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چکیده
هدد

از پدهوهح حا ددر بررسدیرابطددط حرحدوارههدای ناسددازگار اولیدط و ویهگددیهدای اتدتال ش شخصددیت در بدین زنددان وابسدتط بدط مددواد مخددر افیددونی

مستقر در کانونهای تولد دوبداره شدیراز بدود .حدر پدهوهح از ندوم هتگسدتگی بدود ،امادط آمداری ایدن پدهوهح گدارش بدود از  43نفدر از زندان وابسدتط
بط مدواد مخددر افیدونی مسدتقر در کدانونهدای تولدد دوبداره شدیراز کدط بدا روش نتوندطگیدری در دسدترا انتخداد شددند و بدط پرسدحنامدط حرحدوارههدای
یان د

( )1988و پرسددحنامددط دنددد م ددوری بددالینی میلددون ( )1987پاسددخ دادنددد و بددا اسددتفاده از ددریه هتگسددتگی پیرسددون ،آزمددون  tبددرای گددروههددای

وابسددتط و رگرسددیون دنددد مت یددری مدددل ورود مددورد ت لیددق اددرار گرفتنددد .ت قیددح حا ددر دارای  2سددؤال ت قیددح در تصددوو و ددود رابطددط بددین
حرحددوارههددای ناسددازگار اولیددط و ویهگددیهددای اتددتال ش شخصددیت ،تفدداوشهددای حرحددوارههددای ناسددازگار اولیددط و ویهگددیهددای اتددتال ش شخصددیت در
بدین زندان مددیباشدد .نتددایش نشدان داد کددط بدین حرحددوارههدای ناسدازگار اولیددط و ویهگدیهددای اتدتال ش شخصددیت هتگسدتگی مانددیدار و دود دارد .نتددایش
رگرسیون دند مت یری مدل ورود نید نشدان داد کدط حرحدوارههدا اادرندد ویهگدیهدای اتدتال ش شخصدیت را پدیحبیندی کنندد و نید در تصدوو تفداوش
ویهگددیهددای اتددتال ش شخصددیت در بددین زنددان وابسددتط بددط مددواد مخدددر افیددونی ،فقددا اتددتالل شخصددیت دددا تتا ی و اتددتالل شخصددیت وسواسددی
مانیدار بودند.

واژگان کلیدی :حرحواره ،حرحوارههای ناسازگار اولیط ،اتتال ش شخصیت ،مواد مخدر افیونی.
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مقدمه
ا تیاد ماضلی است کط نرخ بهگودی کامق آن بسیار پایین بوده و این ویهگی در تاریف این اتتالل نی گنجانده شده است بط صورتی
کط ود مجدد

ئی از تااریف ا تیاد میباشد .فرد ماتاد لیرغم آسیههای با یی کط میبیند باز هم درپی ا تیاد تود میرود .با این

تاریف زم بط تو ط است کط حتی آمار مستندی حاکی از پهوهح تلی درباره تاداد ماتادان و اشکال ا تیاد آنها در دسترا نیست
(برادی ،ایواماتو ،گریول ،کایا و کلینتون .)2015 ،1حگح گ ارش سازمان بهداشت هانی ،میانگین شیوم مصر

مواد مخدر در تایت

تومی هان در سال  2013بین  0/6تا  0/8درصد بوده و آمارهای رستی حکایت از شیوم ف اینده ا تیاد در دو دهط اتیر دارد.
درحالی کط این می ان در ایران در سال 2010حدود سط برابر میانگین شیوم تایت هان و  2/275درصد بوده است .براساا آترین
پیتایح انجام گرفتط در ایران توسا وزارش بهداشت و درمان و آموزش پ شکی با هتکاری نهادهای بینالتللی ،حدود سط میلیون نفر
مصر کننده مواد افیونی بط ویهه تریاک ،هروئین ،شیره و مرفین در کشور و ود دارد و میتوان گفت کط در سالهای اتیر رشد
متوسا سا نط سوء مصر

در کشور  8درصد بوده است .شیوم مصر

مواد مخدر بط  3/02درصد برای مصر

حدااق یکگار 1/56

درصد وابستگی در  12ماه گذشتط بوده و شیوم بیشتر از  5بار در حول تر هر نوم مواد غیراانونی و اپیوئید بط ترتیه در مردان (6/4
و  2/8درصد) حدود  12و  10برابر زنان ( 0/54و  0/29درصد) گ ارش شده است .دیدترین آمارهای ارائط شده حاکی از آن است
کط دو میلیون ماتاد وابستط و شح میلیون ماتاد تفننی در ایران و ود دارند ولی برآورد میشود کط تاداد ماتادان بیشتر از این باشد و
اگر میانگین باد تانوار را در ایران پنش نفر در نظر گرفتط شود ،حدااق  10میلیون نفر در مارض گرایح بط ا تیاد ارار دارند .اگر هر
فرد حدااق  1000تومان صر
مصر

مواد مخدر کند ،تسارش وارده بط کشور در هر روز دو میلیارد تومان تواهد بود .از سوی دیگر،

مواد و وابستگی بط مواد در بین زنان ایرانی در حال اف ایح است و حدود  10درصد از افراد مرا اط کننده بط کلینیكهای

درمان نگهدارنده با متادون 2را زنان تشکیق میدهند (بنفشط و هتکاران.)1397 ،
در پنجتین نسخط راهنتای تشخیصی و آماری اتتال ش روانی 3نوان شده کط امروزه دیگر نسیت مرد اشر ماتادین را تشکیق نتی-
دهد .زنان نی متأسفانط بط سوی این اتتالل گرایح پیدا کردهاند و در این بین با آسیههای بیشتری در مقایسط با مردان رو بط رو
هستند .از وابستگیهای ستانی سریاتر زنان کط بگذریم میتوانیم با پیامدهای منفی بسیاری مانند تشونت ،سوءاستفادههای نسی،
بیتاریهای مقاربتی ،فرار از تانط و اتتال ش روانپ شکی م ور یك و دو رو بط رو شویم .نسیت زنان بط نوان مو و ی کتتر
پرداتتط شده در ادبیاش ا تیاد بطشتار میروند؛ در حالیکط شناتت هردط بیشتر و بررسی ابااد گوناگون ا تیاد در زنان اهتیتی دو
دندان مییابد (لواندوفسکی 4و هتکاران.)2016 ،
و تداوم مصر  ،مشخص شده ،شخصیت میباشد (دسگوپتا،5

از مت یرهایی کط بط نوان امق آسیهپذیری برای شروم مصر

 .)2017شخصیت فرد را میتوان بر مگنای تأثیری کط فرد بر دیگران بط ای میگذارد ،تاریف کرد .ویهگیهای شخصیتی از وامق
مهم سگهشناتتی در گرایح بط رفتارهای پرتطر از تلط مصر
حیاتی .)1395 ،ازدیدگاه روانشناتتی افراد سوء مصر

مواد مخدر و فاالیتهای نسی ناایتن بطشتار آورد (برنا ،حتید و

کننده مواد ،یك ویهگی شخصیتی آسیهپذیر دارند و میتوان گفت کط

تصوصیاش شخصیتی ماتادان بط مواد مخدر صرفاً ناشی از مواد مخدر نیست بلکط ماتادان ،اگق از ا تیاد دارای نارساییهای روانی و
شخصیتی دیدهای بودهاند کط آنها را بط ستت مصر

مواد سوق داده است و یا باد از ا تیاد این ویهگیهای شخصیتی بطصورش

مخردتری ظاهر و تشدید شدهاند .نتایش پهوهح م ققین نشان داده است کط میان وامق م یطی و شخصیتی و گرایح بط مصر

1. Brady, Iwamoto, Grivel, Kaya & Clinton
2 Methadone Maintenance treatment- MMT
3 DSM-5
4 Levandowski
5 Dasgupta
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مواد ارتگاط مستقیم و مانیدار و ود دارد .بط گارش دیگر ا تیاد هتچون کوه یخی است کط تنها نوک آن دیده میشود .در یك اماط
آنچط هتگان از ا تیاد میدانند و ود نتایان بخشی از ماتادان است در حالیکط دامنط این کوه بخح نادیده آن است کط مقدماش شکق-
گیری و پیدایح این پدیده را درپی دارد (تکلوی و رمضانی .)1398 ،ویهگیهای شخصیتی یکی از وامق مهم هت برتورداری از
منابع مورد نیاز برای مقابلط با مواایتهای استرازا ،ادراک رویدادهای استرازا ،پرهی از ارتکاد رفتارهای پرتطری دون مصر
مواد و دستیابی بط کیفیت با ی زندگی است (پریراد مورال

1

و هتکاران .)2018 ،این ویهگیهای شخصیتی میتوانند در آسیه-

پذیری بط ا تیاد مؤثر باشند .بطحور مثال ویهگی شخصیتی روانرنجورتویی میتواند منجر بط نشانطهای ا طرابی ،افسردگی و استرا
شود .این الئم میتواند فرد را بط ا تیاد بط نوان یك نوم راه حق سوق دهد .از حر

دیگر ویهگی شخصیتی مانند برونگرایی با

ارتگاحاش بیشتر و شگکط ا تتا ی بیشتر میتواند بط نوان یکی از موارد آسیهپذیری ابتال مطر شود .این ویهگی شخصیتی با
تودکارآمدی و حق مسئلط مناسه در روند درمان رابطط دارند؛ و یا ویهگی شخصیتی و دانگرایی با تودکارآمدی ماتادین رابطط
مثگت و ویهگی روانرنجورتویی با تودکارآمدی رابطط منفی دارد (تاراسیانو 2و هتکاران .)2018 ،اتتال ش سوءمصر

مواد از

تاامق وامق ژنتیکی و م یطی مثق نابهنجاریهای رشدی و و ایت نامسا د روانی و ا تتا ی ناشی میشود .اماط و احرافیان در
ایجاد اتتال ش شخصیتی و اف ایح مصر

مواد نقح دارند .در برتی از گروههای ا تتا ی ،مصر

مواد شرط پذیرفتط شدن از

سوی دیگران است .همدنین اف در تلکرد تانواده ،مشکالش ،تاار اش و درگیریهای تانوادگی از سایر لق گرایح بط مواد
میباشد .تودپنداره پایین ،رأشمندی پایین ،دم توش بینی ،نگود مهارش تودکنترلی از وامق تطرساز و فردی در زمینط مصر
مواد در بین افراد گ ارش شده است کط در اولین گام توسا تانواده ایجاد و تقویت میشود .در مورد وامق م افظتکننده و یا
تانوادگی فرد از انجام رفتارهای پرتطری دون مصر

مواد ،پیوند مست کم با تانواده ،نظارش دایح و منطقی تانواده ،دم

تاار اش در م یا تانواده گ ارش شده است (حجت و هتکاران .)1392 ،دم توشبینی نسگت بط مسائق ،نگودن حتایت تانواده و
احساا تنهایی ،سطح انگی ه فرد را کاهح میدهد و مو ه اف ایح تنیدگی و ا طراد در فرد میگردد؛ دم مهارش در زمینط کنترل
ا تال تویح با ث میگردد کط فرد نتواند بر ا تال نامناسه تود از تلط کشیدن سیگار و ا تیاد کنترل و تسلا زم را داشتط باشد.
از حر

دیگر و ود حتایت تانواده و تقویت حرحواره مثگت نسگت بط تود از فرد در برابر انجام رفتارهای پرتطری دون ابتالء بط

ا تیاد م افظت تواهد کرد ( وردن 3و هتکاران .)2011 ،حرحواره مفهومی در روانشناسی شناتتی است کط بط بررسی این نکتط می-
پردازد کط افراد دگونط میاندیشند ،دگونط ادراک و پردازش میکنند و دگونط احال اش را بط یاد میآورند .یان

ماتقد است کط

حرحوارههای ناسازگار اولیط 4ادیتیترین مؤلفطهای شناتتی م سود میشوند کط رفتار مخرد و الگوهای اتتال ش شخصیتی فرد
را در سنین با شکق میدهند .آنها حتی گاهی اوااش پیح از آنکط کودک زبان را بیاموزد شکق میگیرد (حرحوارههای پیح کالمی).
این حرحوارهها ،الگوی پردازش تجارد بادی م سود میشوند و اغله در زیر آستانط هوشیاری و بیرون از سطح آگاهی تق می-
کنند و میتوانند فرد را بط ل اظ روانشناتتی نسگت بط ایجاد آشفتگیهایی دون افسردگی ،ا طراد ،ارتگاحاش ناکارآمد ،ا تیاد و
اتتال ش روانتنی آسیهپذیر سازند .حرحوارههای ناسازگار مو ه سوگیری در تفسیر رویدادها میشوند (گیلگرش .)2018 ،5یان

6

ماتقد است هرکدام از الئم آسیهشناسی روانی با یك یا تاداد بیشتری از حرحوارههای اولیط مرتگا است .او هتچنین  18حرحواره
ناسازگار اولیط را مطر میکند و نوان میکند کط یك یا دند مورد از این حرحوارهها در ماتادین و یا بیتاران مگتال بط اتتال ش
شخصیت و دیگر بیتاریهای م من روان یافت میشود (یان  .)2005 ،حرحوارههای ناسازگار اولیط بط لت ار اء نشدن نیازهای
1 Pereira‑ Morales
2 Terracciano
3 Jordan
4 Early Maladaptive Schemas- EMS
5 Gilbert
6 Young
77

مر یط آاایی و هتکاران

بررسی و مقایسط رابطط حرحوارههای ناسازگار اولیط و اتتالل شخصیت ...

هیجانی اساسی دوران کودکی بط و ود میآیند .نیازهای بنیادینی ،هتچون دلگستگی ایتن بط دیگران ،تودگردانی ،آزادی در بیان نیازها
و هیجانهای سالم ،تودانگیختگی و م دودیتهای وااعبینانط؛ بسیاری از حرحوارهها در اوایق زندگی شکق گرفتط ،بط حرکت تود
ادامط میدهند و تودشان را بط تجارد بادی زندگی فرد ت تیق میکنند و فرد میتواند بط کتك حرحوارهها هان تود را شناسایی
کند (تیم.)2011 ،1
مگان و رایان )2018( 2در پهوهشی نشان دادند کط بین حرحوارههای ناسازگار اولیط ،اتتال ش شخصیتی ،اتتالل استرا پس از
مواد رابطط مستقیم و ماناداری و ود دارد .تسروانی ،سیدسرویی و

سان ط و رفتارهای نسی تکانطای در زنان با سوء مصر

الوانی3

( )2016در پهوهشی نشان دادند ،حرحوارههای ناسازگار اولیط با کاهح ا تتاد بط نفس و اف ایح استرا و افسردگی ،منجر بط اف ایح
ا تیاد ماتادان میشود .برایت وایت و هتکاران )2016( 4در پهوهشی نشان دادند کط ارتگاط ماناداری بین حرحوارهها و مکانیسمهای
دفا ی و ود دارد و هر دقدر فرد اتتال ش شخصیتی بیشتری داشتط باشد ،مکانیسمهای بط کار رفتط نامناسهتر بوده و احتتال
ارتکاد بط رفتارهای پرتطر با تر تواهد بود .تکلوی و رمضانی ( )1398بط بررسی می ان شکست احفی و صفاش سطگانط تاریك
شخصیت در زنان با و بدون آمادگی ا تیاد پرداتتند و نتیجط گرفتند کط زنان دارای آمادگی بیشتر بط ا تیاد ،تجربط شکست احفی و
ویهگی صفاش سطگانط تاریك شخصیت بیشتری را تجربط میکنند و در شرایا پر استرا احتتال ارتکاد رفتارهای پرتطر در آنها
با تر است .بنفشط و هتکاران ( )1396بط بررسی الگوی مصر

و لق گرایح بط ا تیاد در زنان پرداتتند و لق اصلی گرایح بط

مواد مخدر از دیدگاه بیتاران گارش بودند از« :تانواده ماتاد ( 77درصد) ،دسترسی آسان بط مواد ( 64درصد) و افسردگی و ناامیدی
( 56درصد)» .زنان ماتاد در اماط آسیهپذیرتر از مردان هستند زیرا مصر

مواد در زنان اغله با آسیههای ا تتا ی دیگری

هتچون فرار از تانط ،روسپیگری و فقر توأم اساش (موسوی ،شتس الدینی و منصوری .)1394 ،فرزندان بط تصوو دتتران
تانواده ،در نتیجط هتانندسازی با مادر ،ددار ان را

و پیامدهای گرانناپذیری میشوند .بدین ل اظ مهمترین ار ط ا تتا ی

ا تیاد زنان ،متالشی شدن تانواده است .بچطهایی کط با مادر ماتاد زندگی میکنند ربطهای روانی شدیدی را تجربط کرده از مشکالش
دیده و پیچیدهای رنش میبرند (لومگارد ،پالین و سوابی .)2017 ،5باتو ط بط اهتیت مو وم و مطاله مطر شده این پهوهح درصدد
بررسی و مقایسط رابطط بین حرحوارههای ناسازگار اولیط و اتتالل شخصیت در زنان وابستط بط مواد مخدر افیونی میباشد.

روش
این پهوهح از نوم کاربردی و حر ت قیح آن بط روش هتگستگی بوده .اماط آماری این پهوهح ،شامق  43زن وابستط بط مواد مخدر
افیونی مستقر در کانونهای تولد دوباره شیراز بودند کط از تاریخ  87/3/1تا  87/5/1بط صورش تود مار

بط منظور ترک بط این

کانونها مرا اط کرده بودند .آزمودنیهای این پهوهح  30نفر زن وابستط بط مواد مخدر افیونی بودند کط با روش نتونطگیری در
دسترا انتخاد شدند .مالک ورود گارش بود از :گسترة سنی  18تا  50سال؛ حدااق  5سال سابقط ا تیاد بط مواد مخدر افیونی و
گذشتن  10روز از مدش زمان ترک مواد .بط لت کم بودن تاداد افراد اماط ،از فرمول کوکران هت تایین حجم مورد نیاز نتونط و
در نهایت از ریه تص یح اماط م دود ،استفاده گردید.
حول مدش دوره حضور افراد در این کانونها حدااق  28روز میباشد .در این مراک ن وه ترک بدون استفاده از دارو بوده و افراد پس
از سپری شدن موفقیت آمی دوره ترک ،بط دلخواه بط مراک

6NA

هت حفظ ترک ،ار ام داده میشوند.
1 Thimm
2 Megan & Rayan
3 Khosravani, Seidisarouei & Alvani
4 Braithwaite
5 Lombard, Pullen & Swabey
6 Narcotics Anonymous
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هت ت لیق دادههای بط دست آمده از آزمون  ،tماتریس هتگستگی پیرسون ،رگرسیون دند مت یری مدل ورود 1استفاده شد .بدین
صورش کط برای تج یط و ت لیق دادههای حاصق از سئوال اول ت قیح (آیا بین حرحوارههای ناسازگار اولیط و ویهگیهای اتتال ش
شخصیت در زنان وابستط بط مواد مخدر افیونی رابطط و ود دارد) ،از ماتریس هتگستگی پیرسون و رگرسیون دند مت یری مدل ورود،
و برای تج یط و ت لیق دادههای حاصق از سؤال دوم (آیا بین ویهگیهای اتتالل شخصیت در زنان وابستط بط مواد مخدر افیونی
تفاوش و ود دارد؟) ،از آزمون  tبرای گروههای وابستط استفاده شد .احال اش تعآوری شده بط کتك نرماف ار آماری  2SPSSمورد
تج یط و ت لیق ارار گرفتند.
ابزار به کار رفته در این پژوهش عبارت بودند از:

الف) فرم کوتاه پرسشنامه طرحووارههوای یانو  -3 YSQ  SF ایدن پرسدحنامدط دارای  75آیدتم اسدت کدط توسدا فدری

یاندد

( )1988بددرای ارزیددابی  15حرحددواره ناسددازگار اولیددط سدداتتط شددد .ایددن حرحددوارههددا گارتنددد از :م رومیددت هیجددانی،

رهاشدددگی  /بددیثگدداتی ،بددیا تتددادی  /بدددرفتاری ،نقددص  /شددرم ،اند وای ا تتددا ی  /بیگددانگی ،شکسددت ،وابسددتگی  /بددیکفددایتی،
آسیهپذیری در برابدر درر یدا بیتداری ،تدود ت دول نیافتدط  /گرفتدار ،احا دت ،ایثدار ،بدازداری هیجدانی ،مایارهدای سرسدختانط /
یدده ددویی افراحددی ،اسددت قاق  /بد رخ منشددی ،تویشددتن – داری و تددود  -انضددگاحی ناکددافی .اولددین پددهوهح ددامع را ددع بددط
ویهگیهای روانسنجی پرسشدنامط حرحدواره هدای یاند

توسدا اسدتیت ،دوینر ،یاند

و تلد ( )1995انجدام شدده اسدت .نتدایش

ایدن مطالادط بددرای هدر حرحدواره ناسددازگار اولیدط ،ددریه آلفدایی از  0/83بدرای حرحددواره تدود ت دول نیافتددط  /گرفتدار تددا 0/96
بدرای حرحددواره نقددص  /شددرم نشددان داد و دریه آزمددون بدداز آزمددون در تایددت غیربدالینی بددین  0/50تددا  0/82بددط دسددت آمددد
(استیت ،وینر ،یان

و تل .)1995 ،4

هنجاریددابی پرسددحنامددط حرحددوارههددای یاندد

) (YSQ-SFدر ایددران توسددا آهددی ( )1384بددر روی  387نفددر از دانشددجویان

دانشگاههای تهران انجدام شدده اسدت کدط شدامق  252نفدر مؤندث و  135نفدر مدذکر بدوده و بدط شدیوه تصدادفی دندد مرحلدطای از
دانشددگاههددای المددط حگاحگددایی ،شددهید بهشددتی ،تربیددت مدددرا و دانشددگاه آزاد واحددد لددوم و ت قیقدداش تهددران انتخدداد شددده
بودندد .هتسددانی درونددی ایدن پرسددحنامددط بدا اسددتفاده از آلفددای کرونگداخ در تایددت مؤنددث  0/97و در تایدت مددذکر  0/98بددط
دست آمده است .هتچنین پایایی هر یدك از حرحدوارههدا بدا اسدتفاده از آلفدای کرونگداخ انددازهگیدری شدده اسدت .بدر ایدن اسداا
پایددایی حرحددوارة م رومیددت هیجددانی  ،0/87حرحددوارة رهاشدددگی  /بددیثگدداتی  ،0/78حرحددوارة بددیا تتددادی  /بدددرفتاری ،0/83
حرحددوارة بیگددانگی  /ان د وای ا تتددا ی  ،0/87حرحددوارة نقددص  /شددرم  ،0/83حرحددوارة شکسددت  ،0/90حرحددوارة بددیکفددایتی /
وابسددتگی  ،0/86حرحددوارة آسددیهپددذیری نسددگت بددط ددرر یددا بیتدداری  ،0/90حرحددوارة گرفتددار  /تددود ت ددول نیافتددط ،0/79
حرحددوارة احا ددت  ،0/83حرحددوارة ایثددار  ،0/82حرحددوارة بددازداری هیجددانی  ،0/86حرحددوارة مایارهددای سرسددختانط  /یدده-
ویی افراحدی  ،0/72حرحدوارة تویشدتنداری و تدود  -انضدگاحی ناکدافی  ،0/87بدط دسدت آمدده اسدت (آهدی 1384 ،بدط نقدق از
لطفددی .)1385 ،در پددهوهح حا ددر پایددایی فددرم کوتدداه پرسددحنامددط حرحددوارههددای یاندد

از حریددح ددریه آلفددای کرونگدداخ

م اسگط و می ان پایایی  0/92بط دست آمد.
د) پرسددحنامددط دنددد م ددوری بددالینی میلددون  -5(MCMI- II) 2-پرسددحنامددط دنددد م ددوری بددالینی میلددون ،یددك پرسددحنامددط
تودسنش اسدتاندارد شدده اسدت کدط دامندط گسدترده ای از احال داش مربدوط بدط شخصدیت ،سدازگاری هیجدانی و نگدرش مرا ادان

1 Enter
2 Statistical Program Social Science
3 Young Schema Questionnaire-Short form
4 Schmidt, Joiner, Young & Telch
5 Million Clinical Multiaxial Inventory-II
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بط آزمون را میسنجد .این پرسحنامط بدرای ب رگسدا ن  18سدالط و بدا تر کدط دسدت کدم تواندایی توانددن آندان تدا کدالا هشدتم
است ،حراحی شده اسدت MCMI .از تلدط آزمدونهدا ی من صدر بدط فدردی اسدت کدط در آن بدر اتدتاللهدای شخصدیت و نشدانط-
هایی کط اغله با این اتتاللهدا هتدراه هسدتند ،تأکیدد مدیشدود .نسدخط اصدلی ایدن آزمدون در سدال  1977توسدا تئدودور میلدون
روانشددناا بددالینی و شخصددیت تدددوین شددد و از آن زمددان تدداکنون دو بددار تجدیددد نظددر شددده اسددت (MCMI-II؛ میل دون1987 ،؛
MCMI-III؛ میلددون( )1994 ،گددراش د مارندداش .)1384 ،1پرسددحنامددط دنددد م ددوری بددالینی میلددون  ،(MCMI-II) 2-شددامق 26
ترده مقیاا است .روایدی و پایدایی ایدن پرسدحنامدط توسدا میلدون (میلدون  ،1987بدط نقدق از کوکدا و دنگدورخ )1997 ،گد ارش
شدده اسدت .حساسدیت تدرده مقیدااهدا از  0/50تدا  ،0/75دادت آن از  ،0/91تدا  ،0/9اددرش پدیحبیندی کننددگی مثگددت از 0/58
تا  0/80و ادرش پیحبینی کننددگی منفدی آن از  0/8تدا  0/97اسدت .فواصدق بداز آزمدایی ایدن ابد ار  3تدا  5هفتدط بدوده اسدت کدط
درایه بدط دسدت آمدده بدا و هتسدان مدیباشدد .ددرایه ثگداش تدرده مقیدااهدای شخصدیتی پایدط بدین  0/80تدا  0/89تددرده
مقیددااهددای شدددید شخصددیت از  0/79تددا  0/89و بددرای  9تددرده مقیدداا نشددانگان بددالینی از  0/78تددا  0/91بددوده اسددت .ایددن
پرسحنامط با  MMPIو  2 SCL-90نی هتگستگی با یی دارد (کوکا و دنگورخ.)1997،3
پرسددحنامددط دنددد م ددوری بددالینی میلددون  2-اولددین بددار توسددا توا ددط مددوگهی و هتکدداران ( )1372در ایددران مارفددی و یددك
مطالاددط مقدددماتی بددرای هنجاریددابی آن در تهددران انجددام شددد .ددریه پایددایی آزمددون از حریددح هتسددانی درونددی مددادههددا انجددام
گرفتط کط میاندط دریه کدودر د ریچاردسدون تتدام تدرده مقیدااهدا  0/85و میدانگین  0/84بدط دسدت آمدده اسدت .در پدهوهح
حا ددر پایددایی پرسددحنامددط دنددد م ددوری بددالینی میلددون  2از حریددح ددریه آلفددای کرونگدداخ م اسددگط و می د ان پایددایی  0/92بددط
دست آمدد .دریه پایدایی ایدن آزمدون از حریدح بداز آزمدایی  0/86بدط دسدت آمدده اسدت .هتچندین ،کدارایی تشخیصدی تطدوط
برش ترده مقیااها بر اساا مالکهدای  4 DSMبدط شدر زیدر مدیباشدد :میاندط تدرده مقیدااهدای شخصدیتی بدرای حساسدیت
آزمددون ،0/54داددت  ،0/95تددوان پددیحبینددی مثگددت  ،0/63تددوان پددیحبینددی منفددی  0/93و تددوان تشددخیص کلددی  .0/89میانددط تددرده
مقیددااهددای نشددانگان بددالینی بددرای حساسددیت آزمددون  ،0/62داددت  ،0/96تددوان پددیحبینددی مثگددت  ،0/75تددوان پددیحبینددی منفددی،
 0/90و توان تشخیص کلی  0/88بدط دسدت آمدده اسدت .نتدرهگدذاری ایدن پرسدحنامدط در ایدن پدهوهح بدا اسدتفاده از ندرمافد ار
کامپیوتری انجام گرفت .گسدتره نتدرههدا در ایدن پرسدحنامدط از صدفر تدا  115مدی باشدد و نتدراش تدام بدط نتدراش مقیداا پایدط
تگدیق میشوند .نقطط برش  75بط نوان نشانط اتتالل شخصیت بطشتار میرود (توا ط موگهی و هتکاران.)1372 ،

یافتهها
نتونط مورد استفاده در این پهوهح شامق  30زن در کانونهای تولد دوباره شیراز بودند ،در نتونط مورد مطالادط  33%از زندان مجدرد،
 50%متأهق و 17%مطلقط بودند و  57%از زنان نتونط مورد مطالاط سیکق 36% ،دیپلم و  7%فدوق دیدپلم بودندد و هتچندین 83% ،زندان
مورد مطالاط سابقط تانوادگی ا تیاد داشتط و  17%فااد سابقط تانوادگی ا تیاد بودهاند ( دول .)1
سؤال اول ت قیح -آیا بین حرحوارههای ناسازگار اولیط و ویهگیهای اتتال ش شخصیت در زنان وابستط بط مواد مخدر افیدونی رابطدط
و ود دارد؟ نتایش ریه هتگستگی پیرسون بین مت یرهای حرحواره¬های ناسازگار اولیط و ویه گیهای اتتال ش شخصیت زندان در
دول شتاره  2آورده شده است.
1 Groth-Marnat
2 Symptom Check List-90
3 Choca & Denburg
4 Diagnostic and Statistical manual of mental Disorders, Fourth edition-Text Revision
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دول  .1توزیع فراوانی بر حسه و ایت تأهق ،می ان ت صیالش ،سابقط تانوادگی ا تیاد

و ایت تاهق

می ان ت صیالش

مت یر

زن

مجرد

)33%( 10

متاهق

)50%( 15

مطلقط

)17%( 5

سیکق

)57%( 17

دیپلم

)36%( 11

فوق دیپلم
سابقط تانوادگی ا تیاد

)7%( 2

دارد

)83%( 25

ندارد

)17%( 5

دول  .2نتایش ریه هتگستگی پیرسون بین مت یرهای حرحواره¬های ناسازگار اولیط و ویه گی¬ها ی اتتال ش شخصیت زنان
اسکیزوتایپال

ی
شکست

وابستگی /بی
کفایتی

*r=0/21

**r=0/36

آسیهپذیری
نسگت بط رر یا
بیتاری

**r=0/36

r=0/14

r=0/06

r=0/02

r=0/03

r=0/09

r=0/02

=0/12

*r=0/31

**0/23

**0/27

*-0/20

**/29

=r

=r

=r

r=0

r=0/003

=0/16

r=0/12

=0/14

r=0/07

مرزی

ا تتا ی/بیگانگ

**r=0/31

پارانوئید

ان وای

اسکیزوئید

نقص /شرم

**r=0/26

دوری گزین

بدرفتاری

r=0

r=-0

r

=r

=r

=r

=r

=r

r

r=0/07

**/25
r=-0

**/31

**/23

r=0

r=-0

**/23

**/24

r=0

r=-0

r=0/03

=r
**0/26

r=0/17

r=0/09

r=0/15

**/30

=0/15

**0/26

**0/33

**0/26

=0/016

r=0

r

=r

=r

=r

r

r=0/14

*=0/28

r=0/11

0/009
=r

**/38

*0/22

r=0

r=-

**/41

**/31

r=0

r=-0

r=0/15

**0/26

وابسته

بی ا تتادی/

*r=0/21

نمایشی

ثگاتی

خودشیفته

رها شدگی /بی-

r=0/11

ضد اجتماعی

هیجانی

سادیستیک

م رومیت

**r=0/40

**/39

**/30

*=0/21

**0/45

**0/24

**0/24

**0/25

**-0/29

=0/18

r=0/11

r=0/17

r=0/08

=r

**0/25
=r

r=0/13

r=0/13

r=0/11

r=0/03

r=0/05

r=0/01

r=0/08

r=0/10

*=0/21

r=0/14

**0/31

*=0/20

**0/25

**0/25

=r

r

=r

=r

r
**0/27
=r
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r

r=0/06

r

r

r

=0/03
r
**/28
r=0
**/23
r=0

r=0/12

r=0/08

r=0/01

r=0/13

منفیگرا

طرحواره

خودآزار

شخصیت

وسواسی

اختالالت

**0/37

**0/39

=r

=r

r=0/03

r=0/04

**0/36

**0/32

=r

=r

**0/24

**0/27

=r

=r

**0/28

**0/32

=r

=r

r=0/19

*=0/21
r

**0/44

**0/38

=r

=r

**0/37

**0/35

=r

=r
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تود ت ول
نیافتط/گرفتار
احا ت

ایثار

بازداری هیجانی

**r=0/28

**r=0/33

r=0/19

**r=0/40

r=0/17

*0/19

**0/25

**0/26

**0/31

r=-

=r

=r

=r

**0/36

**0/34

=r

=r

**/24

**/23

r=0

r=-0

r=0/18
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*0/21
r= -

r=0/11

r=0/02

**0/23
=r

**/29

**/25

**0/24

**0/40

r=0

r=-0

=r

=r

r=0/08

r=0/09

r=0/01

r=0/17

*=0/20

r=0/005

r=0/08

r=0/16

r=0/18

r=0/03

r=0/14

r=0/08

r=0/09

r=0/006

r

**0/32

=0/01

r=0/13

r=0/17

=0/55

*r=0/22

*=0/23

**0/38

r

=r

=0/04

*r=0/20

**0/23

**0/25

=r

=r

=0/16

r=0/04

**0/37

**0/34

=r

=r

r

r

r

r

=r

مایارهای
سرسختانط /

**r=0/25

یه ویی

**/25

**/34

r=0

r=-0

r=0/13

*=0/20
r

*=0/19
r

r=0/16

**0/25
=r

r=0/02

=0/14

**=0/35
r

r

**0/27

**0/30

=r

=r

افراحی
است قاق/
ب رگتنشی

r=0/10

*0/23

**/29

=r

r=-0

r=0/04

r=0/11

r=0/01

**0/24

**0/29

=r

=r

r=0/08

**/26
r=0

r=0/03

**0/30

*=0/22

=r

r

تویشتنداری/
تود انضگاحی

r=0/13

r=0/17

=0/07
r

r=0/13

r=0/14

r=0/01

=0/008

r=0/10

r=0/05

=0/05
r

r=0/12

r=0/19

r=0/16

ناکافی
* P<0/05

** P<0/01

هتانطور کط مشاهده میشود:
 بین حرحوارههای ناسازگار اولیة بازداری هیجانی ،م رومیت هیجانی ،وابستگی  /بیکفایتی ،آسیه پذیری نسگت بط رر یا بیتاریمایارهای سرسختانط  /یه ویی افراحی ،نقص  /شرم ،تود ت ول نیافتط  /گرفتار ،ان وای ا تتا ی  /بیگانگی و احا ت و ویهگیهای
اتتالل شخصیت اسکی وتایپال رابطط مثگت مانادار در سطح  0/01و ود دارد .بین حرحوارههای شکست و بیا تتادی  /بدرفتاری و
ویهگیهای اتتالل شخصیت اسکی وتایپال نی رابطط مثگت مانادار در سطح  0/05و ود دارد .باای روابا بین مت یرها مانادار نتی-
باشد .با رگرسیون دند مت یره بط شیوه اینتر می ان  Fمشاهده شده ( )3/43میباشد کط در سطح ( )0/0001مانادار است و نشان میدهد
کط  38درصد از پراکندگی توسا رگرسیون تطی تو یط میشود .مقدار هتگستگی بین مت یرها  0/62است لذا با اف ایح حرحوارههای
م رومیت هیجانی و احا ت مقدار پیحبینی ویهگیهای اتتالل شخصیت اسکی وتایپال اف ایح مییابد.
 بین حرحوارههای م رومیت هیجانی ،وابستگی /بیکفایتی ،آسیهپذیری نسگت بط رر یا بیتاری ،بیا تتادی  /بد رفتاری ،نقدص /شرم ،ان وای ا تتا ی  /بیگانگی ،احا ت ،بازداری هیجانی ،مایارهای سرسختانط  /یه ویی افراحی و ویهگیهای اتتالل شخصدیت
مرزی رابطط مثگت مانادار در سطح  0/01و هتچنین بین حرحواره است قاق  /ب رگتنشی و ویهگیهای اتدتالل شخصدیت مدرزی نید
رابطط مثگت مانادار در سطح  0/05و ود دارد .باای روابا بین مت یرها مانادار نتیباشد .با رگرسیون دند مت یره بط شیوه اینتر می ان

F

مشاهده شده ( )2/94میباشد کط در سطح ( )0/001مانادار است و نشان میدهد کط  34درصد از پراکندگی توسدا رگرسدیون تطدی
تو یط میشود .مقدار هتگستگی بین مت یرها  0/59است لذا با اف ایح حرحوارههای م رومیت هیجانی و آسیهپذیری نسگت بط درر
یا بیتاری و با کاهح می ان حرحواره شکست مقدار پیحبینی ویهگیهای اتتالل شخصیت مرزی اف ایح مییابد.
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 بین حرحواره مایارهای سرسختانط ،م رومیت هیجانی ،رها شدگی  /بیثگاتی ،نقص  /شرم ،آسیهپذیری نسگت بط رر یا بیتاری،احا ت ،است قاق  /ب رگتنشی ،بیا تتادی  /بدرفتاری ،بازداری هیجانی و ویهگیهای اتتالل شخصیت پارانوئید رابطط منفی مانادار
در سطح  0/01و ود دارد .هتچنین بین حرحوارههای وابستگی  /بیکفایتی ،گرفتار ،ایثار و ویهگیهای اتتال ش شخصیت پارانوئید
نی رابطط منفی مانا دار در سطح  0/05و ود دارد .باای روابا بین مت یرها مانادار نتیباشد .با رگرسیون دند مت یره بط شیوه اینتر
می ان  Fمشاهده شده ( )2/47میباشد کط در سطح ( )0/005مانادار است و نشان میدهد کط  31درصد از پراکندگی توسا رگرسیون
تطی تو یط میشود .مقدار هتگستگی بین مت یرها  0/55است لذا با اف ایح حرحوارههای شکست مقدار پیحبینی ویهگیهای اتتالل
شخصیت پارانوئید اف ایح مییابد.
 بین حرحواره های ان وای ا تتا ی  /بیگانگی ،تود ت ول نیافتط  /گرفتار ،بازداری هیجانی و ویهگیهای اتتالل شخصیتاسکی وئید رابطط مثگت مانادار در سطح  0/01و ود دارد .هتچنین بین حرحواره م رومیت هیجانی و ویهگیهای اتتالل شخصیت
اسکی وئید نی رابطط مثگت مانادار در سطح  0/05و ود دارد .باای روابا بین مت یرها مانادار نتیباشد .با رگرسیون دند مت یره بط
شیوه اینتر می ان  Fمشاهده شده ( )2/15میباشد کط در سطح ( )0/01مانادار است و نشان میدهد کط  28درصد از پراکندگی توسا
رگرسیون تطی تو یط میشود .مقدار هتگستگی بین مت یرها  0/53است لذا با اف ایح حرحوارههای رهاشدگی /بیثگاتی ،ان وای
ا تتا ی /بیگانگی ،بازداری هیجانی و با کاهح می ان حرحوارههای است قاق /ب رخ منشی و بیا تتادی /بدرفتاری ،مقدار پیحبینی
ویهگیهای اتتالل شخصیت اسکی وئید اف ایح مییابد.
 بین حرحوارههای م رومیت هیجانی ،وابستگی  /بیکفایتی ،احا ت ،بازداری هیجانی ،بیا تتادی /بدرفتاری ،نقص  /شرم ،آسیهپذیری نسگت بط رر یا بیتاری ،تود ت ول نیافتط  /گرفتار ،ایثار ،ان وای ا تتا ی  /بیگانگی و ویهگیهای اتتال ش شخصیت دوری
گ ین رابطط مثگت ماناداری در سطح  0/01و هتچنین بین حرحوارههای مایارهای سرسختانط  /یه ویی افراحی و شکست نی و
ویهگیهای اتتالل شخصیت دوری گ ین رابطط مثگت مانادار در سطح  0/05و ود دارد .باای روابا بین مت یرها مانادار نتیباشد .با
رگرسیون دند مت یره بط شیوه اینتر می ان  Fمشاهده شده ( )3/32میباشد کط در سطح ( )0/0001مانادار است و نشان میدهد کط 37
درصد از پراکندگی توسا رگرسیون تطی تو یط میشود .مقدار هتگستگی بین مت یرها  0/61است لذا با اف ایح حرحوارههای
م رومیت هیجانی و بازداری هیجانی مقدار پیحبینی ویهگیهای اتتالل شخصیت دوری گ ین اف ایح مییابد.
 بین حرحواره احا ت ،تود ت ول نیافتط  /گرفتار ،م رومیت هیجانی و ان وای ا تتا ی  /بیگانگی و ویهگیهای اتتالل شخصیتوابستط رابطط مثگت مانادار در سطح  0/01و نی بین حرحواره آسیهپذیری نسگت بط رر یا بیتاری ،مایارهای سرسختانط  /یه-
ویی افراحی و ویهگیهای اتتالل شخصیت وابستط رابطط مثگت مانادار در سطح  0/05و ود دارد .باای روابا بین مت یرها مانادار
نتیباشد .با رگرسیون دند مت یره بط شیوه اینتر می ان  Fمشاهده شده ( )2/18میباشد کط در سطح ( )0/01مانادار است و نشان می-
دهد کط  28درصد از پراکندگی توسا رگرسیون تطی تو یط میشود .مقدار هتگستگی بین مت یرها  0/53است .لذا با اف ایح
حرحواره احا ت مقدار پیحبینی ویهگیهای اتتالل شخصیت وابستط اف ایح مییابد.
 -بین حرحوارههای م رومیت هیجانی ،بیا تتادی /بدرفتاری ،آسیهپذیری نسگت بط

رر یا بیتاری ،است قاق /ب رگتنشی و

ویهگیهای اتتالل شخصیت نتایشی رابطط مثگت مانادار درسطح  0/01و ود دارد .باای روابا بین مت یرها مانادار نیست .با
رگرسیون دند مت یره بط شیوه اینتر می ان  Fمشاهده شده ( )1/58میباشد کط مانادار نیست 22 .درصد از پراکندگی توسا رگرسیون
تطی تو یط میشود .لذا حرحوارههای ناسازگار ،ویهگیهای اتتالل شخصیت نتایشی را پیحبینی نتیکنند - .بین حرحوارههای
م رومیت هیجانی ،بیا تتادی  /بدرفتاری ،نقص  /شرم ،آسیهپذیری نسگت بط رر یا بیتاری ،مایارهای سرسختانط  /یه ویی
افراحی ،است قاق  /ب رگتنشی و ویهگیهای اتتالل شخصیت تود شیفتط رابطط مثگت مانادار در سطح  0/01و نی بین حرحوارههای
احا ت ،وابستگی  /بیکفایتی و ویهگیهای اتتالل شخصیت تود شیفتط نی رابطط مثگت مانادار در سطح  0/05و ود دارد .باای
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روابا بین مت یرها مانادار نتیباشد .با رگرسیون دند مت یره بط شیوه اینتر می ان  Fمشاهده شده ( )1/91میباشد کط در سطح ()0/03
مانادار است و نشان میدهد کط  25درصد از پراکندگی توسا رگرسیون تطی تو یط میشود .مقدار هتگستگی بین مت یرها 0/50
است .لذا با اف ایح حرحواره است قاق /ب رخ منشی و کاهح می ان حرحواره شکست مقدار پیحبینی ویهگیهای اتتالل شخصیت
تودشیفتط اف ایح مییابد.
 بین حرحوارهای م رومیت هیجانی ،بیا تتادی  /بدرفتاری و ویهگیهای اتتالل شخصیت د ا تتا ی رابطط منفی مانادار بطترتیه در سطح  0/01و  0/05و ود دارد .با رگرسیون دند مت یره بط شیوه اینتر می ان  Fمشاهده شده ( )1/18میباشد کط در سطح
( )0/05مانادار است و نشان میدهد کط  17درصد از پراکندگی توسا رگرسیون تطی تو یط میشود .مقدار هتگستگی بین مت یرها
 0/42است .لذا با اف ایح حرحواره م رومیت هیجانی مقدار پیحبینی ویهگیهای اتتالل شخصیت دا تتا ی اف ایح مییابد.
 بین حرحوارههای بیا تتادی  /بد رفتاری ،وابستگی  /بیکفایتی ،است قاق  /ب رگتنشی ،آسیهپذیری نسگت بط رر یا بیتاری وویهگیهای اتتالل شخصیت سادیستیك رابطط مثگت مانادار در سطح  0/01و ود دارد .باای روابا بین مت یرها مانادار نتیباشد .با
رگرسیون دند مت یره بط شیوه اینتر می ان  Fمشاهده شده ( )1/94میباشد کط در سطح ( )0/03مانادار است و نشان میدهد کط 26
درصد از پراکندگی توسا رگرسیون تطی تو یط میشود .مقدار هتگستگی بین مت یرها  0/51است .لذا با اف ایح حرحواره است قاق/
ب رخ منشی و وابستگی /بیکفایتی و کاهح می ان حرحواره شکست مقدار پیحبینی ویهگیهای اتتالل شخصیت سادیستیك اف ایح
مییابد.
 بین حرحواره مایارهای سرسختانط /یه ویی افراحی و ویهگیهای اتتالل شخصیت وسواسی رابطط مثگت مانادار در سطح 0/01و نی بین حرحوارههای احا ت ،ایثار ،رها شدگی  /بیثگاتی و ویهگیهای اتتالل شخصیت وسواسی نی رابطط مثگت مانادار در سطح
 0/05و ود دارد .باای روابا بین مت یرها مانادار نتیباشد .با رگرسیون دند مت یره بط شیوه اینتر می ان  Fمشاهده شده ( )2/55می-
باشد کط در سطح ( )0/004مانادار است و نشان میدهد کط  31درصد از پراکندگی توسا رگرسیون تطی تو یط میشود .مقدار
هتگستگی بین مت یرها  0/56است .لذا با اف ایح حرحواره رهاشدگی /بیثگاتی و مایارهای سرسختانط /یه ویی افراحی مقدار
پیحبینی ویهگیهای اتتالل شخصیت وسواسی اف ایح مییابد.
 بین حرحوارههای م رومیت هیجانی ،بیا تتادی  /بدرفتاری ،وابستگی /بیکفایتی ،آسیهپذیری نسگت بط رر یا بیتاری ،بازداریهیجانی ،است قاق  /ب رگتنشی ،مایارهای سرسختانط  /یه ویی افراحی ،ایثار ،ان وای ا تتا ی  /بیگانگی ،نقص  /شرم و ویهگی-
های اتتالل شخصیت منفیگرا ،نی رابطط مثگت مانادار در سطح  0/01و بین حرحواره احا ت و ویهگیهای اتتالل شخصیت منفی-
گرا رابطط مثگت مانادار در سطح  0/05و ود دارد .باای روابا بین مت یرها مانادار نتیباشد .با رگرسیون دند مت یره بط شیوه اینتر
می ان  Fمشاهده شده ( )3/09میباشد کط در سطح ( )0/001مانادار است و نشان میدهد کط  36درصد از پراکندگی توسا رگرسیون
تطی تو یط میشود .مقدار هتگستگی بین مت یرها  0/60است .لذا با اف ایح حرحواره وابستگی /بیکفایتی مقدار پیحبینی ویهگی-
های اتتالل شخصیت منفیگرا اف ایح مییابد.
 بین حرحدوارههدای م رومیدت هیجدانی ،وابسدتگی  /بدیکفدایتی ،آسدیه پدذیری نسدگت بدط درر یدا بیتداری ،احا دت ،بدازداریهیجددانی ،بددیا تتددادی  /بدددرفتاری ،ان د وای ا تتددا ی  /بیگددانگی ،تددود ت ددول نیافتددط  /گرفتددار ،مایارهددای سرسددختانط /یدده-
ویی افراحی ،شکسدت ،نقدص  /شدرم ،ایثدار و ویهگدیهدای اتدتالل شخصدیت تدودآزار رابطدط مثگدت ماندادار در سدطح  0/01و
بددین حرحددواره اسددت قاق  /ب رگتنشددی و ویهگددیهددای اتددتالل شخصددیت تددودآزار رابطددط مثگددت مان دادار در سددطح  0/05و ددود
دارد .باای روابا بین مت یرها ماندیدار نتدیباشدد .بدا رگرسدیون دندد مت یدره بدط شدیوه اینتدر مید ان  Fمشداهده شدده ( )2/76مدی-
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باشددد کددط مان دادار نیسددت 33 .درصددد از پراکندددگی توسددا رگرسددیون تطددی تو یددط مددیشددود .لددذا حرحددوارههددای ناسددازگار،
ویهگیهای اتتالل شخصیت تودآزار را پیحبینی نتیکنند.
سددؤال دوم -آیددا بددین ویهگددیهددای اتددتالل شخصددیت در زنددان وابسددتط بددط مددواد مخدددر افیددونی تفدداوش و ددود دارد؟ نتددایش در
دول شتاره  3آورده شده است.

دول  .3آزمون  tبرای گروه¬ها ی وابستط برای تایین تفاوش ویهگیهای اتتال ش شخصیت در بین زنان
مت یر

تاداد

میانگین

ان را

استاندارد

در ط آزادی

مقدار t

اتتال ش شخصیت
اسکی و تایپال

30

46/43

11/41

98

0/53

مرزی

30

64/73

14/50

98

0/76

پارانوئید

30

25/13

11/67

98

0/91

اسکی وئید

30

33/13

6/03

98

1/29

دوری گ ین

30

41/93

10/47

98

1

وابستط

30

34/43

5/60

98

0/24

نتایشی

30

39/46

6/80

98

1/25

تودشیفتط

30

51/40

9/20

98

0/84

د ا تتا ی

30

30/56

4/91

98

**3/27

سادیستیك

30

48/53

10/01

98

0/20

وسواسی

30

40/56

7/55

98

*2/04

منفیگرا

30

50

10/88

98

0/94

تودآزار

30

43/06

9/30

98

1/36

*P< 0/05

** P< 0/01

هتانحورکط در دول مشاهده میشود ،نتراش  tم اسگط شده در اتتال ش شخصیت د ا تتا ی و وسواسی بط ترتیه در سطح
 0/01و  0/05مانادار است .بر اساا یافتطهای دول می¬توان گفت کط بیشترین تگیین مربوط بط اتتال ش شخصیت د ا تتا ی
و وسواسی میباشد.
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بحث و نتیجهگیری
نتایش حاصق از ت لیق دادههای سؤال اول نشان داد کط:
بین حرحوارههدای ناسدازگار و ویهگدی هدای اتدتالل شخصدیت مدرزی رابطدط مثگدت ماندادار یافدت شدد .ایدن یافتدط بدط ماندای آن
اسددت کددط هردددط ایددن حرحددوارههددای ناسددازگار اولیددط ،ناسددازگارتر باشددند ،الئددم اتددتالل شخصددیت اسددکی وتایپال نید اف د ایح
مددییابددد و ددریه تگیددین آن  38درصددد اسددت .ایددن نتیجددط بددا نتددایش حاصددق از مطالادداش لواندوفسددکی و هتکدداران ( )2016و
بنفشط و هتکاران ( )1396هتسو است.
بین حرحوارههدای ناسدازگار و ویهگدی هدای اتدتالل شخصدیت مدرزی رابطدط مثگدت ماندادار یافدت شدد .ایدن یافتدط بدط ماندای آن
است کط هردط ایدن حرحدوارههد ای ناسدازگار اولیدط ،ناسدازگارتر باشدند ،الئدم اتدتالل شخصدیت مدرزی نید افد ایح مدییابدد و
ریه تگیین آن  34درصد است .این نتیجط با نتایش مطالااش گیلگرش ( )2018هتسو است.
بددین حرحددوارههددای ناسددازگار و اتددتالل شخصددیت پارانوئیددد رابطددط منفددی مان دادار یافددت شددد و ددریه تگیددین آن  38درصددد
است .در حدالی کدط یاند

( )2005ارتگداط مثگدت ماندادار بدین حرحدوارههدای م رومیدت هیجدانی ،نقدص  /شدرم ،بدیا تتدادی /

بدرفتاری و اتدتالل فدوق یافدت کردندد .در تگیدین ایدن یافتدط مدی تدوان گفدت کدط احتتدا ً بدط دلیدق اینکدط افدراد وابسدتط بدط مدواد
مخدر افیونی کط دارای ویهگدیهدای اتدتالل شخصدیت پارانوئیدد نید مدیباشدند بددبین و بدیا تتداد نسدگت بدط دیگدران هسدتند و
می ترسند کدط از احال اتشدان بدر لیدط تودشدان اسدتفاده شدود ،بندابراین متکدن اسدت کدط در پاسدخگویی بدط سدئوا ش م افظدط-
کارانط تدق کدرده باشدند ،حالدت دفدا ی بدط تدود گرفتدط باشدند و در نتیجدط وااایدت را ت ریدف کدرده و بدط سدئوا ش بدط شدیوه
امع پسند پاسخ داده باشند و احتتا ً هتدین امدر با دث پیددایح رابطدط منفدی بدین حرحدوارههدای ناسدازگار فدوق و ویهگدیهدای
اتتالل شخصیت پارانوئید شده باشد.
بددین حرحددوارههددای ناسددازگار و ویهگددیهددای اتددتالل شخصددیت اسددکی وئید رابطدط مثگددت ماندادار یافددت شددد .ایددن یافتددط نشددان
دهنده آن است کط هر ددط ایدن حرحدواره هدای ناسدازگار اولیدط ،افد ایح یابندد ،الئدم اتدتالل شخصدیت اسدکی وئید نید افد ایح
مددییابددد و ددریه تگیددین آن  38درصددد اسددت .ایددن نتیجددط بددا نتددایش لواندوفسددکی و هتکدداران ( )2016هتسددو اسددت .در تگیددین
این یافتط میتوان گفدت کدط افدراد بدا ویهگدیهدای اتدتالل شخصدیت اسدکی وئید بدیتفداوش ،کسدق ،سداکت ،بدیحدال ،گدوا و
درونگرا هستند .بط نظر میرسد کدط در م یطشدان گدم گشدتط و بدیهدفندد ،زنددگی در اند وا را تدر یح مدیدهندد ،دوسدتان کتدی
داشتط و احفدط سدط ی دارندد .احسداا گتگشدتی بدا حرحدواره گرفتدار ،زنددگی در اند وا بدا حرحدوارههدای اند وای ا تتدا ی و
احفط سط ی با حرحواره م رومیت هیجانی در ارتگاط است.
بین حرحوارههدای ناسدازگار و ویهگدی هدای اتدتالل شخصدیت دوری گد ین رابطدط مثگدت ماندادار و دود دارد .ایدن یافتدط بیدانگر
آن است کط هردط حرحوارههدای ناسدازگار اولیدط ،ناکارآمددتر باشدند الئدم اتدتالل شخصدیت دوریگد ین نید افد ایح مدییابدد
و ددریه تگیددین آن  37درصددد اسددت .در پددهوهحهددای تاراسددیانو و هتکدداران ( )2018و ددوو و هتکدداران ( )2004هددم بددین
سددط حرحددواره ناسددازگار اولیددط ،احا ددت ،بددازداری هیجددانی ،نقددص  /شددرم و ویهگددیهددای اتددتالل شخصددیت دوری گد ین رابطددط
مثگت مانادار گ ارش شده اسدت .در تگیدین ایدن یافتدط مدی تدوان گفدت کدط افدراد وابسدتط بدط مدواد مخددر افیدونی بدا ویهگدیهدای
اتتالل شخصیت دوری گ ین ،حساسیت زیداد نسدگت بدط حدرد دارندد از ت قیدر شددن در روابدا بدین فدردی مدیترسدند و زنددگی
در ان وا را تر یح میدهند .اید ن احتتدال و دود دارد کدط تجدارد اولیدط زنددگی آندان تدوأم بدا حدرد و تشدونت بدوده کدط آندان را
حساا کدرده و پدیح بیندی ا دطراد و گدوش بدط زنگدی را در آنهدا ادوش بخشدیده اسدت .حساسدیت زیداد ایدن افدراد نسدگت بدط
حرد با حرحدوارهی وابسدتگی  /بدی کفدایتی ،تدود ت دول نیافتدط  /گرفتدار ،ایثدار و اند وای ا تتدا ی  /بیگدانگی در ارتگداط اسدت و
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از آنجایی کدط احتتدا ً تجدارد اولیدط زنددگی آندان ناتوشدایند بدوده اسدت بندابراین متکدن اسدت در شدکقگیدری حرحدوارههدای
ناسازگار اولیط و تجلی آن در رفتارهای ناهنجار مانند ا تیاد و اتتالل شخصیت نقح داشتط باشد.
بین حرحوارههای ناسازگار و ویهگی اتدتالل شخصدیت وابسدتط رابطدط مثگدت ماندادار حاصدق شدد ایدن یافتدط نشدان مدیدهدد کدط
هر دط این حرحواره ها ناسدازگارتر باشدند الئدم اتدتالل شخصدیت وابسدتط نید افد ایح مدییابدد و دریه تگیدین آن  28درصدد
اسددت .ایددن یافتددط بددا پددهوهحهددای نوردهددق ،هولددت و هاگددام ( )2005و گیلگددرش ( )2018هتسددو اسددت ،زیددرا آنهددا ماتقدنددد کددط
صفاش شخصیتی وابستط با انوام حرحوارههای ناسازگار اولیط در ارتگاط است.
بین حرحوارههای ناسازگار و الیدم اتدتالل شخصدیت نتایشدی رابطدط مثگدت ماندادار پیددا نشدد .ایدن نتدایش بدا نتدایش حاصدق از
پهوهحهدای لومگدارد ،پدالین و سدوابی ( )2017و موسدوی ،شدتسالددین و منصدوری ( )1394ندا هتسدو اسدت .ایدن پدهوهحهدا
نوان مدی¬کنندد کدط هرددط حرحدواره هدای ناسدازگار اولیدط ناسدازگارتر باشدند ،الئدم اتدتالل شخصدیت نتایشدی افد ایح مدی-
یابد کط با نتایش بط دست آمده در این پهوهح هتسو نیست.
بین حرحوارههدای ناسدازگار و ویهگدی هدای اتدتالل شخصدیت تدود شدیفتط رابطدط مثگدت و ماندادار و دود دارد و دریه تگیدین
آن  25درصددد اسددت .ایددن یافتددط بیددانگر آن اسددت کددط هردددط حرحددوارههددای ناسددازگار اولیددط ناسددازگارتر باشددند ،الئددم اتددتالل
شخصیت تود شدیفتط نید افد ایح مدییابدد .نوردهدق ،هولدت و هاگدام ( )2005نید در پهوهشدی نشدان دادندد کدط بدین حرحدواره
آسیه پذیری نسدگت بدط درر و بیتداری و اتدتالل شخصدیت تدود شدیفتط رابطدط و دود دارد پدهوهحهدای تجربدی نشدان دادندد
کط این مقیاا در ماتادان بط مواد مخدر شایع است.
بین حرحوارههدای ناسدازگار و ویهگدی هدای اتدتالل شخصدیت دد ا تتدا ی رابطدط منفدی ماندادار و دود دارد و دریه تگیدین
آن  17درصد است .یانی اینکدط نتدراش کدم در ایدن حرحدواره هدا با دث افد ایح ویهگدی اتدتالل شخصدیت دد ا تتدا ی مدی-
شود یا بط گارتی حرحوارههدای ناسدازگار اولیدط در ویهگدی هدای اتدتالل شخصدیت دد ا تتدا ی درگیدر نیسدتند .نتدایش مطالادط
نوردهددق ،هولددت و هاگددام ( )2005بددا نتددایش پددهوهح هتسددو اسددت .آنهددا نشددان دادنددد کددط صددفاش شخصددیتی ددد ا تتددا ی بددا
حرحواره های ناسازگار اولیط ارتگداط مانداداری نددارد .امدا تدود اتدتالل در امادط درمدانی ماتدادین بدط مدواد مخددر شدایع اسدت
و بددا مشددکق در احا ددت و پددذیرش نقددحهددا ،تددداوم درمددان و تویشددتنداری هتگسددتگی دارد .نتددایش ایددن پددهوهح بددا نتددایش
پهوهح لواندوفسدکی و هتکداران ( )2016هتسدو نگدود و ندوان مدیکنندد کدط هرددط حرحدوارههدای ناسدازگار اولیدط ناسدازگارتر
باشند ،الئم اتتالل شخصیت د ا تتا ی نی اف ایح مییابد.
بین حرحوارههدای ناسدازگار و ویهگدیهدای اتدتالل شخصدیت سادیسدتیك رابطدط مثگدت ماندادار و دود دارد و دریه تگیدین آن
 26درصددد اسددت .ایددن یافتددط بیددانگر آن اسددت کددط هردددط ایددن حرحددوارهای ناسددازگار اولیددط اف د ایح یافتددط و ناکارآمدددتر باشددند،
الئم اتتالل شخصیت سادیستیك نید افد ایح مدی یابدد .بدط دلیدق یافدت نشددن ت قیقداش موافدح یدا مخدالف بدا ایدن اسدتت از
یافتة پهوهح ،پهوهح حا ر اابق مقایسط بدا ت قیقداش پیشدین نتدیباشدد .در تگیدین ایدن یافتدط مدیتدوان گفدت کدط افدراد وابسدتط
بط مدواد مخددر افیدونی بدا ویهگدی هدای اتدتالل شخصدیت سادیسدتیك ،ت ریدك پدذیر ،زودرندش ،تنددم اگ ،پرتاشدگر ،زورگدو و
ستی ه و و تشن و سلططگرندد و احتتدا ً حرحدواره هدایی کدط در ایدن اتدتالل درگیرندد مانندد بدیا تتدادی و بددبینی نسدگت بدط
دیگددران ،نقددص در م دددودیتهددای درونددی ندداتوانی در ر ایددت حقددوق دیگددران ،احسدداا اسددت قاق و برتددری متکددن اسددت کددط
در پیدایح و بروز ناهنجاریهایی مانند وابستگی بط مواد مخدر و یا اتتالل فوق نقح داشتط باشد.
بین حرحدوارههدای ناسدازگار و ویهگدی هدای اتدتالل شخصدیت وسواسدی رابطدط مثگدت ماندادار حاصدق شدد و دریه تگیدین آن
 31درصد است .این یافتط نشان مدیدهدد کدط هرددط حرحدواره هدای ناسدازگار اولیدط کدر شدده ناکارآمددتر باشدند ،الئدم اتدتالل
شخصددیت وسواسددی نیدد افدد ایح مددییابنددد .ارتگدداط بددین حرحددواره احا ددت ،رهاشدددگی و ویهگددیهددای اتددتالل شخصددیت
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وسواسدی در پددهوهح یاند

مر یط آاایی و هتکاران

( )2005نشددان داده شددده اسدت و رابطددط بددین مایارهددای سرسددختانط /یدده ددویی افراحددی و ویهگددی

اتتالل شخصدیت وسواسدی نید بدا یافتدطهدای برایدت وایدت و هتکداران ( )2016موافدح مدیباشدد .الگتدط بایدد تو دط داشدت کدط
برافراشدتگی در ایددن مقیدداا نشددانط و دود اتددتالل شخصددیت نیسددت دراکدط متکددن اسددت افددرادی کدط دوسددت دارنددد در آزمددون
تود دیده شوند یدا دفدا ی هسدتند در ایدن مقیداا نتدراش بدا مدیگیرندد زیدرا ایدن افدراد نقیصدطهدای شخصدی تدود را تأییدد
نتیکنند و بط آزمون بط شیوهای کتالگرایاندط پاسدخ مدی دهندد .بندابراین در تفسدیر ایدن مقیداا بدط دای تأکیدد بدر دادت و تو دط
زیاد ،نظم یا الاط بط برنامطری ی دایح این افراد باید بر دیدگاه دفا ی آنها تأکید شود.
بین حرحوارههای ناسدازگار و ویهگدیهدای اتدتالل شخصدیت منفدیگدرا (منفادق -پرتاشدگر) رابطدط مثگدت ماندادار یافدت شدد و
ریه تگیین آن  36درصد است  .ایدن یافتدط نشدان دهندده آن اسدت کدط در اثدر افد ایح حرحدوارههدای ناسدازگار اولیدط کدر شدده
الئم اتتالل شخصدیت منفدیگدرا نید افد ایح مدییابدد .رابطدط بدین حرحدواره اسدت قاق /بد رخ منشدی و ویهگدیهدای اتدتالل
شخصیت منفیگرا در پهوهح ،نوردهدق ،هولدت و هاگدام ( )2005نشدان داده شدد .در تگیدین ایدن یافتدط مدیتدوان گفدت کدط افدراد
وابستط بط مواد مخدر افیونی بدا ویهگدیهدای اتدتالل شخصدیت منفدی گدرا ،نیداز دارندد بدط دیگدران تکیدط کنندد زیدرا ادادر نیسدتند
بدددون حتایددت دیگددران کدداری را تددود انجددام دهنددد .از حرفددی دیگددر احسدداا مددیکننددد کددط ت تددق وابسددتگی را ندارنددد .ایددن
بیتدداران زمددانی تسددلیم و فرمددانگردار و زمددانی دیگ در رفتددار وارونددط و منفددیگددرا دارنددد .از آنجددایی کددط ایددن سددگك شخصددیتی در
اماط ماتدادان شدایع اسدت احتتدا ً حرحدواره هدایی کدط در پدهوهح حا در مشدخص گردیدد در بدروز ایدن اتدتالل و ا تیداد بدط
مواد مخدر نقح دارد زیرا حرحوارههای درگیر در این اتتالل با ویهگیهای اتتالل شخصیت منفیگرا هتخوانی دارند.
بددین حرحددوارههددای ناسددازگار و ویهگددیهددای اتددتالل شخصددیت تددودآزار رابطددط مثگددت و مانداداری یافددت نشددد .ایددن نتددایش بددا
( ،)2005لواندوفسددکی و هتکدداران ( )2016و برایددت وایددت و

یافتددطهددای پددهوهح نوردهددق ،هولددت و هاگددام ( ،)2005یاندد

هتکدداران ( )2016هتسددو نیسددت .نتددایش ایددن پددهوهحهددا بیددانگر آن اسددت کددط هردددط حرحددوارههددای ناسددازگار اولیددط ناکارآمدددتر
باشند ،الئم اتدتالل شخصدیت تدودآزار نید افد ایح مدییابدد .در تگیدین ایدن یافتدط مدی تدوان گفدت کدط افدراد وابسدتط بدط مدواد
مخدر افیونی با ویهگدی هدای اتدتالل شخصدیت تدودآزار ،از تدود گذشدتط هسدتند و بدط دیگدران ا دازه سدوء اسدتفاده مدیدهندد.
ویای روابطدی هسدتند کدط دتن آن بتواندد بدرای بدط دسدت آوردن احتیندان تداحر و لده م گدت بدط دیگدران اکتفدا کنندد .بدا
بدبختیهای گذشتط نشخوار هنی میکنند و بدط پدیحبیندی بددبختیهدای آیندده مدیپردازندد .در تاریخچدط رشدد ایدن افدراد تنگیدط و
سرزنح و بط دنگال آن احفط و شح مالحظدط مدی شدود کدط بدط ایدن یدادگیری منجدر مدیشدود کدط بدرای دریافدت شدح اول بایدد
تنگیط شوند .حرحواره هدایی کدط در ایدن اتدتالل درگیرندد تومد ًا ریشدط ت دولی در تدانوادههدایی دارندد کدط سدرد و مضدایقطگدر و
بی احفطاند .تانواده هایی کدط ا تتداد بدط نفدس کدودک را کداهح مدیدهندد و یدا سدهقانگدار و سدردرگتند و بدط نیازهدای دیگدران
بددط صددورش افراحددی بیشددتر از نیدداز تددود تو ددط مددیکننددد .بنددابراین احتتددا ً ایددن حرحددوارههددا در پیدددایح ایددن اتددتالل در افددراد
وابستط بط مواد مخدر نقح دارند.
لذا بطحور کلی می¬توان گفت کط:
 -1حرحوارههای ناسازگار ،ویهگیهای اتتالل شخصیت نتایشی و اتتالل شخصیت تودآزار را پیحبینی نتیکنند.
 -2بددین حرحددواره م رومیددت هیجددانی و اتددتالل شخصددیت اسددکی وتایپال ،شخصددیت مددرزی ،شخصددیت دوری گدد ین و
اتتالل شخصیت دا تتا ی هتگستگی مثگت و ود دارد.
 -3بدددین حرحدددواره احا دددت و اتدددتالل شخصدددیت اسدددکی وتایپال ،شخصدددیت وابسدددتط و اتدددتالل شخصدددیت ددددا تتا ی
هتگستگی مثگت و ود دارد.
 -4بین حرحواره آسیهپذیری نسگت بط رر یا بیتاری و اتتالل شخصیت مرزی هتگستگی مثگت و ود دارد.
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 -5بین حرحواره شکست و اتتالل شخصیت پارانوئید هتگستگی مثگت و ود دارد.
 -6بددین حرحددواره رهاشدددگی /بددیثگدداتی و اتددتالل شخصددیت اسددکی وئیدی و اتددتالل شخصددیت وسواسددی هتگسددتگی مثگددت
و ود دارد.
 -7بین حرحواره ان وای ا تتا ی /بیگانگی و اتتالل شخصیت اسکی وئیدی هتگستگی مثگت و ود دارد.
 -8بددین حرحددواره بددازداری هیجددانی و اتددتالل شخصددیت اسددکی وئیدی و اتددتالل شخصددیت دوری گدد ین هتگسددتگی مثگددت
و ود دارد.
 -9بین حرحواره است قاق /ب رخ منشی و اتتالل شخصیت سادیستیك هتگستگی مثگت و ود دارد.
 -10بددین حرحددواره وابسددتگی /بددیکفددایتی و اتددتالل شخصددیت سادیسددتیك و اتددتالل شخصددیت منفددیگددرا هتگسددتگی مثگددت
و ود دارد.
 -11بین حرحواره سرسختانط /یه ویی افراحی و اتتالل شخصیت وسواسی هتگستگی مثگت و ود دارد.
 -12بددین حرحددواره شکسددت و اتددتالل شخصددیت مددرزی ،شخصددیت تودشددیفتط و اتددتالل شخصددیت سادیسددتیك هتگسددتگی
منفی و ود دارد.
 -13بددین حرحددواره اسددت قاق /بدد رخ منشددی و اتددتالل شخصددیت اسددکی وئیدی ،شخصددیت تودشددیفتط و اتددتالل شخصددیت
سادیستیك هتگستگی منفی و ود دارد.
 -14بین حرحواره بیا تتادی /بدرفتاری و اتتالل شخصیت اسکی وئیدی هتگستگی منفی و ود دارد.
 -15بددین حرحددواره اسددت قاق /بدد رخ منشددی واتددتالل شخصددیت اسددکی وئیدی ،شخصددیت تودشددیفتط و اتددتالل شخصددیت
سادیستیك هتگستگی منفی و ود دارد.
نتایش حاصق از ت لیق دادههدای سدؤال دوم نشدان مدیدهدد کدط بیشدترین دریه هتگسدتگی بدین ویهگدیهدای اتدتالل شخصدیت
و حرحوارهای ناسدازگار در زندان وابسدتط بدط مدواد مخددر مربدوط بدط اتدتال ش شخصدیت دد ا تتدا ی و وسواسدی مدیباشدد.
در پددهوهح حا ددر هددی یددك از حرحددوارههددای ناسددازگار اولیددط نتوانسددتند اتددتالل شخصددیت تددودآزار را پددیحبینددی کننددد .در
زمینط این یافتدط پدهوهح هتسدو مشداهده نشدده اسدت .ا تیداد و اتدتال ش شخصدیتی اغلده هتگدودی دارندد و ددهی کثیدری از
ماتددادان افددرادی هسددتند کددط دارای نارسدداییهددا و ندداپختگیهددای شخصددیتی مددیباشددد .بددر اسدداا مطالادداش یاندد

(،)2005

حرح دوارههددای ناسددازگار اولیددط در پیدددایح ایددن اتددتال ش م د من (ا تیدداد و اتددتالل شخصددیت) دتیلنددد و مددیتواننددد زمینددط را
برای بروز و آشکار شددن آنهدا در ب رگسدالی فدراهم آورد .یاند

ماتقدد اسدت کدط حیطدط وسدیای از مشدکالش بیتداران بدا دندین

اتتال تی در برگیرنده یك یا دند حرحواره ناسدازگار اولیدط مدی باشدد کدط بدط حدور مسدتقیم یدا غیرمسدتقیم نداراحتیهدا ،مشدکالش
و اتددتال ش م منددی ماننددد ا تیدداد و اتددتال ش شخصددیتی را ایجدداد مددیکنددد .بنددابراین احتتددا ً مددیتددوان از حریددح بررسددی
حرحواره های ناسدازگار اولیدط در ماتدادین بدط مدواد مخددر اتدتال ش شخصدیت را در آنهدا پدیحبیندی کدرد و راهگردهدای درمدانی
مناسدده را در هددت درمددان و لددوگیری از بددروز اتددتال ش شخصددیتی و ددود مجدددد ا تیدداد در ایددن افددراد بددط کددار بددرد .ایددن
پهوهح نی هتانندد هتدط پهوهشدها بدا م ددودیتهایی روبدرو بدوده اسدت .م ددودیت اول ندوم نتوندط گیدری اسدت .نتوندة مدورد
مطالاددط بددا روش نتونددطگیددری در دسددترا انتخدداد شددده؛ و تاتددیم بددط اماددط ماتددادین بایددد بددا احتیدداط انجددام گددردد .پددهوهح
حا ددر فقددا بددط اماددط ماتددادین مصددر

کننددده مددواد مخدددر افیددونی اابددق تاتددیم اسددت و بددط اماددط ماتددادین مددواد تددوهمزا،

م رکها و یا الکلیسم و غیره ،اابق تاتدیم نددارد .باتو دط بدط یافتدطهدای ایدن پدهوهح پیشدنهاد مدیشدود بدا برگدذاری کارگداههدای
آموزشددی و مشدداوره تددانواده ،آگدداهیهددای زم در اتتیددار تددانوادههددا اددرار گیددرد تددا آنهددا متو ددط اهتیددت نقددح تددود در بددروز
حرحدوارههدای ناسدازگاری کدط در کدودکی ایجدداد شدده و در سدالهای باددی رشدد ایجدداد اتدتال ش م مندی از تلدط ا تیداد و یددا
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اتددتال ش شخصددیتی مددیکنددد ،باشددند .از یافتددطهددا و نتددایش حاصددلط از پددهوهح حا ددر مددیتددوان در مراکد تددرک ا تیدداد ،سددازمان
به یستی ،مراک تدماش مشاورهای و روان پ شکی بهره برد و ماتادین را در هت رفع وابستگی روانی ا تیاد یاری داد.

محدودیتهای پژوهش
زم بط کر است کط نتونط مورد مطالاط ایدن پدهوهح افدرادی بدودهاندد کدط بدط مدواد مخددر افیدونی وابسدتگی داشدتطاندد و متکدن
است کط در شرایا آزمدون نگدران ،مضدطرد و یدا افسدرده بدوده و بندابراین در پاسدخگویی بدط سدئوا ش و توصدیف تدویحبدیح
از حد اغراق کرده باشند و هتین با ث اف ایح و ود حرحوارهها ی ناسازگار در این افراد شده باشد.

تشکر و قدرانی
این پهوهح برگرفتط از پایدان نامدط کارشناسدی ارشدد تدانم مر دیط آادایی تددوین شددهاسدت .بدینوسدیلط از تتدام افدرادی کدط بدط
ن وی در ا را و ارائط این حر مشارکت داشتطاند ،تشکر و ادردانی

میشود.

تضاد منافع :یادآور میشود این پهوهح برای نویسندگان هیچگونط تضاد منافای بط دنگال نداشتط است.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship between early maladaptive schemas and
characteristics of personality disorders among opioid-dependent women located in Shiraz centers
addiction treatment. The research design was correlational. The statistical population of this study
consisted of 43 opioid-dependent women located in Shiraz addiction treatment centers who were
selected by available sampling method andanswered the Young Schema Questionnaire (1988) and
Millon Clinical Multi-Axis Questionnai (1987) and analyzed with Pearson correlation coefficient,
t-test for dependent groups and multivariate regression of the input model. The present study has 2
research questions about the relationship between early maladaptive schemas and characteristics
of personality disorders, differences in early maladaptive schemas and characteristics of
personality disorders among women. The results showed that there is a significant correlation
between early maladaptive schemas and the characteristics of personality disorders. The results of
multivariate regression of the entry model also showed that schemas are able to predict the
characteristics of personality disorders and also about the differences in characteristics of
personality disorders among addicted women, only antisocial personality disorder and obsessivecompulsive disorder were significant.
Keywords: Schema, Early maladaptive schemas, Personality disorders, Opioid drugs.
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