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 چکیده   
هاي سرشت و منش در دو هدف پژوهش حاضر مقایسه ویژگي

در  اساس ابعاد هفتگانه شخصیتگروه سیگاري و غیر سیگاري بر 
طرح پژوهش علي ـ  است. ـ زیستي کلونینجر مدل رواني

و جامعه آماري شامل کلیه دانشجویان پسر دانشگاه  ،ايمقایسه
صورت در دسترس نفر به ۰۲۲ها تعداد از میان آن تهران است که
زارهاي سنجش شامل مقیاس نشانگان وابستگي به انتخاب شدند. اب

( و سیاهه سرشت و منش ۰۲۲۲؛ شیفمن، NDSSنیکوتین )
ها با استفاده از روش ( است. دادهTCI-56( )755۲کلونینجر )

و رگرسیون لجستیک  (MANOVAتحلیل واریانس چندمتغیره )
تحلیل گردید. نتایج نشان  ۰۰نسخه  SPSSافزار و با کمک نرم

مندي با ه دو گروه تنها در دو مؤلفه نوجویي و خودهدایتداد ک
ها در مؤلفه نوجویي و یکدیگر تفاوت معناداري دارند. سیگاري

تري در مقایسه با گروه غیرسیگاري مندي نمره پایینخودهدایت
یي و توان نتیجه گرفت که دو مؤلفه نوجوکسب کردند. لذا مي

به سیگار یا عدم  وابستگي مندي شانس تعلق بهخودهدایت
که افزایش طوري؛ به(>۲۲7/۲pکنند )بیني ميوابستگي را پیش

و افزایش نمره  نمره نوجویي با شانس عدم وابستگي
  خودهدایتمندي با کاهش احتمال وابستگي به سیگار همبسته است.

شخصیت، سرشت و منش، وابستگي به  کلیدی:های واژه

 نیکوتین
 

 

 

Abstract 
The aim of this study was to compare 
temperament and character dimensions 
according to the Cloninger’s seven-factor model 
of personality in cigarette smokers and non-
smokers. The research was causal-comparative 

and statistical population consisted of male 
college students of Tehran University, from 
which two-hundred persons were selected 
purpose. The research tools were Nicotine 
Dependence Syndrome Scale (NDSS; Shiffman 
et al, 2004) and the short form of Temperament 
and Character Inventory (TCI-56)(1994). The 
data were analyzed using Multivariate analysis 
of variance (MANOVA) and logistic regression 

by means of version 22 of SPSS.  The results 
showed the significant difference between two 
groups in only two factors of temperament and 
character of subjects: Novelty-Seeking (NS) and 
Self-Directedness (SD) (p<0/001). In other 
words, non-smokers earned more scores in 
novelty-seeking and smokers earned more 
scores in directedness.  Further studies are 
required to confirm these results on larger 

sample including both genders. 
Keywords: cigarette smoking, Cloninger’s 
seven-factor model, novelty-seeking, self-
directedness 
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 مقدمه
ترین محصول از بین محصوالت تنباکویي است. در درصد از کل میزان مصرف، رایج 5۲سیگار، با اختصاص 

کشورهاي جهان سوم، نرخ شیوع مصرف تنباکو در مردان بسیار بیشتر از زنان است، اما در کشورهاي پیشرفته 
رفته این است که مردان زودتر از زنان چنین تفاوتي وجود ندارد. با این حال، تفاوت زنان و مردان در کشورهاي پیش

(. استعمال سیگار و سایر مواد غیرقانوني در همه سنین و ۰۲71 کنند )سادوک و سادوک،مصرف تنباکو را آغاز مي
اجتماعي  -هاي بهداشتي و روانيشود و به یکي از مهمترین چالشصادي ظاهر ميتدر هر گروه اجتماعي و اق

نماید و مصرف آن در بین ، اجتماعي و بهداشتي بسیار شدیدي بر جوامع تحمیل ميتبدیل شده که مشکالت فردي
، حاجیان، 7151هاي مختلف جامعه، از جمله دانشجویان افزایش پیدا کرده است )ابراهیمي، خامسان، پاکدامن،گروه

و میرهاي قابل  ترین علل مرگاستعمال دخانیات یکي از مهم ها،(. بر اساس یافته71۱۱خیرخواه و حبیبي، 
هاي شناخته شده (. با توجه به زیان۰۲۲۲؛ تراچینو، ۰۲۲۰؛ فاگرسترم، ۰۲۲7پیشگیري در دنیا است )برسالو، 

ها به دنبال ترک آن هستند، اما نهایتاً تعداد معدودي موفق به ترک درصد از سیگاري 1۲طور متوسط، سیگار، به
(. وابستگي به 7559)دوپونت و گلد،  اندرتبه تالش ناموفق داشتهشوند، که آنان نیز عموماً پنج تا هفت ممي

اي است که فائق آمدن بر آن نیز کار دشواري به عنوان عنصر اعتیادآور سیگارـ اختالل پیچیده ـ 7نیکوتین
ي نیکوتین، دارویرواننماید؛ چرا که همچون بسیاري از اختالالت دیگر، طیف وسیعي از عوامل نظیر آثار مي

(. ۰۲۲1و همکاران،  )سوآن أثیرات ژنتیکي و عوامل رواني، اجتماعي و اقتصادي در پیدایش و تداوم آن نقش دارندت
دهد که درصد هاي حاصل از پژوهش در زمینه صفات شخصیتي افراد سیگاري نشان ميیافته از سوي دیگر،

 زیربنایي هايمؤلفه در ریشه توانندمي مشکالت اینباالیي از این افراد داراي مشکالت جدي شخصیتي هستند. 

 به شخصیتي هايویژگي از سیگار، به مربوط تحقیقات از عظیمي بخش ترتیب، این به .باشند داشته شخصیت

است )نوري فشالنجي، پورشهباز، دولتشاهي،  برده نام کشاند،مي سیگار مصرف سوء به را فرد که عاملي عنوان
؛ هیت، مادن، اسالتسکه، مارتین، ۰۲۲1هیلر، ؛ اتر، پلیسولو، پامرلو، سنت۰۲7۲اتر، ؛ 7157کارپور، فرهودیان، چمي

هاي ارثي قوي دهد صفات شخصیت و گرایش به مصرف سیگار داراي پایهميهاي پژوهشي نشان (. یافته7559
، در این گستره(. 7559باشد )هیث و مادن، و برخي شواهد بیانگر این هستند که پایه وراثتي آنها یکسان مي هستند

( با مرور و بازنگري پیشینه پژوهشي در زمینه ارتباط عوامل شخصیت و مصرف ۰۲۲۲دین، آسیسکي، و هاریس )
( ۰، و ۰( الگوي خوددرماني7پردازان دست یافتند. این دو الگو عبارتند از: سیگار به دو الگوي تبییني از سوي نظریه

شود. درماني بر نقش اعتیادزا و انگیزشي نیکوتین موجود در سیگار تأکید ميدر الگوي خود. 1زدایيالگوي بازداري
بخش و باالبرنده خلق موجود در نیکوتین، به گیري از آثار فرحبه اعتقاد پژوهشگران، افراد سیگاري به منظور بهره

افراد سیگاري به  اي ازبخش عمده (. طبق این مدل،۰۲۲۲کنند )دین و همکاران، مصرف سیگار گرایش پیدا مي

                                                           

1. Nicotine Dependence 
2. Self-Medication 
3. Disinhibition 
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باعث آزاد  گذارد،نیکوتین با تأثیري که در دستگاه عصبي مرکزي برجاي مي ، چراکههستند نوعي خوددرمانگر
ود. بعضي از آثار آزاد شدن دوپامین در این منطقه مغز عبارتند از: ششدن دوپامین در دستگاه مزولیمبیک مي

ي کلي )باز شدن فکر(، یعني عواقبي که به آثار سایر مواد سرحال شدن، کاهش اشتها، و تقویت عملکرد شناخت
کنندگان فلذا به دلیل همین تأثیر دارویي  و رفتاري اکثر مصر اعتیادآور، مثل کوکائین و هروئین شباهت دارند.

کند که افراد سیگاري در مقایسه با افراد بیني ميسیگار از قطع آن ناتوان هستند. این الگو همچنین پیش
بیني توان پیشزدایي، ميخواهند نمود. بر اساس الگوي بازداري میزان باالیي از آسیب رواني را تجربهیرسیگاري، غ

که حساسیت به  شناختيروانهاي عصبدر آزمونکرد که افراد سیگاري در مقایسه با افراد غیرسیگاري 
به صورت قابل توجهي نمرات باالتري در  کرد و را مي سنجد، ضعیف عمل خواهند 7ايحدقهبدکارکردي قشر پیش

(. عالوه بر این، ۰۲۲۲میزان بازداري زدایي رفتاري و شخصیت ضداجتماعي کسب خواهند نمود )دین و همکاران، 
است که فرد را از  ناشي از ضعف در کارکرد اجرایي)مصرف سیگار(  گیري پرخطرتصمیماعتقاد بر این است که 

(. مرور شواهد 7157؛ به نقل از حسني، ۰۲۲9و همکاران،  بینکند )فیشمحروم ميکارگیري راهبرد مناسب به
ها هاي متناقض، سیگاريرغم وجود داده، نشان داد که علي751۲شناسي به نام اسمیت در سال تجربي توسط روان

در مقایسه با  تريتر و سالمت روان پایینتر، داراي تمایالت ضداجتماعي قويگراتر، تکانشيعموماً برون
گرایي از افرادي که هاي نوروزگرایي و برونها در مقیاسها نشان دادند که سیگاريها هستند. یافتهغیرسیگاري

هاي متعدد ( نیز پس از بررسي۰۲۲1) ژوزف(. ۰۲۲۲اند، نمرات باالتري کسب کردند )تراچینو، هرگز سیگار نکشیده
هاي ي سیگار کشیدن در ارتباط است. او دریافت که سیگاريکه شخصیت با رفتارها رسیدبه این نتیجه 

روند و هاي اجتماعي به سراغ سیگار ميگراتر، در بدو امر براي تجربه اعتماد به نفس باالتر در موقعیتبرون
کنند.  یکي مي براي کنترل و کاهش عواطف و احساسات منفي سیگار مصرفسیگاري هاي نوروزگرا اولین بار 

محکمي براي مطالعه در زمینه وابستگي به نیکوتین فراهم آورده است، مدل   الگوهایي که مبناي نظريدیگر از 
عاملي رابرت کلونینجر، شخصیت متشکل از دو سازه یا مفهوم باشد. در الگوي هفتمي کلونینجررواني  -زیستي 

 9وابستگي(، پاداشHA) 9ریزيگ(، آسیبNS) ۲هاي سرشت شامل نوجویياست. مؤلفه 1و منش ۰بنیادین سرشت
(RDو پشتکار ،)1 (Pو مؤلفه ،)۱هاي منش شامل خودراهبري (SDهمکاري ،)5 (Cو خودفراروي )7۲ (ST هستند )

(. چهار بعد سرشتي شخصیت عمدتاً ارثي و تحت تأثیر ۰۲۲۲؛ سوراکیک و کلونینجر،755۲لونینجر، )ک

                                                           

4. Orbitofrontal 
1. Temperament 
2. Character  

3. Novelty-Seeking 
4. Harm-Avoidance 
5. Reward-Dependence 
6. persistence 
7. Self-Directedness 
8. Cooperativeness 
9. Self- Transcendence 
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هاي (. نوجویي به عنوان تمایل به پاسخ755۲است )کلونینجر،  هاي عصبي و سیستم فیزیولوژیکي فرددهندهانتقال
گیرند، شود. افرادي که نمره باالیي در این زیرمقیاس ميهاي جدید تعریف مياکتشافي و تکانشي در برابر محرک
نیز مؤلفه دیگري از بعد سرشتي شخصیت   (HAگریزي )آسیب نظم هستند.کاوشگر و کنجکاو، تکانشي و بي

شود. عامل پاداش ه به عنوان گرایش به بازداري رفتاري به دلیل بدبیني یا احتیاط و نگراني تعریف مياست ک
و  ( بیانگر وابستگي گرم و اجتماعي، اندوه جدایي، ابراز همدردي و حساسیت اجتماعي است )کنراداRDوابستگي )
دهنده تالش در پاسخ به نیز، نشان  (P(. چهارمین و آخرین بعد سرشتي شخصیت یعني پشتکار )۰۲۲1همکاران، 

(. سه بعد منشي 7157زاده جدي،کوشي است )بیرامي و عبداهللهاي احتمالي در مقابل تنبلي و سختنشانه
ها و یادگیري است، عمدتاً متأثر از رشد و تحول شخصیت که بیانگر تحول فردي و تفاوت در اهداف، ارزش

به خودمختاري، پختگي و توانایي هدایت و تنظیم رفتار در جهت اهداف   (SDمندي )اجتماعي است. خودهدایت
( عبارت است از بلوغ اجتماعي و توانایي همدلي و وفاق و همکاري کردن با Cشخصي اشاره دارد. همکاري )

است که به بلوغ معنوي و درآمیختگي   (ST) سوم منش خودفرارويدیگران در عین اخالق مداري و صبوري. بعد 
نظریه کلونینجر از چند جهت با سیگار کشیدن مرتبط است. اول آنکه رفتارهایي  با جهان خویش اشاره دارد. فرد

هاي شوند )از جمله تکانشگري و عدم تحمل موقعیتکه در پرسشنامه ابعاد سرشت و منش کلونینجر ارزیابي مي
هستند. به عنوان مثال، افراد تکانشي با  مبهم(، به لحاظ مفهومي با آغاز و تداوم وابستگي به نیکوتین مرتبط

نوجویي باال هنگام محرومیت از نیکوتین و در نتیجه تجربه عواطف منفي در طول دوره پرهیز از سیگار، بیش از 
کنند. دوم،  پرسشنامه سرشت و منش صفات وراثتي را که ممکن است واسطه دیگران احساس ناکامي را تجربه مي

( نشان دادند که ۰۲۲9سنجد. به عنوان مثال، الوواینیو و همکارانش )ر سیگار کشیدن باشند، ميبین ژنوتیپ و رفتا
هایي که در سیستمشود. سوم، دوپامین بر رفتار سیگار کشیدن از طریق مؤلفه نوجویي اعمال مي D4 تأثیر گیرنده

شخصیت سرشت و منش درگیرند، هاي جذاب، بیزارکننده و جدید که با ابعاد پردازش و پاسخدهي به  محرک
خصوص پاسخدهي به (. به۰۲۲9)چاودیري و همکاران،  ساز رفتار سیگار کشیدن نیز باشندممکن است زمینه

 TCIهاي خاصي از محرک نامطلوبي همچون تأثیرات جسماني پرهیز از نیکوتین، ممکن است در افرادي با نیمرخ

هاي دوپامینرژیک و سروتونرژیک، که به نوجویي و (. در واقع، سیستم۰۲۲7آمیز باشد )کني ومارکو، بسیار اغراق
( نیز طي 755۲کلونینجر ) (.۰۲۲7گریزي مربوط هستند، بر ترک نیکوتین داللت دارند )کني و مارکو، آسیب

یین مطالعات خود در زمینه ارتباط ابعاد شخصیت با سیگار کشیدن، نشان داد که نمرات باال در مؤلفه نوجویي تع
کننده اصلي بازداري از مصرف سیگار در افراد، صرف نظر از جنسیت آنان است. همانطور که گفته شد، کلونیجر 
نتیجه گرفت که از این میان، عامل نوجویي به عنوان یک معرف رفتار، با میزان وابستگي به نیکوتین و دشواري 

رابطه و نقش ابعاد شخصیتي سرشت و منش با ترک آن در ارتباط است. شواهد پژوهشي متعددي تأیید کننده 
دهنده روابط معنادار نوجویي و تمایل به مصرف سیگار و وابستگي به نیکوتین است. تعدادي مطالعه نیز نشان

؛ الوواینیو و ۰۲۲1؛ اتر و همکاران، 7559وابستگي با وابستگي به نیکوتین است )داوني و همکاران، پاداش
(، وجود نوعي رابطه ۰۲7۲( و کیم و همکاران )۰۲7۲بیسول و همکاران ) در پژوهش (.۰۲7۲؛ اتر، ۰۲۲9همکاران، 
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معنادار بین نوجویي و رفتارهاي مرتبط با سوءمصرف مواد گزارش شده است.  باور بر این است که نوجویي نمود 
ر تقویت وابستگي به سازي رفتاري در مغز است. پیوندهاي دوپامینرژیک مغز دهاي فردي در سیستم فعالتفاوت

دوپامیني در مطالعه کتلر و همکاران  D4هاي کند. وجود ارتباط بین بعد نوجویي و فعالیت گیرندهمواد نقش ایفا مي
اي بین ویژگي شخصیتي نوجویي و تقویت هاي دوپامیني نقش واسطهواقع این گیرنده تآیید شده است. در (7551)

مغز نیز   7کنند. به عبارت دیگر، مسیر عصبي دوپامیني که به مسیر پاداشيميمصرف و نیز وابستگي به مواد ایفا 
معروف است، نقش اصلي را در آغاز و تداوم رفتارهاي اعتیادي از جمله اعتیاد خوردن، وابستگي به دخانیات، 

باال در بعد نوجویي مقیاس کند. بنابراین، چنین اختالالتي، با  نمرات وابستگي به الکل و سایر انواع اعتیادها ایفا مي
فرد و (. مطالعه رضوان7559؛ داوني و همکاران، 7559( همراه است )باردو و همکاران، TCIسرشت و منش )

ها ( نشان داد، عالوه بر زیرمقیاس نوجویي، زیرمقیاس خودراهبري هم در مقایسه دوگروه سیگاري71۱9)همکاران 
داري دارند. زیرمقیاس ها با وابستگي کم تفاوت معنيچنین با سیگاريها و همبا وابستگي زیاد با غیرسیگاري
در  داري داشت.ها با وابستگي کم اختالف معنيها با وابستگي زیاد و سیگاريپشتکار نیز در مقایسه سیگاري

ر و رواني از جمله وابستگي به سیگامجموع، با توجه به نقش سرشت و منش در بروز عالئم گوناگون اختالالت 
هاي پیشگیري، کنترل و هاي متفاوت و بعضاً متناقض و جهت طراحي و اجراي هرچه مؤثرتر برنامهوجود یافته

 هايدرمان اختالالت مرتبط با نیکوتین، انجام این پژوهش اهمیت دارد. لذا هدف مطالعه حاضر، مقایسه ویژگي
اساس ابعاد هفتگانه شخصیت در مدل رواني ـ سرشت و منش در دو گروه وابسته به نیکوتین و غیر وابسته بر 

زیستي کلونینجر است. سؤال اصلي پژوهش این است که چه تفاوتي بین ابعاد سرشت و منش در افراد وابسته به 
 نیکوتین و غیروابسته وجود دارد؟ 

 

 روش
غیرسیگاري مقایسه  اي بوده که در آن ابعاد سرشت و منش در دو گروه سیگاري وقایسهم -این تحقیق از نوع علي

سال اول سال اند. جامعه آماري پژوهش حاضر، عبارت بود از  کلیه دانشجویان پسر دانشگاه تهران که در نیمشده
گیري در مقاطع مختلف کارشناسي تا دکتري مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از روش نمونه 59 -51تحصیلي 

؛ NDSS) ها خواسته شد مقیاس نشانگان وابستگي به نیکوتیننينفر انتخاب شدند. از آزمود ۰77در دسترس 
 77( را تکمیل کنند. تعداد -99TCIو نسخه کوتاه سیاهه سرشت و منش )( ۰۲۲۲و همکاران،  شیفمن
ها، از تحلیل آماري کنار گذاشته شدند و بدین ترتیب، نمونه کننده به دلیل پاسخ ناقص به پرسشنامهشرکت

صورت انفرادي و با مشارکت فعال آزمونگر صورت گرفت،  هها بآوري دادهکاهش یافت. جمعنفر  ۰۲۲پژوهش به 
به این صورت که به افرادي که شرایط الزم براي شرکت در پژوهش را داشتند )مصرف سیگار و عدم مصرف الکل 

توضیحاتي (، روه مقایسهبراي گروه وابسته به سیگار و عدم مصرف سیگار و هر نوع ماده دیگر براي گ و مواد مخدر

                                                           

10. Reward Pathway 
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ها و دستورالعمل پاسخدهي ها، هدف کلي پژوهش و مدت زمان الزم براي پاسخدهي به پرسشدرباره پرسشنامه
( و پرسشنامه NDSSمقیاس نشانگان وابستگي به نیکوتین )هایي حاوي به سؤاالت ارائه شد. سپس پرسشنامه

ها، با روش تحلیل شده و پس از تکمیل توسط آزمودني ( به آزمودني ارائه-99TCIسرشت و منش کلونینجر )
 تحلیل گردید. -۰۰SPSSافزار آماري رگرسیون چندگانه همزمان و گام به گام و با استفاده از نرم

 ابزار 

مقیاس نشانگان وابستگي به نیکوتین ابزاري چندعاملي : NDSSمقیاس نشانگان وابستگی به نیکوتین 
هاي ( با توجه به مالک۰۲۲۲نیکوتین است. مقیاس توسط شیفمن، واترز و هیکاکس ) براي ارزیابي وابستگي به

تهیه شد. این مقیاس از پنج عامل تشکیل شده است که  DSM-IVو  DSM-IIIسندرم وابستگي تحت تأثیر 
ه بعد از مدتي اینکعامل سائق اشاره دارد به   .9، و رفتار قالبي۲، پیوستگي1، تحمل۰، اولویت7عبارت هستند از سائق

ها و جاهایي را شود. عامل اولویت یعني اینکه فرد مکانمي که فرد سیگار نکشد حالت نیازمندي به آن در او ایجاد
دهد، که ممانعتي براي مصرف سیگار در آنجاها نباشد. عامل تحمل یعني اینکه فرد نسبت به گذشته نیاز ترجیح مي

بدست آورد. عامل پیوستگي یعني اینکه مصرف سیگار طبق قاعده و به مصرف بیشتري دارد که احساس آرامش 
نظم خاصي انجام پذیرد و عامل پنجم یعني رفتار قالبي، به این معني است که سیگار کشیدن فرد تحت تأثیر 

شود، بلکه در هر شرایطي مصرف سیگار وجود دارد. عوامل خارحي یا بوجود آمدن شرایط خاص انجام نمي
اعتبار یادي بر روي این مقیاس انجام شده است که نشان از باال بودن اعتبار این مقیاس است. هاي زپژوهش

هاي سائق، اولویت، تحمل، پیوستگي و رفتار قالبي به مقیاسو اعتبار خرده ۱۲/۲دروني )آلفا( نمره کل این مقیاس 
(. ضریب بازآزمایي آن نیز ۰۲۲۲ن، گزارش شده است )شیفمن و همکارا 1۲/۲و  91/۲، 99/۲، 95/۲، 19/۲ترتیب 

به ترتیب ذکر شده  11/۲و  11/۲، 17/۲، 11/۲، ۱1/۲ها هم مقیاسگزارش شده و در خرده ۱7/۲براي نمره کل 
دهد. عامل عامل را مورد سنجش قرار مي 9عبارت است که  75است. مقیاس نشانگان وابستگي به نیکوتین داراي 

عامل پیوستگي  79، ۱، 5عامل تحمل با عبارات  9، ۲، 1عامل اولویت با عبارات  7۲، 79، 7۲، 7۱سائق با عبارات 
شوند. دامنه مورد سنجش قرار گرفته مي 1، 75، 9، ۰، 71، 7۰عامل رفتار قالبي با عبارات  71، 7، 77با عبارات 
گرفته و جمع نمرات  اي لیکرت صورتدرجه 9گذاري مقیاس بر اساس یک طیف قرار دارد. نمره 59تا  ۲نمرات از 

 دهنده وابستگي بیشتر به نیکوتین است.شود. نمرات باال نشانها تهیه ميو همچنین نمرات زیرمقیاس
(، یک مقیاس خودگزارش دهي TCI): پرسشنامه سرشت و منش TCI-56پرسشنامه سرشت و منش 

وابستگي و ي، نوجویي، پاداشگریز)چهار بعد سرشت یعني آسیباست که براي سنجش ابعاد هفتگانه شخصیت 

                                                           

1. Drive 
2. Priority 
3. Tolerance 
4. Continuity 
5. Stereotype 
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)کلونینجر و  TCI-56 ساخته شده است.خود( پشتکار و سه بعد منش شامل خودهدایتمندي، همکاري و تعالي
هاي شخصیت در هر دو گروه بالیني و غیربالیني باشد. تواند ابزار مفیدي براي ارزیابي ویژگيمي( 755۲همکاران 

گذاري این مقیاس ي لیکرت )کامالً درست تا کامالً غلط( است. نحوه نمرهآیتم 9این پرسشنامه بر اساس مقیاس 
گیرد و نمره هر یک از ابعاد از مجموع نمرات بدین صورت است که به هرکدام از سؤاالت یک نمره تعلق مي

آزمایي باالي این پرسشنامه ماد و درستيآید. مطالعات مختلف حاکي از قابلیت اعتدست ميهاي آن بهزیرمقیاس
( بر روي 71۱1(. در پژوهشي که توسط پورنقاش تهراني )۰۲۲5است )آدان، سري ـ گرابلوسي، کاسي و ناتالي، 

محاسبه  ۱5/۲معادل  -99TCIتهران به انجام رسیده، ضریب آلفاي کرونباخ براي  گروهي از دانشجویان دانشگاه
 19/۲خود و تعالي ۱1/۲، همکاري 11/۲هاي خودهدایتمندي رونباخ براي زیرمقیاسشده است، و ضرایب آلفاي ک

 دست آمد.به 11/۲بدست آمده است. همچنین ضریب قابلیت اعتماد آزمون ـ بازآزمون این مقیاس معادل 
 

 

 هایافته
ل با انحراف معیار سا 9۰/۰1، میانگین سني گروه سیگاري ۲9/۰1کننده در پژوهش، میانگین سني کل افراد شرکت

هاي توصیفي نمرات آماره 7بود. در جدول  71/1با انحراف معیار  91/۰۰و میانگین سني گروه غیرسیگاري،  11/1
براي بررسي تفاوت در دو گروه از تحلیل واریانس چندمتغیري و ها ارائه شده است. سرشت و منش به تفکیک گرو

هاي تحلیل واریانس چندمتغیري، آزمون برابري ماتریس شرطیششود. یکي از پرگرسیون لجستیک استفاده مي
 ، =p> ،1/7 F ۲9/۲شرط داشت )ها است. نتایج آزمون ام باکس حکایت از برقراري این پیشکواریانس

۲5/9۲M box=آزمون لوین نشان داد در هاي خطاست. نتایج شرط دیگر این آزمون برابري واریانس(. پیش
 P> ،۲/7 ۲9/۲وابستگي )(، پاداش=P> ،1/1 F ۲9/۲گریزي )( آسیب =P>،9۲/۲ F ۲9/۲متغیر نوجویي )

F=( پشتکار ،)۲9/۲ P> ،7/7 F=خودهدایت ،)( ۲9/۲مندي P> ،7/۲ F=( همکاري ،)۲9/۲ P> ،۱/۲ F= و )
 ها برقرار است.( شرط همگني واریانس=P> ،9/۲ F ۲9/۲خودفراروي )

 

 ای مورد مطالعه به تفکیک گروههای توصیفی متغیرهآماره -۱جدول 
 

 متغیر سیگاری غیرسیگاری
  میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

۲51/۲  ۱۲۲/71  ۲۱1/۲  99۲/7۰  نوجویي 

99۲/۲  ۲۱7/79  9۲1/۲  ۲1۱/79 گریزيآسیب   

9۲۰/۲  ۲۱7/79  917/۲  99۲/79 وابستگيپاداش   

9۰9/۲  ۲۲۰/75  979/۲  ۰۰9/75  پشتکار 

919/۲  ۲۲۲/۲۰  9۰1/۲  119/۰۲ منديخودهدایت   

۲9۰/۲  ۲79/۰۲  ۲۲1/۲  11۱/۰۲  همکاري 

1۱7/۲  ۲۱7/71  199/۲  9۲۲/79  خودفراروي 
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 ( برای مقایسه صفات شخصیتMANOVAنتایج تحلیل واریانس چندمتغیره ) -۲جدول 

 سیگاری و غیرسیگاریبین دو گروه  
 هاشاخص F Value معناداري اندازه اثر Noncent. Parameter توان آزمون

91۰/۲  997/5  ۲97/۲  ۰7۱/۲  پیالیي ۲97/۲ 7,115 

91۰/۲  997/5  ۲97/۲  ۰7۱/۲  ویلکز 515/۲ 7,115 

91۰/۲  997/5  ۲97/۲  ۰7۱/۲  هتلینگ ۲99/۲ 7,115 

91۰/۲  997/5  ۲97/۲  ۰7۱/۲  رویز ۲99/۲ 7,115 

 
دو گروه وابسته به نیکوتین و غیروابسته وجود هاي شخصیت بین داري بین مؤلفهنتایج تحلیل مانوآ نشان داد تفاوت معني

 .(P  ،115/7=F=۰7۱/۲)ندارد 

 

 ( برای مقایسه تفکیکی صفات شخصیتANOVAراهه )نتایج تحلیل واریانس یک -۳جدول 

 بین دو گروه سیگاری و غیرسیگاری 
 متغیرها F معناداري اندازه اثر Noncent. Parameter توان آزمون

 نوجویي 55۰/۰ ۲۱9/۲ ۲75/۲ 55۰/۰ ۲۲9/۲

 پشتکار ۲۱1/۲ 195/۲ ۲۲7/۲ ۲۱1/۲ ۲9۲/۲

 گریزيآسیب 979/۲ ۲1۲/۲ ۲۲1/۲ 979/۲ 77۲/۲

 خودهدایت مندي 19۱/۲ 1۱9/۲ ۲۲9/۲ 19۱/۲ 715/۲

 وابستگيپاداش ۲۲۱/۲ 5۰1/۲ ۲۲۲/۲ ۲۲۱/۲ ۲97/۲

 همکاري ۲79/۲ 5۲۰/۲ ۲۲۲/۲ ۲79/۲ ۲9۰/۲

 خودفراروي ۰۱7/1 ۲1۰/۲ ۲۰7/۲ ۰۱7/1 ۲11/۲

 

نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک احتمال عضویت در دو گروه سیگاری و غیرسیگاری براساس  -۴جدول 

 های شخصیتمؤلفه
 بینمتغیرهای پیش Wald S.E. B معناداری

 نوجویي 7۰5/۲ ۲99/۲ 9۲9/9 ۲7۱/۲

 پشتکار ۲۱9/۲ ۲9۲/۲ 97۰/۰ 771/۲

 گریزيآسیب ۲۲5/۲ ۲۲5/۲ ۲11/۲ ۱99/۲

 منديخودهدایت -717/۲ ۲95/۲ 19۲/۱ ۲۲۲/۲

 وابستگيپاداش -۲71/۲ ۲۲۲/۲ 7۲۲/۲ 1۲9/۲

 همکاري ۲19/۲ ۲91/۲ ۲7۲/۲ 9۰۲/۲

 خود فراروي ۲۲۰/۲ ۲1۲/۲ 59۱/7 79۰/۲

 

شود، تحلیل رگرسیون لجستیک انجام گرفت که طي آن وابستگي یا عدم وابستگي به همانطور که مشاهده مي
نفر وارد  ۰۲۲ مجموعبین بودند. در هاي شخصیت به عنوان متغیرهاي پیشمتغیر مالک، و مؤلفه عنواننیکوتین به
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درصد از  1۰درصد تا  ۰1این مدل (. ۲۲7/۲p< ،7۲df= ،5۰/1۱=۰تحلیل شدند و مدل کامل معنادار بود )
درصد از  1۲یني درست بکند، با پیشواریانس تعلق به گروه وابسته یا غیروابستگي به نیکوتین را تبیین مي

ها بینيدرصد از پیش ۱/17مجموع در  بیني کرد.درصد از غیروابستگان را درست پیش ۲/95کنندگان و مصرف
دهد. بین را نشان ميو سطوح معناداري براي هر یک از متغیرهاي پیش 7ضرایب، آماره والد ۲بودند. جدول  صحیح

مندي شانس تعلق به وابستگي یا عدم تي نوجویي و خودهدایتهاي شخصیدهد که فقط مؤلفهنتایج نشان مي
کنند. افزایش نمره نوجویي با شانس عدم وابستگي و افزایش نمره بیني ميوابستگي به نیکوتین را پیش

اند ها در نوجویي نمره باالیي گرفتهمندي با کاهش وابستگي همبسته است. به عبارت دیگر، غیرسیگاريخودهدایت
 اند. مندي نمره پاییني گرفتهها در خودهدایتيو سیگار

 

 بحث 

این پژوهش با هدف مقایسه ابعاد شخصیتي سرشت و منش در دو گروه مردان سیگاري و غیرسیگاري اجرا شد. 
هاي شخصیت دو گروه نشان نداد. اما ( تفاوت معناداري بین مؤلفهMANOVAنتایج تحلیل واریانس چندمتغیره )

مندي تعلق به گروه سیگاري یا ون لجستیک مشخص شد که دو مؤلفه نوجویي و خودهدایتدر بررسي رگرسی
کنند. به عبارتي، افزایش نمره نوجویي با عدم وابستگي به سیگار همبستگي دارد. این بیني ميغیرسیگاري را پیش

کوان، از جمله مکعات قبلي )در بسیاري از مطالیافته با نتایج مطالعات پیشین در این زمینه همسو نیست، چرا که 
که میانگین نمرات  ( مشاهده شد۰۲۲9را و رید، چینگر، کافي؛ رایب، دیس755۲کوان، جانسون و شور، ؛ مک75۱5

نوجویي در افراد وابسته به مواد از افراد غیرمعتاد به طور معناداري بیشتر است. پژوهش ابوالقاسمي، کیامرثي و 
گریزي و نوجویي در افراد معتاد به مواد مخدر از افراد د که میانگین نمرات آسیبنشان دا  ( نیز715۰مؤمني )

اي هاي حرفه( نشان داد که سیگاري۰۲7۲هاي پژوهش اتر )غیرمعتاد به طور معناداري بیشتر است. همچنین یافته
اضر نیز انتظار بر این بود ها نمرات باالتري در بعد نوجویي کسب کردند. لذا در پژوهش حدر مقایسه با غیرسیگاري

که گروه سیگاري در مقایسه با گروه گواه نمره باالتري در این زیر مقیاس بدست آورد. در تبیین یافته هاي قبلي 
افراد داراي نوجویي باال، به دنبال تجربیات جدید بوده، خودکنترلي کمي دارند، تکانشي عمل بیان شده است که 

کنند و  در نتیجه گرایش به سوي رفتارهاي پخته و عجوالنه و غیرمنطقي برخورد ميها ناگیريکرده و در تصمیم
هاي فعالیتتوان گفت که افراد نوجو معموالً به ها باال است. همچنین ميدر آن پرخطر و حتي ضداجتماعي

ه عالوه، این و تنوع و مخالف یکنواختي هستند. ب اکتشافي عالقه مند بوده و همواره خواهان تحریک و هیجان
کنند، چرا که طبق الگوي عدم افراد بیشتر در معرض خطر بوده و در نهایت به مواد مخدر و دخانیات تمایل پیدا مي

اجتنابي از خود نشان  بازداري و ضعف در قشر اوربیتوفرانتال، چنین افرادي در برابر رفتارهاي پرخطر چندان
رند، حتي اگر خطرناک بوده و براي آنان آسیب رسان باشد. اگرچه در دهند و تمایل به تجربه چیزهاي جدید دانمي

                                                           

1. Wald 
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( نیز رابطه معناداري بین دو بعد سرشتي نوجویي و پاداش وابستگي با ۰۲7۰ (مطالعه نوري فشالنجي و همکاران 
ش به رفتار دلیل آنکه بسیاري از مطالعات نوجویي را عاملي اساسي در گرایوابستگي به سیگار بدست نیامده، اما به

مجدداً بررسي شود.  تر این یافتهتر و جامعگیري آماري دقیقشود با نمونهتوصیه ميدانند، سیگارکشیدن مي
ها طور معناداري کمتر از غیرسیگاريها بهمندي در سیگاريهمچنین نتایج نشان داد که میانگین نمرات خودهدایت

( ۰۲7۲؛ کیم و همکاران، ۰۲7۲کواکیل و همکاران، -)پورپر یگرهاي داین یافته در چارچوب نتایج پژوهش. بود
( نیز نشان داده شد که از میان ابعاد هفتگانه شخصیت، 7157در تحقیق نوري فشالنجي و همکاران ). قرار دارد

مندي بیني معنادار تشخیص وابستگي به نیکوتین است. افرادي که خودهدایتمندي قادر به پیشفقط خودهدایت
مندي، تدبیر، کارداني و پذیري، هدفپذیري بیشتر، و مسئولیتني دارند، به این معنا که ضعف و آسیبپایی

در مقابل افرادي که داراي شوند. دوراندیشي کمتري دارند، به احتمال بیشتري دچار وابستگي به نیکوتین مي
پذیري و هدفمندي و عادات سازگار با ولیتمندي باالیي هستند، به دلیل برخورداري از روحیه تدبیر، مسئخودهدایت

کنند )سوراکیک، کلونینجر، اهداف بلندمدت، پذیرش بیشتري نسبت به خود دارند و کمتر خود را سرزنش مي
(؛ از یک سو براي مدیریت فشارهاي رواني و هیجانات منفي، راهکارهاي بیشتر و کارآمدتري  دارند و از ۰۲۲۲

ها تفاوت در مورد سایر مؤلفه م دارد که مصرف سیگار خود را، کم یا ترک کنند.سوي دیگر، احتمال بیشتري ه
معناداري بین دو گروه دیده نشد. محدود بودن نمونه به مردان و منحصر بودن تحقیق به دانشجویان از 

تر نه وسیعهاي این پژوهش است. لذا در تعمیم نتایج باید جانب احتیاط رعایت گردد. تحقیق بر روي نمومحدودیت
شود تري ارائه دهد. لذا پیشنهاد ميتر و دقیقتر از هر دو جنس مي تواند نتایج مطمئنو از جامعه آماري گسترده

توان جهت تدوین از این نتایج، مياین پژوهش در سنین مختلف و در جمعیت زنان سیگاري نیز صورت گیرد. 
 خصوص در بین جوانان استفاده کرد.به هاي پیشگیري، آموزش و کنترل مصرف دخانیاتبرنامه
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