوان یک بعد اصلی پیش بین مشخص نمود )25(. 
در این پژوهش مشاهده شد که بین ابعاد شخصیتی )حس جوئی، پایداری هیجانی، 
تنیدگی عصبی، درون گرایی- برون گرایی و ادواری خویی-  گسس��ته خویی( در 
افراد مستعد به سوء مصرف مواد و عادی در شهرستان خرم آباد تفاوت وجود دارد. 
از س��وی دیگر نتایج به دس��ت آمده نشان داد که افزایش حس جوئی، پایداری 
هیجانی و درون گرایی –  برون گرایی استعداد به اعتیاد را افزایش می  دهد ولی 
متغیرهای تنیدگی عصبی و ادواری خویی  گسسته خویی اثر پیش بینی کنندگی 
نداش��تند. این یافته ها با مطالعات کل��ی و همکاران و اس��توپس و همکاران، 
ویگ��رز و همکاران، ابوعرب و هاش��م، که عوامل حس جوئی ، پایداری هیجانی 
و درون گرایی - برون گرایی را در گرایش به س��وءمصرف مواد دخیل می  دانند، 

مطابقت دارد )17 و 18 و 20 و 21(.
 بررس��ی مبانی زیس��تی اعتیاد از حیث نظری و بر اس��اس چارچوب نظریه 
صفات با توجه به تحوالت اخیر در این حوزه و تالش در شناسایی شیوه های 
تعامل ویژگی  های صفات با مسائل محیطی و خانوادگی مستعدکننده اعتیاد 
در موقعیت  ها و س��نین مختلف می  تواند در جهت پیشبرد این الگوی نظری 
در ارتباط با شناس��ایی عوامل ایجادکننده آسیب  پذیری و توسعه برنامه  های 
پیش��گیرانه کمک کننده باش��د و از این حیث در قالب ط��رح  های طولی، 
یافته  های این پژوهش دنبال ش��ود که پاس��خ این سوال پیدا شود که آیا افراد 
مستعد چند درصدشان واقعاً درگیر اختالالت مرتبط با مصرف مواد می  گردند. 
همچنین پیشنهاد می  شود از دیگر نظریه های صفات برای پیش بینی استعداد 

اعتیادپذیری استفاده شود.
تقدیر و تشکر

نویسندگان این مقاله بر خود الزم می دانند که از کلیه شرکت کنندگان در  این 
مطالعه تشکر  نمایند.



فصلنامه پرستار و  پزشک در رزم /  شماره ششم / سال سوم /   بهار 94 30

References

1-United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Substance 

abuse treatment and care for women: Case studies and lessons 

learned 2004.

2- Etkinson R.L. Background of psychologyBook.Tehran; Arjmand 

publication; 2005.

3- Biederman J, Faraone S.V, Monuteaux M.C, Feighner J.A.Patterns 

of alcohol and drug use in adolescents can be predicted by paternal 

substance use disorders, pediatrics2000; 106: 792-7.

4- Parsa M.Learning psychology.Tehran; Arasbaran publication 

1995; 1sted.

5-HeydariPahlavan A, Amirzargar M.A, Farhadinasab A, Mahjoob 

H.Study of the differences of personalize characteristics between 

addicted people and non-addicted in Hamedan.Scientific Journal of 

Hamedan University of Medial Sciences. 2000;28: 55-62.(Persian)

 6-Kaplan H.L, Saddock B.J. Synposis of psychiatry.Behavioral 

sciences and clinical psychiatry.Williams & Wilkins. 2003; 9thed.

7-Ketabi S, Maher F, Borjali A. Personality profiles of drug addicts 

using the Cloninger and Aizengpersonality system.2008; 2(7): 45-54.

(Persian)

8-Lebon O, Basiaux P, Streel E, Tecco J, Hanak C, Hansenne M, 

Ansseau M, Pelc I, Verbanck P, Dupont S.Personality profile and 

drug of choice.A multivariate analysis using Cloninger’s TCI on 

heroin addicts, alcoholics and a random population group.2003; 

5(1):45-51.

9-Acton G.Measurement of impulsivity in a hierarchical model 

of personality.Implications for substance use, substance use and 

misuse.2003; 38(1): 67-83.

10–Cloninger C. Brain networks underlying personality development. 

Psychology and the Brain Magazine. New York Raven Press. 1991; 

183-208.

11-Adams J.B, Health A, Young S, Hewitt J, Corely R, Stallings 

M. Relationships between personality and preferred substance 

and motivations for use among adolescent substance abusers. The 

American Journal of Drug and Alcohol Abuse. 2003; 29(3): 691-712.

12-Cloninger C. A systematic method for clinical description 

and classification of personality variants. Archives of General 

Psychology. 1987; 44: 573-88.

13- Cooper M, Lynne W, Phillip K, Orcutt H, Albino A. Personality 

and the predisposition to engage in risky or problem behaviors during 

adolescence. Journal of personality and social psychology. 2003; 

84(2): 390-410.

14-Stephen P. Whitesideb A, Donald R,Lynam D, Joshua D, Miller 

A, Sarah K, Reynolds. Validation of the UPPS impulsive behavior 

scale. A four factor model of impulsivity. European Journalof 

personality. 1991; 19: 559-74.

15-Moradi A, Arizi H, Rezaei S, Ahmadi Darani A. Assessment 

of addictiveness in high school boy students of Friedan city in the 

academic year in 85-84. Studies of psychology Journal. 2008; 4(3): 

45-9.(Persian)

16-Poorshahbazi A. Reliability and validity of Eysenck questionnaire. 

Tehran. Tehran psychiatric institute. 1993; 35-9. (Persian)

17-Thomas H. Kelly, Glenn Robbins, Catherine A. Martin, 

Mark T. Fillmore, Scott D. Lane, Nancy G. Harrington, Craig 

R. Rush. Individual differences in drug abuse vulnerability. 

Psychopharmacology Journal. 2006; 189(1): 17-25.

18-Stoops W. The reinforcing, subject-rated, performance and 

cardiovascular effects of damphetamine: Influence of sensation 

seeking status. Addictive Behaviors. 2007; 32: 1177-88.

19-Yanovitzky I. Sensation seeking and adolescent drug use. The 

mediation role of association with deviant peers and pro-drug 

discussions health communication. 2005; 17(1): 67-89.

20-Abu-Arabs M, Hashem E. Some personality correlates in a group 

of drug addicts, personality and individual differences. 1995; 19: 

649-53.

21-Weijers H, Wiesbeck G, Wodarz N, Keller H, Michel T, Boning 

J. Gender andpersonality in alcoholism. Archives of women’s mental 

health. 2003; 6: 24552-.

22-Kuntsche E, Knibbe R, Gmel G, Engles R. Who drinks and why? 

A review of socio-demographic, personality and contextual issues 

behind the drinking motives in young people. Addictive Behaviors. 

2006; 31: 1844-57.

23-Cattell P, Schuerger M. Essential of 16PF assessment. New York: 

John wiley and son inc. 2003.

24-Sinha R. How does stress increase risk of drug abuse and relapse. 

Journal of Psychopharmacology. 2001; 158: 343-59.

25-Kordmirza E. Standardization of preparation addiction scale test 

(APS) to identify abuse prone to drug among students of Tehran 

University. Master’s thesis. Tehran. AllamehTabatabaei University. 

2000.(Persian)



31فصلنامه پرستار و  پزشک در رزم /  شماره ششم / سال سوم /   بهار 94

Stable personality characteristics in vulnerable to drug abusers compared to normal people
Hashemi Sh. (Msc), Ghazanfari F.( Ph.D)*, Donyavi V. (MD), Sepahvand R. (Msc)

Abstract

Introduction: One of the main questions of Psychologists is that weather personality characteristics, separate addicted and normal people. 

This study was aimed to compare the stable personality characteristics in vulnerable to drug abusers compared to normal people.  

Methods: This is a causal – comparative case study. 300 individuals from 18 to 40 years living in this city of Khorramabad, chosen by cluster 

random sampling and were divided into two groups with the ability to test for substance abuse risk and normal group. Then the scale factor 

Cattell 16 Personality tests were performed. t-test for independent groups was used to analyze the data.

Results: Results showed that the two groups on measures of sensation seeking, emotional stability and extraversion had significant differences 

(p<0.001) and in measures of stress and nervous and temperamental there was no significant differences.

Conclusion: Overall, the results suggest that personality characteristics have a significant role in vulnerability to addiction. 

Keywords: personality characteristics, addiction, narcotics
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