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بررسی اختالالت شخصيت در افراد دارای اختالل سوء مصرف مواد مراجعه کننده به مراکز ترک 

 اعتياد 
 2، زينب پارسانيا 1الهه جهان

 كارشناس ارشد آموزش پرستاري بيمارستان كوثر، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران .1

 .مربي، كارشناس ارشد پرستاري، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد سمنان2

شکل جهاني مي    مقدمه و هدف: شکل اعتياد به مواد مخدر، يک م سي   م شد و برر شگيري از اعتيا     با ست كه پي شان داده ا ه د بهاي علمي ن
انجام  خصوصيات شخصيتي افراد معتاد تر از درمان است. لذا با توجه به اهميت حياتي اين پديده درصدد برآمديم تا تحقيقي در زمينه  مراتب آسان 

 دهيم، تا با شناخت بيشتر خصوصيات شخصيتي افراد معتاد بتوان اقدامات پيشگيري بهتري به عمل آورد.

نفر از افراد معتاد مراجعه كننده به مراكز ترک اعتياد شتتهر ستتمنان با روش    200همبستتتگي،   -توصتتيفي  در اين مطالعهمواد و روش ها: 
ه نامه ميني مالت بود كنامه مشخصات دموگرافيک و پرسش   ها در اين پژوهش شامل پرسش  گيري آسان انتخاب شدند. ابزار گرداوري داده  نمونه

 . باشدد وجهي مينه سوتا ميسوالي پرسشنامه شخصيت سنج چن 71فرم كوتاه 
ضداجتماعي،         2/75ها: يافته صيت  شخ صد از بيماران معتاد، مبتال به اختالل  سکيزوفرني،     4/56در صد ا صد مبتال به اختالل   3/70در در

س درصد هيپومانيا بودند. بين جنسيت، وضعيت شغلي، مصرف هم       5/54شخصيت پارانوئيد و    تفاده از مواد با زمان از چند نوع ماده مخدر و مدت ا
 . (p<05/0داري ديده شد )اختالالت شخصيت ضد اجتماعي، پارانوييد و اسکيزوفرني ارتباط آماري معني

مداخالت روانپزشکي در مراكز درمان سوءمصرف مواد در  رسداختالالت شخصيتي در افراد معتاد به نظر مي با توجه به شيوع باالي گيري:نتيجه
 باشد.كامال ضروري و الزم ميكنار دارودرماني 

 اختالل شخصيت، اختالل سوء مصرف مواد. كلمات كليدي:
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