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راهنمای تهیه و تدوین مقاالت
از مولفان گرامی تقاضا می شود ،در ارسال مقاالت به نکات زیر توجه فرمایند.
زبان رسمی مجله ،فارسی است.
 -1مقاالت باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده یا نویسندگان در زمینه مسائل مربوط به زنان ،مطالعات زنان ،بهداشت روانی زنان ،سالمت
روحی زنان ،سالمت جسمی زنان بوده و قبال چاپ نشده ،یا به طور همزمان به مجالت دیگر ارسال نشده باشد.
 -2مقاالت قابل چاپ در مجله به دو دسته تقسیم می شوند.
الف) مقاالت کامل پژوهشی مقاالت علمی پژوهشی یا حداقل حجم  2500تا  3500کلمه (یا معادل آن) حداکثر در  12صفحه (تعداد صفحات
مقاله عدد زوج باشد).
ب) یادداشت های کوتاه پژوهشی مقاالت علمی پژوهشی با حداکثر  2500کلمه (یا معادل آن) حداکثر در  10صفحه (تعداد صفحات مقاله
عدد زوج باشد).
تبصره :1مقاالت مروری ( )Review Articleاز نویسندگان مجرب و صاحب مقاالت پژوهشی در زمینه مورد بحث پذیرفته خواهد شد.
تبصره  :2مقاالت ترجمه پذیرفته نمی شود.
 -3مقاالت ارسالی باید دارای بخش های ذیل باشند.
الف) نام نویسنده یا (نویسندگان) نام نویسنده عهده دار مکاتبات با ستاره مشخص شود؛ نام موسسه متناظر هریک از نویسندگان؛ نشانی کامل
نویسنده عهده دار مکاتبات شامل :نشانی پستی ،شماره فکس و پست الکترونیکی).
ب) عنوان کامل مقاله به فارسی؛ چکیده فارسی؛ کلیدواژگان فارسی؛ عنوان کامل مقاله به التین؛ نام و نشانی نگارندگان به زبان انگلیسی؛
چکیده التین؛ کلید واژگان التین.
ج) مقدمه ،بدنه مقاله ( شامل شرح مساله ،روش حل ،تفسیر ،تحلیل نتایج) ،نتیجه گیری ،سپاسگزاری ،فهرست مراجع
د) چکیده مقاله ( )Extended Abstractحاوی حداکثر یک صفحه و حداقل  500کلمه ارائه شود.
 -4اصطالحات خارجی با معادلی دقیق و رسا در زبان فارسی و عبارات اختصاری به کار رفته در متن به زیرنویس ارجاع شود.
 -5محل ارجاع عکس ها و جدول ها ،شکل ها و نمودارها به طور دقیق ضمن رعایت ترتیب آن ها در متن معین شدارسال اصل جدول ها
و شکل ها با کیفیت  300 dpiبه صورت سیاه و سفید در محیط اکسل ضروری است .در جدول ها و شکل ها ،عناوین فارسی در باال و
عناوین انگلیسی در زیر آن ها قرار گیرد .در شکل ها و جدول ها از خطوط افقی و عمودی ( )gridاستفاده نشود .جدول ها و شکل ها بدون
کادر و شکل ها فقط با محور عمودی و افقی باشد.
 -6تعیین محل دقیق مراجع در متن و فهرست نمودن مراجع به ترتیب ظهور در متن مقاله ضروری است .عنوان قسمت مراجع به انگلیسی
( )Referencesنیز نوشته شود.
 -7شیوه نگارش مشخصات مراجع به شرح زیر است:
الف) کتاب :نام خانوادگی ،نام نویسنده (نویسندگان) ،نام کتاب ،نام مترجم ،محل نشر ،نام ناشر ،تاریخ انتشار ،شماره صفحات
ب) مقاله :نام خانوادگی ،نام نویسنده (نویسندگان) ،عنوان مقاله ،نام نشریه ،دوره (جلد) ،سال انتشار ،شماره صفحات
 -8مقاالت باید با فاصله میان سطور  ،singleبا قلم  B Lotusنازک  12تحت نرم افزار  Word 2007در دو ستون تایپ ،و نویسنده
مقاله پس از ثبت نام در سامانه نشریات سایت دانشگاه فاطمیه شیراز ،به آدرس ذیل مراجعه و کلیه مراحل ثبت و ارسال مقاله را سپری
و با حفظ کد مقاله خود برای پیگیری های بعدی ،از طریق سامانه نشریات اقدام نمایند.
 -9مقاالت برگرفته از پایان نامه و رساله دانشجویان دکتری با نام استاد راهنما ،مشاوران و دانشجو به صورت توام منتشر می شود لذا استاد
راهنما عهده دار مسئولیت و مولف رابط خواهند بود.
 -10مسئولیت صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده (نویسندگان) خواهد بود.
 -11مجله علمی تخصصی حق رد یا قبول مقاالت را برای خود محفوظ می دارد.
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چکیده
هدف این مقاله فهم سازوکارهای گرایش به ختنه در میان زنان لک و نگاه آنان به ختنه است .برای رسیدن به این هدف ،با بیست و شش زن که تجربه انجام ختنه
داشتند و همچنین با دو کولی که جراح ختنه در میان زنان لک هستند ،مصاحبههایی انجام شد .یافتهها نشان داد که تعریف زنان از ختنه ،اهداف و عوامل ختنه در
بین سه نسل زنان متفاوت است .زنان نسل اول تحت اجبار جامعه ،زنان نسل دوم تحت اجبار خانواده و زنان نسل سوم تحت اجبار مردان ختنه کردهاند .یافتهها
همچنین نشان داد که رسم ختنه به خاطر وارداتی بودن در این منطقه از اجبار خشنی در بین زنان برخوردار نیست و کولیها با تأکید بر بن مایههای مذهبی و
وضعیت اقتصادی منطقه زنان نسل اول و دوم را به انجام ختنه ترغیب می نمودند و تبلیغات زیباسازی باعث ترغیب زنان جوان به ختنه شده است.

واژگان کلیدی:

ختنه ،زنان ،لک ،لرستان

مقدمه
ختنه زنان شامل همه روشهای برداشت جزئی یا کلی از بخش خارجی دستگاه تناسلی زنان بدون دالیل خاص پزشکی است (سازمان
بهداشت جهانی .)2008،در سطح بینالمللی بحث پیرامون ختنه زنان از دهههای  1960آغاز شد ،در ابتدا سازمان ملل متحد و سازمان
جهانی در مورد حذف ختنه زنان مردد بودند .در آن زمان دانش در این موضوع بسیار محدود بود ،کنفرانس سودان در سال  ،1979مسئله
ختنه را به صورت دایمی و پایدار در دستور کار بینالمللی تعیین کرد و سازمان جهانی بهداشت به همراه سایر خانوادههای سازمان ملل
متحد ،آغاز به دنبال کردن جدی حذف ناقصسازی جنسی زنان کردند و در نهایت ،سازمان جهانی بهداشت در  2008مبارزات خود را
با تصویب قطعنامهای مخصوص ناقصساز جنسی زنان به اوج رساند .در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی برای مبارزه با ناقصسازی
جنسی زنان در سطوح منطقهای و ملی و بینالمللی دیده میشود که در سطح بینالمللی ناقصسازی جنسی زنان به عنوان نقص حقوق
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بشر شناخته شده است .با وجود این موفقیتها ،میزان کاهش ناقصسازی جنسی زنان آهسته بوده است (جانسون .)2008 ،چنان که،
طبق آمارهای اخیر سازمان ملل حداقل  200میلیون از دختران و زنان در  30کشور تحت ختنه قرار گرفتهاند (سازمان بهداشت
جهانی.)2018،
این عمل پیامدهای کوتاه مدت و دراز مدتی دارد ،در کوتاه مدت سبب عفونت و مرگ و میر دختران و در دراز مدت موجب بروز
مشکالتی در زایمان و افزایش آمادگی ابتال به ایدز میشود ،که چنین عملی براساس قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد به
عنوان شکلی از خشونت علیه زنان و دختران و نقض شدید حقوق بشر محسوب میشود (سازمان ملل.1)1995 ،2002 ،
در این راستا ،مورخان و مردمشناسان تحقیقات بیشماری انجام دادهاند تا حقایقی را درباره منشاء تاریخی ختنه زنان روشن کنند .این
محققان عموماً خاستگاه جغرافیایی آن را اطراف رود نیل در مصر باستان و زمان آن را بیش از دو هزار سال پیش از میالد میدانند .به
نظر میرسد که این رسم از آنجا به نواحی اطراف راه یافته است .برخی محققان انگیزه این عمل مصریان را ممانعت از بارداری زنان و
بطور خاص بارداری زنان برده میشمرند و برخی دیگر آن را تدبیر آفریقائیان اواخر عصر حجر برای دفاع از دختران جوان در برابر
تجاوز میدانند (الیت فوت کالین .)1983،2برخی نیز معتقدند اعراب بخشی از آلت تناسلی فرزندانشان را برای خداوند قربانی میکردند
تا او در برابر آن عمل به آنان نعمت و برکت ارزانی دارد (رایحه مظفریان.)1393،
با این حال ،در طول تاریخ ،ختنه کردن دختران ،در مناطق مختلف جهان رواج داشته و فقط به آفریقا و خاورمیانه محدود نبوده است
(برون .)1866،زیرا جماعتهایی که دختران را ختنه میکنند این عمل را به بعضی از کشورهای دیگر جهان نیز کشاندهاند (بویلو
پریویسس ،)2000 ،3این عمل در میان بومیان استرالیا ،مردمان فینیقیه ،هائیتی ،اتیوپی ،برخی اقوام در آمازون ،نقاطی از هند ،پاکستان،
مالزی ،اندونزی و نیز در فیلیپین معمول بوده است .در قرن نوزدهم ،در اروپا و آمریکا نیز این عمل صورت میگرفته است (برون،
 .)1866میتوان به میزانی محدودتر ختنه دختران را در اندونزی ،مالزی ،پاکستان و هند نیز دید (ایزیاکا و یوسف ،)2013،4در عراق
ختنه دختران میان کردهای سنی مذهب ،برخی جماعتهای عرب و ترکمن معمول است (غریب و دوگرتی .)2004 ،5دالیل متعددی برای
انجام ختنه در سراسر جهان ذکر شده است .در برخی از کشورها مثل آفریقا مهمترین دلیل انجام ختنه را بکارت دختران ذکر کردهاند و
در دیگر جوامع تقویت باروری ،کنترل و کاهش تمایالت جنسی ،الزامات مذهبی به ویژه برای جمعیت مسلمان ،پیش شرط ازدواج در
برخی از جوامع مانند سنگال و ابزاری برای جلوگیری از نجاست برشمردهاند (کومبا ،6کندال.)2015،7
سازمانهای بینالمللی هر ساله آمارهای از وجود ختنه در کشورهای مختلف ارائه میدهند ،اما اثری از وجود ختنه در میان زنان ایرانی
در بین آمارهای منتشر شده سازمانهای بین المللی نیست ،با وجود این نمیتوان عمل ختنه را در میان زنان ایرانی انکار کرد .زیرا اغلب
کشورهای همجوار ایران با مشکالت ناشی از ناقصسازی جنسی زنان سروکار دارند .این نشان میدهد که حضور این عمل در بین
بومیان این مناطق بر روی ایرانیان مرز نشین بیتاثیر نبوده است (مظفری .)1393،از سوی دیگر ختنه زنان در میان اهل تسنن شافعی
مذهب در ایران ،سابقهای طوالنی دارد و این عمل در نواحی جنوبی و غربی کشور ،غالباً در مناطق روستایی و در حومه شهرهای چهار
استان هرمزگان ،کرمانشاه ،کردستان و آذربایجان غربی معمول است (میهو ،1997 ،8به نقل از احمدی.)1394 ،
با این همه ،شروع پژوهشها در زمینۀ ختنه زنان ایران با رویکردی پزشکی به سال  1382برمیگردد (احدی و همکاران  ،1382پاشایی
و همکاران  .)1390به تدریج از سال  1386پژوهشها از منظر اجتماعی و فرهنگی (پریسا رضازاده ،1386 ،فاطمه کریمی ،1389 ،کامیل
1 UN. DOC. A/Res/56/ 128 and see: A/Res/52/99 and A/Res54/132.
2. Lightfoot-Klein
3 Boyle. & Preves
4 . Isiak & Yusuff
5 .Ghareeb & Dougherty
6. Komba
7. Kandala
8 .Meho
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احمدی ،1394 ،رایحه مظفریان )1393 ،در حوزۀ ختنۀ زنان مورد توجه قرار گرفته است و همزمان با آن از منظر حقوقی ختنۀ زنان
بررسی شده است (حسینیان ،1391 ،الهام مندگاری .)1390،این پژوهشها اکثرا در مناطق غرب و جنوب ایران انجام شدهاند.
جامعترین پژوهش در این باره "به نام سنت" است که تقریبا ختنه زنان را در اکثر مناطق ایران بررسی کرده است (احمدی .)1394،این
پژوهش بر این باور است که ختنه در میان زنان لرستان 9و شیعه مذهب وجود نداشته است و ختنه در میان زنان لکستان 10کامال از بین
رفته است .این موضوع باعث شد که مطالعات اکتشافی در میان زنان لک لرستان داشته باشیم و در ادامه با برخی از لرستانشناسان از
جمله یک متخصصین تاریخ و فرهنگ قوم لر ،11مصاحبههای انجام شد ،ایشان بر این باور بودند که «ختنه میان زنان لرستان وجود
نداشته است ،زیرا لرستانیها به دخترانشان اعتماد داشته اند و لزومی به انجام ختنه نبوده است».
مطالعات اکتشافی ما تضاد بین واقعیت وجود ختنه در بین زنان لک و عدم شناخت آن نزد صاحبنظران را نشان میداد ،این تضاد و
فقدان پژوهش در این حوزه و عدم آگاهی در مورد وجود ختنه در میان زنان لک ما را به ادامه مطالعه ترغیب نمود.
سواالت پژوهش
در این پژوهش ،ما به دنبال پاسخ به این سواالت بودیم که ختنه در میان زنان لک چگونه است؟
مهمترین عوامل ترغیبکنندۀ ختنه در بین زنان قوم لک چه بوده است؟
و قوم لک چه نگرشی به ختنه زنان داشته و دارند؟
نگاه و نگرش به ختنه زنان در بین نسلهای مختلف به چه صورت است؟
قوم لک به مثابۀ میدان پژوهش
لکها بهطور پراکنده در اکثر استانهای ایران سکونت دارند .بسیاری از آنها از طریق حکومتهای سدههای پیشین به مناطق مختلف
ایران کوچانده شدهاند .برای مثال گروههایی از ایالت و طوایف لک ،امروزه در مناطق کالردشت و نوشهر استان مازندران و در مناطق
مختلف استان قزوین به سر میبرند که در زمان صفویه از طرف حکومت به این مناطق کوچانده شدهاند (نظام السلطنهمافی1361،؛
موسوینامی .)1363 ،در حال حاضر قوم لک بهطور عمده در چهار استان غرب ایران (ایالم ،لرستان ،کرمانشاه و همدان) سکونت دارند
(نجفزاده قبادی1395 ،؛ عالیپور .)1383،زبان لکی مهمترین ویژگی هویت قومی لکها است (ودادهیر و همکاران .)1393،البته برخی
صاحبنظران لکی را یک گویش میدانند و گویش لکی را به هیچ وجه با گویش لری و کردی وابسته ندانسته و آن را گویش مستقل
و بازماندهای از زبان پهلوی کهن عنوان کردهاند (ساکی1343 ،؛ ایزدپناه1367 ،؛ عسکریعالم1382 ،؛ عالیپور .)1383 ،مذهب اکثریت
آنان شیعه و برخی نیز پیرو آیین یارسان یا اهل حق هستند (ایزدپناه.)1376،
این پژوهش را میان لکهای استان لرستان انجام دادیم .استان لرستان محل سکونت دو قوم لر و لک است و زبان مرز جداکننده این دو
قوم از یکدیگر است (صفینژاد.)1381،

روش انجام پژوهش
در پژوهش حاضر از رویکرد کیفی و متناسب با آن از ابزارهای گردآوری داده شامل مصاحبه سازمانیافته و غیرسازمانیافته استفاده
کردیم .ابتدا در صدد بودیم مصاحبهها را به شهرستان دلفان که محل زندگی پژوهشگر بومی 12است محدود کنیم .اما در ادامه تصمیم
گرفتیم مصاحبه با دیگر شهرهای لکنشین لرستان انجام شود ،تا بدین وسیله به بررسی پدیدۀ ختنه در میان مناطق لکنشین استان لرستان
 .9استانی در غرب کشور ایران است
 .10در مورد لکستان ،لک و زنان لک در مبحث میدان توضیحات داده میشود
 .11سید فرید قاسمی
 .12نویسنده اول
9

محبوبه بابایی محمدی و همکاران

مواجهۀ جامعه با زنان تیغ زیرجامه نرفته

بپردازیم .در ضمن انجام مصاحبهها متوجه شدیم که مشارکتکنندگان نسلهای مختلف دیدگاههای متفاوتی داشتند ،در نتیجه تصمیم
گرفتیم با زنان نسلهای مختلف مصاحبه انجام دهیم .در این پژوهش ،زنان  25-44سال در رده جوان ،زنان  45-64سال در رده میانسال
و زنان  65سال به باال را در رده مسن تقسیمبندی نمودیم .این ردهبندی بر مبنای تقسیمبندی استاندارد بینالمللی سن است (مرکز آمار
ایران.)16 :1398 ،
در واقع ،به دلیل حساس بودن مسئله ختنه برای زنان ،پیدا کردن زنانی که تمایل به بیان تجربه های خود دربارۀ ختنه داشتند ،دشوار
بود .به همین دلیل مصاحبهها را از نزدیکان و اقوام شروع کردیم و همراهی آنان زمینه را برای جلب اعتماد و آشنایی زنان دیگر فراهم
نمود .برای آشنایی و مصاحبه با زنان شهرستانهای الشتر و کوهدشت در مراسماتی که این زنان شرکت داشتند ،حضور یافتیم .شرکت
در این مراسم زمینه و فضای مناسب را برای جلب اعتماد و آشنایی با زنان شهرستانهای مذکور فراهم آورد .این زمینۀ آشنایی سبب
شد که این زنان ،اقوام و نزدیکان خود را که تجربه انجام ختنه داشتند ،به ما معرفی کنند .در ادامه مصاحبهها را در فضای دوستانه و
صمیمی انجام دادیم و در صورت تمایل مشارکتکنندگان مصاحبهها را ضبط کردیم .تمام مصاحبهها به زبان لکی انجام شد و در ادامه
آنها را به فارسی پیاده نمودیم و به ارزیابی اولیۀ آنها پرداختیم در این میان به نقش مهم کولیها به عنوان ختان پی بردیم و با کمک
زنان ختنه شده ،مصاحبههایی را با دو کولی برای شناخت دقیق عمل ختنه انجام دادیم.
سپس برای تحلیل دادهها از روش تحلیل موضوعی استفاده کردیم .در تحلیل موضوعی مقولهها از طریق مطالعه و بازخوانی دقیق دادهها
شناسایی میشود (فردی و مویرکوهرنس .)2006 ،13این روش شامل رفتوبرگشت مداوم بین مجموعه دادهها ،مفاهیم ،مقوالت و تجزیه
و تحلیل آنهاست (بروان و کالرک .)2006 ،14در جدول زیر مشارکتکنندگان در این پژوهش و برخی از ویژگیهای آنها ذکر شده
است.

نوع ختنه
ختنه در میان سه نسل از زنان لک متفاوت است ،به تناسب چگونگی انجام ختنه ،انواع گوناگونی از ختنه وجود دارد ،برای زنان نسل
اول ،ختنه برداشتن جزیی کوچک از آلت زنانه و بدون درد بوده است .ختنه در بین زنان نسل اول به تعریفی که سازمان بهداشت
جهانی در مورد نوع اول ختنه ارائه داده است ،نزدیک است .مطابق با تعریف سازمان بهداشت جهانی ،ختنۀ نوع اول شامل برداشتن
جزیی یا کل کلیتوریس (قسمت حساس ،کوچک ،قابل نعوظ اندام جنسی زنان) و در موارد نادری شامل برداشتن غفله (پوست اطراف
کلیتوریس) است (سازمان بهداشت جهانی.)2019/6/28 ،
نوع ختنه در بین زنان نسل دوم لک با نوع آن در بین زنان نسل اول متفاوت است ،آنها ختنه را شامل برداشتن لبههای کوچک اندام
جنسی زنانه میدانند .مطابق با تعریف زنان نسل دوم ،نوع ختنه این نسل از زنان با نسل اول متفاوت بوده است زیرا در ختنه زنان نسل
دوم عالوه بر برداشتن قسمت بزرگتری از اندام زنانه ،ختنه همراه با درد و خونریزی بود .در مواردی که خونریزی حاد نبود از خاکستر،
خمیر ،خاک ،یا خاک بلوط و یا مرهمی که کولی با خود داشت ،بر روی محل ختنه میگذاشتند یا این که به منظور متوقف شدن
خونریزی زن را ترغیب به ادرار میکردند .اما زمانهایی که خونریزی شدید بود 15گیاه غاز یاقی 16خشک شده را پودر و بر محل زخم
میگذاشتند.

13 Fereday & Muir-Cochrance
14 Braun & Clarke

 .15بیشتر در مورد زنان میانسال اتفاق افتاده است.
 ،Falcaria vulgaris .16اسم بومی این گیاه پغازه است.
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جدول  -1مشخصات مشارکتکنندگان پژوهش
نام

سن

وضعیت تاهل

محل سکونت

تحصیالت

ردیف
1

خانم طال

75

فوت همسر

نورآباد

بیسواد

2

نقره

70

فوت همسر

الشتر

بیسواد

3

سرور

80

فوت همسر

نورآباد

بیسواد

4

خاور

77

الشتر

بیسواد

5

نورملک

64

فوت همسر

کوهدشت

بیسواد

6

سمانه

40

متاهل

نورآباد

لیسانس

7

مئونا

60

متاهل

کوهدشت

نهضت

8

شاه صنم

63

متاهل

الشتر

نهضت

9

شهین

64

متاهل

نورآباد

بیسواد

10

فوزیه

44

متاهل

کوهدشت

لیسانس

11

خدابس

60

متاهل

نورآباد

بیسواد

12

سلطنت

59

متاهل

الشتر

نهضت

13

زمرد

60

متاهل

کوهدشت

نهضت

14

خورشید خانم

64

متاهل

نورآباد

بیسواد

15

زرخانم

57

متاهل

الشتر

بیسواد

16

شهناز

42

متاهل

الشتر

لیسانس

17

سوسن

36

متاهل

نورآباد

دیپلم

18

منیژه

31

متاهل

کوهدشت

دبیرستان

19

تاج بانو

83

فوت همسر

کوهدشت

بیسواد

20

دولت

88

فوت همسر

کوهدشت

بیسواد

21

قدم خیر

75

فوت همسر

نورآباد

بیسواد

22

سنگین بانو

70

فوت همسر

نورآباد

بیسواد

23

مینا

64

فوت همسر

نورآباد

نهضت

زنان کولی (ختان)
1

مهناز

58

متاهل

الشتر

بیسواد

2

مهین

60

متاهل

نورآباد

بیسواد

نوع ختنه در بین این نسل به تعریف نوع دوم ختنه از منظر سازمان بهداشت جهانی نزدیک است .مطابق با تعریف این سازمان ختنه
نوع دوم شامل؛ برش یا قطع 17جزیی یا کل کلیتوریس و لبهای کوچک میشود که گاهی همراه با قطع یا برش لبهای بیرونی است
(سازمان بهداشت جهانی.)2019/6/28 ،

17. excision
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ختنه در میان زنان نسل سوم کامال متفاوت از دو نسل قبل است ،در این نوع ،کلیتوریس را قطع و لبها را به یکدیگر میدوختند .در
واقع نوع ختنه در زنان لک نسل جوان با تعریف سازمان بهداشت جهانی با نوع سوم ختنه همخوانی دارد .در این نوع ختنه عبارت است
از :قطع کلیتوریس و لبهای آلت زنان و به همآوردن لبها  18،در این نوع تنها سوراخ کوچکی برای ادرار و خون عادت ماهیانه وجود
دارد (سازمان بهداشت جهانی.)2019/6/28 ،
همانطور که اشاره کردیم ختنه نوع سوم در میان زنان لک وجود دارد این در حالی است که سازمان بهداشت جهانی در گزارشات خود
صرفا اشاره به وجود دو نوع ختنه (ختنه نوع اول و نوع دوم) ،در ایران دارد (گزارش سازمان ملل ،)2014/6/6،همچنین یافتههای
پژوهشهای (عرفانی ،زیر چاپ؛ احمدی1394،؛ کریمی1389 ،؛ مظفری )1393 ،نشان داده است که ختنۀ نوع اول و دوم در مناطق
مورد پژوهششان انجام میشده است.
پاسخگویان جوان نوع ختنۀ متفاوتی را تجربه کردهاند ،آنان در کلینیکها و تحت نظارت ماماها و با لوازم مدرن ختنه میکنند .مطالعات
صورت گرفته در کشورهایی شامل مصر ،گینه ،کنیا ،نیجریه ،سودان شمالی و یمن نشان میدهد که عمل ختنه با روشهای سنتی به
سمت عمل ختنه با روشهایی در بیمارستانها و درمانگاههای بهداشتی و توسط متخصصان پزشکی تغییر یافته است .در این کشورها
یک سوم یا بیشتر زنان توسط پرسنل بهداشتی آموزش دیده ختنه شدهاند .از این تغییر تحت عنوان پزشکی و بهداشتی کردن ختنه یاد
میشود (مظفریان.)1396،
کلینیکی شدن ختنه در میان زنان جوان لک سبب شد که انجام این عمل محدود به زمان مشخصی نباشد .زنان جوان هر زمان که وقت
آزادی داشتند ،بعد از زایمان در مطب ،یا متاثر از دیگران عمل ختنه را انجام میدادند .همچنین ،زنان جوان درد جسمی کمتری هنگام
ختنه متحمل میشوند ،زیرا در کلینیک ها و از مواد بهداشتی و بیهوشی استفاده میکنند.
عالوه بر تفاوتهای انجام ختنه در میان زنان لک ،ترغیبکنندههای آنان به عمل ختنه در سه نسل از زنان متفاوت است که در ادامه به
آنها پرداخته میشود.

ترغیبکنندههای ختنه
الف-کولیها به عنوان جراحان ختنه
بنابر مصاحبهها ،یکی از مهمترین مولفههای ترغیبکنندۀ زنان نسل اول و دوم به ختنه کولیها بودند ،اما نقش کولیها به مثابه ختان در
میان زنان نسل سوم کمرنگ میشود و تنها تعداد معدودی از زنان آنها را برای ختنه میپذیرند .زنان جوان بیشتر در مطب ماماها ختنه
میکنند ،برخی از ماماها و متخصصین زنان آنها را به مطبهای خود ارجاع داده و دور از نگاه همکارانشان و پنهانی آنها را جراحی
میکنند .ماماها در کلینیکها برای ختنه  500هزار تومان از زنان دستمزد میگیرند ولی اگر زنی با کولی ختنه کند باید  30هزار تومان به
عنوان دستمزد بپردازد19.در واقع ،نقش مهم کولی ها در این زمینه ،ما را بر آن داشت که به شناختی از این اقلیت و نقشی که در این
جامعه به عنوان جراحان ختنه داشتهاند ،بپردازیم.
کولیها گروههایی دورهگرد هستند که با مردم کشورهای گوناگون در تماس هستند .اما این نزدیکی ،هرگز نتوانسته است آنان را در
مردمان دیگر تحلیل برد .زیرا آنها از لحاظ فیزیکی ریشه در خاک ندارند و در تمام قارهها از جمله اروپا ،آفریقا ،آمریکا و آسیا و در
بیشتر نقاط ایران از جمله استان لرستان پراکنده هستند (افشار سیستانی.)1377 ،
کولیها اصالً تولید مواد اولیه خوراکی ندارند و برای تامین خوراک ناچار به مبادله با گروههای دیگر یکجانشین یا کوچنشین هستند.
بنابراین باید این مهم را در نظر داشت که تبادل با دیگری یکی از اصلیترین پایههای ساختاری گروهی کولیهاست (اسفاری.)1394 ،
18. infibulation

 .19این قیمت مصوب مطابق با کد ملی  501480سال  1397بوده است.
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باور مردم لرستان به اینکه کولیها با خواهر خود ازدواج میکنند (همان )234 ،باعث شد که این گروه دورهگرد ،به عنوان بیگانه تلقی
شوند و جز مطرودین جامعه به حساب آیند .با این حال ،لرها ضربالمثل مشهوری دارند که میگویند «دنیا گا کِلمَه است »20بدین معنی
که جهان سراسر مبادله است (فرهادی .)1388 ،اهمیت مبادله در میان مردمان لر ،ارتباط آنان را با کولیها به عنوان یک گروه مطرود
توجیه میکند .کولیها ،در استان لرستان از طریق خالکوبی ،نوازندگی ،ختنه کردن پسران و دختران ،حجامت کردن ،ساختن ظرفهای
چوبی و ...روزگار میگذرانند .آنها همچنین در مراسمها موسیقی اجرا میکردند (فیلبرگ.)1369 ،
حضور کولیها در میان لکهای لرستان زمینه را برای تبلیغ ختنه فراهم میآورد ،آنان همزمان با فروش صنایع دستی داستانهایی درباره
مزایای ختنه و مضرات ناشی از عدم ختنه میگفتند .این در حالی است که جراحان ختنه در دیگر مناطق ایران که ختنه مرسوم است،
محلی و بومی هستند .کریمی ( ،)1389در شهر پاوه جراحان ختنه را ماما ،قابله ،مادر ،خاله ،همسایهها ذکر کرده است .پاشایی ()1390
در روانسر ذکر کرده است که تقریباً تمام ختنه شدهها توسط ماماهای محلی ختنه شدهاند ،مظفریان ( )1393در قشم نیز دایه محلی و
مال را جراحان ختنه ذکر کرده است.
کولیها به منظور ترغیب زنان به این عمل به اعتقادات و زمینه مذهبی ،وضعیت اقتصادی آنان توجه میکردند برای مثال به منظور
ترغیب زنی که اعتقادات اسالمی داشت اما همسرش اهل حق بود میگفتند:
این روزه و نمازی که تو میخونی قبول نیست .ختنه سنت است سنت .سیدا چطور جلو سبیلشونو میگیرند اینم ور سبیلیه
که باید گرفته

بشه21.

تبلیغات کولیها در نگرش مردم منطقه تاثیر بسیاری بر جای گذاشت به طوری که یکی از زنان اشاره میکند که ما فریب این تبلیغات را
خورده بودیم و در این مورد صنمبر خاطرهای نقل کرد:
کولیها یه دروغهای بهمون میگفتند ما هم باور میکردیم .مثال میگفتن بعد از ختنه ،مهره چق چقه 22همراهتون
باشه شوهراتون دوستتان دارن  .اون مهره پر این کشتزارهای خودمان بود ،ولی ما از اونا میخریدیم .ما هم ساده
بودیم باور می کردیم.
و به افرادی که وضعیت اقتصادی نامساعدی داشتند ،به نحوۀ دیگری به ترغیب زنان میپرداختند .مونا گفت:
کولی میآمد و با صدای بلند میگفت که ختنه چه مزایا داره و هر که نیاد ،فردا پس فردا دست به چای بزنی زود
تموم میشه ،دست به آرد ...بزنی زود تموم میشه .مثل االن که نبود ما بیست کبریت تو خونه داشته باشیم ،یک کبریت
بود و میبایست برای ماهها تموم نشه.

20. Donya Gah Kelmah
 .21شواهد تاریخی نشان میدهد که لرستانیها در گذشته اعتقاد راسخی به مذهب نداشتند .آنها درباره اصولی که توسط پیامبر اسالم که ظاهراً به او ایمان دارند ،بسیار جاهل و بی
تفاوت بودهاند ،تا جایی که در اوایل قرن نوزدهم میالدی شاهزاده محمدعلی میرزا دولتشاه برای ارشاد آنها مجتهدینی به میان قبایل فرستاده بود (دوبد و مینورسکی ،)1394 ،در
واقع ،دین باستانی مناطق لکنشین اهل حق بوده است ،سپس این دین را با آموزههای اسالمی آمیخته کردهاند .هر چند وجود آیینها ،نمادها و الگوهای فرهنگی که حتی امروزه در
میان مردم لک به چشم میخورد ،با آنچه در برهان حق به تصویر کشیده شده است همسان است( .ایزد پناه .)1367 ،در تایید این روایت تاریخی ،منوچهر والیزاده از طایفه سنجابی
شهرستان دلفان ،به عنوان یکی از مطلعین محلی این منطقه گفت :همه ساکنین منطقه مورد مطالعه در گذشته اهل حق بودهاند و در این مذهب سبیل قداست داشته است و هیچ کدام
سبیلشان را نمیتراشیدند و حتی جلو سبیلشان را هم نمیزدند ،شنیده ام که مجتهدینی بین مناطق آمده و مردم را با اصول اسالمی آشنا کرد و قبح تراشیدن سبیل را از بین برده
بودند .هر چند هنوز برخی از طایفهها سبیل نمی تراشندن ،اما برخی از طوایف مثل اوالد قباد از مجتهدین پیروی کردند و جلوی سبیلشان را کوتاه کردند برای نظافت.
پدر سکینه هم متعلق به طایفه اوالد قباد که جلوی سبیلشان را میتراشند.

22 .Cichorium intybus
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عواملی که کولیها برای ختنه کردن بر میشمردند در میان زنان از گروههای گوناگون متفاوت بوده است .چنانچه با زنان پیرو مذهب
اهل حق ،23مواجهه میشدند ،از برکت داشتن دست 24و مال ،25حالل بودن بدن و بدین ترتیب هر کاری که به واسطه بدن انجام میشود
مثل تهیه غذا و رابطه با همسر ،رئوف شدن 26زن اشاره میکردند و اگر کولیها با زنان مسلمان مواجهه بودند عالوه بر تعابیر ذکر شده
از ختنه به عنوان عاملی برای قبول بودن نماز و روزه نزد پروردگار و همچنین وجوب ختنه به وسیله روحانیون یاد میکردهاند و با این
تعابیر زنان را راغب به انجام ختنه کردهاند.
یافتههای ما نشان داد که ،کولیها قبل از انجام ختنه زنان دستمزدشان را دریافت میکردند .دستمزد آنها بسته به نوع محصول منطقه
بوده است ،مثالً اگر زنان گوسفند و گاو داشتند ،روغن ،کشک یا کره میدادند و اگر کشاورز بودند ،گندم ،جو ،نخود ،عدس و اگر
شهری بودند ،مقداری چای ،برنج و به ندرت پول میپرداختند .اگر زنها به موقع دستمزد کولی را پرداخت نمیکردند ،کولی زیورآالت
آنها را موقع ختنه از بدن آنها میکَند و همچنین اگر دستمزد مکفی نباشد ،کولی آبروی آن زن را نزد افراد دیگر میبُرد و هر جا که
میرفت از آن زن بدگویی میکرد.
وضعیت دریافت دستمزد در بین دیگر مناطقی که ختنه انجام میشده است ،مطابق با پژوهشهای احمدی ( ،)1394مظفریان ( )1391و
کریمی ( )1389متفاوت است ،زیرا در این مناطق ختانها در اکثر موارد دستمزد طلب نمیکنند و معتقدند که این عمل را برای رضای
خدا انجام میدهند.
برای دریافت دستمزد کولیها تحت عمل ختنه ،از راههای دیگری نیز اقدام میکردند .آنها زنان را قبل از ختنه معاینه میکردند ،گاه
برخی از زنان کلیتوریس کوچکی داشتند و احتیاجی به انجام عمل ختنه نداشتند .در این موارد ،کولیها سه بار تیغی از باال زیر لباس
آنها میانداختند پایین و طی این سه بار میگفتند «پاک شوی ،دستت با برکت شود» .البته پاک شدن و با برکت شدن در این موارد دورۀ
زمانی محدودی داشت ،بعد از چند سال دوباره کولیها آن زنها را معاینه میکردند اگر همچنان کلیتوریسشان کوچک بود ،مجدداً این
مراسم تکرار میشد و دستمزد دریافت میکردند و با این مراسم تیغ زیر لباس انداختن به زنان القاء میکرد که دست شما برکت دارد و
پاک شدهاید.
ب -جامعه و ختنه زنان لک
زنان نسل اول در یک ساختار اجتماعی همگن و منسجم زندگی میکردند .یکی از مهمترین ویژگی این جوامع را میتوان تعریف دقیق
هنجارها ذکر کرد ،درنتیجه مردم به رفتار یکدیگر توجه دارند و کنترل و فشار هنجاری را بهطور قوی احساس میکنند .به همین دلیل
دراین مناطق رفتار نابهنجار بسیار محدود است و کنترل اجتماعی بیشتر از جانب مردم اعمال میشود (رفیع پور .)1378 ،تعریف دقیق

 .23اهل حق یکی از رشتههای انشعابی و معموالً وابسته به مذهب تشیع بوده و مجموعهای از عقاید و آراء خاص است که ترکیبی از باورهای
اساطیری ایران قدیم و اسالم است و در برخورد با حوادث در زمانهای گوناگون اشکال گوناگونی به خود گرفته است و به ویژه در غرب ایران
پراکنده بودند (جیحون آبادی.)5،
 .24لرها دستم برکت نداره را به کنایه در مورد آدمهای حق ناشناس به کار میبرند(.عسکری عالم .)1387 ،اما لکها زیاد شدن و کم نشدن یک
ماده را برکت داشتند میگفتند و بیشتر در مورد مواد غذایی به کار می رود.
 .25برخی از پاسخگویان ذکر می کردند که ما عالوه بر ختنه ،جوز ( )Nutmegهم سر بریدیم برای این که مالمان برکت داشته باشد ،سر سپردن
یکی از اصول اولیه اهل حق می باشد ،که در این مراسم جوز هم سر می برند ،البته در این مراسم دعای سفره که با برکت در ارتباط می باشد
خوانده می شود .ولی این مراسم لزوماً برای برکت پیدا کردن نیست .بلکه نوعی بیعت است .اما مردم بر این باور هستند که هر کسی که سرسپرده
باشد ،دستش برکت پیدا می کند.
 .26در بخش جامعه ،خانواده ،همسر و ختنه به آن پرداخته شده است.
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هنجارها و کنترل غیررسمی از جانب مردم ،زندگی خصوصی و اجتماعی افراد را تحت تاثیر قرار داده است .طبق یافتهها ،علیرغم اینکه،
ختنه در میان زنان مسن همراه با اجبارخشن از سوی والدین نبوده است ،از سوی اجتماع یعنی محل زندگی آنها تحت اجبار بوده
است .این اجبار سبب میشده است زمانی که دختران به سن ازدواج میرسیدند ،برای کسب مشوقهای اجتماعی ازجمله افزایش شانس
ازدواج ،با تمایل و رغبت خود عمل ختنه را انجام میدادند.
دختران چه شوهر کرده و چه شوهر نکرده ختنه میکردند .اگر دختران ازدواج میکردهاند در حالی که ختنه نکرده بودند ،از طرف
خانواده همسر مورد شماتت قرار میگرفتند .آنها عقیده داشتند که این دختر بیصاحب بوده و خانوادهاش به فکر او نبودند .این وضعیت
در دیگر مناطق ایران که ختنه مرسوم بوده ،متفاوت بوده است و دختران از کودکی مجبور به انجام ختنه بودند .رضازاده جاللی ()1386
ذکر کرده که ختنه از  40روزگی نوزاد شروع میشود ،کریمی ( )1389و مظفریان ( )1393نیز آوردهاند که ختنه دختران از چند ماهگی
انجام میشد و احمدی ( )1394نیز اشاره کرده است که ختنه از سن  6-3شروع میشد.
رابینسون ( )2001اشاره کرده است که ،سن انجام ختنه در کشورهای متفاوت متغیر است ،سن میتواند از  2هفته به بعد از تولد دختر
تا قبل از ازدواج نیز باشد .ولی معموالً این عمل از سنین نوزادی تا  15سالگی و گاهی نیز برای دختران جوان انجام میشود .از سویی،
گاهی عدم ختنه زنان باعث طرد آنها از برخی از همیاریهای محل زندگی آنها شده است ،چنانچه فوزیه در خاطرهای از مادربزرگش
گفت:
خانمی بود تو ده که ختنه نکرده بود زنهای همسایه وقتی فهمیدند گفتن دستت حالل نیست ما با تو شیرواره نمیکنیم.
چون شیرش خیلی کم بود و نمیتوانست با شیر خودش به تنهایی کره و روغن تولید کند .با وجود این که میترسید ناچار
شد ختنه کند.
مواردی مثل خاطرهای که فوزیه نقل کرد ،نشان میدهد که اگر زنی در جامعه گذشته لک از هنجارهای اجتماعی مثل انجام ختنه پیروی
نمیکرد متضرر میشد .درنتیجه زنان برای جلوگیری از طرد شدن همنوایی با جامعه را بر میگزیدند .آدمی برای رهایی از برخی اجبارها،
با اختیار و داوطلبانه برخی از اجبارهای دیگر را میپذیرد (فرهادی .)1388 ،در واقع اصل خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو،
در اجتماعات محلی و کوچک بیشتر ضروری مینماید ،از اینرو افراد در این اجتماعات تالش دارند همراستای هنجارهای حاکم بر
جامعه باشند.
خانواده و ختنه زنان لک
فضای زندگی زنان نسل دوم از منظر سنتی بودن جامعه و محدود بودن ارتباطات به فضای حاکم بر زندگی زنان نسل اول شباهت
داشت اما وقوع اصالحات ارضی در این دوره ،به دنبال آن ،از بین رفتن تعاونیهای سنتی زراعی مثل بنه ،الغای مالکیت اربابی و تفویض
مالکیت زمین به خانوادهها ،افزایش بهرهوری خانوادگی در این دوره زمینه را برای ایجاد تغییر هنجارهای حاکم بر جامعه فراهم آورد.
جامعه روستایی ایران قبل از اصالحات ارضی ،تحت نظام ارباب و رعیتی اداره میشد ،در اکثر موارد رعیتها به صورت اشتراکی در
مزرعهای به زراعت میپرداختند ،در این وضعیت هنجارهای اجتماعی قوی بر آنها حاکم بود ،در نتیجه فرد در جامعه خود مستحیل
میشد ،به نحوی که تالش و کوشش افراد در راستای منافع جمع و جامعه انجام میشد .بعد از اصالحات ارضی و تقسیم شدن زمینها
در بین رعیتها ،و مالک شدن اکثر رعیتها ،بهرهوری خانوادگی افزایش یافته است ،تحت این روند ،ارزشها حول خانوادهگرایی شکل
میگیرد .که از اهمیت ارزشهای اجتماعی میکاهد و به جای تالش برای اجتماع فرد به تالش برای خانواده میپردازد .در میان زنان
نسل دوم لک ،ترس از عدم پذیرش از سوی جامعه جای خود را به ترس عدم پذیرش از سوی خانواده میدهد .سلطنت از خاطره
ازدواجش گفت:
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قبل از این که ختنه کنم اگر زود آرد و روغنمون تمام میشد ،مادر شوهرم میگفت همش تقصیر این تیغ
زیر جامه نرفته است .27من هم برای دوری از این اتهامها و این که منابع مورد نیاز خانواده تمام نشن ختنه
کردم.
در واقع ،وقتی عروس به خانه بخت میرفت ،اولین چیزی که خانواده و خویشان داماد خواستار آن بودند ،قدم مبارک اوست؛ زیرا آنان
باور به این ضربالمثل دارند که «عروس با قدمش و چوپان با چوبش» ،28که تعبیرش این است که وقتی عروس میآوری یا چوپان
استخدام میکنی ،باید قدمشان مبارک باشد .به همین خاطر اگر وقتی عروس به خانه بخت میرود اتفاق ناگواری برای خانواده داماد
بیفتد ،عروس تا آخر عمر مورد بیلطف و بدگمانی قرار میگیرد (ایزد پناه .)1370،پس عروس هم باید تمام سعی و تالش خود را بهکار
میگرفت که مسبب اتفاق بد در خانواده شوهر نشود ،به همین دلیل ختنه میکردند ،که تمام شدن مواد غذایی خانواده را به عدم ختنه
نکردن آنها نسبت ندهند .ختنه ،باعث میشد که عروس در خانواده همسر پذیرفته شود ،گرچه بارها زنان مشارکتکننده در پژوهش
حاضر اشاره کردند ،که برای مردان مهم نبود که ما عمل ختنه را انجام بدهیم یا نه اما زمانی که ختنه میشدیم لبخند رضایت بر لبانشان
جاری میشد .از سویی یکی دیگر از دالیل ختنه زنان ،انقیاد زنان بوده است ،چنانکه زرخانم گفت:
ختنه برای این بود ،تا خار بیضٍ کم شود .29اگر زنها ختنه کنند دیگه از سر و صدای زن کم میشه .درد داشتیم تا
چند وقتی دیگه دعوا یا سر و صدا نمیکردیم .بعدشم دیگه عادت میکردیم کمتر دعوا میکردیم.
زنان حقوقی برای خود قائل نبودند ،چون جامعه اطرافشان این گونه است و اطالعاتشان خارج از حدود رسومات اجتماعی خود در
حد ناچیزی است .از این رو زن را به راحتی میتوان بخشی از دارائی شوهر تلقی کرد تا شریک زندگی او ،طبق رسومات محلی زن
مطیع محض شوهر است (گودرزی .)1374 ،در واقع با انجام عمل ختنه زنان مطیعتر میشوند ،و قدرت حاکم آنها را محدود و محصور
میکند که به نفع خود از آن بهرهوری کند .کریمی( )1389نیز یکی از دالیل انجام ختنه در بین دختران کرد پاوه را ،مطیع و سر به راه
شدن آنها ذکر کرده است.
مرد و ختنه زنان لک
مطیع و منقاد شدن بدن زنان تحت ختنه ،طی نسلهای مختلف تحت سلطۀ عوامل مختلفی بود .همانطور که قبالً اشاره کردیم ،در نسل
اول تحت سیطره اجتماع و باورهای اجتماع و در نسل دوم تحت سیطرۀ خانواده بود .اما این رویه در نسل سوم تحت مدرن شدن
جامعه ،تغییر ساختار خانواده و کوچک شدن بعد آن و تغییر معنای خانواده از بنگاه اقتصادی به جایی برای آرامش و لذت است .طبق
نظر بهنام و راسخ ،استقالل روزافزون اجتماعی و اق تصادی زن باعث عدم نیاز او به قبول شوهری مشترک صرفاً برای تأمین معاش و
بقای خویش شده است .عالوه بر این ،کثرت اطفال و چند زنی به مثابه نیروی کار در خانواده از اهمیت خارج شده است ( .)1348در
واقع ،روابط زن و شوهری امروزه دستخوش تغییر و تحول شده است ،زن دیگر به آسانی زیر یوغ مادر شوهر و پدر شوهر نمیرود و
از همسر خود خانۀ جداگانه مطالبه میکند و زندگی مستقلی از آن خود دارد .تشکیل عایلهای دیگر را برای شوهر خود حرام میداند و
چشم دارد که شوهر همۀ اندیشه و نیروی خود را در خدمت همان یک خانوادۀ زن و شوهری بگمارد (بهنام ،راسخ .)1348 :این توقع
را شوهران همواره بر آورده نمیکنند و زنان برای حفظ این شرایط کارهای متفاوتی میکنند که ختنه یکی از آنها است .پس انقیاد بدن
زنان تحت ختنه ،در این دوران معنایی متفاوت از دو نسل پیشین دارد.
مصاحبهها نشان داد ختنۀ زنان عللی متفاوت از علل سابق دارد ،در این دوره بر خالف دوره قبل ،ختنه برای حفظ برکت ،پذیرش در
خانواده نیست .در واقع در نسلهای پیشین ،کارکرد مهم ختنه به خاطر منافع اقتصادی در خانواده بوده است ،اما آنچه در این مرحله
 .27تیغ زیر لباسش نرفته است یعنی این که ختنه نکرده است.
 .28عروس اِیا واپاقدمش ،چوپون ایا وا دسته چوبش

 .29وقتی گاو نری هی سرو صدا میکرد .کمی از بیضشو پاره میکردند دیگه سرو صدا نمیکرد.
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مهم مینماید ،کسب لذت جنسی بیشتر است که مرد از آن منتفع میشود .مصاحبههای ما نشان داد ،که هیچ دختری قبل از ازدواج ختنه
نمیکند بلکه بعد از ازدواج و به خاطر همسر ختنه میکنند به عبارتی مردها و خواستههای آنها در بین زنان نسل جدید ،آنها را به ختنه
سوق میدهد .زنان جوان به دنبال نظر مثبت همسرانشان هستند و خود را در ارتباط با همسرانشان تعریف مینمایند و خواستهای
همسرانشان را به خواستهای خود مقدم میدارند.عالوه بر جلب توجه همسر ،زنان نسل جوان تحت تاثیر روایات ماماها و متخصصین
زنان در راستای بهداشت و سالمت خود در سنین پیری ،تمایل به ختنه نشان میدهند .در واقع ،انجام ختنه در بین زنان دیگر مناطق
ایران با دالیلی متفاوت انجام میشده است ،مظفریان ( ،)1393کریمی ( ،)1389رضازاده ( ،)1386احمدی ( ،)1394عرفانی (در دست
چاپ) مهمترین عوامل انجام ختنه را مذهب و حفظ پاکدامنی دختران ذکر کردهاند ولی هیچکدام از این عوامل در بین زنان لک به عنوان
عامل ختنه ذکر نشده است.
ختنه از نگاه زنان
زنان لک بر حسب نسلهای مختلف ،نگاه متفاوتی به ختنه دارند .نگاه زنان نسل اول به ختنه حاکی از تأیید این عمل از گذشته تا به
امروز است .زنان این نسل قبل از انجام ختنه احساس ناخوشایندی از جمله احساس ناپاکی و گناه داشتند .تاج بانو به ما گفت:
واقعا فکر میکردم دستم حالل نیست اگر ختنه نکنم و علت زود تموم شدن روغن دست من است.
پذیرش ختنه در میان زنان لک مسن به گونهای بوده است که انجام آن در میان زنان باعث سرافرازی و نشانۀ شجاعت بود و عدم انجام
آن باعث دادن برچسبهایی منفی از سوی جامعه به آنها میشد .باور و پذیرش قلبی ختنه در میان زنان مسن لک باعث شده بود که
آنها پیامدهای ختنه را بهطور محسوس لمس کنند ،این زنان همچنان به پیامدهای مثبت آن ایمان دارند اما در مورد داستانسرایی کولیها
درباره ختنه دچار تردید شدند.
اما این شرایط در مورد زنان نسل دوم از پیچیدگی برخوردار است .برحسب شرایط گوناگون از جمله میزان تحصیالت زنان 30و
فرزندانشان همچنین استفاده از رسانههای مختلف نگاه آنان به ختنه متفاوت شده است .کنداال نیز اشاره کرده است ،زنان با تحصیالت
کمتر بیشتر تحت عمل ختنه قرار گرفتهاند (کنداال 31و همکاران .)2009،زنان میانسالی که از تحصیالت برخوردار نیستند ،اظهار داشتند
که ختنه باعث برکت مال آنها شده است .مینا در مورد تاثیر ختنه به ما گفت:
راستشو بخوای تا قبل از این که ختنه بکنم .یه قابلمه داشتیم مادر شوهرم اونو پر آرد میکرد و بهم میداد که خمیر
و نان درست کنم که تا قبل از ختنه ،اون آرده  5نان میکرد اما بعد از ختنه  6نان میکرد .مشکه هم کرهاش بیشتر
شده بود و حتی چای و بقیه چیزا هم همینطور ،نتیجهاش این بود که دستمان برکت پیدا میکرد .راست میگفتند و
دروغ هم نمیگفتند .واقعیت اینه که ماندگاری همه چیز برامون بیشتر شد .راست بود و دروغ نبود.
مینا در ادامه گفت:
اگر االن بود هرگز ختنه نمیکردم ،همه چیز هست و تموم شد باز پول دارم میخرم ،قبال هی باید نگران تمام شدن منابع
میبودیم.
مطابق با مطالعۀ صفی نژاد ،وضعیت اقتصادی لرستان به دلیل نبود زراعت و تجارت در گذشته نامساعد بوده است ( .)1381همانطور
که در ادبیات عامه ایرانیان آمده است ،آن که شیران را کند رو به مزاج /احتیاج است احتیاج است ،احتیاج 32.بدین معنا است که ،نیاز و

 .30زنان میانسال در دوره کودکی شان به مدرسه نرفتند و تحصیالت خود را در دوره جوانی و در نهضت سوادآموزی کسب کردند.
31. Kandala
 .32امثال و حکم جلد 1
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احتیاج باعث تغییر فطرت نیز میشود .در واقع شرایط نامساعد اقتصادی در میان زنان لک باعث شده است که برای بهبود وضعیت
اقتصادیشان ،این باور را بپذیرند که ختنه باعث برکت و فراوانی مال میشود.
خاورگفت:
قبل از ختنه نمیدونم چرا ،زیاد حس خوبی به خودم نداشتم وقتی میدیدم مادر شوهرم اینقد دستش برکت داره
من دستم برکت نداره .وقتی که ختنه کردم حس خوبی داشتم ،میتونم بیترس به هر چیزی دست بزنم .خودم هم
از خودم خوشم میومد .مادر شوهرم دستش خیلی برکت داشت .یه استکان چای خشک را تا یک ماه تموم نمیکرد
و یه کاسه برنج درست میکرد مکفی تمام خانواده میشد ،قبل از این که ختنه کنم من باید سه کاسه برنج درست
میکردم که برای همه خانواده کافی باشه اما بعد از ختنه با دو کاسه همه سیر میشدند و هیزه 33مادر شوهرم تا عید
 4کاسه داشت .از روغن ما هیچی نمیموند.
این نگاه به ختنه در میان زنان نسل دوم که دارای تحصیالت هستند و فرزندان آنان تحصیالت دانشگاهی دارند تغییر کرده است.
این گروه از زنان ،معتقد بودند که فریب خوردهاند و برداشتن یا برنداشتن یه بخشی از کلیتوریس آنها لزوماً باعث برکت و پاکی
نمیشود .عالوه بر این معتقد بودند که آگاهی نداشتند و گرفتار خرافات شده بودند .این نگرش در بین آنها باعث شده است که زنان
مسن که اکثر وقت خود را با زنان این نسل میگذرانند و منبع دریافت اطالعات آنها بودند ،تحت تاثیر نگرش آنها به ختنه قرار گیرند
و در برخی موارد نسبت به داستانسرایی کولیها تردید کنند.
البته زنان جوان به نحوی تحت تاثیر تبلیغات زیبایی واقع شدهاند و به همین دلیل بیشتر عمل زیبایی انجام میدهند ،اما از نگاه زنان
این عمل زیبایی همان ختنه است .زنان جوان نگرش خوبی به ختنه ندارند ،آنها معتقدند که ختنه تاثیرات بدی در زندگی آنها داشته
است ،نظافت و بهداشت آنها را مخدوش کرده است و لذت آنها را از سکس کم کرده است.
زنان نسل جوان قبل از انجام ختنه برخالف زنان دو نسل پیش ،احساس ناخوشایندی نسبت به خود نداشتند و از طرف خانواده و
اجتماع مورد نکوهش قرار نگرفتهاند ،آنچه در بین این نسل متفاوت است این است که آنها بعد از انجام ختنه احساس دوگانهای دارند،
زنانی که دارای تحصیالت دانشگاهی بوده و شاغل بودند از این که جسم خود را به خاطر دیگری (مرد) مورد جراحی قرار داده بودند
از انجام این عمل دچار یک خشم پنهانی شده بودند ،آنها همچنین از اینکه ختنه باعث مخدوش شدن نظافت آنها شده است ،احساس
خوشایندی به ختنه ندارند  .اما زنان بدون تحصیالت دانشگاهی و بدون شغل از این که مایه خوشحالی و لذت همسرشان شده بودند،
راضی هستند و احساس رضایتی نسبت به انجام ختنه دارند.

نتیجهگیری
نبود مطالعات در زمینه ختنه زنان لک انگیزه اصلی پژوهش حاضر را تشکیل میدهد .در واقع این پژوهش فتح بابی دربارۀ مطالعات
ختنه مناطق بومی در ایران است .بنابراین سعی کردیم ،با تمرکز بر وجود رسم ختنه در میان زنان لک ،سازو کارهای شکلگیری ختنه و
نگاه زنان به آن را فهم نماییم.
کولیها به عنوان جراحان ختنه مهمترین عامل ترغیب کننده زنان نسل اول و دوم به ختنه هستند .در این راستا کولیها با توسل به
باورهای مذهبی موجود در منطقه مثل برکت داشتن دست و حالل بودن سعی در ترغیب زنان به ختنه داشتند .در واقع ،دعای سفره
درمیان اهل حق که در مراسمهای گوناگون مثل سرسپردن ،نذر و  ...خوانده میشود ،دعای حالل کردن و برکت است (مشکور.)1384 ،
در دین اسالم نیز آیات و روایتهای زیادی برای پاک و حالل بودن وجود دارد ،در واقع ،کولیها با تاکید بر بن مایههای موجود به

 .33ظرف روغن که از پوست حیوانات درست می شد و روغن در آن ظرف اصال خراب نمیشد.
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ترغیب زنان لک به ختنه میپرداختند .اما عاملی دیگری که تقویت کنندۀ تبلیغات کولیها بود ،شرایط نامطلوب وضعیت اقتصادی منطقه
بود که دو باور اعتقادی حالل شدن و به ویژه برکت یافتن ،میتوانست منجر به بهبود وضعیت اقتصادی آنها گردد .این در حالی است
که ،بر اساس مطالعات سازمان بهداشت جهانی ،بیسوادی همراه با فقر در گرایش به ختنه تأثیرگذار بوده است (سازمان بهداشت جهانی،
.)1992
با این همه ،ختنه در بین زنان لک یک رسم وارداتی بوده است ،زیرا کولیها به عنوان جراحان آن برخالف دیگر مناطق ایران که ختنه
در آن مرسوم است ،محلی و بومی نیستند و آنها به عنوان گروهی دورهگرد این رسم را از مناطق دیگر به این منطقه آوردهاند عالوه بر
این پرداخت دستمزد به جراحان ختنه در میان زنان لک از اهمیت زیادی برخوردار بوده است ،زیرا کولیها قبل از ختنه دستمزد را
دریافت میکردند و اگر زنی دستمزد کافی پرداخت نمیکرد ،از وی بدگویی میکردند .گرفتن دستمزد برخالف دیگر مناطق ایران که
ختنه در آن مرسوم بوده است ،می باشد ،زیرا جراحان ختنه در دیگر مناطق معتقد بودند رضایت خداوند از انجام ختنه برای آنها کافی
است و به ندرت دستمزد می گرفتند .عالوه بر این ،زنانی که کلیتوریسشان کوچک بود ،در دیگر مناطق به ختنه شده توسط پری معروف
بودند و احتیاجی به انجام عمل ختنه نداشتند .اما در بین مناطق لک ،کولیها این گروه از زنان را که کلیتوریسشان کوچک بود با انداختن
تیغ زیر لباسهایشان به طور نمادین ختنه میکرد ،تا بدین منظور بتواند از آنها دستمزد بگیرد.
در واقع به خاطر وارداتی بودن ختنه در بین زنان لک این عمل از اجبار خشنی برخوردار نبوده است .امروزه ،این رسم کامالً منسوخ
نشده اما به ندرت به سبک قدیمی و با ابزارهای قدیمی در بین زنان وجود دارد ،با گذشت زمان تغییرات زیادی در فرآیند ختنه در میان
زنان لک انجام گرفته است ،زنان مسن به خاطر کسب مشوقهای اجتماعی و همنوایی با جامعه ختنه میکردند چون در غیر این صورت
از جامعه مطرود میشدند در بین این زنان ،ختنه قبل از ازدواج نیز انجام میشده است .در واقع آنها قبل از انجام ختنه احساس
خوشایندی به خود نداشتند و رضایت آنها ازخود بعد از انجام ختنه حاصل میشده است با وجود این ،امروزه برخی از زنان نسبت به
داستانسراییهای جراحان ختنه در مورد پیامدهای مثبت ختنه دچار تردید شدند.
وضعیت ختنه در میان زنان نسل دوم به گونه دیگری است .ختنه در میان این زنان بعد از ازدواج انجام میشده است .آنها نیز مانند
زنان مسن قبل از انجام ختنه احساس رضایت از خود نداشتند .در واقع برای زنان نسل دوم ختنه به منظور حفاظت از منابع محدود
خانواده تحت مفاهیم برکت ،پاکی و مطیعِ خانواده بودن انجام میشده است .امروزه برخی از زنان این نسل همچنان بر این باور هستند
که ختنه واقعا برای آنها برکت به ارمغان میآورده است اما برخی دیگر از زنان به خاطر تغییر موقعیت از جمله سوادآموزی و داشتن
فرزندان تحصیلکرده ،خود را فریب خورده میدانند .در واقع آنها معتقدند ختانها از جهالت و بیسوادی آنان استفاده کردند.
ختنه زنان جوان که در کلینیکها و بعد از ازدواج انجام میشود در راستای برآورده کردن خواستههای همسرانشان و سالمت خود است.
در واقع ختنه زنان این نسل یکی از انواع جراحیهای زیبایی است که زنان اسم ختنه را بر آن میگذارند این زنان بر خالف دو نسل
پیشین ،قبل از انجام ختنه احساس ناخوشایندی به خود نداشتند در واقع بعد از انجام ختنه در بین گروهی از این زنان که دارای
تحصیالت دانشگاهی و به تناسب آن شغل مناسب هستند ختنه باعث خشم پنهانی در بین آنها شده است اما گروهی دیگری از این
زنان که دارای تحصیالت دانشگاهی و شغل نیستند ،از انجام ختنه احساس خوشایندی دارند زیرا رضایت همسرانشان را فراهم کردند.
در واقع ،زنان طی دورههای مختلف ابژۀ عوامل مختلفی بوده و هستند ،هویت زنان نسل اول تحت کنترل شدید هنجارهای اجتماعی
شکل میگیرد ،زنان نسل دوم ابژۀ باورهای خانوادگی بودند و زنان نسل سوم نیز ابژۀ خواستهای مردان هستند .در واقع فردیت زنان
به آنان تعلق ندارد و خارج از ارادۀ آنان شکل میگیرد بدین معنی که دیگران فردیت زنان را ایجاد میکنند.
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Abstract
The present study was carried out to explore the tendency of Lak women toward female genital mutilation
(FGM) and their views toward this practice. Interviews were performed with 26 women who had the
experience of FGM. Based on the findings, the women’s definition of FGM and its goals and factors varied
among the three generations. Women of the first generation had been forced into FGM by the society, women
of the second generation by their families and the third generation by men. The findings also revealed that the
tradition of FGM was not a rough obligation among women in this region, and gypsies encouraged women of
the first and second generations to undergo FGM by resorting to religious principles and the specific economic
situation of the region, and cosmetic advertisements were what provoked the young women to undergo FGM.
Keywords: Female Genital Mutilation, Lak, Lorestan, Iran
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چکیده
هدف مطالعه مقایسۀ اثربخشی درمانهای مبتنی بر پذیرش و تعهد و داروی کلومیپیرامین در درمان اختالل وسواسی جبری و تعیین کارآمدترین نوع درمان از
درمانهای مورد مطالعه در این پژوهش در کاهش عالئم مبتالیان به این اختالل بود .این تحقیق از نوع کاربردی و طرح پژوهشی آن هم از نوع شبه آزمایشی با
پیشآزمون و پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل بود .جامعۀ پژوهش ،شامل مبتالیان به اختالل وسواسیجبری مراجعهکننده به ده مرکز از مراکز درمانی شهر شیراز
در تابستان سال  9۷بودند که تشخیص قطعی اختالل وسواسیجبری را از روانپزشک دریافت کرده بودند .نمونهگیری در این پژوهش به روش نمونهگیری در
دسترس و شرکتکنندگان در سه گروه پانزده نفری به صورت تصادفی قرار گرفتند .آزمودنیها قبل و بعد از اجرای مداخله با پرسشنامۀ ییل براون مورد سنجش
قرار گرفتند .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای آماری از روش آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر با استفاده از نسخۀ  21نرمافزار  SPSSاستفاده گردید .یافتههای
پژوهش حاضر نشان داد که هر دو نوع درمان در پسآزمون بر روی بهبود عالئم اختالل وسواسیجبری مؤثرند ()P˂ 0/01؛ اما در پیگیری ،درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد ( )ACTاثر درمانی خود را حفظ کرد .الزم به ذکر است که در این پژوهش تفاوت بین زنان و مردان از نظر آماری معنادار نبود .یافتههای این پژوهش حاکی
از کارایی ماندگارتر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دارد و این مهم بهنظر میرسد به علت تلفیق تکنیکهای شرقی و روانشناسی غربی هست که درمان را برای
مبتالیان ایرانی کارامدتر میکند.

واژههای کلیدی:

اختالل وسواسیجبری ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،کلومیپیرامین

مقدمه
اختالل وسواسی–جبری با افکار یا اعمال وسواسی تکراری ،مشخص میشود (کرینگ ،جانسون  )2018که باعث پریشانی و تداخل
در امور روزانه زندگی فرد میگردد (بلوت ،هومان ،موریسون ،لوین ،توهیگ  )2014اختالل وسواسیجبری تا پیش از دهۀ ،19۷0
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اختاللی مقاوم به درمان محسوب میشد که نیازمند مداخلۀ مادامالعمر بود .با سیری در پژوهشهای صورت گرفته میتوان پی برد که
درمان شناختی ،رفتاری بیشتر به شکل مواجهه و جلوگیری از پاسخ ،اولین انتخاب برای درمان این اختالل میباشد .این بیماری از دو
جز تکرار و اجبار تشکیل شده است و شایعترین وسواسها عبارتاند از :وسواس شستشو ،وسواس وارسی ،وسواس شمارش؛ اما
شایعترین الگوی افکار وسواسی ،رسوخ افکار نگرانکننده در مورد آلودگی و تردیدهای وسواسی هست که درمجموع با عنوان فکر
وسواسی طبقهبندی میشوند (کاپالن و سادوک  .)1998اختالل وسواس فکری عملی معموالً در نوجوانی یا اوایل بزرگسالی آغاز
میگردد؛ و با سیر مزمن خود تأثیری منفی بر کارکرد روانی ،اجتماعی و شغلی بیمار دارد (بووارد ،فورنت ،دنیس ،سیکسدنیر و کالرک
 .)201۷این اختالل چهارمین اختالل روانپزشکی شایع در آمریکا محسوب میشود و شیوع آن بین نیم تا یکونیم درصد برآورد
میگردد؛ سازمان جهانی بهداشت این اختالل را بهعنوان دهمین علت برجستۀ ناتوانی معرفی کرده است (دال کروز و همکاران .)2015
الزم به ذکر هست که فرد مبتال به وسواس تا اندازهای تشخیص میدهد که افکار و اعمال وسواسی افراطی و غیرمنطقی هستند (تولین
 2018؛ اینیستاسپولودا .)201۷
از نظر نباید دور داشت که بیمارانی هستند که یا به درمان پاسخ نمیدهند و یا اینکه میزان عود آنها در بیماری بسیار باال است
(ماتایسکولز .)201۷
یکی از تبیینها در مورد این اختالل ،نظریۀ زیستشناختی میباشد که بینظمی سیستم سروتونین را در پیدایش اعمال و افکار
وسواسی دخیل میداند (دولد ،آیگنر و کاسپر  .)201۷بهعالوه آنکه بازدارندههای بازجذب مجدد سروتونین ،تأثیر دارویی بهسزایی برای
درمان این اختالل دارد (مورای و همکاران  .)2019همچنین مطالعات تصویری از مغز ،افزایش فعالیت در لوبهای پیشانی ،هستههای
قاعدهای  basal gangliaو سینگولیت  cingulateبیماران مبتال به اختالل وسواسیجبری پیداکردهاند؛ همچنین مطالعات توموگرافی
کامپیوتری و تصویرسازی با رزونانس مغناطیسی ( )MRIکاهش اندازۀ هستههای دمدار را در دو طرف مغز بیماران مبتال به اختالل
وسواسی جبری پیداکردهاند (دولد ،آیگنر و کاسپر  .)201۷فلوکستین  fluoxetineاز دسته داروهای مهارکننده اختصاصی بازجذب
سروتونین میباشد .این دارو برای مصرف در بزرگساالن مبتال مورد تأیید قرار گرفته است .مطالعات اندکی در کودکان و نوجوانان نیز
تأثیر و ایمنی آن را اثبات کردهاند (دولد ،آیگنر و کاسپر  ،201۷مورای و همکاران .)2019
نظریۀ دیگر در تبیین این اختالل ،نظریۀ رفتاری است که عنوان میکند که فکرهای وسواسی محرکهای شرطی بوده که طی آن یک
محرک نسبتاً خنثی از طریق فرآیند شرطی شدن پاسخگر و با جفت شدن با رخدادهایی که طبیعتاً مضر و اضطراب برانگیز هستند؛ با
ترس و اضطراب پیوستگی پیدا میکند .بهاینترتیب افکار و اشیای سابقاً خنثی به محرکهای شرطی قادر به برانگیختن اضطراب و
ناراحتی تبدیل میگردند و عمل وسواسی بهگونهای متفاوت درمیآید .شخص درمییابد که عمل خاصی موجب کاهش اضطراب وابسته
به یک فکر وسواسی میگردد .بهتدریج این عمل به علت مفید بودن و کاهش یک سائق دردناک ثانوی (اضطراب) بهصورت یک الگوی
رفتاری آموختهشدۀ ثابت درمیآید (کرینگ ،جانسون .)2018
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد که به نوعی میتوان آن را تکاملیافتۀ درمانهای شناختی ،رفتاری قلمداد نمود (هیز و همکاران
 .)2014این درمانها روی پذیرش باورها در مقابل چالش کردن با آنها ذهنآگاهی ،گسلش شناختی یا توصیف افکار و احساسات
بدون معنا دادن به آنها ،زندگی مبتنی بر ارزشها و معنویت شخصی تمرکز دارند .همچنین ،تمرکز اصلی این درمانها بیشتر روی
تحمل نشانه تا کاهش آن و نیز شیوههای انعطافپذیرتر و سازگارانهتر پاسخدهی به محرک نامطبوع درونی است (هیز  .)2004این
درمان ،یک شکل از درمان شناختی رفتاری مبتنی بر زمینهگرایی عملکردی است و ریشه در نظریه جدیدی در مورد زبان و شناخت
دارد که نظریه چهارچوب ارتباطهای ذهنی نامیده میشود .در این درمان ،فرض بر این است که افراد بسیاری از احساسات ،هیجانات
یا افکار درونیشان را آزارنده میدانند و پیوسته سعی دارند این تجارب درونی را تغییر داده یا از آنها رهایی یابند .این تالشها برای
کنترل بیتأثیر بوده و بهطور متناقض منجر به تشدید احساسات ،هیجانات و افکاری میشود که فرد در ابتدا سعی داشت از آنها اجتناب
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کند (هیز و همکاران  .))1(2004این درمان شش فرآیند مرکزی دارد که منجر به انعطافپذیری روانشناختی میشوند .این شش فرآیند
که در عبارتاند از پذیرش در مقابل اجتناب ،گسلش در مقابل آمیختگی شناختی ،خود بهعنوان زمینه در مقابل خود مفهومسازی شده،
ارتباط با زمان حال در مقابل غلبه گذشته و آینده مفهومسازی شده ،تصریح ارزشها در مقابل عدم صراحت ارزشها؛ و ارتباط با آنها
و تعهد در مقابل منفعل بودن (هیز  .)2004در مفهومسازی که این درمان از اختالل وسواس فکری و عملی دارد ،فرآیندهای هدف
عبارتاند از اجتناب تجربهای ،آمیختگی شناختی ،دلبستگی به خود مفهومسازیشده ،فقدان ارتباط با زمان حال ،ارزشهای نامشخص
و فقدان مشارکت در فعالیت ارزشمند .این فرآیندها همگی منجر به انعطافناپذیری روانشناختی میشوند .هدف این درمان ،این است
که بهجای اینها ،فرآیندهای پذیرش ،گسلش ،خود بهعنوان زمینه ،ارتباط با زمان حال ،تصریح ارزشها و مشارکت در فعالیت ارزشمند
که همه آنها انعطافپذیری روانشناختی را حمایت میکنند ،تقویت نماید .در حقیقت زمانی که فرد شدیداً در چرخه اجتناب تجربهای،
آمیختگی شناختی گیر کند ،دچار انعطافناپذیری روانشناختی شده است .در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به دنبال آناند که به افراد
بیاموزند چگونه دست از بازداری فکر بردارند ،چگونه از افکار مزاحم بگسلند و باعث میشوند فرد هیجانات نامطبوع را بیشتر تحمل
کند (هیز ،ویلسون ،گیفورد ،فولت و استروسال .)1996
مرور پژوهشها حاکی از آن است که درمانهای شناختی رفتاری ،در درمان اختالالت وسواسیجبری به بوتۀ آزمایش گذاشتهشدهاند
(مککی و همکاران  .)2015در مطالعهای دیگر که در حوزۀ سنجش اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختالالت طیف وسواس
و اضطراب بود نشان داده شد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد گزینهای مناسب برای درمان طیف اختالالت وسواسیجبری و اضطرابی
هست؛ همچنین آنکه این درمان بهاندازۀ درمان شناختی ،رفتاری مؤثر هست (بلوت ،هومان ،موریسون ،لوین ،توهیگ  .)2014همچنین
در مطالعهای فراتحلیل در حوزۀ کارآمدی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،برای مشکالت مرتبط بالینی و مسائل سالمت فیزیکی حاکی
از اثرمندی این درمان در درمان اختالالت اضطرابی ،افسردگی ،مشکالت روانیـتنی و اعتیاد است (تجک و همکاران  .)2015پژوهشی
دیگر نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بهطور موفقیتآمیزی میتواند ،اختالل وسواسیجبری را درمان نماید؛ همچنین همین
مطالعه نشان داد که عامل کلیدی در درمان اختالل وسواسیجبری ،توسط درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،باال بردن انعطافپذیری
شناختی میباشد (توهیگ ،ویالرداگا ،لوین و هیز  .)2015در همین راستا ایزدی و عابدی ،در یک طرح تک موردی که بر روی  3بیمار
مبتال به اختالل وسواسی -جبری انجام گردید؛ نشان دادند که رویکرد درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد میتواند در کاهش عالئم اختالل
وسواسیجبری در مبتالیان مؤثر واقع گردد (ایزدی و عابدی .)2013
در مورد درمان اختالل وسواسیجبری بهوسیلۀ دارو باید بیان داشت که مؤثرترین داروهای شناختهشده برای این اختالل ،داروهای
بازجذب سروتونین هستند که اصول تأثیر این داروها موجب ابداع نظریۀ سروتونینی گشته است (مککراکن و هانا  .)2005در مورد
داروی کلومیپیرامین  clomipramineباید بیان داشت که این دارو از داروهای ضدافسردگی سه حلقهای است که مهارکنندۀ قوی بازجذب
سروتونین میباشد (مککراکن و هانا  .)2005بررسیهای انجامشده نشان داده است که درمان با کلومیپیرامین طی هشت هفته باعث
کاهش قابلمالحظه  TSHو  T3و کاهش نمرۀ مقیاس وسواسیجبری یل براوون  Yale-brownمیگردد (مککراکن و هانا .)2005
بهعالوه آنکه درمان با کلومیپیرامین در کودکان مبتال به اختالل وسواسیجبری موجب کاهش چهلوچهار درصدی نشانهها شد (روحانی
و همکاران  .)2018نباید ازنظر دور داشت که طبق مطالعات صورت گرفته ،استفاده از درمانهای دارویی مختلف در این اختالل با میزان
عود باالیی همراه بوده است و ده تا بیست درصد بیماران از پذیرش درمان دارویی خودداری کرده و حتی مصرف دارو را به دلیل
عوارض جانبی آن قطع کردند (علیلو ،محمد و بیان زاده .)2004
بنابراین الزم است که مشخص گردد درمان برتر برای درمان این اختالل کدامیک از رویکردهای درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و
یا درمان دارویی به وسیلۀ کلومیپیرامین است .این پژوهش با هدف مقایسۀ تأثیر دو درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان دارویی در
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بزرگساالن مبتال به اختالل وسواسیجبری طرحریزی شد .قابل ذکر است که گروه کنترل ابتدا در لیست انتظار قرار گرفتند و سپس از
روش درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد برای درمان آنان استفاده شد.
درواقع ضرورت انجام این پژوهش را در چند عامل باید مطرح نمود؛ اوالً درگیری زیستی ،اجتماعی ،روانی و معنوی که این اختالل
برای مبتالیانش ایجاد کرده و نرخ باالی ابتال به این اختالل در جامعۀ ایران ،لزوم انجام پژوهش اینچنینی را فراهم میآورد .ثانیاً عدم
وجود پژوهشی که همزمانی دو درمان مطرحشده در این پژوهش را که هر دو ادعای درمان اختالل وسواسیجبری را دارند ،بسنجند.
به عبارتی میتوان یکی دیگر از ارکان لزوم انجام این پژوهش را در این موضوع یافت که نهایتاً فرد مبتال به این اختالل برای رهایی از
آالم خویش به کدام روش میتواند رجوع کند ،میتاند درمان بهتری را داشته باشد .در حقیقت اصل امساکگری در علوم ،بر انجام این
پژوهش صحه میگذارد.الزم به ذکر هست که بیان گردد بدیع بودن پژوهش به جهت اجرای توامان دو روش عمده درمان در کشور
ایران و شهرستان شیراز بر روی افراد مبتال به اختالل وسواسی-جبری هست.

روش بررسی
طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با پیشآزمون و پسآزمون و گروه کنترل بود بدینصورت که از دو گروه آزمایش و یک
گروه کنترل استفاده گردید .جامعۀ آماری شامل کلیه بیماران مراجعهکننده به ده مرکز از مراکز درمانی شهر شیراز در تابستان  139۷بود؛
که توسط روانپزشک تشخیص اختالل وسواسیجبری را دریافت کرده بودند .نمونه ،شامل  45نفر از افراد جامعه بودند که به روش
نمونهگیری دردسترس انتخاب شده و به روش تصادفی نیز در یکی از گروههای درمانی گماشته شدند .در مدت چهار هفته این تعداد
افراد برای اجرای پژوهش جمع شدند و هیچگونه سابقۀ درمانی نه به روش دارویی و نه به روش روانشناختی  -به جهت کنترل اثرات
مداخلهای درمانهای قبلی ـ نیز نداشتند .هر گروه شامل  15نفر بود و گروهها عبارت بودند از :گروهدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد،
دارودرمانی و گروه کنترل .قابلذکر است که گروه کنترل ابتدا در لیست انتظار قرار گرفتند و سپس از روش درمانی مبتنی بر پذیرش و
تعهد برای درمان آنان استفاده شد.

مالکهای ورود به پژوهش
-

دارا بودن مالکهای تشخیصی اختالل وسواس طبق

-

دریافت تشخیص اختالل از روانپزشک مبنی بر دارا بودن این اختالل

-

تکمیل مقیاس وسواسیجبری ییل براون و کسب حداقل نمره  16در این پرسشنامه طبق دستورالعمل پرسشنامه

-

عدم بهرهمندی همزمان از یک نوع درمان دیگر

-

عدم بهرهمندی از درمانی دیگر در تاریخچه درمانی بیماران به جهت کنترل اثرات مداخلهای و اثرات یادگیری ناشی از

DSM 5

درمانهای قبلی
-

عدم ابتال به اختاللی دیگر بهصورت همزمان

-

دارا بودن سن بین  20تا  50سال

-

تکمیل فرم رضایت آگاهانه

ابزارهای پژوهش
مقیاس وسواسیجبری یل براون  :Y-BOCSیکی از ابزارهای سنجش اختالل وسواس بوده و بدون توجه به انواع وسواسها یا اجبارها،
شدت آنها را اندازهگیری میکند .این مقیاس را واینی گودمن و همکاران  Goodman WK and Colleaguesدر سال  1986ساختند
(گودمن و همکاران  .)1991این مقیاس ده ماده دارد که پنج ماده نخست آن متمرکز بر وسواسهای فکری و پنج ماده بعدی آن متمرکز
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بر اجبارهای عملی است .باالترین نمره در این مقیاس  40میباشد و هر ماده بین  0تا  4نمره میگیرد .نقطۀ برش آن  16و باالتر است
( .)23بیماران مبتال به وسواس متوسط حدوداً نمره  25و باالتر میگیرند و بیماران وسواسی شدید نمرۀ  30و باالتر میگیرند و بیماران
شدید وسواسی نمرۀ  35و باالتر را کسب میکنند .پایایی بین درجهبندی کنندگان  0/98ـ  0/۷2گزارش گردیده است( .ساجاتویک و
رامیرز  .)2012در مطالعهای دیگر برای پایایی بین نمرهگذاران ضریب همبستگی از  0/80تا  0/99گزارش داده شده و برای ثبات درونی
ضریب آلفای کرونباخ  0/69تا  0/91گزارش داده شده است (گودمن و همکاران  .)1991در مطالعات صورت گرفته بر روی جمعیت
ایرانی پژوهشگران گزارش دادند که روایی همگرایی این پرسشنامه با پرسشنامه وسواسیجبری مدزلی  0/۷8به دست آمد (میکایلی
بارزیلی ،احدی و حسن آبادی  .)2002همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای این کل پرسشنامه  0/91و برای قسمت وسواس فکری
 0/90و برای قسمت وسواس عملی  0/89گزارش گردید (میکایلی بارزیلی ،احدی و حسن آبادی .)2002

روش اجرای پژوهش
جهت اجرای استاندارد آزمونها و همچنین اجرای صحیح مداخلههای نامبرده ،اتاقی ساکت و آرام از اتاقهایی در مرکز مشاوره
انتخاب گردید بهعبارتیدیگر ،شرایط مکانی کامالً یکسان برای همۀ گروههای درمانی انتخاب گردید .شایانذکر است که ساختار جلسات
گروهدرمانی نیز مطابق با اهداف پژوهش بوده و شامل مرور تکالیف آموزش درمان و تکالیف برای جلسۀ بعد بود .جلسات بهصورت
هفتگی به مدت  90دقیقه توسط تیم حاضر که متخصص در زمینۀ درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد نیز بودند برگزار شد .الزم به یادآوری
هست که طی یک جلسه با کل آزمودنیها ،در مورد اهداف پژوهش صحبت شد و از محرمانه ماندن اطالعات ،سخن به میان آمد؛
همچنین در این جلسه کل آزمودنیها اقدام به تکمیل پرسشنامه یل بروان بهعنوان پیشآزمون در این مطالعه کردند .همچنین بعد از
اجرای مداخله بر روی شرکتکنندگان ،یکبار دیگر با پرسشنامه مذکور سنجیده شدند (پسآزمون) و در نهایت یک ماه پسازآن برای
بار سوم آزموده شدند تا پایایی اثرات هرکدام از انواع درمان در درازمدت سنجیده گردد (پیگیری) .الزم به یادآوری هست که گروه
کنترل بعد از اتمام پژوهش به مدت  8جلسه از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بهرهمند گردید.

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
این پروتکل درمانی برگرفته وکیلی و قرایی ( )2014و اسمیت و همکاران  )201۷( Smith and colleaguesمیباشد.
جدول  :1تعداد و شرح جلسات درمان بر اساس پذیرش و تعهد
شرح جلسه

جلسه

آشنایی با مدل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،ایجاد رابطۀ درمانی :استعارۀ دو کوه ،آموزش در مورد اختالل وسواسیجبری و
اول و

فکر وسواسی ،بررسی افکار و میزان پریشانی ،چگونگی رسوخ وسواس در زندگی روزمره و بدل شدن آن به یک مسئله در

دوم

زندگی ،بحث در مورد پاسخ اضطرابی سازگارانه و پاسخهای مختل ،بحث در مورد اینکه اضطراب بهخودیخود مسئلهساز نیست؛
بلکه بیمیلی به اضطراب مسئلهساز هست .بحث در مورد راهبردهای کنترل و اجتناب از اضطراب.
بررسی راهبردهای کنترل خاصی که فرد تاکنون استفاده کرده است .بررسی هزینهها و خساراتی که این راهبردها در زندگی فرد

سوم

داشتهاند .بررسی فواید این راهبردهای کنترل ،معرفی راهبردهای کنترل بهعنوان مسئله ،استعاره تغذیه ببر وسواس ،استعاره شخص
در چاه ،آموزش مراجع در خصوص اینکه چگونه با استفاده از تمرینات ذهنآگاهی یاد بگیرد که بهجای واکنش به اضطراب آن
را مشاهده کند.

چهارم
و پنجم

پذیرش و زندگی طبق ارزشها جایگزین مدیریت کردن وسواس ،تمرکز بر کنترل بهعنوان راهبردی بیفایده در برخورد با اضطراب
استعاره طنابکشی با هیوال کنترل دنیای بیرونی در مقابل دنیای درونی آموزش پذیرش وسواس با ذهنآگاهی استعاره پلی گراف
بررسی ارزشها اهداف در برابر ارزشها.
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حرکت به سمت یک زندگی ارزشمند با یک خودپذیرا و مشاهدهگر :انواع خود ،خود بهعنوان زمینه در مقابل خود بهعنوان محتوا:
ششم

استعاره صفحه شطرنج خود مشاهدهگر .ایجاد الگوهای منعطف رفتار از طریق مواجهه ارزش محور :تمایل بهجای اجتناب استعاره
مسافران در اتوبوس مواجهه سنتی چگونه عمل میکند؟ زمینه و هدف مواجهه

در ACT

به بیمار کمک شد چگونه در پاسخ به فکر وسواسی و اضطراب ،خزانه رفتاریاش را توسعه دهد و الگوهای منعطفتر پاسخدهی
هفتم و

به وسواس را ایجاد نماید .از طریق ذهنآگاهی ،ارزشها و تعهد (مشارکت در فعالیتهای ارزشمحور) ،بیمار آموخت که چگونه

هشتم

با نگهداشتن خود در زمان حال ،افکار و هیجانات نامطبوع را بپذیرد و بهطور عینی توصیف کند .بیمار از طریق فعالیتهای
انتخابشده ،تکنیکهای  ACTرا تمرین کرده و چگونگی برخورد با موانع در یک زندگی ارزشمند را

مرور کرد.

کلومیپیرامین در دارودرمانی
این گروه به مدت هشت هفته ،نیز تحت نظر روانپزشک به مصرف دارو اقدام کردند .الزم به یادآوری هست که گروه کنترل بعد
از اتمام پژوهش به مدت  8جلسه از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بهرهمند گردیدند .عوارض جانبی برای مصرفکنندگان کلومیپیرامین
گزارش نشد.

نتایج
ترکیب جنسی شرکتکنندگان ،شامل  31نفر زن ( )٪68/8و تعداد  14نفر مرد ( )٪31/2بود .تعداد  14نفر از آزمودنیها متأهل ()٪31/1
و  21نفر مجرد ( )٪46/6و تعداد  )٪22/3( 10نفر نیز مطلقه بودند .در حوزۀ تحصیالت نیز 9 ،نفر دیپلم ( )٪20و  20نفر لیسانس
( )٪44/5و تعداد  16نفر تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر از کارشناسی ارشد ( )٪35/5را دارا بودند.
در جدول  ،2به شاخصهای توصیفی (میانگین ،انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی) هر دو گروه درمانی و گروه کنترل در متغیر
اختالل وسواسیجبریِ پرسشنامۀ یل براون اشاره شده است.
جدول  :2شاخصهای توصیفی گروهها در پرسشنامۀ وسواسیجبری یل براوون
گروه

انحرافمعیار

میانگین

پیشآزمون پسآزمون پیگیری پیشآزمون پسآزمون پیگیری
ACT

2۷/25

15/46

15/08

2/65

3/41

2/29

دارودرمانی

2۷/۷5

15/64

21/81

3/46

2/91

4/32

گروه کنترل

25/36

25/92

24/1۷

4/62

3/08

4/02

گروه

کشیدگی

چولگی

پیشآزمون پسآزمون پیگیری پیشآزمون پسآزمون پیگیری
ACT

0/094

0/241

-/192

0/4۷8

0/۷65

-/824

دارودرمانی

0/128

0/639

0/۷45

-/219

0/۷12

0/6۷3

گروه کنترل

0/948

1/19

1/05

-/390

0/618

0/953

الزم به ذکر است که قبل از اجرای آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر ،پیشفرضهای استفاده از تحلیل واریانس اندازهگیری
مکرر ،بررسی گردید؛ پیشفرض وجود ارتباط خطی بین متغیر تصادفی کمکی (پیشآزمون) و متغیر وابسته (پسآزمون) و نیز وجود
همگنی رگرسیون نوعی رابطۀ خطی میان آنها (گروه آزمایش و کنترل) وجود داشت؛ و شیبخط رگرسیونِ تقریباً موازی را نشان داد.
بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش ،میانگین گروهها در مراحل پیشآزمون و پسآزمون و پسآزمون و پیگیری با استفاده از آزمون
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پژوهشهای میانرشتهای زنان

مانکوا ـ تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر چندمتغیره یکراهه ـ توسط نرمافزار  SPSSنسخۀ  ،21با یکدیگر مقایسه شد که نتایج آن در
جداول ( )2و ( )5آورده شده است .همانطوری که در جدول شمارهی ( )3میتوان مشاهده نمود تفاوتهای مردان با زنان در هیچ
گروهی معنادار نشد.
جدول  :3تحلیل واریانس زنان و مردان در گروه های مختلف
مجموع

گروههای درمانی

Df

مجذورات
مردان -

F

میانگین
مجذورات

سطح
معناداری

ACT

1254/۷۷

2

62۷/38

19/01

0/069

مردان  -دارو

1222/9۷

2

611/48

1۷/۷5

0/001

ACT

1321/۷2

2

660/86

19/53

0/0۷2

1236/06

2

618/03

18/09

/0001

زنان-

زنان  -دارو

جدول  :4آزمون لون برای بررسی گروهها
متغیر

F

Df 1

Df 2

P

ACT

0/019

2

65

0/98

دارودرمانی

0/۷92

2

65

0/45

کنترل

1/18

2

65

0/31

جدول  :5آزمون توکی برای مقایسۀ تفاوت معنیداری میانگینها
گروههای مورد مقایسه

تفاوت میانگینها

خطای
استاندارد

سطح معناداری

وسواس (پیشآزمون تا پسآزمون)
پیش آزمون×پس آزمون

-5/38

2/24

0/51

پیش آزمون×پیگیری

-10/35

2/6۷

0/01

پس آزمون ×پیگیری

-14/۷5

2/11

0/005

وسواس (پیشآزمون تا پیگیری)
پیش آزمون×پس آزمون

-3/22

2/24

0/6

پیش آزمون×پیگیری

-11/29

3/12

0/012

پس آزمون ×پیگیری

-10/62

3/35

0/812

طبق مندرجات جدول  ،5نشان میدهد که تمام گروههای درمانی در میزان تغییر میانگین نمرۀ اختالل وسواس ،در مراحل پیشآزمون
و پسآزمون با توجه به مقدار  Fو ضرایب معناداری ( ،)p<.01تفاوت معناداری دارند و از طرفی باز هم در تمامی گروههای درمانی،
تفاوت معنادار میباشد ()p<.01؛ نتایج بهدستآمده از آزمون توکی حاکی از آن است که در پیگیری ،دارودرمانی نمیتواند درمانی با
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نتایج ماندگار تلقی گردد؛ اما درمان  ACTتفاوتی معنادار در درمان پیگیری وجود ندارد؛ بنابراین باید گفت که بهترین درمان پیشنهادی
بهصورت کلی برای اختالل وسواسیجبری طبق پژوهش حاضر ،درمان  ACTاست.

یافتهها
هدف مطالعۀ حاضر ،بررسی اثربخشی دو روش درمانی دارودرمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در درمان اختالل وسواسیجبری
بوده است .بر اساس نتایج این پژوهش ،هم دارودرمانی و هم درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در پسآزمون میتواند مؤثر واقع گردد؛
اما الزم به ذکر هست که اثرمندی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،در درازمدت نیز پایا بوده و میتواند اثربخش باشد؛ اما دارودرمانی
اثربخشی خودش را در پیگیری حفظ نکرد.
نتیجۀ این پژوهش با پژوهشهای قبلی مبنی بر کارایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی درمان اختالل وسواسیجبری در یک
راستا هست (هیز ،ویلسون ،گیفورد ،فولت و استروسال  .)1996همچنین در مقالهای ،نشان داده شد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
میتواند روش درمانی مؤثر برای درمان بیماران مبتال به اختالل وسواسیجبریای باشد که مقاوم نسبت به درمان هستند .ایزدی و عابدی
( )2013نشان دادند که هدف درمان در رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد باال بردن انعطافپذیری روانشناختی هست .در همین راستا
باید افزود که توهیگ ،ویالرداج ،لوین و هیز (توهیگ ،ویالرداگا ،لوین و هیز  )2015نشان دادند که انعطافپذیری روانشناختی بیشتر
از هر عامل دیگری تغییرات در اختالل وسواسیجبری را پیشبینی میکند؛ یعنی به تعبیری ذهن آگاهانه برخورد کردن با افکار وسواسی
میتواند باعث کاهش عالئم اختالل وسواسیجبری بشود .همچنین در مطالعهای فراتحلیلی که در حوزۀ درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
برای طیف اختالالت اضطرابی و وسواسی بود؛ نتیجه حاصل شد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بهاندازۀ درمان شناختی -رفتاری
مؤثر واقع میگردد (بلوت ،هومان ،موریسون ،لوین ،توهیگ )2014؛ یعنی آنکه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد سبب تغییر شناخت شده
که آن شناخت بهنوبۀ خود باعث تغییرات مثبت در افراد مبتال به اختالل وسواسیجبری میگردد .باید افزود که در اصل درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد به علت یادگیریای که ایجاد میکند سبب تغییر مدارهای مغزی بهشیوهای شده که فرد مبتال به لحاظ شناختی و درونی
کمتر میل به جدی انگاشتن افکار را دارد (هیز .)2004
همچنین در راستای مطالعات قبلی ،یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد میتواند فرد را هم در پس
آزمون و هم در پیگیری بهبودی ببخشد و از عالئم اختالل وسواسیجبری بکاهد (وکیلی و قرایی  ،2014بلوت ،هومان ،موریسون ،لوین،
توهیگ  .)2014به عالوه در پژوهشی دیگر (لندی ،اشنایدر و ارک  )2015نشان دادند که این درمان اوالً بر اختالل وسواس مؤثر است
و در ثانی آنکه از تأثیری بهاندازۀ درمان شناختیرفتاری برخوردار است.
برای تبیین عملکرد بهتر رویکرد درمانی  ACTباید عنوان کرد که این رویکرد درمانی به سبب تأکید زیادی که بر ذهنآگاهی داشته
سبب باال بردن تابآوری (باجاج و پنده  ،)2015تحمل عواطف منفی مهارگری و معنویت (بازارکو ،کیت ،آزوکار و کریتزر  )2013شده
و باعث میشود که در طوالنیمدت اثراتی ماندگارتر را برای درمان اختالل وسواسیجبری ایفا نماید .همچنین ،میتوان چنین بیان کرد
که بیمار وسواسی نیاز به کمکی برای پذیرش افکار آنگونه که هست دارد نه تغییر و نه درگیر شدن با چگونگی و چیستی آن؛ و هر آن
چیزی که به کمک درمانگر برای آگاهی بخشیدن به درمانجو برای پذیرش همهجانبهتر آن فکر و آن چیزی که نمیتواند آن را تغییر
دهد؛ بیاید میتواند بهعنوان تکنیکی مطلوب در این رویکرد درمانی تلقی گردد .ذهنآگاهی با افزایش سطوح عواطف مثبت ،باعث
تقویت عزتنفس و پذیرش موفق تجربههای منفی میگردد .بهعبارتدیگر کاهش پذیرش افکار و اتفاقات زندگی در فرد با نوعی
احساس فشار روانی و حتی اضطراب و افسردگی همراه هست (وکیلی و قرایی  .)2014به بیانی دیگر ،اینکه در مداخلههای ،ACT
افکار فقط در سطح یک فکر و گذرا دیده میشوند و به آنها ،عمل نمیشود .در یککالم ،افراد زندانی ذهن و افکار خویش نمیشوند.
بازبینی هویت افکار وسواسگونه و دیدن آنها فقط بهعنوان یک فکر و نه بیشتر ،باعث رهایی از اضطرابی میشود که گاهی مشکلساز
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هست .در تبیین این مسئله میتوان اشاره کرد که جدی نگرفتن فکر ،از ارزیابی و پردازشهای بعدی در سطوح باالتر و فراخوانی حاالت
شناختی و هیجانی را برای فرد به همراه نداشته و همین باعث عدم تجربۀ حالت اضطرابگونۀ وسواسی در فرد میگردد .همچنین
کاهش افکار مخرب و جدی نگرفتن افکار به ارتقای عملکردی فرد کمک میکند به بیانی دیگر درمان  ACTسبب ارزیابی واقعبینانهتر
فرد از شرایطش گردد و درنتیجۀ همین تغییر ارزیابی و اهمیت زیادی ندادن به افکار خودآیند و قضاوتگر هست که یاری گر فرد
میگردد و عملکرد وی را بهبود بخشیده و باعث اقدامهای پخته و متعهدانه و بر پایۀ ارزشهای فرد میگردد؛ یعنی اینکه بهتدریج
تغییری بنیادین در شناخت وی حاصل میگردد ازآنجاکه در این فرایند ،در ادراکات و در نگرش و عقاید ،دگرگونی اتفاق میافتد و این
تغییرات شامل تغییراتی در آگاهی معنوی فرد میباشد (کارمودی ،رید ،کریستلر و مریام  )2008این تغییرات سبب ایجاد الگویی سازنده
میشود که یکی از حفاظتکنندهترین عوامل در برابر وسواسها بوده و زمینهساز سالمت روان فرد نیز هست؛ یعنی آنکه وسواس افراد
به این دلیل کاهش یافته است که جزء شناختی وسواس را به کمک بازبینی هویت افکار و دیدن آنها فقط بهعنوان یک فکر و نه بیشتر
از آن ،خاموش کردهاند و با توجه اینکه مؤلفه شناختی وسواس در پدیدآیی و پایداری حالت وسواسی ،یک علت است (هیز و همکاران
)2006؛ پس حل مؤلفۀ شناختی اضطراب ،تأثیری شگرف بر عدم پدیدآیی حس اضطراب برای افراد را در پی خواهد داشت .از طرفی
هرچه ذهن ،آگاهانهتر فکر کند و با مسائل مواجهه گردد؛ قدرت بیشتری برای کنار آمدن با استرسهای زندگی را داشته و درنتیجه خود
فرد زندگی سالمتری را داشته که شرایط سالمت روان وی تأمین میگردد (کارمودی ،رید ،کریستلر و مریام .)2008
در تبیین این مسئله باید عنوان کرد که عملکرد بهتر رویکرد درمانی  ACTبه سبب تأکید زیادی که بر ذهنآگاهی داشته سبب باال
بردن تابآوری ،تحمل عواطف منفی ،مهارگری و معنویت شده و باعث میشود که در طوالنیمدت اثراتی ماناتر را برای درمان اختالل
وسواسیجبری ایفا نماید .به دیگر سخن ،در این رویکرد درمانی درمانگران با باال بردن سعهصدر و آگاهی و صبر سبب فرونشانی افکار
وسواسی شده و ازآنجاکه با این نوع افکار ،ذهنآگاهانه برخورد میشود؛ بنابراین ،این افکار مجالی برای ظهور نیافته و رفتهرفته کمرنگتر
میشوند و درمانجو این افکار را نهتنها جدی نمیگیرد بلکه فقط مشاهدهگر صرف این نوع افکار میشود .میتوان چنین بیان کرد که
بیمار وسواسی نیاز به کمکی برای پذیرش افکار آنگونه که هست دارد نه تغییر و نه درگیر شدن با چگونگی و چیستی آن؛ و هر آن
چیزی که به کمک درمانگر برای آگاهی بخشیدن به درمانجو برای پذیرش همهجانبهتر آن فکر و آن چیزی که نمیتواند آن را تغییر
دهد بیاید ،میتواند بهعنوان تکنیکی مطلوب در این رویکرد درمانی تلقی گردد.
باید اضافه نمود که اثرمندی دارودرمانی در مطالعه حاضر ،همچون پژوهشهای دیگر ،نشان از اثرمندی فلوکستین و کلومیپیرامین
داشت نتایج پژوهشها حاکی از آن است که کلومیپرامین دارای تأثیری برابر با مهارکنندههای اختصاصی بازجذب سروتونین میباشد،
اما عوارض جانبی و قطع مصرفِ به علت عوارض ،در گروه کلومیپرامین بیشتر بوده است (گریست و جفرسون .)1998
باید بیان داشت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و دارودرمانی در پسآزمون ،میتوانند مؤثر و پایا عمل کنند اما در پیگیری
دارودرمانی اثربخشی خودش را حفظ نکرد .بعالوه آنکه عوارض جانبی کلومیپیرامین ،سبب قطع مصرف نیز میتواند بشود (گریست
و جفرسون )1998؛ بنابراین استفاده از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد میتواند با اطمینان خاطر بیشتری مورد مصرف قرار بگیرد.
درنهایت باید اشاره به محدودیتهای این پژوهش داشت از قبیل کمبود ادبیات پژوهشی و در کنار آن مسئلۀ دستیابی به منابع معتبر،
یکی از محدودیتهای جدی در این زمینه بود .به علت استفاده از نمونۀ دردسترس بیماران ،تعمیم نتایج باید با احتیاط و با در نظر
گرفتن همۀ جوانب صورت بگیرد .مضافاً ،این پژوهش فقط بیماران مبتال به اختالل وسواسیجبری را در مراکز مشاوره در شهر شیراز
را مورد بررسی قرار داده است؛ لذا تعمیم آن به سایر بیماران در شهرهای دیگر باید با احتیاط انجام پذیرد .پیشنهاد میشود در پژوهشهای
آتی عوامل مداخلهگری همچون ،وضعیت اقتصادی ،تأهل ،جنسیت ،مورد بررسی قرار بگیرد و از سوی دیگر ،اثر پیشگیری درمان ACT

بر روی اختالل وسواسیجبری بررسی گردد که مشخص شود آیا این درمان میتواند نقش پیشگیریکننده نیز داشته باشد .همچنین
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پیشنهاد میگردد که پژوهشگران با انتخاب نمونههایی با حجم بیشتر و توجه همهجانبهتر به این اختالل؛ به انجام پژوهش پرداخته تا
.امکان مقایسۀ گروههای درمانی به وجه بهتری فراهم شود
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The comparison of the effectiveness of Acceptance and Commitment
Therapy and Clomipramine in treating patients with obsessivecompulsive disorders in men and women in the city of Shiraz
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Abstract
Introduction: The aim of this study was to compare the efficacy of ACT and Clomipramine was used to treat
OCD and to determine the most effective type of treatment in reducing the symptoms of patients with OCD.
Methods: This research was an applied and research project. It was a quasi-experimental study with pre-test,
post-test, follow-up, and control groups. The research population was obsessive-compulsive disorder referring
to counseling centers in the summer of 2018 and received a definitive diagnosis of obsessive-compulsive
disorder. Sampling was done by the access method. Participants were randomly assigned to 3 groups of 15.
Subjects were evaluated before and after the intervention by the Yale Brown questionnaire. To analyze the
statistical data, analysis of variance (repeated measure) was used by SPSS software version 21.
Findings: The findings of this study showed that both types of treatment in the short-term affects the
improvement of symptoms of OCD (P<0/01), but in follow-up, ACT treatments maintained their therapeutic
effect. Moreover, there was no significant difference between men and women statistically in this study.
Conclusion: The findings of this study indicate a more lasting effect of treatment based on acceptance and
commitment, and this seems to be important due to the combination of Eastern techniques and Western
psychology that makes treatment more effective for Iranian patients.
Keywords: Obsessive-compulsive disorder, Adoption-Based Treatment, Clomipramine
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چكيده
اشتغال زنان ،همیشه از ابعاد گوناگون مورد بحث بوده است .ایجاد پاردوکس در زمینه اشتغال زنان ،اندیشهوران حوزههای اقتصادی ،اجتماعی ،اخالقی و
دینی را با پرسشهایی روبه رو کرده است  .خط استدالل این مقاله این است که ببینیم رویکرد اسالم نسبت به اشتغال زنان چیست؟ موانع و چالشهای
فراروی مسأله اشتغال زنان دریک جامعه اسالمی کدام است؟ این پژوهش تالش نموده به روش اسنادی و از نوع مطالعه اکتشافی ،با مرور سیستماتیک
مطالعات انجام شده دراین زمینه و مالحظات نظری برگرفته شده از دیدگاه اسالم ،به تحلیل وضعیت اقتصادی و معیشتی زنان با تأکید بر انطباق آن بر
آموزههای اصیل دینی درکشور اسالمی ایران بپردازد که هدف اصلی آن را شکل میدهد .یافتهها نشان داد دین اسالم با اینکه اصل استقالل اقتصادی را
برای زنان قائل شده ،یعنی زنان هم مالک کار و تولید خود بوده و هم هیچگونه مسئولیتی در برابر اقتصاد خانواده ندارند ،اما درشرایط واگذاری کار به
زنان در اسالم ،مصلحت جامعه ،خانواده و شرایط و مسائل فردی را هم مدنظر داشته ،که این محدودیتهایی را برای کار زنان بوجود میآورد .شواهد
جمعیت شناختی نشان میدهد میزان مشارکت اقتصادی زنان از 12/93درصد در سرشماری 1355به 16درصد درسرشماری  1395افزایش یافته که مبین
تغییر و تکامل مشارکت زنان دراقتصاد اسالمی ،تغییر هویت فردی و اجتماعی آنان است .افزایش تعداد فارغ التحصیالن زن در دورههای آموزش عالی،
افزایش اشتغال زنان در بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش میزان فعالیت زنان در بخشهای مدیریتی نسبت به دهههای گذشته حکایت از رشد قابل
توجهی دارد .با این وجود ،عدم فرصت و امکانات برابر با مردان دریافتن شغل ،سطح دستمزد پایینتر نسبت به مردان و میزان بیکاری زنان بهویژه در
سطوح آموزش عالی ،وجود برخی محدودیتهای اجتماعی و فرهنگی برای اشتغال زنان ،طرز تلقی و نگرش نادرست جامعه نسبت به شایستگی زنان در
مشاغل مختلف ،گسترش نابرابری جنسیتی در دسترسی به منابع و به دنبال آن افزایش آسیبها به لحاظ عدم آمادگی و پذیرش جامعه از بعد امنیت
اجتماعی برای زنان در عرصه فعالیت اقتصادی ،از مهمترین دغدغهها و چالشهای اساسی اشتغال زنان در کشور اسالمی ایران است.
واژههای كليدی :دین اسالم ،اشتغال زنان ،فرصتها و الزامات سیاستی

 .1این مقاله برگرفته شده از بخشی از طرح تدوین کارنامه زنان پس از پیروزی انقالب اسالمی است که توسط نویسنده مقاله به عنوان مدیر بخش
اقتصادی طرح با حمایت مرکز امور زنان و خانواده در سال  89انجام شده بود.
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طرح مسئله
یکی از عوامل تعیین کننده توسعه هر کشور ،منابع انسانی آن است .منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملتها را تشکیل میدهند .از این
جهت ،بهرهبرداری کامل از منابع انسانی هر کشور باید بهعنوان یکی از هدفهای راهبردی توسعه در نظر گرفته شود .زنان حدود
نیمی از جمعیت کشور و بخش مهمی از جمعیت فعال اقتصادی هستند که میتوانند سهم به سزائی در توسعه اقتصادی و اجتماعی
کشور ایفاءکنند.کم یا زیاد ،کوچک یا بزرگ بودن سهم زنان در بازار کارکشور نیز در عرضه نیروی انسانی نقش مهمی دارد .شرکت
زنان در فعالیتهای اقتصادی از آغاز پیدایش بشر واقعیتی انکارناپذیر بوده و از زمانهای گذشته ،زنان سهم عمدهای در تولید ملی
داشتهاند.
اشتغال زنان ،همیشه از ابعاد گوناگون مورد بحث بوده است .درعرصة اقتصادی ،عدم فرصت و امکانات برابر با مردان در یافتن شغل،
سطح دستمزد پایینتر نسبت به مردان و میزان بیکاری زنان به ویژه درسطوح آموزش عالی و به دنبال آن افزایش آسیبها به لحاظ
عدم آمادگی و پذیرش جامعه از بعد امنیت اجتماعی برای زنان از مهمترین دغدغهها و چالشهای اساسی اشتغال زنان در یک جامعه
اسالمی بوده و تاکنون نیز تداوم داشته است.
ازدید اسالم ،ارزشهای اصیل دینی ،بخش عمدة وظیفة حفظ ارکان خانواده و تربیت فرزندان را برعهدة زنان قرار داده است
(العبدالخانی و بحرینی .)1394 ،از دید جنسیتی ،شرایط جسمی ،وضعیت دوران بارداری ،وضع حمل و دوران پس از آن و نیز ایام
خاص شیردهی به فرزند و اموری مانند آن ،الزامهای خاصی را به دنبال دارد که همیشه اشتغال زنان درخارج از خانه با حفظ ارزش-
های اخالقی ،اجتماعی ،حفظ ارکان خانواده ،انجام وظیفه مادری و همسری سازگار نیست (سلیمانی .)1390 ،به همین جهت برخی بر
این باور هستند که اشتغال زنان درخارج از خانه ،جامعه را با مشکلهای عدیدهای روبهرو کرده است (ساروخانی .)1370 ،از سوی
دیگر ،شناخت زمینههای تاریخی تحوالت ساختار جمعیتی کشور از دهه  60تا کنون و افزایش میزان مشارکت اقتصادی زنان در چهل
سال اخیر از  12/93درصد در سال  1355به  16درصد در سال  ،1395که منجر به افزایش عرضه نیروی کار زنان در کشور شده ،نقش
زنان را در فرصت جمعیتی کشور برجسته نموده است .به دنبال آن ،ما افزایش تعداد فارغالتحصیالن زن دردورههای آموزش عالی،
افزایش اشتغال زنان در بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش میزان فعالیت زنان در بخشهای مدیریتی نسبت به دهههای گذشته را
شاهد هستیم (میرزایی و مطیع حق شناس .)1397،مطالعات انجام شده در سطح ملی نیز نشان می دهند که توسعه اقتصادی،
اجتماعی،گسترش آموزش ،شهرنشینی و بهطور کلی تحوالتی که درجوامع امروزی واقع شده ،منجر به دگرگونی کار زنان و نقش آنان
درجامعه گردیده است (کاظمیپور .)1385 ،این تحوالت بهعنوان عوامل پیشران و نقاط قوت مشارکت اقتصادی زنان در کشور مطرح
شدهاند .ایجاد پاردوکس در این زمینه ،اندیشهوران حوزههای اقتصادی ،اجتماعی ،اخالقی و دینی را با پرسشهایی روبه رو کرده
است .برای پاسخ به این تناقض ،این مقاله تالش کرده از آراء امام راحل در این زمینه استفاده کند.
خط استدالل این مقاله این است که ببینیم رویکرد اسالم نسبت به اشتغال زنان چیست؟ موانع و چالشهای فراروی مسأله اشتغال
زنان دریک جامعه اسالمی کدام است؟ لذا بررسی ابعاد علمی این مسئله و چالشهای فراروی آن ،هم از حیث علمی و هم از لحاظ
سیاستی حائز اهمیت است .این پژوهش تالش نموده تا با مرور سیستماتیک مطالعات انجام شده در این زمینه و مالحظات نظری
برگرفته شده از دیدگاه اسالم ،به تحلیل وضعیت اقتصادی و معیشتی زنان در عرصه اجتماع با تأکید بر انطباق آن بر آموزههای اصیل
دینی بپردازد که هدف اصلی آن را مشخص میکند .آنچه این مطالعه را ازسایر تحقیقات متمایز میکند تأکید بر تحلیل نقاط قوت،
ضعف ،فرصت ها و تهدیدهای اشتغال زنان درکشور است.
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پژوهشهای میانرشتهای زنان

مالحظات روششناسی پژوهش
روش تحقیق این مطالعه اسنادی و از نوع متوالی اکتشافی بوده و از تکنیک مرور سیستماتیک استفاده شده است .در بخش روش ،با
در نظر گرفتن چند معیار اساسی و طی چند مرحله ،بیش از 50مطالعه از مناسبترین و جامعترین تحقیقاتی که به روشنی مسئله
اشتغال زنان از دیدگاه اسالم را مورد بررسی قرار دادهاند ،انتخاب و مورد پایش و تحلیل قرارگرفتند .در این مطالعه ،برای استخراج
شاخصها و زیر شاخصهای مرتبط با این حوزه ،از نظر مشورتی  7نفر از متخصصان ،اساتید و صاحبنظران در رشتههای اقتصاد،
جامعهشناسی ،علوم سیاسی ،جمعیتشناسی ،مدیریت ،آیندهپژوهی و زنان استفاده شد .جلسهها در قالب میزگرد تخصصی تشکیل
شد که مسئله اعتبارسنجی و پایایی شاخصها را تأیید میکند.
دراین میزگردها ،برای تدوین چارچوب مفهومی و تحلیلی موضوع ،شاخصهای استخراج شده از مالحظات تجربی و نظری در
شش دسته شاخص اصلی طبقهبندی و زیر شاخصهای مربوط به آنها مورد بررسی قرارگرفتند .این شاخصها شامل شاخصهای
مربوط به سنجش سطح اشتغال زنان درجامعه ،شاخصهای مربوط شناسایی نقش زنان در مدیریت و توسعه اقتصادی ،شاخصهای
مربوط به تحلیل وضعیت رفاه و تأمین اجتماعی زنان ،شاخصهای مربوط به تحلیل وضعیت اقتصاد خانواده ،شاخصهای مربوط به
سنجش تناسب اشتغال با ویژگیهای ذاتی ،روحی و روانی زن و شاخصهای مربوط به سنجش تناسب اشتغال با حدود شرع و
اسالم هستند .سپس ارتباط مبانی نظری و شاخصها و زیر شاخصهای جایگاه اقتصادی زنان شناسایی و مورد به مورد بررسی شد.
درمرحله بعد ،وضعیت کلی اقتصادی زنان در گذشته ،وضع موجود و آیندهنگری آن تا افق  1404کشور ترسیم شد .در بخش کمّی،
برای تحلیل آماری وضعیت اقتصادی زنان از نتایج سرشماریهای عمومی و نفوس کشور مرکز آمار ایران ( )1335 -95استفاده شد.
در نهایت پایش وضعیت موجود و تعیین وضع مطلوب اقتصادی و معیشتی زنان بر اساس مدل استراتژیک و تدوین استراتژیها و
برنامههای عملیاتی و کاربردی در این زمینه با مشورت صاحبنظران این موضوع انجام شد.

مالحظات تجربی و نظری پژوهش
 -1ديدگاه اسالم در خصوص اشتغال زنان
با ظهور اسالم،کرامت انسانى زن احیاء شد و زن در کنار مرد بهعنوان نیمى از پیکره حیات بشرى مطرح گردید .اسالم دخترکشى را
ممنوع کرد و به جامعه آموخت که به دختران احترام بگذارند .دین اسالم به هنگام پیدایش ،برخی امور را که در جاهلیت بدان عمل
میشد ،پذیرفت و بعضی را اصالح کرده ،برخی دیگر را از بین برد و قوانین جدیدی را برای ساماندهی زندگی مسلمانان در اجتماع
نوظهور امت اسال م ،وضع کرد .قرآن کریم کسب و تالش اقتصادى زنان و مردان را تأیید کرده و مالکیت آنان را برآن مترتب ساخته
است.در اسالم به سه نکته اساسی در مورد شرایط اشتغال زنان اشاره شده است که عبارتند از:
الف -مصلحت جامعه :در واگذاری شغل به زنان باید دقت کرد که چه پیامدهایی در جامعه خواهد داشت .آیا تأثیر مثبت و مفیدی
دارد و به حرکت جامعه به سوی پیشرفت کمک میکند و یا تأثیر منفی و مخربی خواهد داشت و موجب رکود و تزلزل اخالقی در
جامعه خواهد شد.
ب -مصلحت خانواده :از آنجا که قداست و استواری خانواده درجامعه اسالمی بسیار با ارزش و مهم میباشد و باید از آن پاسداری
کرد ،اشتغال زنان و مادران در خارج از خانه نیز باید در راستای تحقق این اصل قرار گیرد نه این که باعث تزلزل خانواده گردد ،که
اگر چنین شود ،اشتغال زن با اشکال روبرو است.
ج -شرایط و مسائل فردی :در واگذاری شغل به زنان باید به مصالح شخصی او نیز توجه شود که آیا زن با انتخاب این شغل توانایی
انجام آن را دارد یا خیر؟ آیا با این شغل رشد مییابد یا دچارعقب ماندگی میشود؟ آیا این شغل با توانمندیها و قابلیتهای او
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سازگار است یا خیر؟ در مجموع اگر این سه نکته مورد توجه واقع شود ،اشتغال زنان در جامعه نه تنها مشکلی را ایجاد نمیکند بلکه
منفعت جامعه را بیشتر خواهد کرد.
نکته اصلی در فرهنگ اشتغال زنان ،از منظر اسالم ،حفظ جایگاه و منزلت زن است و این امر باید در اشتغال زنان لحاظ گردد .در
تفکر اسالمی ،حفظ و گسترش نهاد خانواده بر پایه ویژگیهای فطری و طبیعی زن و مرد ،اولویت و اهمیت خاصی دارد و در کنار
آن ،بر امکان اشتغال و استقالل مالی زنان تأکید شده است .اسالم اشتغال را برای زن هدف نمیداند ،بلکه آن را در خدمت خانواده و
رفاه و آسایش آن میپذیرد و اشتغال را بهعنوان یکی از راههای افزایش قابلیت و شکوفایی استعداد زنان و در جهت تعالی و کمال
آنان میپذیرد (صحیفه امام .)1378 ،نگاهی به دیدگاه اسالم درباره اقتصاد خانواده نشان میدهد که زنان این حق را دارند که در مقابل
کاری که در خانه انجام میدهند و حتی شیردادن نوزاد درخواست دستمزد کننـد .ایـن امر تأکید و تأییدی است بر این امر که زنان
نیاز به شغل و استقالل اقتصادی دارند (زراءنژاد و منتظر حجت.)1384 ،
 -2ديدگاه امام خمیني در خصوص اشتغال زنان
حضرت امام ،زن را در انتخاب شغل و کار کردن و کسب مال حالل آزاد میدانند .از غرب باالتر است این مسائلی که برای زنها ما
قائل هستیم .تمام معامالتشان به اختیار خودشان هست و آزاد هستند ،اختیار شغل را آزاد هستند .ایشان زنان را دعوت میکنند تا
دوشادوش مردان به ترمیم خرابیها و سازندگی بپردازند .زنان شیردل و متعهد ،همدوش مردان عزیز به ساختن ایران عزیز پرداخته،
چنانکه به ساختن خود در علم و فرهنگ پرداختهاند .در جایی که عزت و سربلندی اسالم و کشور مطرح میشود ،امام حضور زنان را
درصحنههای مختلف اجتماعی ،سیاسی واقتصادی ،واجب و تکلیف شرعی میدانند .وقتی به حسب واقع جمهوری اسالمی میشود
که شما خانمها به وظیفهتان عمل کنید و آقایان هم به وظیفهشان وهمه ما خودمان را وظیفهدار و مکلف بدانیم .ایشان تأکید مینمایند
که امروز باید خانمها به وظایف اجتماعی و وظایف دینی خودشان عمل بکنند و عفت عمومی را حفظ بکنند و روی آن عفت
عمومی ،کارهای اجتماعی و سیاسی را انجام بدهند که شرط اصلی ،پرهیز از شیءوارگی زن ورعایت حدود شرع و علت حضور،
انجام تکلیف و وظیفه است .هدف از فعالیتهای اقتصادی زنان اگرچه بهعنوان یک هدف جزیی و مرحلهای میتواند باال بردن سطح
بهره وری مادی و اقتصادی باشد ،لیکن همین انگیزه و هدف اقتصادی بایستی در راستای اهداف سیاسی -فرهنگی جامعه و نظام
اسالمی در مقوالتی مانند بسط عدالت اجتماعی ،رشد و بالندگی ،تأمین رفاه عمومی ،گسترش فرهنگ و دانش انسانی ،توسعه اخالق
و معنویت انسانی باشد (سیمای زن در کالم امام خمینی.)1374 ،
 -3ديدگاه مقام معظم رهبري در خصوص اشتغال زنان
رهبری در زمینه اشتغال زن معتقدند ما در مورد مساله زن از یک سو و مسئله دانش و تخصص از سوی دیگر و مسئله خدمت به افراد
بشر هم از جانب دیگر ،به نام اسالم ادعاهایی داریم .ادعاهای ما در چارچوب اسالم است .ما معتقدیم زنان در هر جامعه سالم بشری
قادرند و میباید فرصت پیدا کنند که در حد سهم خود تالش و مسابقه خویش را در پیشرفتهای علمی و اجتماعی و سازندگی و
اداره این جهان بهعهده بگیرند .از این جهت میان زن و مرد هیچ تفاوتی نیست .هدف از آفرینش هر فرد انسانی ،رسیدن به کمال
بشری و بهره بردن از بیشترین فضایلی که یک انسان میتواند به آن فضایل آراسته بشود و فرقی هم بین زن و مرد نیست .زنان در
اسالم با حفظ بنیان خانواده میتوانند به همه عناوینی که مردان دست مییابند جز در موارد استثنایی و محدود از جمله قضاوت دست
یابند .اسالم از بانوان میخواهد تا کوشش کنند بنیان خانواده مستحکم بماند .زنان میتوانند به عنوان سلحشور و مجاهد فیسبیلاهلل به
جامعه وارد شوند و تمام این تالش ها مباح و مطلوب است به شرط آن که خانواده به عنوان عنصر اصلی اجتماع متالشی نشود .اسالم
با کار کردن زنان نه تنها موافق است ،بلکه تا آنجایی که با شغل اساسی او که مهمترین شغل اوست ،یعنی تربیت فرزند و حفظ
خانواده ،مزاحم نباشد شاید الزم هم میداند .یک کشور نمیتواند از نیروی کار زنان در عرصههای مختلف بینیاز باشد اما این کار
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باید با کرامت و ارزش معنوی و انسانی زن منافات نداشته باشد ،باید زن را تذلیل نکند و زن را وادار به تواضع و خضوع نکند
(محمدی صیفار.)1385 ،
 -4ديدگاه شهید مطهري در خصوص اشتغال زنان
شهید مطهری معتقدند فراهم آوردن امکانات الزم و ایجاد زمینهای مطلوب برای اینگونه سازندگیها مستلزم بهوجود آوردن فضایی
سالم و عاری از هرگونه مشکالت جدی رفتاری است که در آن انسانها بتوانند با فکری راحت و خالقیت درخور توجه ،سازنده
زندگی حال و آینده خود باشند .باتوجه به اینکه یکی از دورکن اصلی خانواده زنان میباشند و نیمی از منابع انسانی جامعه را تشکیل
میدهند .بهطور کلی در همه ادوار تاریخی مشارکتهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی داشتهاند .در صدر اسالم نیز وقتی حکومت
اسالمی به مرحله اجرا درآمد ،زنان در حوادث اجتماعی و سیاسی نقشآفرینی کردهاند (شرکت در بیعتها ،مهاجرت و جنگها) حتی
در اسالم است که نخستین بار ،زن دارای استقالل اقتصادی میگردد .کار کردن زن در بیرون خانه ،بیگمان تأثیرات مثبتی بر شخصیت
او دارد .زیرا میتواند او را به خودکفایی اقتصادی برساند که در برابر شرایط سختی که او را به کارهای ناخواسته یا حتی انحراف
وادار میسازد ،از او حمایت کند و از سوی دیگر ،این خودکفایی میتواند به او استقاللی بدهد که او را از تسلیم شدن در برابر
فشارهایی که ممکن است دیگران بخواهند بر او وارد کنند ،حفظ کند ،چراکه هیچ کس ،حق تصرف و تملک داراییهای او را ندارد
(همان) .ارتباط مالحظات تجربی و نظری با شاخصها و زیرشاخصهای اقتصادی و معیشتی زنان

جدول  -1سطح اشتغال زنان در جامعه
زیرشاخص
اهلیت اقتصادی

مبانی نظری
اسالم با کار کردن زنان نه تنها موافق است ،بلکه تا آنجایی که با شغل
اساسی او که مهمترین شغل اوست ،یعنی تربیت فرزند و حفظ خانواده،
مزاحم نباشد شاید الزم هم میداند.

میزان تحصیالت و فرصتهای شغلی زنان

زنان دارای حق کار ،حق انتخاب شغل و آزادی فعالیت اقتصادی می-
باشند.

سطح اشتغال زنان دربخشهای اقتصادی (کشاورزی ،زنان آزادی انتخاب کردن ،انتخاب شدن ،آزادی آموزش ،کار و مبادرت
صنعت و خدمات)

به هر نوع فعالیت اقتصادی را دارند .حق رفتن به دانشگاهها و ادارات را
دارند.

سطح اشتغال زنان (دولتی ،خصوصی و تعاونی)

در زمینه پزشکی ،رعایت حدود الهی ضروری است و برای این منظور،
تخصص زنان اهمیت زیادی دارد  ...در بخشهایی که اولویت بیشتری
دارند ،نسبت به تربیت پزشکان زن باید سرمایهگذاریهای الزم انجام
شود.

سازمانهای اقتصادی غیردولتی زنان ()NGO

همه افراد ملت اعم از زن و مرد ،یکسان در حمایت قانون قراردارند و از
همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت
موازین اسالم برخوردارند.
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جدول  -2نقش زنان در مدیریت و توسعه اقتصادی
مبانی نظری

زیرشاخص

نقش زنان در ایجادشغل آزاد (تولید در نظام اسالمی زن حق تحصیل ،کار و حق مالکیت ،حق رأی دادن و گرفتن را دارند.
زنان در جامعه اسالمی آزادند وحق رفتن به دانشگاهها و ادارات را دارند .حق انتخاب

تجارت و خدمات)

آزادانه شغل را به اختیار خودشان
نقش مدیریتی زنان در ارگانهای دولتی

دارند.

زنان دارای حق مالکیت ،حق مدیریت اقتصادی و حضوردر زمینههای مختلف کشاورزی،
صنعتی ،تکنولوژیک و اطالعاتی میباشند.

نقش زنان در برنامهریزیهای اقتصادی

یک کشور نمیتواند از نیروی کار زنان درعرصههای مختلف بینیاز باشد اما این کار باید
با کرامت و ارزش معنوی و انسانی زن منافات نداشته

باشد.

جدول  -3وضعیت رفاه و تأمین اجتماعی زنان
زیرشاخص
بار تکفل اقتصادی

مبانی نظری
مسئول و عهدهدار تأمین بودجه و توان اقتصادی خانواده مرد میباشد .زن الزامی در تأمین
مالی واقتصادی خانواده ندارد و درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادیاش تنهادر ملک
وی میباشد

پوشش بیمهای زنان

برخورداری زنان از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ،بیکاری ،پیری ،از کارافتادگی،
بیسرپرستی ،در راه ماندگی ،حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و
مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه ،پس توجه به وضع قوانین حمایتی برای تأمین آیندة
زنان ضروری

است.

جدول  -4اقتصاد خانواده
زیرشاخص
استقالل اقتصادی زن

مبانی نظری
زنان دارای حق مالکیت ،مدیریت اقتصادی و حضور در زمینههای مختلف کشاورزی ،صنعتی،
تکنولوژیک و اطالعاتی میباشند .استقالل اقتصادی زن بدان معنی است که در انتخاب
فعالیتهای اقتصادی و بهرهبرداری از دستاوردهای مادی این فعالیتها و مالکیت آنها مستقل،
آزاد و مختار

است.

تأثیر استقالل مالی زن در رشد و اسالم با کار کردن زنان نه تنها موافق است ،بلکه تا آنجایی که با شغل اساسی او که مهمترین
تربیت فرزندان

شغل اوست ،یعنی تربیت فرزند و حفظ خانواده ،مزاحم نباشد شاید الزم هم

میداند.

جدول  -5تناسب اشتغال با ویژگیهای ذاتی ،روحی و روانی زن
مبانی نظری

زیرشاخص

زنان و مردان هرکدام باشرایط جسمانی وصفات روحی خود شایستگی انجام کاری را دارند و
تفاوت جنسیتی در کار

خواهان شغلی با شرایط متناسب خویش میباشند که به تنهایی حق کار و تملک دارند.

ویژگیهای ذاتی و روانی زن

زنان و مردان هرکدام باشرایط جسمانی وصفات روحی خود شایستگی انجام کاری را دارند و
خواهان شغلی با شرایط متناسب خویش هستند که به تنهایی حق کار و تملک دارند.
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جدول  -6تناسب اشتغال با حدود شرعی اسالم
زیرشاخص
رعایت حدود شرعی در کار

مبانی نظری
محیط کار و شرایط کاری زنان باید از تمام نارواییها و آلودگیهای زمان قبل ازانقالب پاک
شود و به وضع کاری زنان هرچه بهتر رسیدگی شده و موجبات رفاه آنان با اشتغال در
کارهای مناسب فراهم

آید.

مدل مفهومی -تحليلی پژوهش
شاخصهای مربوط به سنجش سطح اشتغال
زنان در جامعه
شاخص های مربوط شناسایی نقش زنان در
مدیریت و توسعه اقتصادی
شاخصهای مربوط به تحلیل وضعیت رفاه و
تأمین اجتماعی زنان
شاخصهای مربوط به تحلیل وضعیت اقتصاد
خانواده
شاخصهای مربوط به سنجش تناسب اشتغال

وضعیت اقتصادی
و معیشتی زن

با ویژگیهای ذاتی ،روحی
و روانی زن
شاخصهای مربوط به سنجش تناسب اشتغال با
حدود شرع و اسالم

یافتههای پژوهش
وضعیت مشارکت زنان در اقتصاد ايران :سطح ،روند و ابعاد آن
درپی تحوالت اجتماعی و اقتصادی در کشورهای مختلف در سالهای اخیر ،اوضاع اشتغال به شدت متحول شد و نیاز به نیروی کار
افزایش یافت .تنوع کارها و نیاز به نیروی کار متناسب با آنها و افزایش مشاغل خدماتی و اداری ،برنامهریزان را برآن داشت تا هرچه
بیشتر ،از وجود زنان در بازارکار استفاده کنند .مشارکت زنان ایرانی در بازار کار ،صد سال بعد از حضورهمتایانشان در جوامع صنعتی
بوده است و این مشارکت ،درطول سه دهه اخیر ،با نوسانهای شدیدی روبهرو شدهاست .شواهد آماری نشان میدهد که حدود 50
درصد سرمایه انسانی کشور زنان هستند و بهکارگیری و استفاده از این سرمایه ،کشور را در دستیابی به اهداف توسعه سرعت
میبخشد.
نتایج سرشماری عمومی نفوس مرکز آمار ایران در فاصله سال های  1335-1395نشان میدهد در یک دوره  60ساله ،جمعیت زنان از
 9/309هزار نفر به  34/629هزار نفر در سال  1385و در سرشماری  1395به  39/427هزار نفر رسیده و رشدی برابر با  4/3درصدی
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را تجربه کرده است .شواهد جمعیت شناختی نشان میدهد میزان مشارکت اقتصادی زنان از 12/93درصد در سرشماری 1355به 16
درصد درسرشماری  1395افزایش یافته که مبین تغییر و تکامل مشارکت زنان در اقتصاد اسالمی ،تغییر هویت فردی و اجتماعی آنان
است .تعداد دانشآموختگان در دورههای آموزش عالی کشور در فاصله سالهای  1385-1395افزایش یافته است .بهطوری که از
 4330هزار نفر در سال  1385به  9638هزار نفر در سال  1395رسیده است .تعداد زنان دانشآموخته نیز از  1809هزار نفر در سال
 1385به  4632هزار نفر در سال  1395افزایش یافته است.
شواهد آماری نشان میدهد تعداد شاغلین مرد بخش کشاورزی تا سال  1390روند کاهشی داشته است و بعد از آن با شیب بسیار
مالیم روند افزایشی پیدا کرده است .اشتغال زنان در بخشهای سهگانه افزایش یافته ،بهویژه در بخش کشاورزی طی برنامه اول تا
سوم از  26/65درصد به  32/5درصد و در سال  1394به  62/2درصد رسیده که حاکی از افزایش اشتغال زنان در بخش کشاورزی
نسبت به بقیه بخشها است .افزایش جمعیت زنان شاغل در بخش کشاورزی در سال های  1394و  1395را میتوان حاصل رشد
بخش کشاورزی دانست تعداد مطلق شاغالن زن در طی سرشماریهای  1345تا  1395روند افزایشی داشته و از  910هزارنفر در
سرشماری  1345به  2781هزار نفر در سرشماری  1385و در سرشماری  1395به  4420هزارنفر رسیده است .نسبت شاغالن 10
ساله و بیشتر بر حسب گروه شغلی مدیران ،قانونگذاران و مقامات عالیرتبه برای زنان از  12/8درصد در سال  1375به  15/4درصد
درسال  1385افزایش یافته و این شاخص در سرشماری سال  1390به حدود  17درصد رسیده است.
توزیع تعداد سازمانهای مردم نهاد زنان و خانواده طی 20سال اخیر ( )1375-1395از رشد چشمگیری برخوردار بـوده اسـت .درسال
 1375تعداد  55سازمان مردم نهاد فعال و مرتبط با معاونت امور زنان و خانواده بودند درحالی که این تعداد تا پایـان سـال  1395به
 2670سازمان مردم نهاد زنان و خانواده افزایش یافته و به عبارت دیگر تعداد سازمانهای یاد شده طی  20سال پیش  48برابـر شـده
است (معاونت امور زنان و خانواده)1396 ،
باید عنایت داشت به رغم مشارکت اقتصادی پایین زنان در مقایسه با مردان در کشور ،زنان ایرانی درعرصه تجارت طی دو دهه اخیر
به موفقیتهای زیادی دست یافتهاند و با عضویت در بسیاری از اتاقهای بازرگانی به سوی مشارکت و حضور در بازارهای مهم
سطح ملی ،منطقهای و جهانی حضور آنان در بسیاری نقش مؤثری دارند .بهطوری که سهم نسبی حضور زنان از  9/1درصد در سال
 1375به  16/4درصد در سال  1385و سپس با روند کاهشی به  14/1درصد در سال  1390رسیده است (همان).
شواهد آماری از روند فزاینده تعداد و نسبت زنان سرپرست خانوار در دهه اخیر در کشور حکایت دارد .براساس نتایج سرشماری
سال 1390مزکز آمار ایران ،تعداد خانوارهای با سرپرستی زن ،بیش از  2563هزار خانوار میباشد .در واقع سهم نسبی زنان از
سرپرستی خانوارها درسال  12/1 ،1390درصد بوده است که رشد قابل مالحظه ای را نسبت به سایر دورههای متناظر در سرشماری-
های قبلی کشور نشان میدهد .شواهد آماری نشان میدهد که سهم زنان از جامعه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی ،رو به افزایش
است و درصد زنان بیمه شده از  12درصد در سال  85به  19درصد در سال  95رسیده است (سازمان تأمین اجتماعی)1397 ،
خالصه مدل

SWOT

در پاسخ یه وضعیت پارادوکسی اشتغال زنان در کشور اسالمی و نیاز به آسیبشناسی آن ،از مدل برنامهریزی استراتژیک استفاده
کردیم و تالش شد بر پایه مبانی نظری به بررسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید وضعیت اقتصادی و معیشتی زنان مشهود
پرداخته شود که نتایج آن در ماتریس  SWOTآمده است .این نتایج در کمیته علمی طرح ،مورد تأیید اعضاء قرار گرفته بود.
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جدول -7بررسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید وضعیت اقتصادی و معیشتی زنان
حوزه :اقتصادی و معیشتی زنان شاخص :سطح اشتغال زنان در جامعه
نقاط قوت ()S

محیط داخلی

نقاط ضعف ()W

افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان

سطح دستمزد پایینتر نسبت به مردان

افزایش تعداد فارغ التحصیالن زن در دورههای آموزش عالی

میزان بیکاری زنان در تمامی سطوح تحصیلی بیشتر از مردان

افزایش اشتغال زنان در بخش کشاورزی

نقص نظام آماری

افزایش کارکنان فامیلی بدون مزد
افزایش اشتغل زنان دربخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی
برخورداری از حق انتخاب شغل
همکاری زنان بامردان درصحنههایاقتصادی در راستای پیاده-
سازی آرمانهای اسالمی
فرصتها ()O

محیط خارجی

تهدیدات ()T

رفع محدودیتهای اجتماعی و فرهنگی برای اشتغال زنان

آسیبپذیری بیشتر زنان در مواجهه با رکود اقتصادی

باال بردن سطح عمومی فرهنگ برای افزایش مشارکت زنان در

ازبین بردن تقسیمبندی مشاغل مردانه و زنانه

جامعه
ارتقاء سطح آموزش مهارتها و تخصص زنان
افزایش امکانات و تسهیالت الزم برای زنان شاغل
توانمندسازی زنان و افزایش توان اقتصادی آنان
حوزه :اقتصادی و معیشتی زنان شاخص :نقش زنان در مدیریت و توسعه اقتصادی
نقاط قوت ()S

محیط داخلی

نقاط ضعف ()W

افزایش میزان فعالیت زنان در بخشهای مدیریتی نسبت به

نقص نظام آماری از تعداد زنان مولد در بخشهای تولید ،تجارت و

دهههای گذشته

خدمات
مسئولیتها و محدودیتهای خانوادگی
تجربه کمتر زنان نسبت به مردان در این عرصه
ضعف بازرگانی و فروش محصوالت تولیدی زنان
نابرابری جنسیتی در عرصه مدیریتی به نفع مردان
فرصتها ()O

محیط خارجی

تهدیدات ()T

فراهم کردن زمینههای خودباوری در زنان و آگاه کردن آنها

کمرنگ بودن حضور زنان در پستهای تصمیمگیری و مدیریت

نسبت به قابلیتها و توانایشان

عالی

ازمیان برداشتن الگوی جنسیتی حاکم درکتب درسی و برنامه-

کمبود آگاهی زنان از اقتصاد نوین و بازارهای جهانی و گسترش

های

زمینههای کسب و کار

آموزشی نسبت به نقش زن و مرد
انجام پژوهشهای علمـی در بـاب مسـائل زنـان بـه ویـژه در
مباحث
مدیریتی و نقش آنان در توسعه کشور
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برگزاری سمینارها برای آشنا شدن مدیران ،سیاستگذاران و
تصمیمگیران با فواید حضور مؤثر زنان در ردههای باالی
تصمیمگیری

محیط خارجی

محیط داخلی

حوزه :اقتصادی و معیشتی زنان شاخص :وضعیت رفاه و تأمین اجتماعی زنان
نقاط ضعف ()W

نقاط قوت ()S
افزایش زنان سرپرست خانوار طی سالهای 75 -95

نقص آمار دقیق از تعداد زنان سرپرست خانوار

باالتر بودن نرخ مشارکت زنان سرپرست خانوار

نداشتن بیمه بیکاری

روند افزایشی بیمه شدگان تحت پوشش تامین اجتماعی

کمبود نقدینگی زنان

فرصتها ()O

تهدیدات ()T

بررسی وضعیت کمی و کیفی زنان سرپرست خانوار و جایگاه

افزایش آسیبها به لحاظ عدم آمـادگی و پـذیرش جامعـه از بعـد

آنان در جامعه

امنیت اجتماعی برای زنان

پررنگتر شدن فعالیتهای ارگانهای کمیته امداد امام
خمینی ،بهزیستی و وزارت کار و امور اجتماعی
توجه مسئوالن به افزایش سالمت و تأمین اجتماعی زنان
کارآفرینی و مهارتآموزی زنان سرپرست خانوار
اجرای طرح بیمه زنان و توانمندسازی آنان
حوزه :اقتصادی و معیشتی زنان شاخص :اقتصاد خانواده
نقاط ضعف ()W

نقاط قوت ()S
روند افزایشی تعداد شاغالن زن طی پنج دهه اخیر

محیط داخلی

پایین بودن حقوق در مقایسه با نوع کـار و ناعادالنـه بـودن توزیـع
پاداشها و مزایا
نقص نظام آماری

بهتر شدن وضعیت اقتصادی خانواده ،عزت نفس زنان و
فرزندان بیشتر و افزایش سالمت خانواده
قوانین ناظر برخانواده ازجمله مورد ( 1117منع کار زن در
صورت عدم رضایت شوهر)

تهدیدات ()T

فرصتها ()O

محیط خارجی

تسهیل اشتغال زنان درجامعه و رفع محدود یتهای اجتماعی

تشدید ضعف استقالل مالی زنان و دسترسی نابرابر به منابع

و فرهنگی درمورد اشتغال زنان
تقویت خانواده و جایگاه زن درآن درعرصههای اجتماعی
از بین بردن طرز تلقی و نگرش نادرست جامعه نسبت به
شایستگی زنان در مشاغل مختلف
اصالح نگرش در مورد تقسیم کار در درون خانواده و نهادینه
نشدن یک الگوی مناسب با شرایط زندگی امروز
حوزه :اقتصادی و معیشتی زنان شاخص :تناسب اشتغال با ویژگیهای ذاتی ،روحی و روانی زن

44

دوره دوم  /شماره  / 1بهار 1399

پژوهشهای میانرشتهای زنان

نقاط ضعف ()W

نقاط قوت ()S

محیط داخلی

افزایش شاغالن زن درگروههای عمـده شـغلی ،متخصصـان و محدودیتهای آموزش در نظام آموزش عالی برای زنان مانند
انحصار برخی رشتهها برای مردان

صنعتگران وکارکنان مشاغل مربوط

عدم سرمایهگذاری و اختصاص اعتبار جهت آموزش و جذب زنان
شایسته در مشاغل تخصصی و کلیدی
پایین بودن حقوق در مقایسه با نوع کار و ناعادالنه بودن توزیع
پاداشها و مزایا
نقص نظام آماری
تهدیدات ()T

فرصتها ()O

محیط خارجی

ممنوعیت اعمال هرگونه نابرابری و تبعیض در امر اشـتغال یـا
ارتقای مرتبه شغلی
لغو کلیة محدودیتهای قانونی در مورد کار زنان در رشتهها و
عرصههای مختلف
رفع نابرابری درسطح حقوق پایه و مزایای شغلی کلیه رشتههـا
برمعیارهای عینی یکسان مستقل ازجنسیت کارکنند

محیط خارجی

محیط داخلی

حوزه :اقتصادی و معیشتی زنان شاخص :تناسب اشتغال با حدود شرعی اسالم
نقاط ضعف ()W

نقاط قوت ()S

رعایـت بیشــتر شـئونات اســالمی بعـد از انقــالب اســالمی در نقص نظام آماری در زمینه میزان و نحوه رعایت
حدود شرعی

محیطهای کار

تهدیدات ()T

فرصتها ()O
پررنگترکردن نقش انجمنها و نهادهای مذهبی در بخشهای
دولتی

تخمين وضعيت اشتغال زنان بر اساس پيشبينی جمعيتی
طبق پیشبینی و برآوردهای به عمل آمده در سالهای  1395 ،1385و ،1400درصد جمعیت فعال کشور با افزایش همراه بوده و به
ترتیب برابر  44/1 ،43/4و  45درصد خواهد شد .تعداد جمعیت فعال طبق نسبتهای درنظر گرفته شده در هر یک از سالهای فوق،
برابر  28/6 ،23/9و  31/2میلیون نفر خواهد شد .باتوجه به ارقام فوق ،بین میزان فعالیت مردان و زنان ،تفاوت چشمگیر وجود دارد،
به طوریکه این رقم در سال  1375برابر  60/3درصد برای مردان و  8/9درصد برای زنان بوده که این مقدار برای مردان درسال 1400
به  23/9میلیون نفر و برای زنان به  7/3میلیون نفر خواهد رسید .براساس فرضهای فوق ،در هریک از دورهها باید ساالنه 490 ،660
و 460هزار شغل جدیدایجاد شود .که باز هم حدود  9درصداز جمعیت فعال بیکارخواهند بود (کاظمی پور 1385 ،و مطیع حقشناس،
.)1392

نتيجهگيری و پيشنهادات سياستی
اگر بخواهیم تحلیل استنباطی از مبانی مکتبی در حوزه اقتصاد و معیشت زنان داشته باشیم میبینیم دین اسالم با اینکه اصل استقالل
اقتصادی را برای زنان قائل شده ،یعنی زنان هم مالک کار و تولید خود بوده و هم هیچگونه مسئولیتی در برابر اقتصاد خانواده ندارند و
حتی میتوانند در مقابل کار و خدمتی که درخانه انجام میدهند از همسر تقاضای مزد و حقوق کنند که پرداخت آن هم بر مرد واجب
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است ،اما در شرایط واگذاری کار به زنان در اسالم ،مصلحت جامعه ،خانواده وشرایط و مسائل فردی را هم مدنظر داشته،که این
محدودیتهایی را برای کار زنان بوجود میآورد .به این منظور نیاز به ترسیم وضع مطلوب برای مشارکت اقتصادی زنان درکشور
حس شدکه نتایج زیر نشان میدهد.
با توجه به آراء امام خمینی ،انگیزه و هدف فعالیتهای اقتصادی زنان بایستی درراستای اهداف سیاسی -فرهنگی جامعه و نظام
اسالمی باشد .باید تالش فراوان در عرصه مشارکت فعالتر و هرچه بهتر و بیشتر زنان بکنند .با توجه به مبانی ارزشی جامعه اسالمی
زنان درجامعه اسالمی آزادند وحق رفتن به دانشگاه ها و ادارات را دارند .پس توجه کافی مسئوالن به ارتقاء سطح آموزش مهارتها و
تخصص بهویژه برای زنان ،افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسی به دورههای تحصیالت تکمیلی تا 20درصد تا پایان برنامه
پنجم توسعه را می طلبد .با توجه به دیدگاه امام ،زنان حق دخالت سیاسی در تمامی شئون نظام اسالمی ،عهدهدار شدن پستهای
مدیریتی مناسب با مقام انسانی خود را دارند .افزایش ساختارهای سرمایهگذاری در فرصتهای اشتغالزا و افزایش باورهای عمومی
نسبت به شایستگی آنان ضروری می نماید .با توجه به نظر اسالم ،زنان هم مالک کار و تولید خود بوده و هیچگونه مسئولیتی در برابر
اقتصاد خانواده ندارند و حتی میتوانند در مقابل کار و خدمتی که درخانه انجام میدهند از همسر تقاضای مزد و حقوق کنند که
پرداخت آن هم بر مرد واجب است .پس افزایش توان اقتصادی زنان و محاسبة ارزش کار خانگی زنان درراستای نیل به اهداف توسعه
 1404ضروری است.
به نظر شهید مطهری اشتغال زن میتواند او را به خودکفایی اقتصادی برساند و این خودکفایی زن را از تسلیم شدن در برابر فشارهای
ممکنه حفظ کند ،اما وقتی زن سرپرست خانوار بدون کار باشد ،در این صورت توجه و حمایت ویژه از سوی ارگانهای کمیته امداد
امام خمینی ،بهزیستی ،وزارت کار و امور اجتماعی و مسئولین جامعه جهت ارتقاء سطحر فاه زندگی افراد بهویژه زنان سرپرست
خانوار احساس میشود .برخورداری زنان از تأمین اجتماعی از نظربازنشستگی ،بیکاری ،پیری ،از کار افتادگی ،بیسرپرستی ،در
راهماندگی ،حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه میباشد .با توجه به نظر
اسالم و آراء امام زنان باید در انتخاب فعالیتهای اقتصادی و بهرهبرداری از دستاوردهای مادی این فعالیتها و مالکیت آنها مستقل،
آزاد و مختار باشند .اشتغال زنان و مادران در خارج از خانه باید در راستای قداست و استواری خانواده و تربیت فرزند درجامعه
صورت پذیرد .این مهم میتواند موجبات بهبود روابط اجتماعی و توسعه دیدگاههای آنان نسبت به حقوق خود و خانواده شود .با
توجه به نظر مقام معظم رهبری زنان در جامعه باید مسئولیتها و مشاغلی انجام وظیفه نمایند که با صفات و ویژگیهای ذاتی آنان
متعارض نباشد و اسالم در کنار آن کار علمی و تالش اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را در صورت فرصت و فراغت زن منع نمیکند.
پس رفع سیاستهای جنسیتی برای دستیابیزنان به فرصتهای برابر آموزشی ضروری به نظر میرسد.
با توجه به نظر مقام معظم رهبری در واگذاری کار باید طبیعت و فطرت زن و طبیعت و فطرت مرد ،مسئولیتها و مشاغل اختصاصی
زن ،مسئولیتها و مشاغل اختصاصی مرد و آنچه می تواند مشترک بین اینها باشد ،انجام بگیرد و از روی انفعال و تقلید نباشد .پس با
رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد شود .با-توجه با
نظر امام فراه م آوردن شغل برای زن ،شغل صحیح هیچ مانعی ندارد اما بعضی مواقع مشکالت و عواقب کار زن بهعنوان مانعی برای
جلوگیری از رشد و تعالی او و تربیت صحیح اطفال محسوب میشود .بنابراین افزایش رعایت اصول و موازین شرعی درسطح جامعه
و محیطهای کار بویژه در بخشهای دولتی و خصوصی ،جهت رفاه و اشتغال زنان در کارهای مناسب را میطلبد .افزایش تعداد فارغ
التحصیالن زن در دورههای آموزش عالی ،افزایش اشتغال زنان در بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش میزان فعالیت زنان در بخش-
های مدیریتی نسبت به دهههای گذشته حکایت از رشد قابل توجهی دارد.
با این وجود ،عدم فرصت و امکانات برابر با مردان در یافتن شغل ،سطح دستمزد پایینتر نسبت به مردان و میزان بیکاری زنان بهویژه
در سطوح آموزش عالی ،وجود برخی محدودیتهای اجتماعی و فرهنگی برای اشتغال زنان ،طرز تلقی و نگرش نادرست جامعه
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نسبت به شایستگی زنان در مشاغل مختلف ،گسترش نابرابری جنسیتی در دسترسی به منابع و و به دنبال آن افزایش آسیبها به لحاظ
عدم آمادگی و پذیرش جامعه از بعد امنیت اجتماعی برای زنان در عرصه فعالیت اقتصادی و نیز همسو نبودن تصمیمگیری و
سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولتها ،ناکافی بودن این نوع سیاستها و خالء تحقیقات جامع در این زمینه ،از مهمترین دغدغهها
و چالشهای اساسی اشتغال زنان در کشور اسالمی ایران است.

پيشنهادات سياستی
بنابراین انجام اصالحات الزم برای تسهیل شرایط ورود زنان به بازار کار و از میان برداشتن موانع توسعهای (موانع اجتماعی ،فرهنگی
و اقتصادی) و موانع غیر توسعهای (ویژگیهای شخصیتی و فیزیولوژی زنان) ضروری بوده چرا که توسعه پایدار درکشورهای اسالمی
بدون مشارکت گسترده زنان محقق نمیشود .بر این اساس ،استراتژیهای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی زنان ایران در افق 1404
ارائه میشود (جدول شماره .)8
جدول -8استراتژیهای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی زنان ایران در افق 1404
شاخص

استراتژیها

کالن استراتژیها

افــزایش حــداکثر تــوان اقتصــادی زنــان در  -شناسایی و تقویت زیرساختهای اقتصادی متناسب بـرای
سطح اشتغال زنان

حضور زنان در جامعه

عرصههای مختلف در سطح ملی

 افزایش نقش و مشارکت زنـان در سـازمانهـای دولتـی وغیردولتی
نقـــش زنـــان در مـــدیریت و بازآفرینی نقـش اقتصـادی و مـدیریتی زن در  -شناسایی رویههای حمایتی از زنان جهـت ارتقـاء آنـان در
توسعه اقتصادی

خانواده و جامعه در راستای اهـداف تعـالی و سطوح مدیریتى
 -بازشناسی رویههای حمایتی دولت از زنان با تأکید بر اصل

پیشرفت

شایسته ساالری
شناخت رویه های حمایتی از زنـان و ارتقـای  -شناسایی عوامل موثر بر فرآیند اشتغال و کارآفرینی زنان و
رفاه و تأمین اجتماعی زنان

سطح پوشش بیمه آنان در حوزه رفاه و تامین تقویت و حمایت آنها
 -افزایش امنیت اقتصادی – اجتماعی زنان

اجتماعی در سطح ملی

بازشناسی فرصتهـای شـغلی بـرای زنـان و  -ایجاد زمینههای خودباوری درزنان وآگاهی بخشی آنهـا از
اقتصاد خانواده

نقش زن درعرصه های اقتصـادی و اجتمـاعی قابلیتهای فردی آنها
 -افزایش قابلیتها و مهارتهای زنان متناسـب بـا نیازهـای

در راستای تقویت نهاد خانواده

جامعه با رعایت عدالت جنسیتی
تناسب اشـتغال بـا ویژگیهـای ارتقاء سطح توان اقتصادی و معیشتی زنان بـا  -ارتقای کیفیت و موقعیـت زنـان در عرصـههـای مختلـف
ذاتی،روحی و روانی زن

توجه به خصوصیات ذاتی ،روحی و روانی

اجتماعی
 بازنگری سیاسـتهـای جنسـیتی بـه نفـع زنـان درکسـبموقعیتهای اجتماعی

تناسب اشتغال با حدود شرعی ایجــاد امنیــت کامــل بــرای اشــتغال زنــان در  -ایجاد تدابیر قانونی و حمایتی از زنان در محیطهای کاری
اسالم

 -افزایش نظارت و کنترل دولت بر محیطهای کاری

محیطهای کاری
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Recognition of the religious approach in the field of women's
employment in Iran: challenges, opportunities and Policy options
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nader.haghshenas@psri.ac.ir

Abstract
Women's employment has always been discussed in various dimensions. The creation of paradox in the field
of women's employment has raised questions among thinkers in the economic, social, moral, and religious
spheres. The argument of this article is to see what is Islam's approach to women's employment? What are
the obstacles and challenges facing the issue of women's employment in an Islamic society? This research
has tried to analyze the economic and living conditions of women by documenting the systematic and
exploratory study by reviewing the systematic studies conducted in this field and the theoretical
considerations taken from the Islamic point of view, emphasizing its adaptation to the original religious
teachings in Islamic Iran. Pay attention to the main purpose. The findings show that although Islam has given
women the principle of economic independence, women are both the owners of their labor and production
and have no responsibility for the family's economy, but in the context of handing over labor to women in
Islam, the interests of society, the family It also takes into account individual circumstances and issues,
which create limitations for women's work. Certificates of cognitive population show that women's
economic participation has increased from 12.93 percent in the 1976 census to 16 percent in the 2016 census,
indicating a change in the participation of women in the Islamic economy, a change in their personal and
social identities. An increase in the number of female graduates, women’s employment in different economic
sectors and increase in women's activity in management sectors compared to previous decades indicate a
significant growth. However, the lack of equal opportunities in favor to men to find jobs, lower wages than
men and the unemployment rate of women, especially in higher education, the existence of some social and
cultural restrictions on women's employment, attitudes and misconceptions. Compared to the competence of
women in various jobs, the expansion of gender inequality in access to resources and the consequent increase
in harm due to the lack of readiness and recognition of society are the main concern and challenge of
women's employment in the Islamic Republic of Iran.
Keywords: Islam, Women's Employment, Opportunities and Policy Options
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چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اختالل بدشکلی بدن با پنج عامل بزرگ شخصیت و کمالگرایی مثبت و منفی در دانشجویان دختر شهر شیراز انجام شد.
مطالعهی حاضر از نوع توصیفی-همبستگی و بر روی 300نفر از دانشجویان دختر 18-22سال شهر شیراز در دانشگاه فاطمیه و دانشگاه شیراز و به شیوهی
نمونهگیری دسترس انجام شد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامههای ترس از تصویر بدن لیتلتون ( ،( BICI, 2005نئو فرم کوتاه پنج عامل بزرگ
شخصیت ) (NEO-60و پرسشنامهی استاندارد کمالگرایی مثبت و منفی تری-شورت و پرسشنامه جمعیتشناختی بودند .دادهها توسط نرمافزار -spss 21
مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند .باتوجه به نتایج تحلیل ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده ،نشان داد که بین متغیرهای نوروزگرایی ،توافقگرایی و برون-
گرایی با اختالل بدشکلی بدن همبستگی مثبت معنادار وجود دارد و بین متغیرهای وجدانی بودن و گشودگی با اختالل بدشکلی بدن همبستگی معناداری وجود
ندارد .نتایج حاصل از یافتهها نشان داد از میان پنج عامل بزرگ شخصیت بین نوروزگرایی (بتا =  )0/395برونگرایی (بتا =  )0/144و توافقگرایی ( = 0/89بتا) با
اختالل بدشکلی بدن ارتباط مثبت معناداری وجود دارد .بین اختالل بدشکلی بدن با کمالگرایی منفی رابطهی معنادار دارد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان
داد که کمالگرایی منفی قویترین پیشبین برای اختالل بدشکلی بدن میباشد ( =0 /477بتا) .عالوهبر این بین کمالگرایی مثبت با اختالل بدشکلی بدن رابطه
غیرمستقیم وجود دارد ( = 0/224بتا) .بدین معنی که باافزایش مولفهی کمالگرایی مثبت ،اختالل بدشکلی بدن کاهش پیدا میکند .نتایج حاصل از یافتهها نشان
داد از میان پنج عامل بزرگ شخصیت ،سه عامل نوروزگرایی ،برونگرایی و توافقگرایی قویترین پیشبین ابتال به اختالل بدشکلی بدن میباشد و همچنین
کمالگرایی منفی میتواند موجب افزایش بروز اختالالت شود که این کمالگرایی منفی میتواند در ارتباط با متغیر صفات شخصیتی که از مولفههای مهم در
پیشبینی اختالل بدشکلی بدن میباشد موجب ایجاد و تشدید اختالالت شود؛ درحالی صفات شخصیتی مطرح شده با کمالگرایی مثبت میتواند نتیجهی عکس
کمالگرایی منفی را بیان کند.

واژگان کليدی:

اختالل بدشکلی بدن ،پنج عامل بزرگ شخصیت ،کمالگرایی ،کمالگرایی مثبت و منفی ،ترس از تصویر بدن ،موسسه آموزش عالی

فاطمیه شیراز
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بيان مسئله
حجم باالیی از تحقیقات روانشناسی این موضوع را اثبات نمودهاند که زیبایی بدنی روی بسیاری از جنبههای زندگی ازجمله کیفیت
زندگی ،عزت نفس و تصویر از بدن تاثیرگذار میباشد ،ضمن اینکه روابط بین فردی و فرصتهای اشتغال نیز تحت تاثیر قرار می-
گیرند (بلوک و سارور ،2013 1،سومر ،زشوکه ،برگفلد ،ساتلر و آگوستین2003 2،؛ به نقل از بروکن هاگن ،اسکارسچیمیت،
میراتسچیسکی ،پریس ،براهلر و فیسچر.)2018 3،
اختالل بدشکلی بدن یک اختالل نسبتاً متداول است این اختالل یک اشتغال ذهنی است که در آن یک یا چند عیب یا نقص در ظاهر
وجود دارد که فرد معتقد است زشت ،فاقد جذابیت ،ناهنجار یا بدشکل است و میتواند با دیدگاه خوب ،دید ضعیف یا فقدان دیدگاه
یا بیتفاوتی همراه باشد (انجمن روانپزشکی آمریکا.)2013 ،
ج الب توجه است که برخی افراد تنها به یک بخش از بدن خود توجه دارند (بهعنون مثال ،یک بینی "بزرگ و بدفرم") ،در حالی که
بقیه تقریباً همه بخشهای بدن خود را غیرعادی توصیف میکنند (فیلیپس و کاترین .)2017 4،شیوع این اختالل در میان افراد بالغ
معموالً چیزی بین 1/7الی  %2/4است (کوران و همکاران ،2008 ،ریف و همکاران 2006 ،؛به نقل از گرنت ،الست و

کمبرلین5،

 .)2019تغییرات بدنی همچون افزایش سن ،بارداری یا تغییر در اطراف بدن موجب تغییرات عملکردی و روانی میشوند و حس
شرمساری اجتماعی-فردی باالیی را برای فرد ایجاد میکنند .اما وسواس بیش از حد راجع به شرایط ظاهری با مخفی شدن عالیم
بیماریهای روانی همراه شده که تشخیص آنها در تمامی شرایط دشوار میکند (دی بریتو ،ناهاس ،کرداس ،گاما ،سوکوپیرا ،راموس و
همکاران .)2016 6،بیمارانی با کمبودهای ادراکی جزئی که درصدد عمل جراحی هستند ،معموالً گزینه های مناسبتری برای تشخیص
اختالل بدشکلی بدن محسوب میشوند .رفتارهای اجتنابی و کنارهگیری اجتماعی بر شدت اختالل بدشکلی بدن و مزمن شدن آن
تاثیرگذار است (دی بریتو و همکاران.)2016 ،
نکته مهم و حائز اهمیت در مورد این اختالل برای ایجاد تمایز بین اختالل بدشکلی بدن و توجه عادی به ظاهر فیزیکی ،که امری
بسیار رایج در بین افراد معمولی است ،این است که تعریف اختالل بدشکلی بدن نه تنها اشتغال ذهنی ،بلکه پریشانی قابلتوجه از
منظر بالینی یا اختالل در عملکرد روانشناختی (در فعالیتهای اجتماعی ،شغلی ،تحصیلی ،یا شخصیتی) حاصل از توجه افراطی به
ظاهر را نیز در برگیرد .تمایل و اقدام به خودکشی نیز با این اختالل در ارتباط است (فیلیپس و همکاران .)2017 ،همچنین این اختالل
با مقادیر باالیی از خودکشی 7همراه است (فیلیپس و منارد2006 ،؛ فیلیپس منارد ،فای و پاگانو2005 ،؛ به نقل از وانگ ،وانگ ،جیا،
وانگ ،شن ،هی .)2018 ،تقریباً بیش از یک چهارم مبتالیان به این اختالل در طول عمر خود اقدام به خودکشی میکنند .عوارض و
پیامدهای گاهاً مرگبار این اختالل بیانگر اهمیت و لزوم درک بهتر این بیماری هستند (فیلیپس و همکاران .)2017 ،معموالً شروع
اختالل بدشکلی بدن در دوران نوجوانی یا اوایل جوانی است (انجمن روانپزشکی آمریکا .)2013 ،همچنین در نمونههای جوان،
رابطه بین اختالل بدشکلی بدن و عزت نفس و کیفیت زندگی نامطلوب نیز به اثبات رسیده است (بوهن ،ویلهلم ،کتن ،فلورین ،بیر و
جنیک2002 8،؛ کریا ،بوتسی ،گریشام ،قیسی2018 9،؛اشنایدر ،ترنر ،موند ،هودسن201710،؛ به نقل از گرنت و همکاران.)2019 ،

1Block & Sarwer
2Summer,Zschocke,Bergfeld,Sattler &Augustin
3Borkenhagen,Scharschmidt, Mirastschijski,Preiss, Brähler& Fischer
4Pillips & Katharine
5Grant, Lust & Chamberlain
6De Brito, , Nahas, Cordás, Gama, Sucupira,Ramos
7Suicide
8Bohen,Wilhelm,Keuthen,Forin,Baer,Jenike
9Cerea,Bottesi,Grisham,Ghisi
10
Schneider,Turner,Mond,Hudson
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مطالعات نشان داده است که این اختالل شامل خصوصیات نسبتاً پایدار نگرانیهای تصویر بدن و ویژگیهای شخصیتی میباشد و با
اختالالت دو قطبی و افسردگی و ناخوشیها همراه است .گرچه ،توافق کلی بین عالئم این اختالل و ویژگیهای شخصیتی وجود
ندارد (وانگ و همکاران )2018 ،معموالً تمرکز اصلی نگرانیهای ظاهری ،بینی ،مو و یا پوست میباشند اما ممکن است شامل بیش از
یک قسمت از بدن نیز باشد (فیلیپس و همکاران2005 ،؛ به نقل از شیبر ،کولی ،دی زوان ،مولر ،مارتین.)2013 ،
باور عمومی درمورد علل مرتبط و موثر در بروز این اختالل (بدشکلی بدن) بر این است که ژنتیک ،تاثیر منفی سروتونین11،ویژگی-
های شخصیتی و تجارب زندگی مانند سواستفاده یا تروما12میتواند در بروز آن نقش داشته باشد .همچنین به نظر میرسد که عوامل
اضطراب آور در دوره بزرگسالی ممکن است بر رویداد اختالل بدشکلی بدن تاثیر بگذارد (پرکینز.)2019 ،
معموالًچنین گمان میشود که توسعهی اختالل بدشکلی بدن به چندین عامل بستگی دارد ،دراین شرایط تعامالت پیچیدهای بین
تجربیات قبلی زندگی (مثالً آزار دادن و قلدری) ،عوامل زیستی (مثال ژنتیک) و ویژگیهای شخصیتی (مثالً کمالگرایی) برقرار می-
شوند (ویلهلم 2006 ،؛به نقل از شیبر و همکاران .)2013 ،همچنین از آن جایی که خصوصیات شخصیتی یکی از عوامل متعدد مرتبط
با این اختالل است به ارائه توضیحات مختصر در این باره میپردازیم .نکته مهم آن است که باید بین ویژگیهای شخصیت و
اختالالت شخصیت تفاوت قائل شویم .هر شخصی میتواند شخصیتی داشته باشد با ویژگیهای منحصر به فرد که از یک یا ترکیبی از
شخصیتهای دهگانه ،شکل گرفته است .اما تفاوت بین ویژگیهای شخصیت و اختالل شخصیت در مختل بودن فرد در مراقبت از
خود (در همهی ابعاد قابل تعریف) و اختالل در روابط بین فردی و افت در عملکرد میباشد (حقشناس .)1395 ،براساس مدل پنج
عاملی ،شخصیت به صورت سلسله مراتبی با پنج عامل اصلی سازمان می یابد و هر یک از این عوامل شامل روان

رنجورخویی 13،

برونگرایی 14،موافق بودن 15،گشودگی (باز بودن به تجربه)16و با وجدان بودن17میباشد (مککری و کاستا 2005 18،؛ به نقل از
میکاییلی ،قلیزاد ،کیامرثی .)1391 ،همچنین کمالگرایی یک مولفه تشخیص داده شده وسیع در گسترش و حفظ اختالل بدشکلی بدن
میباشد (شافران ،کوپر ،فیربرن 200219،؛به نقل از شیبر و همکاران.)2013 ،
اختالل بدشکلی بدنی ،ناهنجاری تصویر بدنی است که افراد را به سمت کامل بودن سوق میدهد و بر اساس انجمن افسردگی و
اضطراب ایاالت متحده (20،)ADAAتقریباً در یکی از هر  50نفر یا  5تا  5 .7میلیون نفر از جمعیت ایاالت متحده گزارش شده است
(انجمن اضطراب و افسردگی آمریکا؛ فیلیپس؛ به نقل از پرکینز )2019 ،افراد مبتال به اختالل بدشکلی بدن ،کمالگرایانهتر از افراد
عادی میاندیشند و رفتار میکنند .بنابراین احتمال دارد که حتی به کوچکترین نواقص نیز توجه کرده و تمرکز مضاعف خود را روی
آنها قرار بدهند .آنها به محض به پایان رسیدن آستانهی تحملشان نسبت به این نواقص ،دچار حس ناخوشایند و استرس گونهای
میشوند (ویلهلم2006 ،؛به نقل از شیبر و همکاران .)2013 ،در کمالگرایی فرد استانداردهای باالیی را برای خود تصور میکند و با
دید انتقادی جدی به آنها مینگرد (فراست و مارتن1990 ،؛ به نقل از شیبر و همکاران .)2013 ،کمالگرایی شامل دو بعد میباشد.
بعد اول کمالگرایی سازگارانه است که دستیابی به اهداف همراه با تالش و با دید منطقی همراه است و بعد دیگر کمالگرایی
2007 21؛ به نقل از داناهی ،ریلی ،اندرسون و اسکارمر  .)201822،که
ناسازگارانه است که با دید غیر منطقی میباشد (باردون ،کان ،
11
Serotonin
12
Abuse or Trauma
13
Neuvoticism
14
Extraversion
15
Agreeableness
16
Openness
17
Conscientionsness
18
Mccrae & costa
19
Shafran ,Cooper ,Fairburn
20
Anexiety and Depression Association
21
Bardon,Cone
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هر بعد ،نتایج متمایزی همراه دارد .دستیابی به کمالگرایی همراه با تالش و اهداف واقعبینانه نتایج سازگارانه و بهنجار و مثبتی در پی
دارد و سبب موفقیت در زمینههای مختلف میشود (میلز ،بالنک استین200023،؛ به نقل از داناهی و همکاران .)2018 ،در مقابل
کمالگرایی ناسازگارانه یا نابهنجار به نتایج اجتماعی -روانی منفی مربوط می شود (هیویت ،فلت ،شری ،هابکی ،پارکین ،الم 24و
همکاران2003 ،؛ به نقل از داناهی و همکاران .)2018 ،سایر مطالعات «مسئله بدریختانگاری» را مورد توجه قرار دادهاند که با اختالل
بدشکلی بدن همپوشانی دارد اما مفهومی گسترده تر است که عالئم جسمی غیر اختالل بدشکلی بدن و وسواس نسبت به بوی بدن
(نشانههای سندرم مرجع بویایی) را نیز دربرمیگیرد (فیلیپس و همکاران.)2017 ،
باتوجه به اهمیت موضوع وکمبود مطالعات کافی و جامع در زمینه تاثیر ویژگیهای شخصیتی و کمالگرایی مثبت و منفی بر اختالل
بدشکلی بدن در دانشجویان ،فرض اصلی پژوهش این بوده است که ویژگیهای شخصیتی و کمالگرایی میتوانند در بدشکلی بدن و
تصویر بدنی موثر باشند.

روش
ژوهش حاضر از نوع توصیفی و مطالعات همبستگی بود .جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاههای شهر شیراز بود .نمونه
پژوهش شامل دانشجویان  18-22سال دانشگاههای شهر شیراز بود .تعداد نمونه مورد بررسی  300نفر بود که به صورت در دسترس
انتخاب شدند و پرسشنامهها اجرا شدند .جهت اجرای این پژوهش بعد از تایید پرسشنامهها و کسب اجازه از مراکز ذیصالح در
یک پروسه دو ماه اطالعات خام جمعآوری شد .دادههای پژوهش توسط شاخصهای آمار توصیفی و استنباطی و ضریب همبستگی،
تحلیل رگرسیون همزمان و تحلیل واریانس (آنوا) و نرمافزار  spss-21تجزیه وتحلیل شدند.
ابزار
در این پژوهش ازابزارهای ذیل استفاده گردید.
 (BICI25پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون در سال  2005توسط لیتلتون و همکاران
 -1پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون):
طراحی شد .این پرسشنامه شامل  19پرسش میباشد که هر پرسش دارای طیف  5درجهای است که از ( )1هرگز تا ( )5همیشه
نمرهگذاری میشود .در ایران بساکنژاد و غفاری  1386روایی پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون ) (BICIرا بر اساس همسانی
درونی به روش آلفای کرونباخ  %95گزارش کردند .در تحقیق حاضر پایایی پرسشنامه نگرانی درباره تصویر بدنی به روش آلفای
کرونباخ برابر  ،%86خرده مقیاس اول ( %84نارضایتی ظاهر) و خرده مقیاس دوم ( %71تداخل در عملکرد) میباشد که بیانگر پایایی
قابل قبول میباشد.
 (NEO):26این پرسشنامه شامل 60سوال است و برای ارزیابی پنج عامل
-2پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت مک کری و کاستا
اصلی شخصیت (برونگرایی ،روان رنجورخویی ،گشودگی ،موافق بودن و با وجدان بودن) بهکار میرود و از لحاظ روایی و پایایی
هیچ تفاوتی با فرم بلند آن ندارد .مککری و کاستا ( )1992به ترتیب ضرایب پایایی مقیاسها را % 90 ،% 93 ،% 79 ،% 88 ،% 91را
برای روان رنجور خویی ،برونگرایی ،گشودگی ،موافق بودن و وجدانی بودن گزارش کردهاند و ضرایب پایایی بهدست آمده در ایران
برابر با  %79 ،%79 ،%80 ،%75 ،%83گزارش شده است (گروسی.)1380 ،
-3پرسشنامه استاندارد کمالگرایی مثبت و منفیتری  -شورت و همکاران :این پرسشنامه در سال  1995ساخته شده است .شامل 40
پرسش میباشد .دارای طیف  5درجهای لیکرت از (1کامالً مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم) نمرهگذاری میشود (رشیدی ،رحمتی ،دنیوی،
22
Joseph, Donahue ,Erine ,Reilly,Lisa ,Anderson
23
Mills,Blank stein
24
Hewitt ,Flett ,sherry ,Habke ,Parkin,Lam
25
)Body Image Concern Inventory (BICI
26
NEO-Five Factor Inventory
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راه نجات ،احمدی طهورسلطانی .)1395 ،برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است .در پژوهش هوشمندی
( )1393پایایی مولفههای پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار  SPSSبه دست آمد و در
نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی اجرا شد .مقدار آلفای کرونباخ کل پرسشنامه  0/89بود.

یافتهها
چنانچه پیشتر اشاره شد شرکتکنندگان در پژوهش  300نفر از دانشجویان بودند که در دامنه سنی  18تا  22سال با میانگین و انحراف
معیار معادل  20/54±1/35قرار داشتند .از این تعداد  239نفر (70/7درصد) مجرد بودند که عموماً  260نفر ( 86/7درصد) دانشجوی
دوره لیسانس بودند.
برای بررسی فرضیهها و تعیین ارتباط احتمالی متغیرها از ضریب گشتاوری همبستگی پیرسون و برای سنجش توان پیشبینی متغیرهای
مستقل از رگرسیون چند متغیره استفاده شد .در ادامه ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش ارائه میشود:
جدول ( )1آمارههای توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
متغیرها

مولفهها

میانگین

انحراف معیار

ویژگیهای شخصیتی

نوروزگرایی

24/10

6/43

برون گرایی

19/27

4/39

باز بودن به تجربه

20/84

4/55

توافقگرایی

20/45

3/71

وجدانی بودن

23/01

4/82

42/11

15/78

متغیرها

مولفهها

میانگین

انحراف معیار

کمالگرایی

کمالگرایی مثبت

78/52

11/50

کمالگرایی منفی

65/65

11/12

نمره کل کمالگرایی

145/13

19/59

42/11

15/78

اختالل بدشکلی بدن

اختالل بدشکلی بدن

جدول ( )2ماتریس ضرایب همبستگی بین پنج عامل بزرگ شخصیت و کمالگرایی مثبت و منفی با بد شکلی بدن
متغیر

)M+(SD

1

نوروزگرایی

)6/43(24/10

1

برونگرایی

)4/39(19/27

0/004

1

باز بودن به. .

)4/55(20/84

**/173

**0/418

1

توافقگرایی

)4/82(20/45

**0/354

**0/184

*0/308

1

وجدانی بودن

)3/80(23/01

0/106

**0/394

**0/406

**0/317

1

کمال گ مثبت

)11/50(78/52

0/04

**0-/24

**-0/15

-0/11

_0/39

1

کمال گ منفی

)11/12(65/65

**0/48

**-0/17

**0/26

**0/37

**0/29

**-0/97

1

بدن شکلی بدن

)15/78(42/11

**0/409

**0/167

0/065

**0/174

0/025

**0-/38

**0/39

2

3

4

5

7

6

8

1

*p<0/05 **p<0/01
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نتایج ماتریس ضرایب همبستگی نشان میدهد بدشکلی بدن با مولفههای نوروزگرایی ،برونگرایی ،توافقگرایی و کمالگرایی منفی
رابطه مثبت و معنادار و با کمالگرایی مثبت رابطه منفی و معنادار دارد ( .)p>0/01همچنین بد شکلی بدن با مولفههای باز بودن به
تجربه و وجدانی بودن رابطه معناداری نشان نداد.)p<0/05( .
به منظور تعیین سهم هر کدام از متغیرهای ذکر شده در پیش¬بینی اختالل بدشکلی بدن از رگرسیون همزمان استفاده شد .قبل از انجام
تحلیل رگرسیون ،بررسی دادههای پرت با استفاده از نمودار مستطیلی نشان داد که هیچگونه دادهی پرتی (انتهایی) وجود ندارد .بررسی
خطی بودن رابطه متغیرها با استفاده از نمودار پراکنش نشان داد که رابطه بین متغیرهای مورد بررسی خطی است و توزیع باقی ماندهها
نرمال است .همچنین ،نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف نیز نشان داد که توزیع دادهها نرمال است .نمودار باقیماندهها حاکی از
یکسانی واریانسها بود و آماره دوربین واتسون نیز نشان داد که مفروضه استقالل برقرار است ( .)DW=1/659بررسی مفروضه هم-
خطی چندگانه از طریق آماره تلرانس و نیز تورم واریانس ( )VIFنشان داد که شاخص تلرانس در دامنه  0/732تا  1/537حاکی از
عدم همخطی چندگانه بین متغیرهای مستقل بود .لذا باتوجه به برقرار بودن مفروضهها از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد .به-
منظور تعیین سهم مولفههای معنادار در پیشبینی بد شکلی بدن ،از ضریب رگرسیون چند متغیره به شیوه ورود استفاده شد.

جدول ( )3نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری ،پیشبینی بد شکلی بدن از طریق پنج عامل بزرگ شخصیت و کمالگرایی مثبت و منفی:
مدل

Ss

Df

Ms

F

P

رگرسیون

19213/35

5

3842/71

21/31

0/001

باقیمانده

51741/16

287

180/28

-

-

کل

70954/73

292

-

-

-

متغیرهای پیشبین

R

R2

ARS

ضرایب غیر استاندارد

ضرایب

T

P

استاندارد

0/52

0/27

0/25

B

SE

BETA

عدد ثابت

-

-

-

25/62

10/29

-

2/48

0/01

نوروزگرایی

-

-

-

0/63

0/15

0/26

4/15

0/001

برون گرایی

-

-

-

0/70

0/18

0/19

3/77

0/001

توافقگرایی

-

-

-

-0/04

0/18

-0/01

-0/22

0/82

کمالگرایی مثبت

-

-

-

-0/13

0/08

-0/09

-1/61

0/10

کمالگرایی منفی

-

-

-

0/45

0/09

0/32

4/65

0/001

همانطور که در جدول شماره ( )2مشاهده میشود میزان  Fمشاهده شده معنادار است و استفاده از مدل خطی رگرسیون بالمانع
است( .)F= 21/31نتایج نشان میدهد مدل رگرسیون در کل  0/27درصد از تغییرات بدشکلی بدن را تببین میکند .باتوجه به ضرایب
استاندارد و غیر استاندارد از بین هوامل شخصیتی ،نورزگرایی و برونگرایی و در بین کمالگرایی ،کمال گرایی منفی به صورت
معناداری قادر به پیشبینی بدشکلی بدن بودند ( .)p>0/010در عین حال ،قویترین پیش بین بدشکلی بدن کمالگرایی منفی بود
(.)Beta=0/32

بحث و نتيجهگيری
اختالل بدشکلی بدن ،یک اختالل نسبتاً شایع و ناشناخته چه برای مردم عادی و چه برای متخصصان بهداشت روانی میباشد ،افراد
بسیاری وجود دارند که مبتال به این اختالل بوده و به جای درمان ،زیرتیغ جراحیهای زیبایی قرار میگیرند .ماهیت نسبت ًا ناشناخته
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نیلوفر شهیدپورهاشمی و همکاران

پنج عامل بزرگ شخصیت و کمالگرایی مثبت و منفی بهعنوان ...

اختالل بدشکلی بدن ،تصویر بالینی چندبعدی از این اختالل را نشان میدهد که ماهیت و درمان آن را با پیچیدگی روبرو میکند
خصوصا اگربا متغیر دیگری همراه شود سبب میشود که این فرایند دشوارتر و مبهمتر شود .باوجود اینکه این اختالل شیوع نسبت ًا
باالیی دارد به خصوص در دانشجویان که بیشتر هم دیده میشود و روز به روز بر تعداد این افراد افزوده میگردد (خسروی و علی-
زاده صحرایی؛  .)1388در ادامه به مرور نتایج پژوهش و تبیین یافتهها میپردازیم:
نتایج ما نشان داد بین اختالل بدشکلی بدن و نوروزگرایی یا روان رنجوری رابطه معنا دار وجود دارد .خانجانی ،بابا پور ،صبا ()1393
در پژوهشی نشان دادند که بین نوروزگرایی و تصویر مثبت بدنی رابطه منفی معنادار وجود دارد ،که خود این یافته با نتایج پژوهش-
های آمالنگ ،هاسلباچ و استورمر ،)2004(27فراریو ،زوتی ،مسسارا و نوولون )2003(28کامالً همسو است و با پژوهش حاضر کامالً
ناهمسو میباشد .به این دلیل کامالً ناهمسو میباشد چون طبیعی است که بین نوروزگرایی با تصویر مثبت بدنی رابطهی منفی معنادار
وجود داشته باشد در این جا تصویر مثبت بدنی اختالل نیست بلکه صرفاً یکی از مولفههای موثر بر اختالل بدشکلی بدن میباشد اما
در پژوهش حاضر چون اختالل بدشکلی بدن را با نوروزگرایی میسنجیم ،چون همبستگی شان مثبت است هر دو با هم افزایش یا
کاهش دارند به این علت که چون نوروزگرایی یکی از مولفههایی است که افراد را مستعد اختالل بدشکلی بدن میسازد بخاطر همین
رابطه شان مثبت میباشد .هم چنین باتوجه به پژوهش خانجانی و همکاران ( )1393میتوان گفت که ویژگی شخصیتی نوروزگرایی،
مشکالت بسیاری برای دانشجویان به وجود میآورد و زمینه را برای اختالالت روانی فراهم میکند .بنابراین فرض پژوهش تأیید می-
شود .بخش عمدهای از تحقیقات بر وجود رابطهای معنادار بین اختالل بدشکلی بدن و افسردگی (کرسا و همکاران2018 ،؛ اشنایدر و
همکاران2017 ،؛ به نقل از گرنت و همکاران )2019 ،و اضطراب (کرسا و همکاران )2018 ،بیان کردند .باتوجه به این که نمرهی باال
در شاخص روان رنجوری ،افراد را مستعد اختالالت روانی میسازد .همچنین میتوان به شباهتهای دیگر نوروزگرایی با اختالل
بدشکلی بدن اشاره کرد .یافتههای پژوهش نشان داد که بیماران مبتال به اختالل بدشکلی بدن دارای دو مجموعه از عالئم روان-
رنجوری و وسواس فکری_عملی هستند که با ظاهر فیزیکی مرتبط است (خانجانی و حقایق.)2018 ،
بین اختالل بدشکلی بدن و برونگرایی رابطهی معنادار وجود دارد .نتایج پژوهشهای آمالنگ ،هاسلباچ و استورمر ( ،)2004فراریو،
زوتی ،مسسارا و نوولون ( )2003با نتایج پژوهش حاضر همسو است .صفات شخصیتی نقش مهمی درسببشناسی و پییشرفت
اختالالت دارد .درونگرایی-برونگرایی دارای یک طیف است .افرادی که برونگرایی شدید (کامل) دارند (افرادی که بهطور کامل
برونگرا هستند) مستعد اختالل بدشکلی بدن هستند .اینگونه تبیین میشود که چون افراد برونگرا به معاشرت عالقه زیادتری دارند و
پس اینکه چگونه به نظر برسند هم برایشان اهمیت پیدا میکند ،به همین دلیل آنها با نقص خود ساخته ،خیالی و یا واقعی ولی
کوچک خود ،اشتغال ذهنی افراطی بیشتری پیدا میکنند .مقیاسهای شاخص  Eشامل عاطفهی مثبت ،جامعهپذیری و فعالیت میباشد
(کاستا و مک کری1984 ،؛ به نقل از حقشناس .)1395 ،بعد نوروزگرایی شامل واکنشهای هیجانی است که میتواند باعث تجربهی
زیاد وقایع منفی و رویدادهای استرس زا در زندگی شود (کلونینگر .)199029،نمرات باال در نوروزگرایی افراد را مستعد اضطراب
میکند و به عقیدهی بولگر )1990(30و مک کری و کاستا ( )1986این افراد از شیوههای مقابلهای غیر موثر که در کاهش استرس فرد
موثر نیستند ،استفاده میکنند .کوهن و ویلیامسون  ،)1991(31نتیجه گرفتند که در واقع میتوان گفت که برونگرایی و نوروزگرایی دو
ویژگی مهم شخصیتی هستند که میتواند افراد را در معرض بیماری قرار میدهند (میکاییلی و همکاران.)1391،
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پژوهشهای میانرشتهای زنان

نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین اختالل بدشکلی بدن و گشودگی رابطهی معناداری وجود ندارد .شاخص باز بودن شامل عالئق
زیباییشناسی ،عالئق ذهنی است .معموالً شاخص "باز بودن" ارتباط مثبتی با هوش دارد .البته بیشتر با آن جنبههایی از هوش سر و
کار دارد که کمتر در معرض سنجش در آزمونهای هوش است که از جملهی آن میتوان به تفکر واگرا اشاره کرد ،که با خالقیت
ارتباط نزدیکی دارد (مک کری .)1987 ،البته این شاخص (باز بودن) ،معادل هوش نیست )حقشناس.)1395 ،
نتایج نشان داد بین اختالل بدشکلی بدن و توافقگرایی ،رابطهی مثبت معنادار وجود دارد که این یافته با نتایج تحقیقات دمهری و
حمداوی ( )1393که نشان دادند بین ویژگی شخصیتی موافق بودن با نگرانی از بدشکلی بدن در دانش آموزان همبستگی منفی معنادار
وجود دارد ،کامال ناهمسو میباشد .در پژوهش دمهری و همکاران ( ،)1393بیشترین رابطهی معنادار (همبستگی منفی) بین نگرانی از
بدشکلی بدن و ویژگیهای شخصیتی مربوط به وجدانی بودن و موافق بودن است .توافقگرایی همانند برونگرایی ،بر گرایشهای
ارتباط بین فردی تاکید دارد (حقشناس .)1395 ،به دلیل تعامالتی که با دیگران دارد ،ظاهرش بیش از کسی که ارتباطات چندانی
ندارد ،برایش مهم و باعث اشتغال ذهنی او میشود و او را مستعد این اختالل میکند.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین اختالل بدشکلی بدن با وجدانی بودن رابطهی معناداری وجود ندارد؛ بنابراین دانشآموزانی که
دارای ویژگی شخصیتی وجدانی بودن باال هستند اضطراب و نگرانی کمتری دربارهی ظاهر خود ،تجربه میکنند .همچنین پژوهشهای
ویلهلم32،فیلیپس ،فاما ،گرین برگ ،استرکتی )2011(33و فیلیپس ( )2005مبنی بر وجود رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و اختالل
بدشکلی بدن میباشد .کمالگرایی عنصری است که بهطور گستردهای در ایجاد و توسعه اختالل بدشکلی بدن شناسایی شده است
(ارجی ،برج آلی ،سهرابی و فرخی؛.)2016
در تببین این که چگونه بین اختالل بدشکلی بدن و شاخص وجدانی بودن هیچ رابطهی معناداری وجود ندارد شاید بتوان به این
مسئله اشاره کرد که چون پژوهش حاضر تک جنسیتی بود (مطالعه تنها روی یک جنس انجام شده بود) چنین نتیجهای حاصل شده
است بر خالف پژوهش دمهری و همکاران ( )1393که مطالعه روی هر دو جنس انجام شده بود.
یافتههای پژوهش نشان داد که بین مولفه کمالگرایی منفی بااختالل بدشکلی بدن رابطه مستقیم وجود دارد .این یافتهی پژوهش حاضر
با مطالعه هوسپیان ،یزدخواستی ،فاطمی )1394( ،که درمطالعهی خود به این نتیجه رسیدند در بیمارانی که نمرات مقیاس نشانه های
بدشکلی بدن باالتری داشتند نمرات کمالگرایی نوروتیک باالتری نیز گرفته بودند کامالً همسو (همخوان) میباشد .زیرا در اختالل
بدشکلی بدن یک تصویر ذهنی عمیق از زشت بودن یا مشغولیت ذهنی شدید به سبب یک یا چند عیب یا نقص کوچک و یا حتی
خیالی در نظر فرد مبتال به اختالل بدشکلی بدن که فرد گرایش افراطی جهت بیعیب و نقص بودن دارد (راهنمای تشخیصی و آماری
اختاللهای روانی.)2013 ،
یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین کمالگرایی مثبت با اختالل بدشکلی بدن رابطه غیرمستقیم (معکوس) وجود دارد بدین معنی
که با افزایش مولفه کمالگرایی مثبت ،اختالل بدشکلی بدن کاهش پیدا میکند .پژوهش حاضر با تحقیق ریچاردسون ،رایس،

دیواین34

( )2014همسو است آنها در مطالعهی خود به این نتیجه رسیدند که رابطه متقابلی بین تنظیم براحساس و کمالگرایی وجود دارد.
کمالگرایی مثبت یا سازگارانه سبب میشود نشخوار ذهنی رنجآور از نابهنجاری ایجاد نشود و در نتیجه با باال رفتن سازگاری مثبت،
از این منظراحتمال اختالل بدشکلی بدن کاهش مییابد.
همچنین ،مطابق با فرض کلی و اولیه پژوهش ،یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل همبستگی پیرسون فرض را تایید کردند که بین
اختالل بدشکلی بدن وکمالگرایی رابطه معناداری وجود دارد نتایج نشان میدهد که کمالگرایی مثبت و منفی  % 18از واریانس متغیر
وابسته یعنی اختالل بدشکلی بدن را تبیین میکند .در تایید پژوهش حاضر میتوان به مطالعهی شیبر و همکاران ( )2013اشاره کرد که
32
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حاکی از باال بودن نمرات کمالگرایی درافراد مبتال به اختالل بدشکلی بدن در مقایسه باافراد عادی بود .همچنین یافتههای پژوهش
حاضر با نتایج پژوهش ویل( )200435و ویلهلم ()2006که در بررسی خود به این نتیجه دست یافتند که کمالگرایی عامل آسیبزای
عمومی برای به وجودآمدن اختالل بدشکلی است همسو میباشد .این اختالل خصوص ًا در دانشجویان بیشتر دیده میشود (ربیعی،
 )1390به همین دلیل پژوهش بر روی دانشجویان انجام گرفت .در پژوهش حاضر میانگین اختالل بدشکلی بدن  % 11/42بود .در
دختران خصوصاً در دوره نوجوانی توجه به ظاهر افزایش پیدا میکند (کاپالن و سادوک .)2015 ،این امر به شیوع نسبتأ زیاد این
اختالل اشاره دارد که سبب بررسی در پژوهش ما شد .همچنین ناهمسو شدن یافتههای مطالعهی حاضر با مطالعه کاترین36،فیلیپس
( )2015شیوع این اختالل  % 5/1بیان کردند میتواند به دالیل متفاوتی باشد ازجمله؛ قدیمی بودن پژوهش در مقایسه با پژوهشهای
حاضر و پژوهشهای اخیر زیرا همانطور مطالعات نشان میدهند که اختالل بدشکلی بدن در سالهای اخیر رشد بیشتری داشته است
(ربیعی .)1390 ،همچنین دلیل دیگر برای ناهمسویی میتواند شیوه ی نمونهگیری در مطالعه کاترین و همکاران )2015( ،میان دو
گروه جنسیتی از دانشجویان (زن و مرد) باشد درحالی که پژوهش حاضر بهطور اختصاصی بر روی دانشجوبان دختر انجام شد زیرا
این اختالل در زنان بیشتر دیده میشود و در زنان این اختالل حوزههای وسیعتری را شامل میشود که ممکن است به پایههای
زیستی_اجتماعی و تاریخی آنها مربوط باشد .همچنین ممکن است زنان به خاطر عاطفی بودنشان ،آمادگی بیشتری برای تجربه این
عالیم داشته باشند (ربیعی .)1390 ،بدین معنی که مولفهی کمالگرایی منفی با اختالل بد شکلی بدن رابطه مستقیم وجود دارد و بین
کمالگرایی مثبت با اختالل بدشکلی بدن رابطه غیر مستقیم وجود دارد .متغیرهای مختلف از لحاظ روانشناختی به اختالل بدشکلی
بدن مرتبط میشوند (خانجانی و همکاران .)2018 ،بهصورت کلی میتوان نتیجهگیری کرد که بین اختالل بدشکلی بدن با روان رنجور
خویی ،برونگرایی ،توافقگرایی وکمالگرایی منفی رابطه معنادار مثبت بود و بین اختالل بدشکلی بدن با کمالگرایی مثبت رابطه منفی
معنادار بود؛ بین اختالل بدشکلی بدن با گشودگی و وجدانی بودن رابطه معناداری مشاهده نشد.
محدودیتهای طرح پژوهش حاضر همبستگی بودن آن است وامکان نتیجهگیری علی وجود ندارد و عدم امکان استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی یا خوشهای به دلیل عدم دسترسی به لیست دانشجویان یا سایر اطالعات الزم از سوی دانشگاه ها میباشد.
محدودیت دیگر این بود که جامعه آماری پژوهش حاضر محدود به دانشجویان دختر دانشگاهها در شیراز میباشد که امکان تعمیم
نتایج را به سایر جوامع و نمونهها محدود میسازد.
پیشنهاد میگردد که در مطالعات بعدی از طرحهای پژوهشی مداخلهای یا علی مقایسهای استفاده گردد که امکان نتیجهگیری علی را
فراهم سازد .و پیشنهاد دیگر آن است که در پژوهشهای آتی از روشهای نمونهگیری که تعمیمپذیری دادهها را افزایش میدهند مانند
روش نمونهگیری تصادفی استفاده گردد و مطالعات مشابه در جوامع آماری مختلف و نمونههای سایر شهرها مورد بررسی قرار گیرد.

منابع
.1بساک نژاد ،سودابه؛غفاری ،مجید ،)1386( .رابطه بین ترس از بد ریختی بدنی و اختالالت روانشناختی دانشجویان دانشگاه .مجله
علوم رفتاری ،دوره اول ،شماره ،2صص.179 -187
.2خانجانی ،زینب .)1396( .پیشبینی سالمت عمومی براساس تصویر بدنی ،استرس و ویژگیهای شخصیتی .دانش و پژوهش در
روان شناسی کاربردی،)58(15 ،صص.47-40
.3خانجانی زینب ،باباپور جلیل ،صبا گزیزه .بررسی و مقایسه وضعیت روانی و تصویر بدنی متقاضیان جراحی زیبایی با افراد
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Abstract
The Relationship of Body Dysmorphic Disorder Symtoms with Five Big Factors of Personality and
Perfectionism in 18-22 Years Old Girls in Shiraz.
Purpose: The aim of the present study is evaluation the relation of body dysmorphic disorder symptoms with
five big factors of personality and positive and negative perfectionism in 18-22 years old girls in Shiraz .
Method: This study was descriptive- correlation type study which was and has been Performed on 300
students girls 18-22 years old of Fatemieh and Shiraz University. Which participants was selected using
available convenient sampling method. Data collection instruments were questioners of Body Image
Concern Inventory (BICI: Litelton,2005), short NEO form five big factors of personality (NEO- 60),Terryshort positive and negative perfectionism standard questioner and demographic questioner used. The data
were analyzed by analysis with using SPSS-21 software .
Findings: According to Obtained results based on Pearson correlation cofficiene showed that there is a
significant positive correlation between variables neuroticism (B=0/395), extraversion (B=0/144) and
agreeableness (B=0/089) with body dysmorphic disorder and there is no significant correlation between
variables conscientiousness and openness with body dysmorphic disorder. Body dysmorphic disorder has a
significant and negative relationship with negative perfectionism. It means that by increasing negative
perfectionism, body dysmorphic disorder also increases and also, Regression analysis results show that
negative perfectionism, is the most powerful predictor for body dysmorphic disorder (B=0/477).
Furthermore between positive perfectionism with body dysmorphic disorder there is an indirect relationship
(B=-0/224) it means that by increasing positive perfectionism component, body dysmorphic disorder
decrease .
Result Conclusion: obtained results showed that among five big factors of personality, the three most
powerful factors of Neuroticism, agreeableness and extraversion are the most powerful predictor of body
dysmorphic disorder. Also negative perfectionism can cause to increase disorders,this negative
perfectionism can cause exhibit disorders;that this negative perfectionism can be in relation with personality
traits variable that is an important element of predicting body dysmorphic disorder causing creation and
corroboration of disorder;although personality traits possed with positive perfectionism can explain the
revrse result of negative perfectionism .
Keywords: Body Dysmorphic Disorder, 5 Main Factors of Personality, Perfectionism, Posetive and
Negative Perfectionism, Fears of Body Image, Shiraz Fatemiyeh Institute .
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چکیده
هدف از این پژوهش پیشبینی استرس والدگری بر اساس طرحوارههای ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی زناشویی در مادران دارای کودکان با نیازهای خاص شهر
شیراز بود .روش پژوهش از نوع توصیفی بود .جامعه آمارى شامل تمامی مادران کودکان دارای فرزندان با نیازهای خاص شهر شیراز بود که با استفاده از روش
نمونهگیری دردسترس  220نفر انتخاب شدند و پرسشنامههاى استرس والدین ،کیفیت زندگی زناشویی و طرحوارههای ناسازگار اولیه را تکمیل کردند .جهت
تحلیل فرضیات از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد .نتایج بیانگر این بود که کیفیت زندگی زناشویی توانست استرس والدینی مادران دارای کودکان با نیازهای
خاص را پیشبینی کند .عالوهبر این ،طرحوارههای ناسازگار اولیه توانست استرس والدینی مادران دارای کودکان با نیازهای خاص را پیشبینی نماید و در نهایت ،دو
متغیر کیفیت زندگی زناشویی و طرحواره های ناسازگار اولیه توانستند استرس والدینی مادران دارای کودکان با نیازهای خاص را پیشبینی کنند.
واژگان کلیدی :استرس والدگری ،طرحوارههای ناسازگار اولیه ،کیفیت زندگی زناشویی.

مقدمه
در هر جامعهای ،سالمت روانی ،جسمی و اجتماعی کودکان و نوجوانان اهمیت ویژهای دارد؛ اما این مهم ،به سالمت روانی والدین و
افرادی که از کودک مراقبت میکنند وابسته است .در این میان ،والدین دارای کودکان با نیازهای خاص به دلیل عدم آگاهی و نبود
حمایتهای کافی ،در معرض بسیاری از آسیبهای روانی هستند .بهطور طبیعی هر زوجی امیدوار است که کودکی سالم داشته باشد و
تولـد یـك کـودک ناتوان تأثیر نامساعدی بـر زندگی ،هیجانات ،افکار و رفتار اعضای خانواده میگذارد (تبسم و محسین.)2013 ،1
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وجود یـك کـودک نـاتوان بـهطـور معنـیداری بـر وضـعیت روانشناختی والدین تأثیر میگذارد و باعث ایجاد اسـترس در خانواده و
بهویژه والدین میشود (اوســکان و گاندوگار.)2010،1
هرینگ ،گری ،تافه ،اسوینی و ایفیلد )2006( 2بیان داشتهاند که اثر ناتوانکنندگی و آسیب رسان حضور کودک ناتوان بر خـانواده و به-
ویژه مادر ،به عوامل مختلفی مانند نـوع و شـدت مشـکل یا ناتوانی ،جنسیت کـودک ،میـزان حمایتهای در دسترس خانواده ،ویژگی-
های شخصیتی افـراد درگیر و همچنین نـوع ارزیابی آنها از مشکل و منابعی که برای کنار آمدن و مقابله با آن در دسترس دارند ،بستگی
دارد .ربیعی کناری ،جدیدیان و سلگی ( )1394بر این باورند که رفتارهای مخرب و غیرعادی کودکان با نیازهای خاص ،بهعنوان منبع
اصلی تنیدگی برای والدین این کودکان ،بهخصوص مادر محسوب میشود .یکی از انواع تنیدگی مادران این کودکان ،استرس والدگری

3

است.
آبیدین )2007( 4استرس والدگری را حاصل اثر تعاملی کنشوری خصوصیات اصلی و آشکار والدین (مانند افسردگی ،احساس
صالحیت ،سالمت ،روابط توأم با دلبستگی با کودک ،روابط با همسر ،محدودیت ناشی از نقش پذیری یا مادری کردن) با خصوصیات
کودک (مانند سازشپذیری ،پذیرندگی ،فزونطلبی ،خلق ،فزون کنشی و تقویتگری) میداند .محققان مختلفی بیان داشتهاند که
والدین دارای کودکان با نیازهای خاص استرس بیشتری را تجربه میکنند و سطح سالمت روانی پایینتری دارند (پویوت ،کیت و
بارینگتون2011 ،5؛ شور فن 6و همکاران .)2012 ،شورفن و همکاران ( )2012نشان داد که والدین دارای کودکان نقص عضو از
استرس و اضطراب مرگ بیشتری نسبت به والدین دارای کودکان عقب مانده ذهنی برخوردار بودند.
عوامل متعددی میتوانند بر کاهش استرس والدگری تاثیرگذار باشند .برخی از این عوامل به ویژگیهای شخصی و شخصیتی والد و
برخی دیگر به حمایتهای بیرونی و محیطی مرتبط هستند .طرحوارههای ناسازگار اولیه 7از جمله عواملی هستند که میتوانند استرس
والدگری را تحت تاثیر قرار دهند.
طرحوارهها از ابتدای زندگی شکل گرفته و در تمام طول زندگی ،فرد را تحت تأثیر قرار میدهند (دوزیس ،مارتین و بیلینگ.)2009 ،8
طرحوارههای اولیه باورهایی هستند که افراد دربارة خود ،دیگران و محیط دارند و به طور معمول از ارضا نشدن نیازهای اولیه به
خصوص نیازهای عاطفی در دوران کودکی سرچشمه میگیرند (یانگ ،مك کری ،دی ،یا و چی .)1999،9اغلب مشکالت بین فردی که
افراد تجربه میکنند تحت تأثیر شیوه تصور آنها در مورد خود و دیگران است .در زندگی زناشویی نیز ،هر یك از زوجین عالوهبر
طرحوارههایی که با خود به رابطه میآورند در ارتباط فعلی خود نیز طرحوارههایی به وجود میآورند که خاص این رابطه هستند .هرچه
طرحوارهها ناسازگارتر باشند روابط این مادران با فرزندان آنها بیشتر دچار مشکل میشود و کیفیت این ارتباط نیز کاهش مییابد (کاملی،
قنبری هاشمآبادی ،آقا محمدیان شعرباف.)1390،
عالوهبر طرحوارههای ناسازگار اولیه کیفیت زندگی زناشویی نیز بر استرس والدگری اثرگذار است .کیفیت زندگی زناشویی ،به ارزیابی
کلی فرد از سالمت زناشویی ،اشاره دارد که غالباً بهعنوان یك شاخص از رضایت یا آشفتگی زناشویی ،در نظر گرفته میشود و نقش
1 . Uskun & Gundogar
2 . Herring, Gary, Taffe, Sweeney & Eifeld
3 . parental stress
4 . Abidin
5 . Payot, Keith & Barrington
6 . Shur-Fen
7 . early maladaptive schemas
8 . Dozois, Martin and Bieling
9 . Yang, McCrae, Dai, Yao and Cai
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اساسی در ارزیابی کیفیت کلی ارتباطات خانوادگی دارد (اسمیت و دفریتس .)2008 ،1کیفیت زندگی زناشویی مفهومی چند بعدی و
شامل ابعاد گوناگون روابط زوجین مانند سازگاری ،رضایت ،شادی ،انسجام و تعهد است (غالمعلیان ،احمدی و باغبان .)1387 ،کیفیت
رابطه زناشویی ،نهتنها در سطح سالمت روانی زوجین ،بلکه در سالمت روانی فرزندان آنها نیز تأثیر میگذارد و کیفیت کلی زناشویی را
نیز تحت تأثیر قرار میدهد؛ به نحوی که ارتباط ،بیتأثیر و موجب فاصله بین فردی عمیقی میشود که در همه جنبههای زندگی و همه
بخشهای جامعه تجربه میشود .والش و اُلیری )2013( 2نشان دادند که کیفیت زندگی والدین دارای فرزندان اتیسم پایین است و این
والدین در حوزه های مختلف ارتباطی دارای مشکل هستند؛ با این حال بسیاری از آنها به زندگی مشترک خود ادامه میدهند.
باور و لئونارد )2008( 3بیان داشتند که کیفیت پیوند زناشویی بر فشار روانی و افسردگی والدین دارای فرزندان ناتوانی رشدی
تاثیرگذار است .این محققان نشان دادند که بهبود کیفیت پیوند زناشویی با کاهش فشار روانی و افسردگی همراه است .طهرانی زاده،
مردوخی و حاجی رستملو ( )1396نشان دادند که والدین کودکان با نیاز ویژه در ابعاد سالمت جسمانی ،روابط اجتماعی ،سالمت روانی
و سالمت محیط تفاوت معناداری در مقایسه با والدین کودکان بهنجار داشتند .تقی زاده و اسدی ( )1393نیز نشان دادند که بین میـانگین
کیفیـت زنـدگی زناشویی مــادران دارای کودکــان عــادی و میــانگین کیفیــت زنــدگی زناشویی مــادران دارای کودکان عادی
تفاوت معناداری وجود دارد به این صورت کـه از نظـر ابعـاد کیفیـت زنـدگی یعنـی سـالمت جسـمانی ،سالمت روانشناختی ،روابط
اجتمـاعی ،محـیط زندگی تفاوت معناداری به دست آمد .با توجه به آنچه بیان شد پژوهشهای گذشته بیانگر این بودند که داشتن
فرزند با نیازهای خاص بر کیفیت زندگی و سالمت روانی والد ین تاثیرگذار است .حال این پرسش مطرح میشود که آیا طرحوارههای
ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی زناشویی می تواند بر استرس والدگری مادران داری کودک با نیازهای خاص تاثیرگذار باشد؟ بنابراین
هدف از اجرای این پژوهش شناسایی نقش هریك از دو متغیر طرحوارههای ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی زناشویی بر استرس
والدگری مادران کودکان با نیازهای خاص است.

روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی میباشد که در آن روابط بین متغیرهای طرحوارههای ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی
زناشویی با استرس والدگری مادران مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه آماری این پژوهش را کلیه مادران دارای کودک با نیازهای
خاص که در اداره آموزش وپرورش شهرشیراز تا سال 1397پرونده داشتهاند تشکیل میدهند .باتوجه به هدف پژوهش و با استفاده از
شیوه نمونهگیری در دسترس و بر حسب تعداد زیر مولفههای متغیر پیشین که ضربدر عدد  10شد ،تعداد  240نفر انتخاب شدند ولی
تعداد  20نفر به علت مخدوش بودن دادهها حذف شدند که در نهایت  220نفر شامل مادران  50کودک اتیسم 50،کودک فلج مغزی و
 120کودک عقبمانده ذهنی بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
ابزار اندازهگیری
پرسشنامه استرس والدگری
پرسشنامه شاخص تنیدگی والدینی است که آبیدین ( )2007آن را ساخته است و براساس آن میتوان اهمیت تنیدگی در نظام والدین-

کودک را ارزشیابی کرد .این شاخص شامل  120گویه است که دو قلمرو کودکی ( 47گویه) و والدینی ( 54گویه) ،به اضافه یك مقیاس

1 . Smith & DeFrates
2 . Walsh & O'Leary
3 . Bower & Leonard
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اختیاری تحت عنوان تنیدگی زندگی ( 19گویه) را در بر میگیرد .قلمرو کودکی دارای زیر مقیاسهای سازشپذیری ،پذیرندگی ،فزون-
طلبی ،خلق ،بیتوجهی  /فزونکنشی و تقویتگری و قلمرو والدین شامل زیر مقیاسهای افسردگی ،دلبستگی ،محدودیتهای نقش،
حس صالحیت ،انزوای اجتماعی ،روابط با همسر ،سالمت والدین و تنیدگی زندگی میباشد .شیوه نمرهگذاری نیز به روش لیکرت
برحسب پاسخهای از کامالً موافقم ( )1تا کامالً مخالفم ( )5انجام میشود .ضریب قابلیت اعتبار و اعتماد همسانی درونی از طریق
محاسبه آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0/93به دست آمد .این ضریب در قلمرو کودک  0/85و در قلمرو والد  0/91بوده است .اعتبار
تفکیکی ابزار  0/93و دامنه ضریب اعتبار همزمان ابزار با  5ابزار تنیدگی مختلف دیگر بین 0/38و  0/66بوده است (صابری و
همکاران .)1393،در پژوهش حاضر نیز به منظور بررسی پایایی پرسشنامه استرس والدگری از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
نتایج بیانگر این بود که این ضریب برای نمره کل استرس والدگری ،قلمرو کودکی ،قلمرو والدینی و قلمرو تنیدگی زندگی به ترتیب
 0/81 ،0/73 ،0/77و  0/70بود.

فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره ناسازگار اولیه یانگ
برای اندازهگیری طرحواره ناسازگار اولیه ،از پرسشنامه ای که یانگ با  75سؤال و  15طرحواره ناسازگار اولیه شامل محرومیت هیجاتی
 /بیکفایتی ،آسیبپذیری به ضرر ،گرفتاری  /دردام افتادگی ،اطالعت ،از خودگذشتگی ،بازداری هیجانی ،معیارهای سرسختانه،
استحقاق ،خویشتنداری و خود انضباطی ناکافی تهیه کرده استفاده شد .هر پنج سؤال این پرسشنامه مربوط به یك طرحواره و برای
بدست آوردن نمره طرحوارهها ،میانگین نمره در هر  5سؤال محاسبه میگردد .چنانچه میانگین هر خرده مقیاس باالتر از  2/5باشد آن
طرحواره ناکارآمد است .پایایی و روایی این ابزار در پژوهشهای متعددی به اثبات رسیده است .یانگ و همکاران پایایی این پرسشنامه
را به روش همسانی درونی ،و بازآزمایی بر روی یك نمونه  564نفری از دانشجویان امریکایی به ترتیب  0/95و  0/81گزارش نمودند.
این پرسشنامه را آهی ( )1385در ایران ترجمه و آماده اجرا کرد و همسانی درونی آن را بر حسب آلفای کرونباخ در گروه زنان  0/97و
در گروه مردان  0/98گزارش کرد .در پژوهش حاضر نیز به منظور بررسی پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد.
ضریب آلفا برای طرحوارههای ناسازگار اولیه  0/79و برای خرده مقیاسها بین  0/89تا  0/69به دست آمد.

پرسشنامه کیفیت زناشویی
این مقیاس را که فلچر ،سیمیسون و توماس ( )2000ساختند دارای  18گویه با طیف لیکرت  7درجهای از اصالً ( )1تا کامالً ( )7و 6
زیر مقیاس رضایت ،تعهد ،صمیمیت ،اعتماد ،شور و هیجان جنسی و عشق است .آلفای کرونباخ به دست آمده ،برای زیرمقیاسها در
پژوهش فلچر و همکاران ( )2000بین  0/86تا  0/96و برای کل پرسشنامه  0/85گزارش شد .در ایران نیز این پرسشنامه توسط
نیلفروشان ( )1389ترجمه شد و مالک های روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت .در پژوهش حاضر نیز پایایی پرسشنامه به
روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/77و برای زیر مقیاسهای رضایت ،تعهد ،صمیمیت ،اعتماد ،شور و هیجان جنسی و عشق به
ترتیب  0/71 ،0/79 ،0/85 ،0/76 ،0/71و  0/87به دست آمد .جهت تحلیل دادههای به دست آمده ،از روش آماری رگرسیون چندگانه
با استفاده از نرم افزارآماری  SPSS22استفاده شد.

یافتهها
پیش از تحلیل دادههای به دست آمده ،میانگین ،انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی (جدول  )1و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
(جدول  )2محاسبه شد .روابط معنادار بین متغیرهای پژوهش امکان انجام تحلیل مدل را فراهم نمود.
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جدول .1میانگین ،انحراف معیار ،حداقل ،حداکثر ،چولگی و کشیدگی متغیرهای پژوهش
شاخصهای آماری

متغیرها
میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

چولگی

کشیدگی

کیفیت زندگی زناشویی

97/77

8/89

70

116

-0/698

0/202

رضایت

16/096

2/710

9

20

-0/53

-0/45

تعهد

16/16

2/87

8

21

-0/41

-0/67

صمیمت

16/90

3/11

9

21

-0/65

-0/58

اعتماد

17/37

2/06

12

21

-0/67

0/63

شور و هیجان جنسی

15/08

2/47

10

21

0/316

-0/31

عشق

16/14

2/64

10

21

0/316

-0/31

طرحواره های ناسازگار اولیه

165/82

64/39

76

350

0/90

0/27

محرومیت هیجانی

11/10

4/66

5

25

0/76

-0/13

رهاشدگی بی ثباتی

12/47

5/57

5

25

0/21

-1/20

بیاعتمادی بدرفتاری

10/84

5/07

5

25

0/94

0/055

انزوای اجتماعی بیگانگی

9/44

4/45

5

25

1/34

1/32

نقص  /شرم

8/83

4/49

5

25

1/55

1/74

شکست

9/30

4/80

5

25

1/266

0/63

وابستگی  /بیکفایتی

8/91

4/89

5

25

1/57

1/37

آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری

9/81

5/33

5

25

1/22

0/49

گرفتار  /خویشتن تحول نیافته

11/64

5/74

5

25

0/56

-0/92

اطاعت

10/08

4/99

5

25

0/908

-0/043

ایثارگری

13/18

4/85

5

22

-0/13

-0/86

بازداری هیجانی

10/94

4/60

5

20

0/64

-0/54

معیارهای سرسختانه

13/94

5/36

5

25

-0/17

-0/960

استحقاق  /بزرگ منشی

13/24

5/75

5

25

0/16

-1/159

خویشتنداری  /خودانضباطی ناکافی

12/06

5/08

5

25

0/44

-0/34

استرس والدگری

344/99

31/97

280

415

0/025

-0/74

استرس والدگری (قلمرو کودکی)

160/48

25/99

91

216

-0/86

-0/44

استرس والدگری (قلمرو والدینی)

177/20

12/85

145

206

0/114

-0/54

استرس والدگری (قلمرو تنیدگی زندگی)

7/30

1/84

4

11

0/121

-0/57

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،با توجه به میانگینهای بدست آمده ،کیفیت زندگی زناشویی و استرس والدگری
پاسخگویان در حد باالست و طرحوارههای ناسازگار اولیه آنان در حد متوسط است .میزان چولگی و کشیدگی متغیرها (در بازه +2تا )-2
نشان میدهد دادهها از توزیع نرمال برخودار هستند .
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جدول .2ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش ()n=220
استرس

استرس والدگری

استرس والدگری

استرس والدگری (قلمرو

والدگری

(قلمرو کودکی)

(قلمرو والدینی)

تنیدگی زندگی)

کیفیت زندگی زناشویی

**-0/42

**

رضایت

-0/15

*

-0/42

*

-0/19

-0/03

-0/21

0/031

0/047

تعهد

**-0/25

**-0/23

-0/12

-0/15

صمیمت

**-0/37

**-0/34

*-0/23

-0/026

اعتماد

-0/09

-0/023

**

-0/28

-0/048

شور و هیجان جنسی

-0/15

**-0/25

0/12

0/082

عشق

**-0/34

**-0/33

0/17

-0/095

طرحوارههای ناسازگار اولیه

**0/44

**0/41

**0/27

0/037

محرومیت هیجانی

**

**

**

0/24

-0/003

رهاشدگی بیثباتی

*0/22

*0/18

*0/19

-0/059

بیاعتمادی بدرفتاری

**0/32

**0/29

*0/20

0/041

انزوای اجتماعی بیگانگی

**0/38

**0/35

**0/25

0/031

**

**

*

نقص  /شرم

0/38

0/40

0/35

0/21

-0/016

0/38

شکست

**0/40

**0/38

*0/22

0/010

وابستگی  /بیکفایتی

**0/38

**0/37

*0/21

0/057

آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری

**

0/34

**

0/29

**

0/006

گرفتار  /خویشتن تحول نیافته

**

0/41

**

0/39

*

0/25

0/23

-0/020

اطاعت

**0/43

**0/42

*0/22

0/024

ایثارگری

**0/35

**0/34

0/16

0/11

**

**

*

0/23

0/049

بازداری هیجانی

0/40

0/37

معیارهای سرسختانه

**0/35

**0/30

**0/25

0/13

استحقاق /بزرگ منشی

**0/44

**0/36

**0/34

0/034

خویشتنداری /خودانضباطی ناکافی

**0/43

**0/41

*0/23

0/065
p<0.05, **p<0.01

*

براساس نتایج جدول  2مشاهده میشود که بین کیفیت زندگی زناشویی و استرس والدگری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
بدین معنی که هر چه کیفیت زندگی زناشویی مادران دارای کودک با نیازهای خاص افزایش یابد و باال برود ،استرس والدگری آنها
کاهش مییابد و بالعکس .همچنین بین کیفیت زندگی زناشویی و ابعاد آن با دو بعد استرس والدگری (قلمرو کودکی و والدینی) رابطه
منفی و معناداری وجود دارد .عالوهبر این مشاهده میشود که بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و استرس والدگری رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد؛ بدین معنی که هرچه طرحوارههای ناسازگار اولیه مادران دارای کودک با نیازهای خاص افزایش یابد و باال برود،
استرس والدگری آنها هم افزایش مییابد .همچنین بین انواع طرحوارههای ناسازگار اولیه و دو بعد استرس والدگری (قلمرو کودکی و
والدینی) رابطه معناداری وجود دارد.
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در ادامه به منظور شناس ایی نقش هر یك از دو متغیر کیفیت زندگی زناشویی (جدول )3و طرحوارههای ناسازگار اولیه (جدول  )4بر
استرس والدگری مادران دارای کودک با نیازهای خاص از روش تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام استفاده شد (جدول.)3
جدول . 3رگرسیون گام به گام کیفیت زندگی زناشویی بر روی استرس والدگری

متغیرها

مرحله

نام متغیر

R

R2

B

بتا

مقدارT

Sig

استرس

اول

صمیمیت

0/37

0/13

-2/67

-0/26

-2/65

0/0001

0/70

والدگری

دوم

عشق

0/41

0/16

-2/49

-0/20

-2/046

0/04

0/70

آماره

تورم

تحمل

واریانس
1/41
1/41

باتوجه به مقادیر ضریب رگرسیون در جدول  3مشخص میشود که دو متغیر وارد شده به معادله در مراحل دوگانه با متغیر وابسته
دارای رابطه معکوس میباشند .چهار متغیر رضایت ،تعهد ،اعتماد و شور و هیجان جنسی به دلیل معنادار نبودن از مدل خارج و درون
معادله قرار نگرفتند.
جدول  .4رگرسیون گام به گام طرحواره های ناسازگار اولیه بر روی استرس والدگری
متغیرها

مرحله

نام متغیر

R

R2

B

بتا

مقدارT

Sig

استرس

اول

استحقاق/بزرگمنشی

0/44

0/19

2/99

0/54

4/90

0/0001

0/48

والدگری

دوم

نقص/شرم

0/49

0/24

2/47

0/36

3/83

0/0001

0/67

1/48

سوم

رهاشدگی /بی ثباتی

0/54

0/29

-2/07

-0/36

-3/02

0/003

0/41

2/44

آماره

تورم

تحمل

واریانس
2/07

با توجه به مقادیر ضریب رگرسیون در جدول  ،4مشخص شد که سه متغیر وارد شده به معادله در مراحل سه گانه با متغیر وابسته
دارای رابطه معنیدار میباشند .باتوجه به نتایج دو طرحواره استحقاق  /بزرگ منشی و نقص  /شرم با استرس والدگری رابطه مثبت و
معنیدار و با طرحواره رهاشدگی  /بی ثباتی رابطه منفی و معنیدار دارد.
عالوهبر این ،به منظور بررسی تاثیر همزمان دو متغیر کیفیت زندگی زناشویی و طرحوارههای ناسازگار اولیه از روش تحلیل رگرسیون
به شیوه همزمان استفاده شد (جدول .)5
جدول  .5رگرسیون گام به گام کیفیت زندگی زناشویی و طرحوارههای ناسازگار اولیه بر روی استرس والدگری
متغیرهای

متغیرهای

مالک

پیشبین

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب

T

استاندارد
B

خطای

سطح

آمارههای

معناداری

چندهم خطی
آماره

تورم

بتا

تحمل

واریانس

استرس

مقدار ثابت

447/49

27/15

-

16/48

0/0001

-

-

والدگری

کیفیت زندگی زناشویی

-1/39

0/264

-0/38

-5/27

0/0001

0/992

1/008

طرحوارههای ناسازگار اولیه

0/203

0/036

0/41

5/57

0/0001

0/992

1/008

استاندارد
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همانطور که در جدول 5مشاهده میشود ،با توجه ضرایب رگرسیون استاندارد میتوان مشاهده کرد که طرحوارههای ناسازگار
اولیه با ضریب  0/41بیشترین سهم را در تبیین استرس والدگری دارد و پس از آن کیفیت زندگی زناشویی با ضریب بتای  - 0/38قرار
دارد .

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش بررسی پیشبینی استرس والدگری براساس طرحوارههای ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی زناشویی در مادران دارای
کودکان با نیازهای خاص شهر شیراز بود .نتایج بیانگر این بود که کیفیت زندگی زناشویی توانسته است استرس والدگری مادران دارای
کودک با نیازهای خاص را بصورت منفی پیشبینی نماید .این یافته پژوهشی با تحقیقات رسولی و همکاران ( ،)1397طهرانیزاده و
همکاران ( ،)1395ربیعی کناری و همکاران ( ،)1394تقیزاده و همکاران ( ،)1393والش و اُلیری ( ،)2013شورفن و همکاران ()2012
و باور و لئونارد ( )2008همسو میباشد.
استرس والدگری به نوبه خود اکثر جنبههای کیفی و موثر رفتار والدینی را تحت تاثیر قرارداده و موجب بدتر و خراب تر شدن زندگی
زناشویی میشود .این مساله میتواند موجب کاهش در مهر و محبت والدینی ،افزایش روشهای خشونتبار انضباطی و ابراز خصومت
نسبت به کودک ،ثبات کم در رفتار والدین ،یا انزوای کامل از نقش والدینی شود .همانطور که نتایج پژوهش طهرانیزاده و همکاران
( )1396نشان داد که میزان کیفیت زندگی مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه در سطح پایینی قرار دارد و همچنین حضور کودکان
دارای نیازهای ویژه در خانواده بر سالمت روانی و کیفیت زندگی والدین و سایر اعضای خانواده تأثیر منفی میگذارد .لذا باتوجه به نوع
واکنش و نگرش والدین استرس والدگری میتواند افزایش یافته ،کیفیت فرزندپروری بدتر شده و در نهایت مسائل رفتاری و عاطفی
کودک افزایش پیدا خواهد کرد.
در تبیین این یافته پژوهشی باید گفت کیفیت زندگی زناشویی در هر مرحلهای از زندگی در صورت کاهش و از دست دادن کیفیت خود
نیز باعث استرس در والدین میشود و پس از مدتی احساس خستگی میتواند تأثیر قابل مالحظهای بر کیفیت رابطه زوجین داشـته باشد.
نگرانی والدین از آینده کودک معلول ،ممکن است آنقدر شدت یابد کـه مـانع از توجـه منطقـی و اصـولی بـه وضعیت فعلـی کـودک و
نیازهـای او شـود .ایـن نگرانـی شدید معموالً نیروی والدین را هدر میدهـد و گـاه سـبب میشود کـه آنـان نتواننـد وظـایف
ضـروری و مـورد نیـاز زنـدگی مشـترک را بـرآورده سـازند .اگـر مشـکالت دیگـری نیـز وجـود داشـته باشـد ،ایـن مشـکالت
تشـدید خواهد شد و سبب سست شدن بنیاد و یکپارچگی خانواده میشود و لذا در صورتی که با یك کودک عقب مانده یا دیگر کودکان
همراه شود نیز این کیفیت زندگی زناشویی به راحتی استرس این والدین را نیز افزایش داده و بیشترین مشکالت را برای این خانوادهها
بهوجود میآورد.

عالوهبر این ،نتایج نشان داد که طرحوارههای ناسازگار اولیه توانسته است استرس والدگری مادران دارای کودک با نیازهای خاص
را بصورت مثبت و معنیدار پیشبینی نماید .این یافته نیز با یافتههای آزاد بخت و وکیلی ( ،)1392تونا و آناالن ( )2007و نیك و
همکاران ( )2012همسو میباشد.
مادران کودکان اسـتثنایی بـا مشکالت و چالشهای فراوانی روبهرو هستند و حجم باالیی از محرکهـای آزاردهنـده ،روح و روان
مــادرانی کــه فرزنــد اســتثنایی دارنــد؛ آزرده خاطر میسازد .انتظاراتی که فرد از خود و محیط دارد با تواناییهای محسوس او برای
جدایی ،بقا و عملکرد مستقل یا انجام موفقیتآمیز کارها تداخل میکنند .نتایج پژوهش آزاد بخت و وکیلی ( )1392که نشانگر رابطه بین
طرح وارههای ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی زناشویی در نتیجه استرس برای مادران نیز بود و همچنین با مطالعه تونا و همکاران
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( )2007که نشـان داد والـدین کودکـان دارای کم توانی ذهنی استرس بیشتری را نسبت به مـادران دارای کودک با رشد طبیعی تجربـه
مـیکننـد و از لحـاظ طرحوارههای ناسازگار اولیه با مادران کودکـان عـادی متفـاوت میباشند نیز همسو میباشد .در تبیین این یافته
پژوهشی باید گفت وقتی که مادران در رسیدن به تمایالت فردی و طبیعی خود با مانع محیطی روبرو میگردد احساس شکست و ناکامی
میکند و این مادر خود را نیز تحقیر شده مییابد که ناامید شده و خود را از زندگی بیزار میبیند و عمال فردی میشود که طرحواره طرد
را در وجود خود احساس میکند و عمال خود را درگیر با خود یا غیر فعال فرض میکند .مادر طفل را به دنیا می آورد و او را میپروراند
و زمانی که هر گونه مشکی یا نقصی را در فرزندان خود متوجه شوند خود را بانی این مساله میدانند که این خود میتوانند مشکالت
زیادی را برای مادر به وجود آورد از جمله استرس ،تحمل کنایههای دیگران که موجب رشد طرحوارههای ناسازگار منفی در مادران این
کودکان شود که بهشدت استرس این والدین نیز افزایش مییابد و به نوبه خود باعث کاهش توان در زندگی زوجی وی و فراخوانی
هیجانات منفی نطیر استرس در این مادران میشود.
در نهایت نتایج بیانگر این بودند که کیفیت زندگی زناشویی و طرحوارههای ناسازگاراولیه توانسته اند استرس والدگری مادران دارای
کودک با نیازهای خاص را پیشبینی نمایند .این یافته نیز با یافتههای رسولی و همکاران ( ،)1396طهرانیزاده و همکاران (،)1395
ربیعی کناری و همکاران ( ،)1394تقیزاده و همکاران ( ،)1393والش و اُلیری ( ،)2013شورفن و همکاران ( ،)2012آزاد بخت و وکیلی
( )1392و نیك و همکاران ( )2012همسو بود.
همانطور که گفته شد مادران دارای کودکان با نیازهای خاص ،فشـار روانـی و اسـترس بـاالیی را متحمل میشوند .از طرفی همبستگی
باالیی بـین وضـعیت روحی و روانی مادران و پـرداختن بـه نیازهـای جسـمی و عاطفی کودک معلول وجود دارد .همـانگونـه کـه
نتـایج پژوهشها نشان میدهند مادران دارای کودکان با ویژگیهای خاص از استرس والدگری باالیی بر خوردارند که به علت کیفیت
زندگی زناشویی این مادران نیز میباشد .این مادران در حالی که مادران در زندگی زناشویی خود که تشویش ،اضطراب و استرس فراوانی
دارند ،معمو ًال در تعامل منطقی و صحیح با کودکان خـود مشکالت عدیدهای دارند که مانع از اتخاذ یـك رویکـرد مطلوب و منطقی می-
شود .لذا استرس شدید والدینی در این مادران نیز به وجود میآید .استرس والدگری تحت تاثیر کیفیت زندگی زناشویی و طرحوارههای
ناسازگار اولیه میباشد .طرحوارههای ناسازگار اولیه این مادران نیز بسیار با هیجانات منفی همراه است و ناکارآمدی باالیی دارند که
استرس شدیدی را در این والدین نیز به علت وجود این کودکان با نیاز های خاص به وجود میآورد .به طور کلی باید گفت زمانی که
کیفیت زندگی زناشویی و طرح واره های نارکارآمد این مادران در زندگی آنها به وجود میآید ،زندگی این مادران مختل میشوند در
نتیجه استرس این والدین نیز در زندگی با یك کودک با نیازهای خاص دشوارتر میشود.
باتوجه به یافتههای پژوهش پیشنهاد میگردد با در نظر گرفتن وجود رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و استرس والدینی در این
مادران ،توجه کافی به عالئم روانشناختی این مادران در جهت بهبود استرس آنان صورت پذیرد .برگزاری جلسـات گروهـی برای
والدین از دیگر پیشنهادات کاربردی این پژوهش است؛ چراکه اغلـب والـدین از طریق گفتگـو دربـاره مسـائل مختلـف ،درک
احساسـات یکـدیگر ،حمایـت متقابـل ،جسـتجو و طلـب کمـك بـه بزرگترین نتایج درمانی دست پیدا میکنند که در نتیجه سطح
استرس این والدین کاهش پیدا خواهد کرد.

همچنین پیشنهاد میشود که درمانگران و مشاوران در رسانه ها جهت آگاهی این خانوادههای دارای کودکان با نیازهای خاص برای بهبود
کیفیت روابط زناشویی زمینه سازگاری را فراهم آورند ،تا کاهش هرچه بیشتر احتمال آسیب به ساختار خانواده باشند.
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این پژوهش با محدودیتهایی نیز همراه بود .از جمله محدودیتهای این پژوهش این بود که نمونه پژوهش حاضر از مادران شهر
شیراز بود ،بنابراین توجه در تعمیم یافتهها باید دقت کافی شود .همچنین استفاده از پرسشنامههای خوگزارشی ،عدم استنباط علی و
استفاده از روش نمونهگیری دردسترس نیز از محدودیتهای پژوهش بود.

منابع
 .1آزاد بخت ،راحیل؛ وکیلی ،پریوش ( .)1392رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی زنان ،فصلنامه روانشناسی
تربیتی.18-11 . )3( 4 ،
 .2تقیزاده ،حسین؛ اسدی ،راضیه . )1393(.بررسی مقایسهای کیفیت زندگی مادران کودکان کمتوان ذهنی و مادران کودکان عادی .
مجله مطالعات ناتوانی.74-66 ،)8( 4 ،
 .3ربیعی کناری ،فاطمه؛ جدیدیان ،علی؛ سلگی ،محمد . )1394(.اثربخشی آموزش تابآوری بر کاهش استرس والدگری مادران
دارای فرزند مبتال به اختالل اتیسم .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم.105-95 ،)4( 23 ،
 .4رسولی ،مریم؛ یغمایی ،فریده؛ مهاجری ،سحر؛ قدسی قاسم آبادی ،ربابه؛ محرابی ،یداله؛ ندرلو ،معصومه؛ اوجاقلو ،خدیجه.)1397(.
همبستگی کیفیت زندگی مادران دارای کودک با نیازهای ویژه و ویژگیهای جمعیت شناختی در شهر تهران .نشریه روان پرستاری،
.78-72 ،)2(6
 .5صابری ،جواد؛ بهرامی پور ،منصوره؛ قمرانی ،امیر و یارمحمدیان ،احمد .)1393( .اثربخشی برنامه گروهی فرزندپروری مثبت بر
کاهش استرس والدگری مادران دارای کودکان مبتال به اختالل اوتیسم .مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی)2( 15 ،؛
.77-69
 .6طهرانی زاده ،مریم؛ مردوخی ،محمد سعید؛ حاجی رستملو ،رقیه .)1395( .مطالعه کیفیت زندگی والدین دارای بیش از یك فرزند با
نیازهای ویژه .فصلنامه سالمت روان کودک.70-60 ،)2( 4 ،
 .7غالمعلیان ،ف ،.احمدی ،ا و باغبان ،ا. )1387( .کیفیت زندگی زناشویی .فصلنامه تازههای روان درمانی.59-49،50 ،
 .8کاملی ،زهرا؛ قنبری هاشمآبادی ،بهرامعلی؛ آقا محمدیان شعرباف ،حمید .)1390( .بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر
طرحواره برتعدیل طرحوارههای ناسازگار اولیه در دختران نوجوان بیسرپرست و بد سرپرست .پژوهشهای روانشناسی بالینی و
مشاوره)1( 1 ،؛ .98-83
9. Abidin, R.R. (2007). Parenting Stress Index: ProfessionalManual.Odessa, FL: Psychological Assessment
Resources, Inc.
10. Dozois, DJ., Martin, RA., Bieling, PJ.(2009). Early maladaptive schemas and adaptive -maladaptive
styles of humor. Cognitive Therapy and Research.;33(6):585-596.
11. Herring, S., Gary, J., Taffe, K., Sweeney, D. & Eifeld, S. (2006). Behaviour and emotional problems in
toddlers with pervasive developmental delay: associations with parental mental health and family
functioning. Journal of Intellectual Disability Research, 12, 874- 882.
12. Nick, D., Ruta, L., D'Arrigo, V. G. & Mazzone, L. (2012). Impairment of quality of life in parents of
children and adolescents with pervasive developmental disorder. Health and Quality of Life Outcomes,
5(1), 22-41.
13. Payot, A., Keith, J. & Barrington, K. (2011). The Quality of Life of Young Children and Infants with
Chronic Medical Problems: Review of the Literature. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care, 41, 91101.
14. Shur-Fen, G. S., Chou, M., Chiang, H., Lee, J., Wong, C., Chou, W. & Wu, Y. (2012). Parental
adjustment, marital relationship, and family function in families of children with autism. Research in
Autism Spectrum Disorders, 6(1), 263–270.
15. Smith, M. C.& DeFrates, N.(2008).Handbook of research on adult learning and development. Routledge.
71

مریم میرزائی فنجانی و بنفشه امیدوار

... پیشبینیاسترس والدگریبراساسطرحوارههای ناسازگاراولیهوکیفیت

16. Tabassum, R., & Mohsin, N. (2013). Depression and anxiety among parevts of children with disabilities:
acase study from developing world. International Journal of Environment, Ecology, Family and
UrbanStudies (IJEEFUS); 3(4): 33-40.
17. Tuna, T., Unalan, H. (2007). Quality of life of primary caregivers of children with cerebral palsy. Deve
Med Child Neurol. 46(9): 647-649.
18. Uskun, E., & Gundogar, D. (2010). The levels of stress, depression and anxiety of parents of disabled
children in Turkey. Disability and Rehabilitation, 32(23): 1917–27.
19. Walsh, C.E., & O'Leary, D.K. (2013). A comparative study of the marital relationship between parents
with children with autism and those with children without autism, 14(1), 28-33.
20. Yang J, McCrae RR, Costa Jr PT, Dai X, Yao S, Cai T, et al. (1999).Cross-cultural personality
assessment in psychiatric populations: The NEO-PI-R in the People’s Republic of China. Psychological
Assessment;11(3):359-368.

72

1399  بهار/ 1  شماره/ دوره دوم

پژوهشهای میانرشتهای زنان

Prediction of Parental stress based on early maladaptive schemas and
quality of marital life in mothers with children with special needs
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Abestract
The aim of this study was to predict parenting stress based on early maladaptive schemas and
quality of marital life in mothers with children with special needs in Shiraz. The research method
was descriptive. The statistical population included all mothers of children with children with
specific needs in Shiraz, using a sampling method, 220 subjects were selected. They completed
parent stress questionnaires, marital quality of life, and early maladaptive schemas. To analyze the
hypotheses, multiple regression analysis was used. Results in the first hypothesis showed that the
quality of marital life could predict the parents' stress in mothers with children with special needs.
In the second hypothesis, early maladaptive schemas could predict the stress of parents of mothers
with children with special needs. In the third hypothesis, two variables of quality of life in marriage
and early maladaptive schemes have been able to predict the stress of parents of mothers with
children with special needs.
Keywords: parenting stress, early maladaptive schemas, quality of marital life
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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
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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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پهوهحهای میانرشتطای زنان

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

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

مر یط آاایی و هتکاران

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

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.

منبع
 .1آبادینسکی ،هوارد ( .)1384مواد مخدر (نگاهی ا تالی) .تر تدط :زکریدایی ،م تدد لی؛ کریتدی ،لیدق .تهدران :انتشداراش امادط
وفرهن .
 .2برنا ،م تدر ا؛ حتید ،نجتط؛ حیاتی ،داود ( .)1395نقح پیحبینی کنندگی ویهگیهای شخصیت ،راهگردهای شناتتی تنظدیم هیجدان،
سگكهای دلگستگی و سیستمهای م ی -رفتاری در آمادگی فاال و غیرفاال بط ا تیاد و تکانشگری .فصلنامط ا تیاد پهوهدی،)37(10 ،
و .151-174
 .3بنفشط ،حتیدر ا؛ مصدااینیا ،ا ظم؛ اریشی ،فاحتط ساداش؛ گیالسی ،حتیدر دا؛ کاشدانی ،زهدره؛ غالمدی ،مصدطفی؛ ادادری ،امیدر
( .)1397بررسی الگوی مصر

و لق گرایح بط ا تیاد در زنان ت ت درمان نگهدارنده با متادون شهرستان کاشدان حدی سدال ،1396

دو ماهنامط لتی– پهوهشی فیض ،دوره بیست و دوم ،شتاره  ،5و .532-538
 .4تکلوی ،ستیط؛ رمضانی ،مهسا ( .)1398مقایسط شکست احفی و صفاش سطگانط تار یك شخ صیت در زنان بدا و بددون آمدادگی بدط
ا تیا د ،فصلنامط ا تیاد پهوهی سوءمصر

مواد ،سال سی دهم ،شتاره پنجاه و سوم ،و .285-300

 .5حجت ،سیدکاوه؛ وحیدی ،گلناز؛ حتیدی ،مهین؛ اکابری ،سیدآرش؛ کاظتی ،سرور؛ نوروزی تلیلی ،مینا؛ شدکاری ،سدتیط؛ م تددی،
فاحتط ( .)1392مقایسط تصوصیاش شخصیتی و باورهای غیر منطقی در زنان مصر

کننده مواد مخدر سنتی و زنانتصر

کننده مواد

مخدر صناتی ،مجلط دانشگاه لوم پ شکی تراسان شتالی ،)2(5 ،و .323-329
 .6توا ط موگهی ،ناهید ( « .)1372آمادهسازی مقدماتی فرم فارسی پرسحنامط دند م وری بدالینی میلدون  .»2-پایداننامدط کارشناسدی
ارشد :انستیتوروانپ شکی تهران.
 .7لطفی ،را یط (« .)1385مقایسط حرحواره¬های ناسازگار افراد سالم و افراد مگتال بط اتتال ش شخصیت دستط  ».Bپایاننامط کارشناسدی
ارشد ،دانشگاه اصفهان.
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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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