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و سـالمت   هاي شخصیتیدر پژوهش حاضر به مقایسه ویژگی .اندازدخطر می

در پرداختـه  افراد بهبودیافته و بازگشت کننده به مصرف موادمخـ  روانشناختی
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A Comparison between self-direction, 
novelity and other personality traits with 
improving and regressing mood and mental 
health of drug dependents  
 
Oraki, M. PhD 
Hosseini Nasab, M. 
 
Abstract 
Aims: Addiction is a physical and mental disease, which 
because of its progressive nature endangers the health of 
individual and community in all aspects of life. This 
study aimed at comparing the personality characteristics 
and mental health of improved addicted individuals and 
drug addict`s relapse in narcotic abuse. Method: It was 
an Ex Post Facto (Causal-Comparative) research and its 
statistical community comprised of 100 addicted 
individuals who had returned to the addiction withdrawal 
centers of Welfare Organization and also 100 improved 
individuals. The study took place during 4 months from 
July to October 2011. The Temperament and Character 
Inventory, Cloninger  TCI (1991) questionnaire, was 
used for evaluating personality traits and the 
Psychological health questionnaire SCL-90-R (Derogatis; 
1976) was used for evaluating Psychological health of 
people. Results and conclusion: The results showed a 
meaningful diffrence between mental health of improved 
addicted individuals and drug addict`s relapse in narcotic 
abuse. Also, the results showed that from among mental 
health factors, some factors such as hypochondriasis, 
depression, obsession (p<0.01) and sensitivity (p<0.05) 
were able to predict recurrence of drug abuse.  
 
Key words: Presonality traits ,Psychological health, 
addiction, Selfdirection, Novelity. 
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  مقدمه
ي  ي مصرف پیاپی یک ماده اعتیاد وضعیتی است که در نتیجه

طوري که شخص از نظر به ،آید وجود میهطبیعی یا مصنوعی ب
درصد تریاك  4/7 .شودجسمانی و روانی به آن ماده وابسته می

میلیون نفر  210و حدود  شودجهان در افغانستان تولید می کل
باشند در سال می 64تا  15درصد جمعیت بین  8/4 که معادل

دفتر مقابله ( اندسال گذشته حداقل یکبار موادمخدر مصرف کرده
  ).www.dchq.ir، 2010 ،1مخدر و جرم سازمان ملل با مواد

جرم سازمان  مخدر و دفتر مقابله با مواد 2011گزارش سال  در
         )میلیون نفر 250( میلیونی 40ملل، ما شاهد افزایش 

همین . حداقل یکیار مواد مخدر در جهان هستیم کنندگانمصرف
را نزدیک ) مشتقات تریاك(گزارش وابستگان قطعی موادمخدر 

ا میلیون نفر در جهان اعالم کرد که نرخ شیوع آن در اروپ 16به 
اقیانوسیه  درصد و آسیا و 5/2 درصد، آمریکا 4درصد، آفریقا  6

دمخدر و جرم دفتر مقابله با موا( باشددرصد می 2نزدیک به 
  ).www.dchq.ir ،2011 ،سازمان ملل

ا مـواد مخـدر در سـال        بر پایه ، 1388ي آمارهاي سـتاد مبـارزه ـب
شمار معتادان رسمی کـل کشـور بـا پایـه کمتـر از یـک میلیـون        
ودویست هزار نفرو شمار معتادان تفننی حدود هشتصدهزار نفـر  

زن  درصـد  2/5درصـد معتـادان مـرد و     8/94. در نظر گرفته شد
سـال   29درصد معتادان زیر  6/44ترکیب سنی حدود  .اعالم شد
سـال   29تا  25درصد معتادان نیز در گروه سنی  25و  عنوان شد

 کسـب لـذت،   کنجکـاوي،  براسـاس ایـن پـژوهش؛   . قرار دارنـد 
 درصـد،  6/18 درصـد،  8/22 مشکالت روانی و تفریح به ترتیب

 را تشـکیل  مصرف مـواد  درصد از دالیل سوء 2/13درصد و  14
  ).www.aftabnews.ir( دهندمی

مصــرف مــواد از  ي تحقیقــات مربــوط بــه ســوء در کلیــه تقریبــاً
ویژگیهاي شخصیتی به عنوان عاملی که شخص را به سوي سوء 

  ).1387 کتابی،(است   کشاند نام برده شده مصرف می
                                                   

1 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND 
CRIMEI 

ا دوره   أمت  ي پـاکی  سفانه مشکل عمده در درمان معتـادان حتـی ـب
 ،2یـان و نابشـیما  (باشـد  ها مـی میزان باالي عود آنطوالنی مدت 

2009.(  
ي مـواد   مصرف کننده  عود و درمان شخص سوء در پیشگیري از

هـاي شخصـیتی اهمیـت    شناخت عوامل روانشـناختی و ویژگـی  
به همین دلیل انجمـن روانشـناختی آمریکـا درمـان      ،اي دارد ویژه

وع برنامـه  هاي اساسی هـر   اجتماعی را از مولفه ـهاي روانی ي  ـن
          خصوصــیات .مصــرف مــواد در نظــر مــی گیــرد  درمــانی ســوء

ناشـی از مـواد    شخصیتی معتادان به مواد مخـدر، صـرفاً   ـ روانی
هـاي   معتادان قبل از اعتیاد داراي نارسایی بلکه  اکثر. مخدر نیست

اند که بعد از اعتیاد به صـورت  اي بوده روانی و شخصیتی عدیده
ي معتاد، تنهـا مـواد   لهألذا مس. شودوتشدید می تري ظاهرمخرب

ي متقابل شخصـیت او و اعتیـاد   مخدر نیست بلکه در اصل رابطه
درصد وابستگان به مواد مخدر، مبتال بـه   90حدود  .ح استمطر

ــی   ــان م ــکی همزم ــتالل روانپزش ــک اخ ــندی ــایع .باش ــرین ش   ت
 هاي روانپزشکی همراه شامل اختالل افسردگی اساسی،تشخیص

اجتماعی  اختالالت ناشی از مصرف الکل، اختالل شخصیت ضد
درصـد وابسـتگان بـه     15باشد و حـدود  می  و اختالل اضطرابی

مــواد مخــدر حــداقل یکبــار در طــول عمــر خــود مبــادرت بــه  
  ).1388 حجتی،( کنندخودکشی می

هاي شخصیتی متفاوت، دو مسیر کلونینجر مطرح کرد که نیمرخ
بینی طورکلی سوء مصرف مواد را پیشبه سوي الکلیسم و به

کند که تعامل سه نظام ي اصلی وي بیان مینظریه. کنندمی
اعصاب  سیستم زیست شناختی درمستقل ژنتیکی، عصبی و 

سازي رفتاري، بازداري رفتاري و هاي فعالسیستم(مرکزي 
ي الگوهاي منحصر به فرد پاسخ ، زمینه)نگهداري رفتاري
این الگوهاي پاسخ، . نو، پاداش و تنبیه استي رفتاري به تجربه

اندازه ایجاد اختالل  موجب اختالف شخصیت بهنجار و به همان
هايمصرف سوء سایر شخصیتی و رفتاري، از جمله الکلیسم و

                                                   
2 Yan&Nabeshima 
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فعال سازي رفتاري عبارت است  ).2003 ،1دامزآ( شودمواد می
 ي پاداشیهاههاي نو و نشاناز فراخوانی رفتار در پاسخ به پدیده

هاي فعالیت این اساس افراد در چنین  ، بریا رهایی از تنبیه
. شود با هم متفاوت هستندیده میرفتاري که نوجویی نام

هاي تنبیه یا فقدان پاداش بازداري رفتاري در پاسخ به نشانه
بنابراین افراد به لحاظ قابلیت بازداري رفتاري . شودانجام می

 .شوند و با یکدیگر تفاوت دارندنامیده می» آسیب پرهیز«
رفتاري که در گذشته تقویت دریافت کرده است حتی در 

شود و افراد شرایطی که تقویت ادامه نداشته باشد نیز تکرار می
و  در میزان این تداوم رفتاري که پس از قطع تقویت وجود دارد

 شود نیز با هم تفاوت دارندده مینامی »پاداش وابستگی«
شواهد غیرمستقیم که صفات شخصیتی اولیه  ).1991 کلونینجر،(

کند از این عقیده حمایت را به مصرف الکل و دارو وصل می
تواند مصرف مواد را آوري میکند که کنترل رفتاري و تابمی

 .)1390 به نقل از جالل محمدي، ،2006 ،2ونگ( بینی کندپیش
ت روانی و اي اختالالاي که به منظور بررسی مقایسهدر مطالعه

هاي شخصیتی در افراد وابسته و غیر وابسته به مواد شهر ویژگی
انجام شد، مشخص  )1387(همکاران  ها وايهمدان توسط قلعه

سیب شناختی و اختالالت افراد وابسته به مواد از عالیم آ شد که
در  فراد غیر وابسته برخوردار بودند،روانی بیشتري نسبت به ا

ی و سپس اختالالت شخصیت داراي آنان افسردگی اساس
ي دیگري که توسط حیدري مطالعه .بیشترین فراوانی بود

هاي اي ویژگیبا هدف بررسی مقایسه )1382(ان یپهلو
شخصیتی معتادان با جمعیت عادي انجام گرفت، مشخص شد 

هاي ي مقیاسجمعیت عادي در کلیهبا  که افراد معتاد در مقایسه 
ها از اند و این تفاوتداشتهرات باالتري نم MMPIزمون بالینی آ

به بررسی  همکاران و3فسکو .ماري معنادار بوده استنظر آ
از آن بین هاي شخصیت با مصرف مواد پرداختند که اختالل

                                                   
1 Adams 
2 Wang 
3 Feske 

  ، ضداجتماعی و نمایشی با هاي شخصیت مرزياختالل
که بین اختالل حالیدر مواد مرتبط بودند،هاي مصرف اختالل

ي معناداري  یفته و اختالل مصرف مواد رابطهشخصیت خودش
 به نقل از ؛2008 ،4رلچلیت ،2006 ،همکاران و فسکو( یافت نشد
  ).1390 محمدي،

رات  به  )1388 قل از موسوي،نبه  ؛2005(5یانوویتزکی بررسی اـث
در  )بـه عنـوان یـک ویژگـی شخصـیتی     (مستقیم هیجان خواهی 

حقیق مطرح شـد  مصرف مواد توسط نوجوانان پرداخت در این ت
 خـواهی در ثیر هیجـان أ، تـ لب اوقـات که برخی اوقات یا حتی اغ

مصـرف  ن منحـرف و یـا   رف مواد از طریق ارتباط با همساالمص
. یید کردأها را تنتایج تحلیل فرضیه. شودي مواد میانجی میکننده

است نوجوانان چنین نشان داده شد که عوامل متفاوتی ممکن هم
کـریتچ   .به سمت مصـرف مـواد سـوق دهـد     خواه رازیاد هیجان

ــد ــه نقــل از  ؛2008(و همکــاران  6فیل در ) 1390 محمــدي، ب
بینی اختالل پژوهشی با استفاده از نظریه دلبستگی به منظور پیش

اال و      شخصیت مرزي به این نتیجه دست یافتنـد کـه اضـطراب ـب
هاي دلبستگی ناایمن را بـه اخـتالل شخصـیت    سبک پرخاشگري

ا دیگـران   الگوي ضعیف از رابطه. کندمیمرزي مرتبط   ي خـود ـب
ط    ،)همان منبع ؛2006 کرولی،( استرس و اضطراب بـاال در رواـب

 به نقـل از محمـدي،   ؛2008 و همکاران، 7سادیرلند( بین شخصی
هـاي دلبسـتگی نـاایمن را بـه اخـتالل شخصـیت       سـبک  ؛)1390

 هـا و پذیري از لحـاظ خلقـی در برابـر تنیـدگی    نمایشی و آسیب
بـه   هـاي دلبسـتگی نـاایمن را   اي محدود، سـبک مهارتهاي مقابله

بـه   ؛1996 شیور،(کند اختالل شخصیت ضداجتماعی مربوط می
 هـاي سودشـنا  پژوهش  ).1390 محمدي، ؛2006 نقل از کرولی،

ثیر عـزت  أي تـ دهنـده نشان )2007( تروکو و همکاران ،)2010(
  .)1389 نی،مدبه نقل از ( باشدنفس در جلوگیري از عود می
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ــن ــالزری ــه )1387( ط ــان داددر مطالع ــراد داراي   اي نش ــه اف ک
در هفت بعد با افـراد   SCL90ه بعد آزمون سوءمصرف مواد از نُ

  .دار دارندسالم تفاوت معنی
ه موادمخـدر را    بیشتر معتادان تمایل دارند سبک زندگی وابسته ـب

و  عـود سـبب   ،ي درمانود مشکالت زیاد در مرحلهتغییر اما وج
تحقیق حاضر سـعی دارد تـا نقـش     .شودي درمانی میترك دوره

معتـاد و   افراد در را سالمت روانشناختی ویتی هاي شخصویژگی
متغیرهـاي   تواننـد که به نوعی می بررسی کند بهبود یافته از مواد

بـه   چنـین هـم  و باشند به موادمخدر ي اعتیادکننده درزمینهتعدیل
   :پاسخ  دهد تاین سواال

افراد بهبود یافته و و سالمت روانی هاي شخصیتی آیا بین ویژگی
  کننده به مواد تفاوت وجود دارد؟بازگشت

هاي شخصیتی خاصی بهبودي یا بازگشت بـه مـواد را   آیا ویژگی
  کند؟بینی میپیش

  تواند زمینه ساز اعتیاد باشد؟آیا مشکالت در سالمت روانی می
  
  هاروش 

بـدین   .اسـتفاده شـد   آزمودنی مذکر 200از  در این مطالعه در کل
ده به مواد مخدر بودند کـه  کنننفر افراد بازگشت 100صورت که 

ــد و   بــر بنــا ــه تــرك نشــده بودن گــزارش متخصصــین موفــق ب
د کـه حـداقل یـک مـاه از ترکشـان       بهبودیافته ها نیز افرادي بودـن

وده      . گذشته بود تحصیالت از مقطـع راهنمـایی تـا دانشـگاهی ـب
گیري تصادفی سـاده بـراي گـروه بازگشـت     ازروش نمونه .است

اسـتفاده   براي گروه بهبودیافته گیري در دسترسکننده و از نمونه
  .شد
  

  ابزار
بـراي   ،)1991( مـنش کلـونینجر   پرسشنامه شخصیتی سرشـت و 

که  هاي شخصیتی ساخته شده استها و ویژگیتلسنجش خص
ــت و   ــق وراث ــا از طری ــا ی ــرد   ی ــیط در ف ــق مح ــکل  از طری             ش

) 2نوجـویی   )1 :یـتم اسـت  آ 7ایـن پرسشـنامه داراي    .گیرندمی
خـود راهبـري    )5پشتکار  )4پاداش وابستگی ) 3آسیب پرهیزي 

 3 مقیـاس اول ابعـاد سرشـت و    4. خودفراوري) 7  همکاري) 6
کلـونینجر اعتقـاد دارد کـه     .سـنجند مقیاس دیگر ابعاد منش را می

هـاي سرشـتی در   ست و سـامانه سرشت جزء زیستی شخصیت ا
هــاي یــافتگی کــارکردي متشــکل از ســامانهمغــز داراي ســازمان

سازي تـداوم و بـازداري   اي فعالرمتفاوت و مستقل از یکدیگر ب
هاست و مـنش  هاي معینی از محركگویی به گروهرفتار در پاسخ
اره خـود، دیگـران و دنیاسـت و       شامل دریافت هـاي منطقـی درـب
شود که تحت تأثیر عوامل محیطی ی را شامل میهایبیشتر ویژگی

د  در ساختار شخصیت شـکل مـی   کلـونینجر و سـورکیک،   (گیرـن
ا  کاویانی همبسـتگی درونـی مقیـاس    ).1994 اسـتفاده از   هـا را ـب

نفر براي نوجـویی   1212ه، شامل ضریب آلفاي کرونباخ در نمون
، پشـتکار  73/0، پـاداش وابسـتگی   0/ 80آسیب پرهیـزي   ،72/0
 0/ 72خود فراوري  ،0/ 84خود راهبري  ،77/0همکاري  ،55/0

جـویی  عبارت است از نو )n=100(ضرایب روایی  .وردآبدست 
، پشـتکار  87/0پـاداش وابسـتگی    ،72/0آسیب پرهیـزي   ،0/ 75
  86/0، وخود فراروي  66/0، خود راهبري 76/0، همکاري 90/0

 .)1384 کاویانی،(

              شـــده  جدیـــدنظرت 90هـــاي بیمـــاري چـــک لیســـت نشـــانه 
)SCL-90-R(1: که به وسیله  .است ترین ابزارهایکی ازپراستفاده

ساخته شـد و در سـال    1973در سال  همکاران و 2ي دروگاتیس
این چک لیست شـامل   .گرفتمورد تجدید نظرنهایی قرار 1976

ی اسـت و   سنجش نشانهسوال براي  90 ي بـه وسـیله   هـاي رواـن
 تـوان افـراد  مـی   ابزار این استفاده از با .گرددگزارش می گرپاسخ

 هـاي مقیاسداراي این چک لیست . تشخیص داد بیمار از سالم را
ین   بعـد  اجبـار،  ـ  وسـواس  بعـد  خودبیمارانگـاري،   حساسـیت ـب

فوبیـا،  بعـد  خصـومت،  بعد اضطراب، بعد افسردگی، بعد فردي،

                                                   
1 Symptom checklist-90-R(SCL90-R) 
2 Derogatis 
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اسـت کـه   هاي اضافه براي سوال و پریشیروان بعد پارانویا، بعد
 .نــه گانــه نیســت ابعــاد ایــن هفــت ســوال تحــت هــیچ یــک از

 90فرم تجدید نظـر شـده    1976همکاران در سال  دروگاتیس و
در MMPI  اهمـراه بـ   اي از آن را براي تعیین اعتبار همزمان،ماده

آزمودنی داوطلب اجرا کردند که نتـایج آن حـاکی  از    119مورد 
ه زمـون بـود بـه    آهمگرایی بـاالي ایـن دو    اي کـه بـاالترین   گوـن

وط  آتـرین  و پـایین  73/0همبستگی مربوط به افسردگی با  ن مرـب
اعتبـار   1375سال  حقیقی در یاراحمدي و .بود 36/0به هراس با 

ه دسـت     MMPIاستفاده از  آن را از طریق روش همزمان و با ـب
، Ma=4/0ترتیـب   هـاي آن بـه  آوردند که همبستگی بین حیطـه  

31/0=Sc ،46/0=F ،49/0=Ph ،56/0=Pa ،32/0=Hs ،
29/0=D،27/0=Hy ،45/0 =Pd 01/0 در سـطح  که همگـی  بود 

ــی ــدمعن ــدي و .دار بودن ــی در  یاراحم ــبی و و 1376حقیق  نس

 82/0 و 98/0ترتیـب   را بـه  این آزمون پایایی 1385 همکاران در
   .اندگزارش کرده

  روش گردآوري اطالعات
 يو پرسشـنامه  ي شخصیتی سرشت و منش کلـونینجر پرسشنامه

SCL-90-R  هـا داده  ي آزمـودنی به کلیه 90از خرداد تا شهریور
بدین صورت  .را تکمیل کردند هاها این پرسشنامهو آزمودنی شد

والن وها نخست با مسو گردآوري داده که جهت اجراي پژوهش
مربوطه در سازمان بهزیسـتی در شهرسـتان الهیجـان همـاهنگی     

 نظـر  ي مرکز موردول مربوطهواز مسسپس . مربوطه به عمل آمد
خواسته شد تا از مراجعینـی کـه مایـل بـه     ) صادق کلینیک فجر(

داده  هـاي مربوطـه  شرکت در پژوهش موردنظر هستند پرسشنامه
به نحوي که  دادمی االت ناقص جوابوشود اگر آزمودنی به سو

  .شدشد آن پاسخنامه کنار گذاشته میاعتبار میپرسشنامه بی
  

  
  .مقایسه هفت مقیاس آزمون شخصیت کلونینجر در گروه معتادان بهبودیافته و بازگشت کننده -1 شماره لجدو

  ضریب   ایتا
 )اندازه اثر(

سطح 
 F معناداري

میانگین 
 مجذورات

درجه 
 شاخص آماري مجموع مجذورات آزادي

652/0 000/0 376 /95 662/9 2 324/19 
  عامل

 سالمت روانی

  عامل 816/2 50 056/0 556/0 989/0 214/0
 هاي شخصیتیویژگی

266/0 769/0 820/0 083/0 45 739/3 
  تعامل

 بین دو عامل

 خطا 333/10 102 101/0   

 کل 000/500 200    
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 نتایج
و میـانگین سـن گـروه     5/28 کننـده میانگین سن گروه بازگشـت 

ــه  ــت  4/30بهبودیافت ــوده اس ــه .ب ــروه  در زمین ــیالت گ ي تحص
بـاالي دیـپلم    %4 دیـپلم و  %35 زیـردیپلم،  % 61 نـده کنبازگشت 

راي گـروه بهبودیافتـه     .اندبوده  %37 زیـردیپلم،  %55این نسبت ـب
 %39هـل  أي تچنین در زمینـه هم .اندباالي دیپلم بوده %8 دیپلم و

وده  %61هل و أها متکنندهبازگشت همـین نسـبت در    انـد مجرد ـب
 ي تجـرد زمینـه  و در % 51 هـل أي تها در زمینـه گروه بهبودیافته

  .بوده است 49%
شاخص کلی (ثیر همزمان سالمت روانی أت ،1 در جدول شماره

پریشی روان که در سه سطح سالم، مرضی و) عالیم مرضی
      هاي شخصیتی که شامل هفت سطحگیژتنظیم شد و وی

کنندگان مصرف مواد در باشد، بر روي بهبود و بازگشتمی

 اده ازآزمون تحلیل واریانس چندمتغیريها با استفآزمودنی
)MANOVA( بررسی شد . 

ها در عامل سالمت روان تفاوت آزمودنی ،مذکورطبق جدول 
هاي گیژوی اطمینان دارند اما در عامل 99/0معناداري در سطح 

شخصیتی و تعامل آن با سالمت روانی تفاوت معناداري مشاهده 
وان بر بهبود یا گی شخصیتی و سالمت رژبنابراین وی. نشد

اندازه اثر تعاملی یا . ثیر معناداري ندارندأبازگشت مصرف مواد ت
را  است که میزان اثر ضعیفی 266/0همان ضریب ایتا در این جا 

    بینی احتمال پیش ،2 در جدول شماره .دهدنشان می
پذیري و بهبودیافتگی افراد در گروه بهبودیافته و بازگشت
تفاده از روش آماري رگرسیون اینتر براي کننده با اسبازگشت

 .هاي شخصیتی صورت گرفته استهاي پرسشنامه ویژگیمقیاس

  
 

  .هاي شخصیتیپیش بینی بازگشت یا بهبودي در گروه معتادان براساس ویژگی -2 شماره جدول
مجموع   مقیاس

  مجذورات
درجه 
  آزادي

  سطح معناداري F  میانگین مجذورات

رگرسیون 
  باقیمانده

  لک

899/5  
101/44  

50  

7  
192  
199  

843/0  
230/0  

669/3  01/0  

  
  
  

ضریب   ضریب غیراستاندارد
  Bاستاندارد
  بتا

T 
 

  سطح معناداري
Bخطاي   بتا

  استاندارد
  01/0  - 046/3  - 208/0  008/0  - 24/0  نوجویی

  -   - 577/0  - 040/0  008/0  - 005/0  آسیب پرهیزي
  -   - 173/1  - 082/0  005/0  - 006/0  پاداش وابستگی

  -   - 697/0  - 048/0  026/0  - 0.018  پشتکار
  01/0  - 935/3  - 277/0  006/0  - 0.024  خودراهبري
  -   - 047/0  - 003/0  007/0  000/0  همکاري

  -   058/0  - 004/0  010/0  001/0  خودفراروي
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دو مقیـاس   شـود مالحظـه مـی   2گونه که در جدول شماره همان
زگشـت بـه   بااحتمال  داريبه شکل معنینوجویی و خودراهبري 
در  .)P≥01/0(کننـد  بینی میجویان پیشمصرف مواد را در درمان

توان با احتمـال  واقع براساس این دو مقیاس در این پرسشنامه می
بینی کرد که فرد خاصی در کدام یک از گروه اطمینان پیش 99/0

و ایـن دو   گیـرد مـی  کننـده قـرار  معتادان بهبودیافته و یا بازگشت

مخـدر   بازگشت به مواد انس نمرات بهبودي وواری %6/8 مقیاس
ــین مــی ــدرا تبی ــیش3در جــدول شــماره  .کنن ــی احتمــال ، پ بین

ــه و  بازگشــت ــراد گــروه بهبودیافت ــافتگی در اف پــذیري و بهبودی
کننده با استفاده از روش آمـاري رگرسـیون اینتـر بـراي     بازگشت

  .ي سالمت روانی صورت گرفته استهاي پرسشنامهمقیاس

  
  

  .هاي سالمت روانبینی بازگشت یا بهبودي در گروه معتادان براساس شاخصپیش -3 شماره جدول
مجموع   مقیاس

  مجذورات
میانگین   درجه آزادي

  مجذورات
F معناداري  

رگرسیون 
  باقیمانده

  کل

348/40  
652/9  
50  

13  
186  
199  

104/3  
052/0  

807/59  01/0  

  
ضریب   ضریب غیراستاندارد  مقیاس

  بتاBاستاندارد
T سطح معناداري  

Bخطاي   بتا
  استاندارد

  01/0  297/3  471/0  005/0  016/0  خودبیمارانگاري
  01/0  - 373/3  - 444/0  004/0  - 014/0  افسردگی
  01/0  - 666/2  - 323/0  005/0  - 014/0  وسواس
  05/0  228/2  215/0  005/0  011/0  حساسیت

  -   - 882/1  - 259/0  005/0  - 010/0  پریشیروان
  -   - 701/0  - 094/0  005/0  - 004/0  اضطراب

  -   - 085/0  - 007/0  005/0  000/0  فوبیا
  -   84/1  192/0  007/0  013/0  خصومت
  -   348/0  027/0  006/0  002/0  پارانویا

  -   - 303/1  - 118/0  005/0  - 007/0  سئوال اضافی
  

و وسواس  افسردگی ،سه مقیاس خودبیمارانگاري رسدمی به نظر
ا    P>01/0 یعنـی  99/0در سطح اطمینان   و مقیـاس حساسـیت ـب

ــان  95/0احتمــال  ــذیري و تبازگشــ  احتمــال P>05/0اطمین پ

ــراد گــروه  ب ــافتگی در اف ــدهبازگشــتهبودی ــه   کنن    راو بهبودیافت
 %3/79این چهار مقیاس شاخص سالمت روان .کنندبینی میپیش

 بهبــودي از مــواد واریــانس نمــرات بازگشــت بــه موادمخــدر و
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ننـد کـه   کمی بینیواقع این چهار مقیاس پیشدر  .کنندتبیین می را
 افــرادکــدام یــک از دو گــروه  درفــرد خاصــی از افــراد گــروه  

  .گیردمی کننده قراربهبودیافته و یا بازگشت
   بحث

سـالمت   هـاي شخصـیتی و  ي ویژگیهدف این پژوهش مقایسه
ه موادمخـدر   روانشناختی میان افراد بهبودیافته و بازگشت کننده ـب

  :ژوهش نشان داد کهاین پ بود
ها در عامل سالمت روان تفاوت معناداري دارند اما آزمودنی - 

هاي شخصیتی و تعامل آن با سالمت روانی ژگیدر عامل وی
ها در عامل تفاوت آزمودنی. تفاوت معناداري مشاهده نشد

 ،)1387( طالزرینهاي سالمت روان همخوان با پژوهش
در زمینه عامل  اشد امابمی )2003( کریگ ،)1390( محمدي
 ،)1387( کتابیهاي هاي شخصیتی مخالف با پژوهشویژگی
آدامز و  ،)2007( آباته داگا و همکاران ،)1389( اصغري

و همکاران  2، ایورن)2002( و همکاران1گردنر) 2003( همکاران
  .باشدمی )2004( و همکاران3، فاسینو)2007(

ییـد  أآمـاري بیـانگر ت   نتایج به دست آمـده از تجزیـه و تحلیـل    -
ي پیش بینی بازگشت یا بهبـود در معتـادان بـا اسـتفاده از     فرضیه

تـازگی  (هاي نوجویی آزمون سرشت و منش کلونینجر در مقیاس
بینـی  پیشدر واقع این دو مقیاس  .باشدو خودراهبري می )طلبی
کـدام یـک از دو گـروه     دراز افـراد گـروه    که فرد خاصی کردند
 ایـن نتیجـه   .گیـرد ته و یا بازگشت کننده قـرار مـی  بهبودیاف افراد

  همکــاران ایــورن و ،)1387( هــاي کتــابیهمخـوان بــا پــژوهش 
هاي ي خودراهبري مخالف پژوهشباشد اما در زمینهمی )2007(

 .باشدمی )2007( آباته داگا و همکاران ،)1994( کلونینجر

بینـی  ي پـیش فرضـیه  ییـد أهمچنین بیانگر تنتایج بدست آمده  -
بازگشت با بهبود در معتادان بـا اسـتفاده از آزمـون چـک لیسـت      

 هـاي افسـردگی،  تجدیدنظر شده در مقیاس 90 هاي بیمارينشانه

                                                   
1 Gerdner,A 
2 Evren 
3 Fassino 

ایـن پـژوهش    .باشـد وسواس و حساسیت مـی  خودبیمارانگاري،
نتـایج   .اسـت  )1381(همکـاران   هاي جزایري وهمخوان با یافته

جملـه   رهـاي پرخطـر از  که در ظهور رفتا نشان داد هاپژوهش آن
در واقـع   .بعد منفی و مثبت سالمت روان نقـش دارد  دو هر مواد
که فرد خاصـی از افـراد گـروه     کردندبینی مقیاس پیش چهاراین 

کننده قـرار  بهبودیافته و یا بازگشت افرادکدام یک از دو گروه  در
 ،)1382( هاي حیـدري پهلویـان  که همخوان با پژوهش .گیردمی

      و )1387( حــاجی آقــازاده  ،)1386(و همکــاران جــاه ترقــی
  .باشدمی نیز) 1387( هاايقلعه

االیی  در مطالعه) 1988( 4فلنز و ایوانز اي نشان دادند که سطوح ـب
بــه عنــوان ( از افســردگی، اضــطراب و اعتمــاد بــه نفــس پــایین

با نگرش مثبت به مواد مخدر رابطـه  ) هاي سالمت روانشاخصه
ین       عزت نفس. دارند باال، به عنـوان عـاملی میـانجی در رابطـه ـب

هاي افسردگی هاي ناکارآمد، حوادث منفی زندگی و نشانهنگرش
شــواهد  ).1387 ،همکــاران حــاجی علیــزاده و( کنــدمــی عمــل

ین سـبک     پژوهش هـاي   هاي انجام شده حاکی از آن اسـت کـه ـب
، شخصـیت و سوءمصـرف    دلبستگی، اختالالت خُلقی، اضطرابی

چنـین،  هـم  ).1999کسـیدي و شـیور،   (طـه وجـود دارد   مواد راب
ي  نشـان داد کـه رابطــه  ) 2003(و همکــاران  5هـاي کریـگ   یافتـه 

ــین اخــتالل شخصــیت، سوءمصــرف مــواد مخــدر و   متقــابلی ب
ــود دارد   ــد وج ــل از موع ــی قب ــتالالت خُلق ــیاري از  .اخ در بس

ــی و     ــتالالت روان ــین اخ ــاالیی ب ــودي ب ــزان همب ــات می     مطالع
 کـه شخصیتی با وابستگی به مواد گزارش شده است هاي ویژگی

افسـردگی اساسـی و    اضـطراب،  اختالالت خلقـی،  هامیان آندر 
 فـرد و همکـاران،  پرویزي( باشداختالل اضطراب منتشر شایع می

  هـاي گسـترده نشـان    بررسـی  .)1385 به نقـل از رئیسـی،   ؛1380
بـه بیشـتر از   مرت 7/2هاي روانی دهند که افراد مبتال به بیماريمی

ه مـواد را    افراد فاقد اختالالت روانی احتمال دارد که وابستگی ـب

                                                   
4 Flans & Ivans 
5 Craig 
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شـناختی، شخصـیتی و محیطـی    تجربه کنند و تعامل عوامل روان
ه شـیوه   هـایی کـه فراتـر از خـواص سـاده      وابستگی به مواد را ـب

و  )2001 ،1بک( دهدمی ثیر قرارأداروشناختی مواد است تحت ت
هـاي انجـام شـده در منـاطق     بررسـی  دربه همین دلیل است کـه  

مشابهی از نظر همبودي اخـتالالت روانـی و    مختلف نتایج نسبتاً
 .اد وابسته به مواد گزارش شده استهاي شخصیتی افرویژگی

 
 گیرينتیجه

نخست . هاي این پژوهش واجد دو نتیجه قابل تأمل استیافته
ی داري ویژگی سرشتدر حوزه پیشگیري با عنایت به معنی

خوایی، مخالفت با یکنواختی، نوجویی که به تمایالت تحریک
توان به مندي به خطر اشاره دارد میگیري سریع و عالقهتصمیم

ریزان این حوزه توصیه کرد که به این متخصصان و برنامه
اي ویژه در رابطه با افراد در معرض خطر توجه ویژههمتغیرها ب

پیشگیرانه جمعیت واجد این هاي آموزشی و داشته و در برنامه
  .ها را شناسایی و به شکل خاص تحت آموزش قرار دهندویژگی
هاي گروهی، به درمانگران در حوزه درمان و بویژه درماندوم، 

درمانی بر رشد و بهبود هاي گروهشود در برنامهتوصیه می
هاي خود راهبري که واجد معناي احترام، عزت نفس، ویژگی

تواند در روند بهبودي و ید است که قطعاً میتأثیربخشی و ام
نگهداشت افراد تحت درمان تأثیر مثبت و قابل توجهی داشته 

  . اي بنمایندباشد، توجه ویژه
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