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چکیده
مقدمه :سیستم انتقالدهندههای عصبی که در اختالل افسردگی دخیل شمرده میشوند با سیستم ابعاد شخصیتی یکسان هستند.
این مطالعه با هدف مقایسه ابعاد شخصیتی بیماران مبتال به افسردگی اساسی مصرف کننده داروهای ضدافسردگی بازدارنده جذب
مجدد سروتونین با داروهای بازدارنده جذب مجدد سروتونین و داروهای سهحلقهای انجام شده است.
روش کار :این مطالعه توصیفی -مقایسهای است که در سال  1991بر روی دو گروه  93نفری مبتالیان به اختالل افسردگی اساسی
که از داروهای ضدافسردگی بازدارنده جذب مجدد سروتونین و ترکیبی از داروهای بازدارنده جذب مجدد سروتونین و داروهای
سهحلقهای مصرف میکردهاند ،انجام شد .نمونهها از بخش مراجعین سرپایی بیمارستانهای بقیه اهلل االعظم ،طالقانی و کلینیکهای
دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران و سپهر ،با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب گردیدند .برای جمع آوری دادهها از "سیاهه
سرشت و منش )TCI-56: Temperament and Character Inventory( "61-استفاده گردید .روایی و پایایی این ابزار در
مطالعات قبلی تأیید شده است .دادهها با نرمافزار اس پی اس اس نسخه  21تحلیل شد.
یافتهها :دو گروه به لحاظ ویژگیهای شخصیتی تفاوت قابل توجهی نداشتند .به عبارتی دیگر ،میانگین ویژگیهای شخصیتی در دو
گروه تفاوت معنی داری نداشته است (.)P > 9/91
نتیجه گیری :طبق نتیجه حاصل از پژوهش تجویز هر دو گروه دارویی برای افزایش نمرات مطلوب شخصیتی و کاهش نمرات نامطلوب
در درمان مبتالیان به اختالل افسردگی پیشنهاد میشود.
واژگان کلیدی :شخصیت ،سرشت ،منش ،داروهای ضدافسردگی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
اجزای سرشتی و منشی تشکیل شده است .سرشت ،معرف تفاوتهای
فردی است که ارثی بوده و در دوران اولیه زندگی آشکار میشود و با
تنظیم هیجانها ،عادات و مهارتهای وابسته به ادراک ارتباط دارد .ابعاد
سرشت عبارتند از:
نوجویی ( :)Novelty Seekingتمایل ذاتی برای فعالیتهای مداوم
جویانه و اکتشافی که شامل هیجانات شدید در پاسخ به محرکهای
جدید میباشد.

روانشناسان همواره بر اهمیت پرداختن به الگوهای رفتار در انسانها
تأکید کردهاند و در این سیر کاوشهای زیادی برای دستیابی به ابعاد
اصلی شخصیت انجام شده است .یکی از نظریههای مطرح در این زمینه،
الگوی روانی-زیستی  )1( Cloningerمیباشد Cloninger .تالش
کرده است با نگاه و تأکید بر مؤلفههای زیستشناختی ،یک چارچوب
نظری محکم در باب شخصیت پدید آورد که هم شخصیت بهنجار و
هم نابهنجار را دربرمیگیرد ( .)2بر اساس این دیدگاه ،شخصیت از
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آسیبگریزی ( :)Harm-Avoidanceتمایل ذاتی برای پاسخ دهی
شدید به محرکهای ناخوشایند و یادگیری اجتناب از تنبیه،
محرکهای جدید وعدم پاداش.
پاداشوابستگی ( :)Reward-Dependenceتمایل ذاتی برای پاسخ
دهی شدید به پاداش و یادگیری تداوم بخشیدن به رفتارهای منجر به
پاداش.
پشتکار ( :)Persistenceتمایل ذاتی برای تداوم در عمل علیرغم تمام
فشارها ،ثباتقدم در رفتار ،در مقابل ناامیدی و خستگی (.)9
همچنین منش ،بازگوکننده تفاوتهایی در خودپنداره ،اهداف و
ارزش هاست که در طول دوره زندگی از طریق تجارب اجتماعی تحول
مییابد ( .)1ابعاد منش عبارتند از:
خود راهبری ( :)Self-Directednessتمایل به خودمختاری.
همکاری ( :)Cooperativenessتمایل به کارگروهی و عضوی
یکپارچه با جامعه.
خودفراروی ( :)Self-Transcendenceتمایل به عنوان عضوی
یکپارچه با هستی ،معتقد به مقتدرات الهی و ارتباطات روحانی ،توانایی
تحمل ابهام و عدم قطعیت (.)1 ,6
او معتقد بود ،این گرایش ها ،هر کدام با سیستم انتقالدهندهعصبی
خاصی در ارتباط میباشد .به این ترتیب که ،نوجویی با فعالیت سیستم
دوپامینرژیک ،آسیبگریزی با فعالیت سیستم سروتونرژیک و
پاداشوابستگی با فعالیت سیستم نورآدرنرژیک در ارتباط میباشد (,3
 .)1همچنین ،پشتکار با انتقالدهندههایعصبی نوراپینفرین ،در ارتباط
میباشد ( . )9شخصیت یکی از عوامل زمینه ساز اختالل افسردگی
اساسی میباشد و نقش اساسی در ایجاد و تداوم آن دارد ( .)9سبب
شناسی این اختالل از دید زیستی ،نشان داده است که کاهش سه
انتقالدهندهعصبی سروتونین ،نوراپی نفرین و دوپامین در اختالل
افسردگی وجود دارد .لذا داروهایی که مقدار انتقال دهندههای عصبی
مذکور را افزایش دهند ،موجب کاهش افسردگی میشوند .مؤثرترین
رویکرد به درمان افسردگی ،ترکیب دارودرمانی و رواندرمانی میباشد
( .)19جهت درمان دارویی از داروهای مختلفی استفاده میشود که بر
اساس مکانیزم عمل آنها در چندین گروه دستهبندی میشوند .در این
پژوهش به دو دسته داروهای زیر پرداخته شده است:
داروهای بازدارنده جذب سروتونین ،این داروها از جذب مجدد
سروتونین درفضای سیناپس جلوگیری میکنند .به این ترتیب میزان
این انتقال دهنده عصبی افزایش مییابد.
داروهای سهحلقهای :مکانیزم اثر این دسته از داروها بر روی سروتونین
و بیشتر از آن ،بر روی نوراپینفرین است و از بازجذب مجدد آنها
جلوگیری میکند (.)11
با توجه به اینکه سیستمهای انتقالدهندههایعصبی که در اختالل
افسردگی دخیل شمرده میشوند با سیستمهای ابعاد شخصیتی که
توسط  Cloningerتوصیف شدهاند یکسان هستند .میتوان نتیجه
گرفت که زیربنای زیستی ابعاد شخصیتی  ،Cloningerهمان
سیستمهای انتقال دهندههای عصبی دخیل در افسردگی میباشند (.)9
در مطالعهای نشان داده شده است که آسیبگریزی یک نشانگر
آسیبپذیری عاطفی در برابر افسردگی است .در مقابل ،خودهدایتمندی
نشانگر عملکردهای اجرایی است و فرد را در مقابل افسردگی محافظت
میکند .در نتیجه افراد افسرده احتماالً در معرض اضطراب هستند و در

آسیبگریزی نمره باال و در خودهدایتمندی و همکاری نمره پایین
کسب میکنند ( .)12نتایج حاصل از پژوهش طولی دیگری نشان داد
که سطح باالی آسیبگریزی با افسردگی و اضطراب در ارتباط است و
میزان آن پس از درمان دارویی با استفاده از داروهای ضدافسردگی
میتواند کاهش پیدا میکند ( .)11 ,19به طور کلی رابطه میان بعد
آسیبگریزی و خودهدایتمندی و اختالل افسردگی و اختاللهای
اضطرابی در بسیاری از پژوهشها نشان داده شده است ،یطوری که
آسیبگریزی باال و خود هدایتمندی پایین با نشانههای افسردگی و
اضطراب در ارتباط است .نتایج مطالعات همجنین نشان داده است
آسیبگریزی و خودهدایتمندی شاخصهای پیشبین برای افسردگی
به حساب میآیند ( .)11-16مطالعات پیگیری بر بیماران افسرده نشان
داده است که درمان دارویی انجام شده بر روی افراد افسرده ،بروز
تغییرات در برخی ابعاد شخصیتی را نشان میدهند ( )22-19 ,11در
مطالعه دیگری نشان داده شده است که باال بودن نمره در دو بعد
آسیبگریزی و پاداشوابستگی با افسردگی اساسی در ارتباط است
( .)29پژوهشهایی نیز در زمینه داروهای مورد استفاده برای درمان
افسردگی انجام شده است تا میزان اثربخشی آنها در افراد مختلف
سنجیده شود ( ،)19برای مثال پژوهشی که در سال  1999انجام گرفت
به این یافتهها دست پیدا کردند که زنانی که بسیار آسیبگریز بودند به
داروی بازدارنده جذب مجدد نوراپینفرین ،دسیپرامین بهتر پاسخ دادند.
درحالیکه زنانی که در پاداش وابستگی نمره باالیی داشتند ،به داروی
بازدارنده جذب مجدد سروتونین ،کلومیپرامین بهتر پاسخ دادند.
همچنین در طی این پژوهش دریافتند که میزان باالی نوجویی ،تبعیت
درمانی پایین را در افراد پیشبینی میکند ( .)29نکته قابل توجه در
تجویز این داروها این است که مشاهده میشود که داروی تجویز شده
با توجه به عوارض و اثراتش روی افراد مختلف یک نتیجه را نمیدهد.
لذا روانپزشک میبایست دارو را تغییر دهد تا به نتیجه مورد نظر دست
یابد .اگر مشخص شود که چه نوع دارویی بر چه نوع شخصیتی مؤثر
است ،از این آزمون کوشش و خطا در تجویز داروها اجتناب میشود.
لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه ابعاد شخصیتی بیماران مبتال به
افسردگی اساسی مصرف کننده داروهای ضدافسردگی بازدارنده جذب
مجدد سروتونین با داروهای بازدارنده جذب مجدد سروتونین و داروهای
سهحلقهای انجام شده است.

روش کار
در این مطالعه توصیفی  -مقایسهای ،جامعه آماری متشکل از کلیه
بیمارانی بود که در تابستان سال  1991به مراکز درمان روانپزشکی
شهر تهران مراجعه نمودهاند ،مطابق با پرونده روان پزشکی ایشان ،به
افسردگی اساسی مبتال بوده و داروهای ضدافسردگی از نوع بازدارنده
جذب مجدد سروتونین و یا ترکیبی از داروهای بازدارنده جذب مجدد
سروتونین و داروهای سهحلقهای مصرف میکردهاند .مالکهای ورود
افراد به نمونه شامل مصرف داروی افسردگی از هر یک از دو گروه
داروهای بازدارنده جذب مجدد سروتونین و یا داروهای سهحلقهای به
مدت حداقل  16روز بود زیرا حداقل زمان الزم برای اثربخشی داروها و
رسیدن آنها به حالت پایدار  16روز است ( .)21همچنین معیارهای
خروج افراد از نمونه شامل دو مورد زیر بوده است:
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و حداقل آن  61میباشد .روایی این آزمون از طریق روایی محتوا بررسی
و تأیید شده است ( )21همچنین ضریب پایایی همسانی درونی این
آزمون از طریق آلفای کرونباخ سه زیرمقیاس نوجویی ،آسیب پرهیزی،
پاداش وابستگی که در یک جمعیت  999نفری از آزمودنیهای ایرانی
انجام شده است به ترتیب  9/16 ،9/11و  9/11گزارش شده است (.)29
 Sherو همکاران ( )23ضریب پایایی این آزمون را از طریق بازآزمایی
دوهفتهای  9/33گزارش کردند .بهمنظور تحلیل دادههای حاصل از این
پژوهش ،در حوزه آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد استفاده
شد و در حوزه آمار استنباطی ،جهت بررسی تفاوت ابعاد شنختی-
هیجانی شخصیت بر حسب گروه ،از تحلیل واریانس چند متغیری
( ،)MANOVAاستفاده شده است .دادههای جمعآوری شده از
"سیاهه سرشت ومنش ،"61-با استفاده از نسخه  21نرمافزار اس پی
اس اس مورد تحلیل قرار گرفتهاند.

عدم مصرف داروهای روانگردان به منظور درمان سایر اختالالت روانی،
عدم تشخیص سایر اختاللهای روانی بهویژه اختاللهای شخصیتی به
استثنای اضطراب که جزء اختاللهای همبودی افسردگی است و در
بسیاری از مبتالیان به اختالل افسردگی قابل مشاهده است ( .)26در
پژوهش حاضر ،تعداد  19نفر با استفاده از جدول مورگان از بیماران
افسرده که از داروهای ضدافسردگی مورد نظر استفاده میکردند،
بصورت نمونهگیری در دسترس انتخاب و در پژوهش شرکت کردند.
بدین صورت که از میان کلینیکهای موجود در شهر تهران ،چندین
کلینیک به صورت در دسترس انتخاب شدند که از میان آنها،
کلینیکها و مراکز درمانی و نیز مراجعینی که حاضر به همکاری بودند،
انتخاب شدند .در نهایت این نمونهها از بخش مراجعین سرپایی
بیمارستانهای بقیه اهلل االعظم و کلینیکهای دانشکده روانشناسی
دانشگاه تهران و کلینیک سپهر ،انتخاب گردیدند 1 .پرسشنامه که برخی
مالک های ورود را نداشته و یا مخدوش بودند از مطالعه حذف شدند.
در نتیجه دو گروه  93نفری وارد مطالعه شدند که گروه اول فقط از
داروهای ضدافسردگی بازدارنده جذب مجدد سروتونین استفاده
میکردند و گروه دوم از ترکیب داروهای بازدارنده جذب مجدد
سروتونین و داروهای سهحلقهای استفاده میکردند .ابزار گردآوری
دادهها "سیاهه سرشت ومنشTCI-56: Temperament ( "61-
 )and Character Inventoryبود" .ســیاهه سرشت و منش"61-
در سال  1991توسط Cloningerو همکاران و بر اساس "الگویی
همگانی" ( )General Patternکه شخصیت بهنجار و نابهنجار را در
بر میگیرد ،ساخته شده است .این ابزار برای سنجش خصلتها و
ویژگیهای (ابعاد شناختی -هیجانی) شخصیتی ساخته شده است که
یا از طریق وراثـت (سرشت) یـا از طریـق محیـط (منـش) در فـرد
وجـود دارد Cloninger .و همـکاران (" )11الگــوی عصبــی-
زیســتی" ( )Neuro-biological Patternخود را برای توضیح
ابعاد سرشت ارائه کردند" .سیاهه سرشت و منش "61-یک آزمون 61
مادهای کاغذ -مدادی است که چهار بعد سرشتی شخصیت (نوجویی،
آسیب پرهیزی ،پاداش وابستگی و پشتکار) و سه بعد منشی شخصیت
(خودراهبری ،همکاری و خودفراروی) را اندازه گیری میکند .این
سیاهه بر اساس مقیاس  6درجهای لیکرت (کامالً درست -کامالً غلط)
نمره گذاری شده است .در این مقیاس پنج قسمتی ،به گزینه کامالً
درست نمره یک و به گزینه کامالً غلط نمره پنج تعلق میگیرد .به هر
کدام از سؤاالت یک نمره تعلق میگیرد و نمره هر یک از ابعاد از مجموع
نمرات زیرمقیاس های آن بعد به دست میآید .لذا حداکثر نمرهها 219

یافتهها
گروه نمونه پژوهش شامل  31نفر با دامنه سنی  21تا  11سال (میانگین
=  ،19/33انحراف استاندارد =  )12/19بود .میانگین و انحراف سنی
گروه مصرفکنندگان داروهای ضدافسردگی به ترتیب  19/99و 12/33
و میانگین و انحراف استاندارد گروه مصرفکنندگان داروهای
ضدافسردگی و داروهای سه حلقهای به ترتیب  12/19و  11/21بوده
است .از مجموع  31نفر از پاسخدهندگان تعداد  21/1( 21درصد) مرد
و تعداد  31/1( 69درصد) زن میباشند .در جدول  ،1شاخصهای
میانگین و انحراف استاندارد مربوط به هر یک از ابعاد شخصیت در دو
گروه مشخص شده است .میانگین ابعاد شخصیتی در گروهی که از
ترکیب دو دارو و گروهی که فقط از داروهای بازدارنده جذب مجدد
سروتونین استفاده میکردند به ترتیب در بعد "نوجویی" ،11/93
" ،19/91آسیب گریزی" " ،11/61 ،11/16پاداش وابستگی" ،11/11
" ،11/19پشتکار" " ،11/22 ،29/19خودهدایتمندی " ،11/11
" ،11/19همکاری " " ،29/99 ،29/12خودفراروی " ،16/16 ،16/11
نشان داده شده است .مفروضههای آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری
اجرای این آزمون را توجیهپذیر نشان داد .آزمون لوین همگنی واریانس
نمره ویژگیهای شخصیتی در دو گروه را تأیید کرد (جدول  .)2آزمون
ام باکس ()Box’s M = 26/99 ،F28, 4403.41 = 9/39 ،P < 9/96
نشان داد که ماتریس کوواریانس نمرات در دو گروه همگن است.
همچنین در جدول  ،9نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نمرات
ویژگیهای شخصیتی قابل مشاهده است.

جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد ویژگیهای شخصیتی
متغیر

داروهای بازدارنده جذب مجدد سروتونین و داورهای سه حلقهای

داروهای جذب مجدد سروتونین

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

نوجویی

11/93

1/21

19/91

9/13

آسیب گریزی

11/16

6/12

11/61

1/13

پاداش وابستگی

11/11

9/11

11/19

6/11

پشتکار

29/19

1/91

11/22

1/23

خودهدایتمندی

11/11

6/21

11/19

6/92

همکاری

29/12

1/19

29/99

6/96

خودفراروی

16/11

1/91

16/16

3/31
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جدول  :2نتایج آزمون لوین ویژگیهای شخصیتی
متغیرها

F
9/19

df1
1

df2
91

P
9/96

آسیب گریزی

9/99

1

91

9/96

پاداش وابستگی

1/91

1

91

9/96

پشتکار

9/39

1

91

9/96

خودهدایتمندی

9/99

1

91

9/96

همکاری

9/23

1

91

9/96

خودفراروی

1/31

1

91

9/96

نوجویی

جدول  :3نتایج واریانس چندمتغیری نمرات ویژگیهای شخصیتی
اثر

ارزش

پیالیی

9/99

ویلکس المبدا

9/91

تقاطع

تی هاتلینگ

111/91

بزرگترین ریشه روی

111/91

F
199/12

9/99

گروه (متغیر مستقل)
پیالیی

9/11

ویلکس المبدا

9/12

تی هاتلینگ

9/213

بزرگترین ریشه روی

9/213

 dfمفروض

 dfخطا

3

99

3

با توجه به عدم معناداری آماری اثرات پیالیی و ویلکس المبدا برای
متغیر مستقل (گروه) معلوم میشود که میانگین ویژگیهای شخصیتی
در دو گروه تفاوت معنی داری نداشته است ( .)P > 9/91همچنین به
دلیل عدم معنیداری شاخص  Fچندمتغیری ،تحلیل اثرات بین
آزمودنی الزم نیست .مجذور اتای سهمی برای اثر گروه  9/11است به
این معنی که  %11از پراکندگی کل نمره شخصیت را نوع گروه تبیین
میکند.

99

P
P > 9/91

P < 9/96

اندازه اثر
9/99

9/11

مرکزی میشود و نمره افراد در بعد نوجویی با میزان انتقالدهنده عصبی
دوپامین در ارتباط است و کسانی که دارای میزان باالتری از دوپامین
هستند نمره باالتری در این بعد کسب میکنند ( .)91 ,29اما چنین
تفاوت معناداری در میان دو گروه مشاهده نگردید ،این معنی دار نشدن
را میتوان از این جهت دانست که انتقالدهندههای عصبی از رابطهای
متقابل و پیچیده با یکدیگر برخوردار هستند به این معنی که عالوه بر
رابطه االکلنگی میان سروتونین و دوپامین ( ،)92میتوان مشاهده نمود
که کاهش میزان دوپامین ،با افرایش شلیک در نورونهای نوراپینفرین
همراه میباشد و بالعکس ( .)99 ,29 ,21همچنین پژوهشها نشان
میدهد که عملکرد سیستمهای سروتونین و نوراپینفرین چنانکه
معموالً تصور میشود جدای از یکدیگر نیست و اختاللهای مشاهده
شده در این دو سیستم به یکدیگر وابسته میباشند ()99 ,29 ,21بر
این اساس می توان استنباط کرد که افزایش میزان سروتونین در افراد
مصرفکننده داروهای بازدارنده جذب مجدد سروتونین میتواند به
صورت غیرمستقیم بر میزان انتقالدهنده نوراپینفرین اثرگذار باشد به
این صورت که افزایش میزان سروتونین منجر به کاهش میزان دوپامین
و به تبع آن افزایش غیرمستقیم میزان نوراپینفرین گردد .در نتیجه
داروهای بازدارنده جذب مجدد سروتونین و داروهای سه حلقهای هر دو
موجب کاهش نمره نوجویی (به دلیل کاهش دوپامین) میشود و از این
جهت تفاوت معناداری را نشان ندادهاند.
در مورد بعد آسیب گریزی همان طور که گفته شد این بعد با افزایش
سروتونین در ارتباط است به این معنی که با افزایش سروتونین آسیب
گریزی (ترس) افزایش مییابد لذا دارویی مفید خواهد بود که نمره این
بعد را کاهش دهد .و از آنجا که داروهای بازدارنده جذب مجدد

بحث
یافته های پژوهش حاضر تفاوت معناداری در ابعاد شخصیتی دو گروه
نشان نداده است .و هر دوی این گروههای دارویی در تغییر ابعاد
شخصیتی مبتالیان به افسردگی به میزان تقریباً مشابه عمل کردهاند.
پژوهشهای انجام شده بر روی رابطه انتقالدهنده دوپامین و سروتونین
نشان از رابطه معکوس این دو با یکدیگر دارند .به این صورت که افزایش
یکی موجب کاهش دیگری میشود و یا افزایش سروتونین باعث بازداری
عملکردهای دوپامین میگردد ( .)29 ,21همچنین پژوهشها در مورد
مکانیسم عمل داروهای بازدارنده جذب مجدد سروتونین نشان دادهاند،
این داروها از طریق بازجذب سروتونین موجب افزایش این انتقالدهنده
عصبی میگردند درحالیکه داروهای سه حلقهای تأثیر کمتری بر روی
این انتقال دهنده عصبی اعمال میکنند ( .)99 ,26 ,21بر این اساس
انتظار میرفت که افراد افسرده مصرفکننده داروهای بازدارنده جذب
مجدد سروتونین از میزان پایینتری از نمره نوجویی نسبت به افراد
مصرف کننده داروهای سه حلقهای برخوردار باشند چرا که باالتر بودن
میزان سروتونین منجر به کاهش میزان دوپامین در سیستم عصبی
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بعد از منش افراد باشد ( .)91در نتیجه داروهای بازدارنده جذب مجدد
سروتونین با باالبردن سروتونین و داروهای سهحلقهای با افزایش
نوراپی نفرین سبب افزایش سروتونین و در نتیجه افزایش خودفراروی
میشوند .لذا همانطور که نتایج پژوهش نشان داده است ،تفاوت
معناداری بین دو گروه مشاهده نشده است .همچنین در یک مطالعه
مروری که کلیه پژوهشهای بین سالهای  1919تا  2996در زمینه
مقایسه اثرات درمانی ضدافسردگیها را مورد بررسی قرار داده است،
نشان داده شد که هیچ برتری خاصی بین داروهای مهارکننده
اختصاصی بازجذب سروتونین و سه حلقه اینها از نظر بهبود افسردگی
وجود ندارد ،که با یافته پژوهش حاضر همسو است (.)96

سروتونین به طور مستقیم و داروهای سه حلقهای به طور غیرمستقیم
باعث افزایش سروتونین میشوند لذا هر دو دارو به میزان مشابه نمره
آسیب گریزی را تغییر دادهاند .پژوهشها نشان داده است ( )1 ,3 ,9که
بعد پاداش وابستگی و پشتکا ر با انتقال دهنده عصبی نورآدرنرژیک در
ارتباط است ،طوریکه افزایش نوراپی نفرین موجب افزایش نمره بعد
پاداش وابستگی و پشتکار میشود .داروهای سه حلقهای به طور مستقیم
و داورهای بازدارنده جذب مجدد سروتونین به طور غیرمستقیم موجب
افزایش نوراپی نفرین میشوند .پژوهش حاضر نیز تفاوت معناداری را
در این زمینه نشان نداده است .ابعاد شناختی شخصیت نیز همانند ابعاد
هیجانی تفاوت معناداری را نشان ندادند .چنانچه  Cloningerدر
توصیف ابعاد شناختی نظریه خود عنوان میکند ،این ابعاد نشاندهنده
ویژگیهای شخصیتی هستند که برخالف ویژگیهای سرشتی که از
زمان کودکی نمایان میشوند و به میزان زیادی در افراد مختلف ثابت
باقی میمانند تا سالهای بزرگسالی در حال رشد هستند و بیشتر تابع
یادگیری اجتماعی و حافظه مفهومی میباشند ( .)29همچنین
مکانیسمهای زیربنایی این ابعاد و ارتباط آنها با انتقالدهندههای
عصبی چندان شناخته شده نمیباشد و مطالعات بسیار اندکی در
راستای شناسایی آن ها صورت گرفته است .لذا تبیین نتایج حاصله از
این پژوهش امری دشوار است .با این وجود با توجه به ارتباط این ابعاد
با متغیرهای محیطی تجربه شده توسط افراد در طول زندگی خود،
شاید بتوان عدم معناداری یافته های کنونی میان افراد دو گروه دارویی
متفاوت را بیشتر ناشی از تفاوتهای فردی میان آزمودنیها دانست به
این معنا که عوامل محیطی دخیل در یادگیری ،با احتمال زیاد ،نقش
مهمی را در شناخت افراد ایفا میکنند و از آنجاکه این عوامل در مطالعه
حاضر قابل کنترل نبوده و متغیر مهم و تأثیرگذار خاصی که بر این ابعاد
دارای تأثیر عمده ای باشد و تمایز خاصی میان دو گروه دارویی ایجاد
کند ،نیز وجود نداشته است ،نمیتوان تبیین قطعی را در این خصوص
ارائه نمود .تنها میتوان به برخی پژوهشهای اخیر در راستای شناسایی
مبنای زیستی احتمالی برای این ابعاد اشاره کرد .برخی مطالعات به
ارتباط میان انتقالدهنده سروتونین و بعد خودفراروی اشاره میکنند به
این صورت که باال بودن میزان سروتونین در نواحی خاصی از مغز ،با
میزان یکی از زیرمقیاسهای بعد خودفراروی به نام پذیرش معنوی
دارای رابطه عکس میباشد و احتماالً میتواند مبنایی زیستی برای این

نتیجهگیری
دو گروه به لحاظ ویژگی های شخصیتی تفاوت قابل توجهی نداشتند.
میانگین ویژگیهای شخصیتی در دو گروه تفاوت معنی داری نداشته
است .به این معنی که تجویز همزمان داروهای بازدارنده جذب مجدد
سروتونین و داروهای سه حلقهای ،ویژگیهای شخصیتی را به همان
نسبتی تحت تأثیر قرار دادهاند که داروهای بازدارنده جذب مجدد
سروتونین .پیشنهاد میشود با انجام مطالعات دیگر در خصوص داروهای
ضدافسردگی که در این پژوهش به آنها پرداخته نشده است به مقایسه
اثر داروها بر ابعاد شخصیتی ،پرداخته شود تا درصورت لزوم نکاتی که
ممکن است در مورد تجویز داروها با توجه به تفاوتهای شخصیتی
وجود داشته باشد به جامعه روانپزشکان اراثه گردد .از محدودیتهای
این مطالعه می توان به عدم همکاری مراکز درمانی در معرفی بیماران،
وضعیت روحی و تمرکز ضعیف برخی بیماران در هنگام پر کردن
پرسشنامه اشاره نمود.

سپاسگزاری
این مقاله حاصل پایاننامه کارشناسی ارشد فاطمه شاهچراغی و به
راهنمایی جناب آقای دکتر سعید پورنقاش تهرانی میباشد که در تاریخ
 1996/99/99و در  631امین جلسه شورای عمومی گروه روانشناسی
دانشگاه تهران به تصویب رسید و با شماره  12991به ثبت رسید .بدین
وسیله از مراکز درمانی و بیماران محترمی که در انجام این مطالعه
همکاری نمودند ،سپاسگزاری میشود.
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Abstract
Introduction: Neurotransmitter systems, involved in depressive disorders, are in line with
personality dimensions. The present study aimed at comparing personality dimensions of
individuals with major depressive disorders using Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs)
drugs with those of individuals using Tricyclic Antidepressant (TCA) in combination with SSRIs.
Methods: The present study was descriptive-comparative, which was carried out during year 2017
in two groups of 37 patients with major depressive disorder, who used Selective Serotonin Reuptake
Inhibitors (SSRIs) with those of individuals using Tricyclic Antidepressant (TCA) in combination
with SSRIs. Samples were selected by the convince sampling method from Baqiyatallah al-Azam
hospital, Taleghani, Faculty of Psychology of Tehran University and Sepehr clinics. For data
collection, the “Temperament and Character Inventory” (TCI-56) was used. The validity and
reliability of this inventory has been confirmed in previous studies. Data were analyzed with the
SPSS version 24 software.
Results: The two groups did not differ significantly in terms of personality traits. In other words,
the mean personality characteristics did not differ significantly between the two groups (P < 0.01).
Conclusions: According to the results of this study, prescribing both drug groups is recommended
to increase the desirable personality scores and to reduce undesirable scores in the treatment of
patients with depressive disorder.
Keywords: Personality, Temperament, Character, Antidepressant drugs.
© 2018 Iranian Nursing Scientific Association (INA)

