
 
  

  
  

  بررسی نیمرخ شخصیتی معتادان به مواد مخدر  با استفاده از دو نظام 
  شخصیتی کلونینجر و آیزنگ

  
   ،2، مرحوم دکتر فرهاد ماهر1صمیمه کتابی

  ٣دکتر احمد برجعلی

  
  چکیده 

شخیص و درمان هر چه بهتر شناسایی عوامل شخصیتی گرایش به مواد مخدر، به ت :ح مسالهطر
افراد  از اعتیاد توان شناختی نیز می ای و روان به موقع خدمات مشاوره ارائه اکمک کرده و باعتیاد 

سی نیمرخ شخصیتی معتادان به برر، لذا هدف این پژوهش. دمستعد تا حدودی پیشگیری کر
   .است 5و آیزنگ 4با استفاده از دو نظام شخصیتی کلونینجر ،درمخ  مواد
ر دسترس برگزیده گیری د به روش نمونه ،نفر غیر معتاد یکصدنفر معتاد به مواد مخدر و  یکصد: روش

ــل   شــدند و پرسشــنامه ــگ را تکمی ــونینجر و آیزن ــای شخصــیتی کل ــده ــی. کردن ــای  برخــی ویژگ ه
هـای آمـاری    های پژوهش بـه کمـک روش   داده نیز گردآوری و ن به مواد مخدرشناختی معتادا جمعیت

  . شدتجزیه و تحلیل 
ابعـاد   ، آسـیب پرهیـزی،  )تازگی طلبی( ابعاد سرشتی نوجوییاین پژوهش نشان داد که بین  :یافته ها

گرایـی   پـریش  ر و ابعـاد روان نژنـدگرایی و روان  منشی خودراهبری و همکاری نظام شخصیتی کلـونینج 
  . آیزنگ، در معتادان به مواد مخدر و افراد عادی تفاوت معناداری وجود داردنظام شخصیتی 

ب پرهیـزی، روان نژنـدگرایی و   ، آسـی )تـازگی طلبـی  (معتادان به مواد مخدر در ابعاد نوجـویی   :نتایج
نمـرات   ،راهبـری و همکـاری   و در ابعـاد خـود   ، نمرات باالتردر مقایسه با افراد عادی ،گرایی پریش روان
  . ن تری کسب کردندپایی

  اعتیاد به مواد مخدر، شخصیت، کلونینجر، آیزنگ: ها کلید واژه
  15/10/1387 :تاریخ پذیرش مقاله                3/4/1387: تاریخ دریافت مقاله

  مقدمه
 بـا ابعـاد زیسـت شـناختی،      ،پزشکی اد مخدر به عنوان یک اختالل رواناعتیاد به مو     
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سـتاد  (نفر معتاد در کشور وجود دارند  1800000تا  1200000در حال حاضر  ،رسمی
  ). 1386مبارزه با مواد مخدر، 

ناشـی از مـواد مخـدر     صـرفاً  ،شخصیتی معتادان به مـواد مخـدر   -خصوصیات روانی     
ای  هـای روانـی و شخصـیتی عدیـده     از اعتیاد دارای نارسـایی قبل  ،داننیست، بلکه معتا

تنها  ،معتاد ، لذا مسئلۀتری ظاهر و تشدید شده ورت مخرباند که بعد از اعتیاد به ص بوده
  . است مطرحو اعتیاد او شخصیت  رابطۀ متقابل بلکه در اصل ،مواد مخدر نیست

ی را با رفتارهای وابسته بـه  خاص قابل آزمونی که متغیرهای شخصیت تاکنون نظریۀ     
هـای شخصـیتی    کلونینجر مطرح کـرد کـه نیمـرخ   . استمواد پیوند دهد، وجود نداشته 

. کننـد  میبینی  را پیشدو مسیر به سوی الکلیسم و بطور کلی سوءمصرف مواد  ،متفاوت
 و کنــد کــه تعامــل ســه نظــام مســتقل ژنتیکــی، عصــبی  اصــلی وی بیــان مــی نظریــۀ
ی سـازی رفتـاری، بـازدار    های فعـال  سیستم(تم اعصاب مرکزی ختی در سیسشنا زیست

بفرد پاسـخ رفتـاری بـه تجربـه نـو،       الگوهای منحصر زمینۀ ،)رفتاری و نگهداری رفتاری
موجب اختالف شخصـیت بهنجـار و بـه همـان      ،این الگوهای پاسخ. پاداش و تنبیه است

هـای مـواد    ایر سوءمصرفالکلیسم و س از جملهاندازه ایجاد اختالل شخصیتی و رفتاری، 
فراخوانی رفتار در سازی رفتاری عبارت است از  فعال). 2003و همکاران، 1آدامز(شود  می

ـ  .های پاداشی یا رهـایی از تنبیـه   های نو و نشانه پاسخ به پدیده ر ایـن اسـاس افـراد در    ب
ری بازدا. شود، با هم متفاوت هستند نامیده می» نوجویی«ای رفتاری که ه چنین فعالیت

بنـابراین افـراد بـه     .شـود  بیه یا فقدان پاداش انجام مـی های تن رفتاری در پاسخ به نشانه
. با یکدیگر تفاوت دارند ند وشو نامیده می» آسیب پرهیز«، لحاظ قابلیت بازداری رفتاری

ادامـه   رفتاری که در گذشته تقویت دریافت کرده است، حتـی در شـرایطی کـه تقویـت    
شود و افراد در میزان این تداوم رفتاری که پس از قطع تقویت  ر مینداشته باشد نیز تکرا

های منشـی   جنبه. دارند تفاوتشود نیز با هم  نامیده می» پاداش وابستگی«ارد و وجود د
و  های هیجانی خودکـار  های موجود در واکنش رغم سرشت که به تفاوت شخصیت، علی

های مربوط به اهداف و  ص خودانگارههای فردی در خصو عادتها اختصاص دارد، به تفاوت
نـد ارزش و معنـای هرآنچـه تجربـه     توان هـایی مـی   چنین خودانگـاره . پردازد ها می ارزش
هـای هیجـانی را تغییـر     توانند واکنش ر میبنابراین از این رهگذ. د را تعریف کنندشو می
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غیر فـردی  های عقالنی در مورد موانع فردی و  براساس سه بُعد منش، هم دیدگاه. دهند
  ).1991کلونینجر، (گیرد  های هیجانی را در بر می شود و هم دیدگاه را شامل می

 هرشتی با مبنای زیسـتی درنظـر گرفتـ   آیزنگ نیز شخصیت را به عنوان سه صفت س     
 ۀهـای زیسـتی، زمینـ    زمچرا که برخی مکانی ،نظریه وی ارزش نظری و کاربردی دارد که

مخـدر عامـل خطـر باشـند را مشـخص       مصرف موادکه فرض شده در  صفات شخصیتی
  ).2003، 1اکتون(کند  می

بـا اسـتفاده از    ،این پژوهش با هدف بررسی نیمرخ شخصیتی معتادان به مواد مخدر     
  . دو نظام شخصیتی کلونینجر و آیزنگ انجام شد

  
  روش
معتاد مردان  ،آماری پژوهش جامعۀ. ، از نوع پس رویدادی استطرح پژوهشی حاضر     

از میـان ایـن   . به مواد مخدر مراکز خود معرف ترک و بازتوانی اعتیاد شهر هشتگرد بـود 
نفـر از افـراد    یکصـد افزون بر ایـن،  . نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند یکصدافراد 

کردند نیز به عنوان گروه گواه  مخدر مصرف نمی ی که هیچ نوع مادۀعادی، از میان افراد
شـناختی،   هـای جمعیـت   ویژگی ، عالوه بر پرسشنامۀی پژوهشای اجرابر. انتخاب شدند

  :ابزارهای زیر بکار برده شد
بـرای سـنجش    ،)EPQ-R(شخصـیتی آیزنـگ    فرم تجدید نظر شـدۀ پرسشـنامۀ   -الف

           گرایـی،  بـرون ) 1: تهای شخصیتی ساخته شده و دارای شـش مقیـاس اسـ    ویژگی
      گـرایش بـه اعتیـاد و   ) 5جـویی،   جـرم )4ایـی،  گر روان پریش)3ایی، نژندگر روان) 2
 5، 4های  البته در پژوهش حاضر از مقیاس). 1384کاویانی، (گرایش به تحریف ) 6
  . استفاده نشده است 6و 

 ،ایرانـی  ی کرونبـاخ در نمونـۀ  بـه کمـک آلفـا    را پایایی این آزمون ،)1384(کاویانی      
، %86، روان نژنـدگرایی  %76گرایـی   پریش ان، رو%79گرایی  برای برون ،نفر 1212شامل 

و روایـی آن را بـرای   % 71و گرایش به تحریـف  % 75، جرم جویی %74گرایش به اعتیاد 
، %70تیاد ، گرایش به اع%73، روان نژندگرایی %75، روان پریش گرایی %84برون گرایی 

  . بدست آورد% 63و گرایش به تحریف % 68جویی  جرم
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هـا و   برای سنجش خصـلت  ،)TCI(سرشت و منش کلونینجر شخصیتی  پرسشنامۀ -ب
یا از طریق  و )سرشت(های شخصیتی ساخته شده است که یا از طریق وراثت  ویژگی
 این پرسشـنامه دارای هفـت مقیـاس گونـاگون    . در فرد موجود است ،)منش(محیط 
           ر،پشـتکا ) 4پاداش وابستگی، ) 3پرهیزی،  آسیب) 2، )طلبی تازگی(نوجویی ) 1: است

چهار مقیاس اول ابعاد سرشت و سـه  . خودفراروی) 7همکاری و ) 6خودراهبری، ) 5
  ). 1384کاویانی، (ابعاد منش را می سنجد  دیگرمقیاس 

با استفاده از ضریب آلفـای کرونبـاخ    را ها همبستگی درونی مقیاس ،)1384(کاویانی     
، پاداش وابستگی %80آسیب پرهیزی  ،%72را برای نوجویی نفر  1212شامل  ،در نمونه

. بدسـت آورد % 72و خـودفراروی  % 84، خـودراهبری  %77، همکاری %55 ، پشتکار73%
، پـاداش  %72پرهیـزی   ، آسـیب %75نوجـویی  : عبـارت اسـت از   )n=100(ضرایب روایی 

  %.86و خودفراروی % 66، خودراهبری %76، همکاری %90، پشتکار%87وابستگی 
   

  ها یافته
نفـر افـراد عـادی     یکصـد نفر معتاد به مواد مخـدر و   یکصدهای بدست آمده از  دهدا     

ی در ابعاد سرشـتی  معتادان به مواد مخدر و افراد عاد ،tبا استفاده از آزمون . شدتحلیل 
شخصـیتی   پرسشـنامۀ و ابعـاد  ) TCI(سرشـت و مـنش کلـونینجر     و منشی پرسشنامۀ

 ها در جدول شـمارۀ  تایج این مقایسهن. مقایسه شدند) EPQ-R(تجدیدنظر شده آیزنگ 
  . درج شده است 2و  1
  

  )TCI(ی در ابعاد سرشتی و منش پرسشنامهمعتادان به مواد مخدر و افراد عاد مقایسۀ: 1 جدول شمارۀ
 گروه                                    

سطح معناداری tدرجه آزادیافراد عادیمعتادان به مواد مخدر متغیر

 01/0 23/3 198 45/9 11 د سرشتی نوجوییبع
 01/0 66/2 198 68/8 04/10 بعد سرشتی آسیب پرهیزی
 -  37/1 198 32/8 88/7 بعد سرشتی پاداش وابستگی

 -  47/1 198 3/3 05/3 بعد سرشتی پشتکار
 01/0 43/4 198 04/13 16/10 بعد منشی خودراهبری

 01/0 86/2 198 21/16 75/14 بعد منشی همکاری
 -  3/1 198 49/9 08/10 بعد منشی خودفراروی
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نمـرات معتـادان بـه مـواد مخـدر در ابعـاد        ،دهد نشان می 1 همانگونه که جدول شمارۀ
پرهیزی و ابعاد منشی خـودراهبری و همکـاری    و آسیب) تازگی طلبی(رشتی نوجویی س

  . نظام شخصیتی کلونینجر، بطور معناداری با افراد عادی تفاوت دارد
  

  )EPQ-R( ر و افراد عادی در ابعاد پرسشنامۀمعتادان به مواد مخد مقایسۀ: 2جدول شمارۀ 
 گروه                            

سطح معناداری tدرجه آزادی افراد عادیمعتادان به مواد مخدر متغیر

 -  02/0 198 47/13 48/13 بعد برون گرایی
 01/0 72/5 198 38/14 10/18 بعد روان نژندگرایی

 05/0 37/2 198 76/8 04/10 بعد روان پریش گرایی

در ابعـاد روان   نمـرات معتـادان بـه مـواد مخـدر      دهد که نشان می 2 جدول شمارۀ      
گرایی نظام شخصیتی آیزنگ به طور معنـاداری بـا افـراد عـادی      پریش نژندگرایی و روان

  . تفاوت دارد
  

  بحث
یمرخ شخصیتی معتـادان بـه مـواد مخـدر و افـراد      ن ۀهدف از پژوهش حاضر، مقایس     

  :این پژوهش نشان داد. عادی با استفاده از دو نظام شخصیتی کلونینجر و آیزنگ، بود
   نظام شخصـیتی کلـونینجر در معتـادان بـه      ،)تازگی طلبی(عد سرشتی نوجویی بین بُ -

طح نوجـویی  تفاوت معناداری وجـود دارد، بـه طـوری کـه سـ      ،مواد مخدر و افراد عادی
ایـن یافتـه در   . در معتادان به مـواد مخـدر بـاالتر از افـراد عـادی اسـت       ،)تازگی طلبی(

و  3، هسـاک )2007(و همکـاران   2، آباته داگـا )2007(و همکاران  1مطالعات قبلی ایورن
و  6، ویگـرز )2004(و همکاران  5، لی بن)2004(و همکاران  4، فاسینو)2004(همکاران 
و  8، هلمـوس )2002(و همکـاران   7، گردنر)2003(دامز و همکاران ، آ)2003(همکاران 
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، حاج سـید  )1384(نی ، رحمانیان و حس)1997(و همکاران  1، پالیزلو)2001(همکاران 
از آنجـا کـه نوجـویی مسـتلزم     . نیز تکرار شده اسـت ) 1381(عامری  و) 1383(جوادی 

یناپسی است، همراهی دوپامینرژیک پس س مکرر درجهت حفظ بهینۀ دریافت تحریکات
با رفتارهایی همچون سیگار کشیدن و سوءمصرف  ،)تازگی طلبی(درجات باالی نوجویی 
  )2003، 2کاپالن و سادوک( .مواد مطرح شده است

پرهیزی نظام شخصیتی کلونینجر در معتادان به مواد مخـدر و   عد سرشتی آسیببین بُ -
پرهیـزی در معتـادان    ی که سطح آسیبطوربه تفاوت معناداری وجود دارد،  ،افراد عادی

هـای پیشـین آباتـه داگـا و      این یافتـه بـا یافتـه   . اد عادی استبه مواد مخدر باالتر از افر
 گردنـر و  و )2003(، ویگـرز و همکـاران   )2004(، هساک و همکـاران  )2007(همکاران 
ییـد  أهیزی و اعتیاد به مواد مخـدر را ت پر یبآس همسو است که رابطۀ) 2002(همکاران 

اش،  ند که در میـان ابعـاد سرشـتی نظریـه    ک اشاره می ،)1987(البته کلونینجر . اند کرده
زدگـی   قتی به هنگـام افسـردگی و یـا هیجـان    پرهیزی به طور گذرا و مو فقط بعد آسیب

ب پرهیزی بـاالتر معتـادان   که نمرات آسی کردتوان دقیقا تعیین  لذا نمی. یابد میافزایش 
عتیـاد اسـت یـا عـاملی شخصـیتی      از اختالالت خلقـی همـراه بـا ا    ناشی ،مخدر به مواد
دهـای  به هر حال درک این رابطه حـداقل در راهبر  .است ساز اعتیاد به مواد مخدر زمینه

  .   باشد تواند کارساز درمانی اعتیاد می
عد منشی خودراهبری نظام شخصیتی کلونینجر در معتادان به مواد مخدر و افراد بین بُ -

ی در معتـادان بـه       طـوری کـه سـطح خـودراهبر    به تفاوت معناداری وجود دارد،  ،عادی
، )2007(این یافته در مطالعات قبلـی آباتـه داگـا و همکـاران     . تر است مواد مخدر پایین

 و) 1997(، پـالیزلو و همکـاران   )2004(، فاسینو و همکاران )2004(هساک و همکاران 
هبری و اعتیاد به مواد مخدر همگی ارتباط خودرانیز تکرار شده است و ) 1381(عامری 

کنـد؛ موفقیـت در تـرک     اشـاره مـی   ،)2004(همانطور کـه کلـونینجر   . اند را تأیید کرده
وابستگی  بینی کرد نه درجۀ مدی فرد پیشتوان از روی سطح کارآ مواد را می سوءمصرف

تـوان در   د که میرس به نظر می .مصرف موادی نظیر هروئین و تنباکوجسمانی او به سوء
هـای خـودراهبری بـه     عتیاد به مواد مخدر، آموزش مهـارت رابطه با پیشگیری و درمان ا

  .نظر قرار داد افراد را مد
                                                 

1 - Pellissolo, A. 
2 - Kaplan, H.I., & Sadock, B.J 
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عد منشی همکاری نظام شخصیتی کلونینجر در معتادان به مـواد مخـدر و افـراد    بین بُ -
    بـه   ی در معتـادان طـوری کـه سـطح همکـار    بـه  عادی تفـاوت معنـاداری وجـود دارد،    

 و) 2007(لی آباته داگا و همکـاران  بهای ق این یافته با پژوهش. تر است مخدر پایین مواد
 همکاری را بر پایـۀ  ،)1987(کلونینجر. ، نیز همسو بوده است)2004(هساک و همکاران 

دهد که با توجـه   از جهان انسانی و جامعه قرار می به عنوان بخشی ،پنداشت از خویشتن
  . تواند سوق دهنده به سوی اعتیاد باشد های ضعیف در این بعد می مهارت ،به این یافته

عد روان نژندگرایی نظام شخصیتی آیزنـگ در معتـادان بـه مـواد مخـدر و افـراد       بین بُ -
       طوری که سطح روان نژنـدگرایی در معتـادان بـه    به تفاوت معناداری وجود دارد،  ،عادی

عـرب و   ، ابـو )2003(های ویگرز و همکاران  ته با پژوهشاین یاف. التر استمواد مخدر با
ــاکور)1994(و همکــاران  2، نیشــیت)1995( 1هاشــم  و عــامری) 1993( 3، الدهــی و ت

لـذا  . استنژندگرایی  اعتیاد و روان ها نشانگر رابطۀ ، همسو است و همۀ این یافته)1381(
تواند زمینه سـاز   می ،فینژندگرایی به عنوان عامل شخصیتی گرایش به هیجانات من روان

 . گرایش به مواد مخدر باشد
گرایی نظام شخصیتی آیزنگ در معتادان بـه مـواد مخـدر و افـراد      پریش عد روانبین بُ -

گرایی در معتادان بـه   طوری که سطح روان پریش به تفاوت معناداری وجود دارد، ،عادی
، نیشـیت و  )1995(هاشـم   هـای ابـوعرب و   این یافته در پژوهش. مواد مخدر باالتر است

و  افخـم ابراهیمـی   ،)1988( 4دورتی و متیوز) 1993(، الدهی و تاکور )1994(همکاران 
تـوان   که بـا توجـه بـه آن مـی     نیز تکرار شده است) 1381(و عامری ) 1383(همکاران 

مـوال در  هایی را بروز دهند کـه مع  توانند ویژگی احتماال معتادان به مواد مخدر می ،گفت
هـای خـاص بـرای ابـتال بـه       شـود و بـا توجـه بـه محـیط      پریش یافت می افراد روانبین 
  .پریشی آسیب پذیرتر هستند روان

       ابزارهـای مناسـبی در تمـایز معتـادان بـه      ) EPQ-R(و ) TCI(حاضـر   در مطالعۀ      
در طرح ریزی ) EPQ-R(و ) TCI(ابعاد  بنابراین مالحظۀ. افراد عادی بودمواد مخدر و 

  . نظر می رسده مهم ب ،پیشگیری و درمان اعتیاد به مواد مخدر
  

                                                 
1- Abu-Arab, M., & Hashem, E.   
2 - Nishith, P. 
3 - Lodhi, P.H., Thakur, S 
4 - Doherty, O., & Matthews, G. 
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  پیشنهادات پژوهشی
انـد   ادان به مواد مخدری که درمـان شـده  روی معت بر ها شود این آزمون پیشنهاد می     

ها در سایر مراکز و  به عالوه، این پرسشنامه. شودنیز اجرا تا اثر شخصیت به خوبی معلوم 
    و روی معتـادان بـه   ) مثـل مراکـز بسـتری   (ادان به مـواد مخـدر   های نگهداری معت محل

  .شودمواد مخدر زن نیز اجرا 
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  منابع

روان پــریش گرایــی در مصــرف کننــدگان " ،)1383(فتخــار، مهــرداد؛ وحــدت، آرش افخــم ابراهیمــی، عزیــزه؛ ا -
  .240-234، 3، 10فصلنامه اندیشه و رفتار، . "حشیش

در سوءمصرف یا ) تازه جویی(بررسی نقش یکی از عوامل مزاجی شخصیت " ،)1383(حاج سید جوادی، علیرضا  -
  .  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی: تهران. رساله دکترا. "وابستگی به مواد اپیوئیدی

. "طلبی در افراد سوءمصرف کننده مواد و افراد بهنجار مقایسه هیجان" ،)1384(انیان، مهدیه؛ حسنی، جعفر رحم -
  .341-335، 3، 11امه اندیشه و رفتار، فصلن

  .1386سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر،  -
. "های شخصیتی دو نظام کلونینجر و آیزنـگ در گـروه معتـاد و غیرمعتـاد     بررسی رگه" ،)1381(عامری، کفایت  -

  . دانشگاه تربیت مدرس: تهران. نامه کارشناسی ارشد پایان
. "ریابی و هنجارسنجی پرسش نامه سرشت و منش کلونینجر در جمعیت ایرانـی اعتبا" ،)1384(کاویانی، حسین  -

  .98-89، 2، 63مجله دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
هنجاریابی و اعتبارسـنجی فـرم تجدیـد    " ،)1384(گیز؛ موسوی، اشرف السادات کاویانی، حسین؛ پورناصح، مهران -

  . 311-304، 3، 11فصلنامه اندیشه و رفتار،  ."نظر شده پرسشنامه شخصیتی آیزنگ در جمعیت ایرانی
  .انتشارات سنا: تهران. "نظریه زیستی شخصیت" ،)1382. (کاویانی، حسین-
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