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ABSTRACT 

Background and Aim: This study aims at comparing the dependent personality disorders in healthy 

women and addicted women to drugs. 

Method: For this purpose, among the drug-addicted women residing in the medium-term centers of 

Tabriz, 80 people were selected by available sample and along with a sample of 80 non-addicted women 

of the same city who were selected by simple random sampling. They were tested by the revised 

dependent personality questionnaire (DPI-R). 

Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, 

honestly and fidelity have been observed. 

Results: The results of independent T-test showed that the average rate of dependent personality disorder 

in addicted women is higher than non-addicted group, also Pearson correlation test showed that there is a 

significant correlation between the two main scales of reliance on each other and the need for relationships 

in dependent personality disorder. 

Conclusion: According to the results obtained in the research findings, it can be concluded that there is a 

statistically significant difference between addicted and non-drug addicted women in dependent 

personality disorder (p<0.000). 
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تبریزشهرستانزنانمیاندروابستهشخصیتاختاللومخدرموادبهاعتیادسنجیرابطه

موردی()مطالعه

  1خسرقی کاوسی پریزاد ،1ثانی سیدزاده سیدمهدی

 ایران. مشهد، مشهد، فردوسی دانشگاه، و علوم سیاسی دانشکده حقوق حقوق، گروه .1

 چکیده

 است. مخدر مواد به معتاد غیر و معتاد زنان در وابسته شخصیت اختالل نشانگان مقایسه حاضر پژوهش از هدف هدف: و زمینه

 در نمونه صورت به نفر 08 تبریز شهرستان مدت میان مراکز در شده داده اقامت مخدر مواد به معتاد زنان میان زا منظور بدین روش:

 بودند، شده انتخاب ساده تصادفی گیری نمونه صورت به که شهر همینغیر معتاد  زنان از نفری 08 نمونه با همراه و انتخاب دسترس

 گرفتند. قرار آزمون مورد (DPI-R) نظرشده تجدید وابسته شخصیت پرسشنامه وسیله به

 است. شده نوشته امانتداری و صداقت و اخالقی اصول بر تکیه با انتها تا ابتدا از پژوهش این اخالقی: مالحظات

 است.غیر معتاد  گروه از باالتر معتاد زنان در وابسته شخصیت اختالل میزان میانگین که داد نشان مستقل T آزمون نتایج :ها هیافت

 اختالل در روابط به نیاز و دیگری به اتکا اصلی مقیاس دو میان که گردید مشخص پیرسون همبستگی آزمون طریق از همچنین

 دارد. وجود معناداری همبستگی وابسته، شخصیت

 مواد بهغیر معتاد  و ادمعت زنان میان که کرد گیری نتیجه توان می پژوهش، یها هیافت در آمده دست به نتایج به توجه با گیری: نتیجه

 دارد. وجود آماری معنادار تفاوت (>888/8p) وابسته شخصیت اختالل در مخدر

 روابط به نیاز دیگری؛ به اتکا معتاد؛ زنان اعتیاد؛ وابسته؛ شخصیت اختالل کلیدی: واژگان
 

 pa.kavoosi94@gmail.com الکترونیک: پست ؛خسرقی کاوسی پریزاد مسئول: نویسنده

 80/81/1081تاریخ انتشار:  ؛98/89/1088 پذیرش: تاریخ ؛11/80/1911 دریافت: یختار

 :گیرد قرار استناد مورد زیر روش به مقاله این است خواهشمند
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 و همکار سیدمهدی سیدزاده ثانی ...سنجی اعتیاد به مواد مخدر و اختالل شخصیت وابسته در رابطه
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 مقدمه

 و جسمانی پایدار و شدید نسبتاً وابستگی حالت یک به اعتیاد

 مواد مکرر استعمال اثر بر که شود می گفته معتاد فرد در روانی

 ایجاد باعث مواد این زیاد مقادیر مصرف .شود می ایجاد مخدر

 زدگی وحشت و العاده فوق حساسیت تگی،گسیخ روان حالت

 سبک در نامناسب یشناخت روان الگوهای جمله از، شود می

 زنان، در ویژه به مخدر مواد استعمال اثر بر انسان رفتاری

 انجمن دستورالعمل اساس بر است. وابسته شخصیت اختالل

 اختالالت آماری تشخیص راهنمای در که آمریکا یپزشک روان

 اختالل .(1) است شده گردآوری DSM-IV هب موسوم ذهنی

 با غالباً که است شخصیت اختالل سوم گونه وابسته،

 یها همشخص .(0) «دارد همگرایی ترس و اضطراب های ویژگی

 و وابستگی از حاکی رفتاری روانی، اختالل گونه این اصلی

 از ترس (9) فراگیر و نافذ الگویی صورت به پذیری سلطه

 خود، به اطمینان فقدان فردی، میان وابستگی و جدایی

 مفرط، رویی کم جویانه تسلیم رفتار دیگران، به کامل وابستگی

 گونه این ،(0-5) است مسئولیت پذیرش از پرهیز و تردید

 گزارش شخصیتی اختالالت ترین شایع از را روانی اختالل

 جمعیت از و درصد 10 روانی اختالل دارای زنان از کند. می

 در آن بروز احتمال و بوده اختالل این دارای ددرص 5/0 کل

 .(1) است مردان از بیشتر زنان

 لحاظ از ویژه به دتوان می زنان در مخدر مواد مصرف

 شیوع به توجه با و شود نارسایی این موجب یشناخت روان

 در وابسته شخصیتی اختالل جمله از یپزشک روان اختالالت

 و اعتیاد ترک مراکز به کننده مراجعه زنان ویژه به معتاد افراد

 با شخصیتی اختالل این همبودی میزان تشخیص بازپروری،

 با محور درمان تدابیر به اقدام راستای در مخدر مواد مصرف

 دارد. ضرورت باال اثربخشی میانگین

 شناختی جامعهـ  یشناخت روان متعدد ایه پژوهش در مغفول نکته

 شخصیت اختالل و داعتیا میان رابطه که است مسأله این

 متعددی حقوقی و شناختی جامعه عوامل معلول خود وابسته

 آموزش یها هبرنام و یکسو از ازدواج و اشتغال یها همؤلف است.

 در مؤثر بنیادین ارکان جمله از ،دیگر سوی از محور درمان و

 معتاد زنان در وابسته شخصیت اختالل به ابتال میزان افزایش

 است.

 زنان میان در روانی اختالل این های مقیاس میانگین تشخیص

، دارد بیشتری تأثیر مواد مصرف اختالل به تمایلشان در معتاد

 بیشتری احتمال با معتاد زنان اند داده نشان مطالعات زیرا

 اختالل با که اضطرابی اختالالت عالئم مردان به نسبت

 از دهند. می نشان خود از رادارد  همگرایی وابسته شخصیتی

 توجه با وابسته شخصیتی اختالالت به ابتال شیوع دیگر، طرف

 از بیشتر زنان در اجتماعی حمایت به نیاز و اجتماعی نقش به

 دتوان می اختالل گونه این درمان و تشخیص و است مردان

 از یکی شود. مخدر مواد از استفاده به گرایش کاهش موجب

 گرفته صورت پیشین های پژوهش بر وارده اصلی های ینارسای

 خصوص در محور پژوهش یها هاندیش جامعیت فقدان ایران، در

 و وابسته شخصیت ویژه به C خوشه شخصیتی اختالالت

 است. زنان محوری جنسیت با مخدر مواد به اعتیاد با آن ارتباط

 اختالل به ابتال میزان بررسی به حاضر پژوهش اساس، این بر

 مواد به معتاد زنان گروه در وابسته گونه از C خوشه شخصیتی

 .است پرداختهغیر معتاد  زنان و مخدر

 در علمی ادبیات اخیر، های سال در: پژوهش پیشینه .1

 با مخدر، مواد به اعتیاد و و شخصیتی اختالالت رابطه خصوص

 زمینه در اما، است بوده رو به رو متعددی میدانی های پژوهش

 تحقیقات در،مخ مواد مصرف و شخصیتی اختالالت ارتباط

 است. نگرفته صورت وابسته شخصیتی اختالالت برای ای ویژه

 شخصیتی اختالالت» عنوان با ،1110 سال در تحقیقی یک در

 «کوکائین به وابسته افراد در اختالل با مرتبط خصوصیات و

 با شد. بررسی اعتیاد و روانی اختالل متغیرهای میان رابطه

 شخصیتی اختالالت مختص بالینی مصاحبه از استفاده

DSM-III-R و فیالدلفیا ایاالت در بیمارستان 58 در 

 گردید مشاهده و مطالعه روانی محوری اختالالت پنسیلوانیا،

 محوری اختالل تشخیص یک از حداقل بیماران درصد 08 که

 اختالل از پس روانی، اختالل تشخیص ترین شایع برند. می رنج

 اختالل درصد(، 00) اجتماعی ضد و درصد( 90) مرزی

 با پژوهش، این در .(0)بود  درصد( 18) وابسته شخصیت
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 مراکز به کننده مراجعه افراد در اعتیاد باالی شیوع به عنایت

 افراد در شخصیتی اختالل شیوع اهمیت به درمانگاهی،

 نگرفته صورت تحقیقی اعتیاد ترک مراکز به کننده مراجعه

 است.

 میان رابطه کجاست؟ من اداعتی» عنوان با دیگر، پژوهش در

 ,Knežević Tasić «مواد به اعتیاد و شخصیتی اختالالت

Sapic & Valkanou بالینی پرسشنامه تکمیل از دهاستفا با 

 به که یافتند دست نتیجه این به معتاد نفر 55 میان 9 میلون

 اختالل به مبتال اشخاص در اعتیاد احتمال میانگین طور

 اشخاص از باالتر وابسته و یمرز اجتماعی، ضد شخصیتی

 اجباری وسواس اختالل و نمایشی شخصیتی اختالل دارای

 گرایش در جنسیتی تفکیک میدانی، تحقیق این در .(0) است

 صورت آزمایش گروه و کنترل گروه دو هر در مخدر مواد به

 غیر و تقریبی را پژوهش این نتایج امر همین و است نگرفته

 نماید. می استنادی

 جنس و سن میانگین تخمین راستای در دیگر پژوهش کی در

 با آن همبستگی و شخصیتی اختالل گونه این به مبتال افراد

 بیمار نفر 900 شامل آماری جامعه شخصیت، اختالالت سایر

 0/51 سن میانگین که بود وابسته شخصیتی اختالل به مبتال

 فرادا درصد 1/11 شد. زده تخمین باال به سال 08 ها آن درصد

 از درصد 1/50 با مقایسه در وابسته شخصیتی اختالل به مبتال

 به نتیجه این کلی، طور به بودند. زن شخصیتی اختالالت سایر

 دو اختالل و شدید افسردگی احتمال میزان که آمد دست

 است روانی اختالالت سایر از باالتر اختالل گونه این در قطبی

(1). 

 اختالالت خصوص در رفتهگ صورت تحقیقات عمر ایران در

 دهه سه از بیش به مخدر مواد با آن ارتباط و شخصیتی

 به خصوص این در علمی مقاالت کلی، طور به رسد. نمی

 یا و جرم و یکار بزه بر شخصیتی اختالالت اثرات بررسی

 اختالالت به مبتالیان بر متعدد درمانی های گونه اثربخشی

 گرفته صورت های شپژوه از یکی در است. پرداخته ذهنی

 لحاظ از عادی افراد و انکار بزه بین های تفاوت مطالعه جهت

 کانون در مستقر انکار بزه از نفر 90 شخصیتی اختالالت

 و انتخاب تصادفی گیری نمونه عنوان به سنندج شهر بازپروری

 آزمون نتایج گرفتند. قرار آزمون مورد میلون پرسشنامه توسط

T بر انکار بزه غیر و انکار بزه یانم که داد نشان مستقل 

 یها دسته در شخصیتی اختالالت از گانه سه بندی دسته اساس

A و B در که حالی در ،دارد وجود آماری دار معنی تفاوت 

 جهت از پژوهش این نبود. معنادار تفاوت، این C بندی طبقه

 نبود. برخوردار کافی جامعیت از آماری جامعه گستردگی

 ابتال احتمال که زنان جمله از ،بالینی یها روهگ سایر همچنین

 آزمایش مورد است بیشتر آنان در وابسته شخصیتی اختالل به

 .(18) نگرفتند قرار

 دسترس در گیری نمونه طریق از نفر 109 دیگری، پژوهش در

 ترک مراکز در درمان برای که مواد به وابسته افراد میان از

 پرسشنامه به و شده انتخاب بودند، بستری سمنان شهر اعتیاد

 از برآمده یها یافته طبق دادند. پاسخ MMPI یسؤال 01

 آن از پس و (درصد 00) اسکیزوفرنیا دو، خی آزمون

 (درصد 18) روانی ضعف و (درصد 11) خودبیمارانگاری

 این در .(11) بودند برافراشته بالینی های مقیاس ترین شایع

 اختالالت دو و یک یها خوشه بر آزمایشات عمده پژوهش

 اختالالت فراوانی رابطه بررسی با و است متمرکز شخصیتی

 ضعف پارانویا، سایکوپات، اختالل هیستری، )افسردگی، روانی

 مواد، کنندگان مصرف میان در مانیا( و اسکیزوفرنیا روانی،

 اختالل سوم خوشه ویژه به روانی اختالالت سایر رابطه

 نگرفته قرار میدانی وهشپژ مورد مخدر مواد با شخصیتی

 است.

 از استفاده با مخدر مواد به معتادان شخصیتی نیمرخ بررسی

 شیوه به «Cloninger and Eysenck» شخصیتی نظام دو

 تعیین با که بود دیگری پژوهش دسترس در گیری نمونه

 در که مخدر مواد به معتاد نفر 188 مذکر واحد جنسیت

 و بودند بستری هشتگرد رشه اعتیاد بازتوانی و ترک مراکز

 شخصیتی یها هپرسشنام و انتخاب مواد به معتاد غیر نفر 188

Cloninger and Eysenck پژوهش این کردند. تکمیل را 

 پذیری، آسیب نوجویی، سرشتی ابعاد بین داد نشان

 ابعاد و Cloningerی شخصیت نظام همکاری و خودراهبری
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 Eysenckی شخصیت منظا گرایی پریش روان و نژندگرایی روان

. (10) دارد وجود معناداری تفاوت انغیر معتاد و معتادان در

 شخصیتی اختالالت میان معنادار همبستگی مزبور، پژوهش در

 اول خوشه ذیل روانی یها نارسایی خصوص در تنها اعتیاد و

 و اعتیاد میان رابطه و گشته پدیدار شخصیتی اختالالت

 سوی از است. نشده یبررس C خوشه شخصیتی اختالالت

 با نیست. تعمیم قابل زن معتادان روی بر پژوهش این دیگر،

 جمله از ،دیگر متغیرهای به پیشین یها پژوهش توجه

 مخدر، مواد با ارتباط در B و A گروه شخصیتی اختالالت

 و شخصیتی اختالالت شناسی رابطه در محدود آماری جامعه

 سایر متعدد یها وهشپژ به توجه با و مواد مصرف به گرایش

 این شیوع گسترده حجم و موضوع این خصوص در جوامع

 بر تالش مقاله این در معتاد، زنان میان در شخصیتی اختالل

 قبلی، یها پژوهش یها نارسایی نمودن برطرف با که است این

 رفع حدی تا موضوع این خصوص در میدانی یها تحقیق خأل

  گردد.

 وابسته شخصیتی اختالل طهراب: پژوهش نظری ارچوب. چ2

 به متفاوت علمی گیری جهت دو منظر از اعتیادآوری و

 پیوند جنایی یشناخت روان و شناختی جامعه علوم یها هآموز

 مصرف ـ1: شود می مطرح الگو دو گیری جهت این در یابد. می

 باالی شیوع ـ0؛ است روانی اختالل یک وجود نتیجه مواد

 مغز بر مخدر مواد اثر از ناشی تخریب نتیجه روانی، اختالل

 قسمت دو در الگو دو این به توجه با است. کنندگان مصرف

 شود. می بررسی شناختی علت یها تبیین

 اختالالت انواع از: محور علت شخصیتی اختالل .2-1

 اشاره افرادی به توان می اعتیاد، به گرایش موجب شخصیت

 تبیین گونه این در اند. وابسته شخصیت اختالل دارای که کرد

 ارتکاب دلیل وابسته شخصیتی اختالل به ابتال شناختی،

 رقم را مخدر مواد به اعتیاد جمله از ،انحراف متعدد یها گونه

 اختالل این اکتسابی یا ارثی صورت به که افرادی زند. می

 انحرافات انواع ارتکاب به قادر سازند، می پدیدار را شخصیتی

 گونه این معلولی ـ علی رابطه تارساخ روی، این از هستند.

 شود. می مشخص

 شخصیتی اختالالت تأثیر ی:شناخت روان یها تبیین. 2-1-1

 از ،اجتماعی ضد و انحرافی رفتارهای انواع به تمایل بر وابسته

 بنیادین نظریات از شماری در که است موضوعی اعتیاد جمله

 یشناخت نروا نظریات است. شده توجه بدان جنایی یشناخت روان

 و ناکامی و غرایز انحراف مادر، به بستگی دل روانکاوی،

 شناختی علت خصوص در نظری مبانی ترین اصلی پرخاشگری،

 که شوند می تلقی اعتیاد و وابسته شخصیتی اختالل متغیر دو

  نماییم. می اشاره ها آن به قسمت این در

 Sigmund سوی از که نظریه این اساس بر روانکاوی: نظریه ـ

Freuid از بسیاری» گردید، ریزی طرح اتریشی پزشک روان 

 آزروهای و امیال در ریشه انحرافی و طبیعی غیر اعمال

 آدمی ضمیر ناخودآگاه بخش در که دارد ای شده سرکوب

 ایجاد با شده سرکوب یها هخواست .(19) «است شده بایگانی

 لهجم از که داشته درپی روانی یها نارسایی درونی تضاد یک

 حامی داشتن به نیاز و دیگری به افراطی وابستگی ایجاد ها آن

  است. خودانگیخته ترس از رهایی برای

 John جان سوی از نظریه این مادر: به دلبستگی نظریه ـ

Bowlby (1111 .م) به آدمی نظریه این اساس بر شد. مطرح 

 مادر با نزدیکی رابطه خود حیات اوان در نثؤم جنس ویژه

 گردد، محروم رابطه این از دوران این در اگر و کند می برقرار

 سوی از انحرافی رفتارهای بروز احتمال خود حیات مراحل در

 حضور محرومیت مخرب تأثیر با .(10) بود خواهد بیشتر او

 ارضای عدم جهت به افراد این کودکان، روحی وضعیت بر مادر

 های زینجایگ مادر با ارتباط از ناشی عاطفی یها خواسته

 بزرگسالی در خویش حمایتی منبع مثابه به را دیگری

 یک به افراطی وابستگی بروز با دتوان می که کرده شناسایی

 شود. منتهی شخصیتی اختالل

 (م. 1110) Dupre :غریزی انحرافات یا انحطاط نظریه ـ

 علمی سطح در را غرایز انحطاط تئوری فرانسوی پزشک روان

 این اساس بر کرد. مطرح روانی و زیستی گیری جهت دارای

 ها انسان رفتار و اعمال در غرایز روانی، ـ شناختی زیست نظریه

 از بسیاری گفت توان می که آنجا تا کنند. می ایفا مهمی نقش

 و انحرافات در ریشه قانونی و اجتماعی اخالقی، انحرافات
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 غریزه نفس، حب غرایز این ترین مهم دارند. غرایز اختالالت

 غریزه سرکوب صورت در. (15) است اجتماعی غریزه و سیجن

 خود به اطمینان فقدان و پذیری سلطه برای زمینه ابتدایی،

 شود. می فراهم

 اجتماعی کنترل نظریات شناختی: جامعه یها تبیین .2-1-2

 مبحث در جنایی شناسی جامعه نظری مبانی از یادگیری و

  شود. می محسوب شخصیتی اختالل

 توسط که نظریه این اساس بر :اجتماعی کنترل نظریه ـ

 مطرح (م. 1111 ) Travich Hirschi آمریکایی شناس جرم

 رفتارهای مانع که اجتماعی قیود و ها علقه عناصر از یکی شد،

 است درگیری و مشارکت رکن شوند، می محسوب انحرافی

 اجتماعی یها فعالیت در مشارکت ه،مؤلف این اساس بر .(11)

 از یکی دهد. کاهش را انحرافات وقوع زمینه دتوان می مثبت

 شدن تلقی اجتماعی مشارکت، عدم صورت در انحراف دالیل

 اجتماعی خانوادگی، های نقش ایفای به وی نیاز و انسانی موجود

 به افراد این ورود امکان عدم است. جمعی عرصه در شغلی و

 خود به اطمینان تضعیف عامل خود اجتماعی بسترهای

 شود. شخصیتی اختالل موجب دتوان می و شود می

 اجتماعی یادگیری نظریه اساس بر :اجتماعی یادگیری نظریه ـ

Bandura، متمرکز ثابتی الگوهای بر اجتماعی رفتار یادگیری 

 در پیرامونی محیط در کنارآمدن برای را ها آن فرد که است

 ییها گروه اولین همساالن و خانواده دهد. می پرورش خود

 یکی کند. می معاشرت و شده روه ب رو ها آن با فرد که هستند

 خودکارآمدی مفهوم تئوری این نظری یها جنبه از

 روی بر فرد هر درونی تسلط حس به است.خودکارآمدی

 که ییها چالش روی بر و (10) است وابسته پیرامونی محیط

 خودکارآمدی این گذارد. می اثر ،شوند می روه ب رو آن با افراد

 تضعیف یا تقویت الگوسازی و مشاهده طریق از که زنان در

 شده سایرین به شدید یا خفیف وابستگی ایجاد موجب شود می

 باشد. شخصیتی اختالل زمینه دتوان می و

 گیری جهت مقابل در: محور معلول شخصیتی اختالل .2-2

 اعتیاد معلول وابسته شخصیتی اختالل قسمت، این در اولیه،

 از روانی یها نارسایی انواع موجب اعتیاد و است درمخ مواد به

  شود. می شخصیتی اختالالت جمله

 تئوری این اساس بر ی:کار بزه فرهنگ خرده نظریه .2-2-1

 افراد برخی برای که زمانی (م. 1115) Albert Cohen از

 قبول مورد معیارهای اساس بر همسازی وسایل اجتماع،

 که جامعه فرهنگ از ییها جنبه نفی به نباشد، کافی اجتماعی

 ،کند می فراهم آنان برای را محیط با همسازی مشکالت

 فرهنگی یها جلوه جایگزین را فرهنگ خرده نوعی و پرداخته

 نوعی دتوان می فرهنگ خرده این .(10) نمایند می شده طرد

 مواد مصرف به اجتماع های ارزش مخالف گروه اعضای الزام

 در فرهنگ خرده این افراد مقاومت یاجرا ضمانت باشد. مخدر

 و داشته پی در جمعی طردشدگی نوعی مخدر، مواد به اعتیاد

 را اعتیاد گروه، در شدن حذف و طرد از جلوگیری جهت به فرد

 به و تلقی فرهنگ خرده در ماندگاری مثبت پاداش نوعی

  شود. می وابسته گروه اعضای

 دیشمندان Robert K. Merton آنومی: نظریه .2-2-2

 کند. می استفاده آنومی مفهوم از انحراف مفهوم برای آمریکایی

 تقابل صورت در که که است فشاری نابهنجاری یا آنومی

 مشروع و نهادی ابزار و وسایل با اجتماعی یها ارزش و اهداف

 موفقیت اهداف بر تأکید با شرایط، این در .(11) شود می ایجاد

 اهداف، به نیل مشروع یابزارها تعریف محدودیت و مادی

 به دستیابی به قادر نهادی ابزارهای چارچوب در که افرادی

 این به واکنش در و گرفته قرار فشار تحت نیستند، اهداف

 مفهوم به انزواباوری ازجمله ،هدف تحقق نامشروع طرق فشار

 را مشروع و نهادی ابزارهای و فرهنگی اهداف کنارگذاشتن

 هستند. معتادان غالباً آن، مخاطبان گزینندکه برمی

 

  روش

 زمستان در که است تحلیلی ـ توصیفی گونه از پژوهش روش

 یها داده منظورگردآوری به است. گردیده انجام 1910 سال

 Huber (R-DPI)وابسته  شخصیت پرسشنامه از میدانی،

 دو پژوهش، این نظر مورد آماری جامعه است. شده استفاده

 معتاد زنان اول، گروه یآمار جامعه هستند. گروه
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 تعداد که تبریز شهرستان مدت میان مراکز در شده داده اقامت

 به دسترس در روش به نفر 08 ها آن بین از و بودند 108 ها آن

 روش از نمونه افراد تعیین برای گردید. انتخاب نمونه عنوان

 گروه آماری جامعه شد. استفاده ساده تصادفی گیری نمونه

 تبریز شهرستان ساکن مخدر مواد بهغیر معتاد  انزن کلیه دوم،

 لحاظ به که دسترس در روش به آنان از نفر 08 که بودند

 ابزار گردید. تعیین بودند، شده همتا آزمایش گروه با سنی

 وابسته شخصیت پرسشنامه میدانی، یها هداد گردآوری

Huber (R-DPI) .به 0880 سال در پرسشنامه این است 

 وابسته شخصیتی اختالل به مبتال بیماران یارزیاب منظور

 اصلی مقیاس 0 با گویه 55 دارای پرسشنامه، این شد. طراحی

 عبارات به باید آزمودنی است. روابط( به نیاز و دیگران به )اتکا

 نمره با برابر خیر یا یک نمره با برابر بلی پاسخ پرسشنامه در

 ابزار از امهپرسشن اعتبار بررسی منظور به Huber دهد. صفر

 گرایی درون یها زیرمقیاس و وابسته شخصیت مقیاس پژوهش

 نمود. استفاده MMPI-2 شخصیتی پرسشنامه اجتماعی

 اساس بر وابسته شخصیت پرسشنامه عاملی دو ساختار

 یها زیرمقیاس و وابسته شخصیت مقیاس با آن همبستگی

 است. رسیده اثبات به MMPI-2 شخصیتی ابزار گرایی درون

 «روابط به نیاز» دوم، عامل و دیگران به «اتکا» اول ملعا

 DSM-IV-TR بندی طبقه با مقیاس، دو این شود. می نامیده

 به 5 تا 1 )معیارهای سنجی روان یها ویژگی از گروه دو که

 ناایمن( دلبستگی عنوان با 0 تا 1 معیارهای و وابستگی عنوان

 کرونباخ آلفای ضریب .(08) دارد مطابقت هم شود می شامل را

 پژوهش ابزار این اعتبار .(01) است شده ثبت 18/8 سیاهه کل

 شده هنجاریابی (ش. 1910) جمارونی رحیم سوی از ایران در

 درونی، همسانی میانگین بازآزمایی، روش با آن اعتبار ضریب و

 این روایی و اعتبار به مربوط مطالعات .(00) شد گزارش 11/8

 ابزار یک Huber پرسشنامه که دهد می نشان آزمون

 ،ها داده آوری جمع از پس است. یافته سازمان سنجی روان

 با و توصیف معیار انحراف و میانگین با آمده دست به اطالعات

 تحلیل مستقل T آزمون و پیرسون همبستگی آزمون روش

 اختالل این میان رابطه بررسی راستای در حاضر پژوهش شد.

 که است فرضیه این نشانگر معتاد زنان در مخدر مواد به ابتال و

 از باالتر معتاد زنان در وابسته شخصیت اختالل نمره میانگین

 آماری معنادار همبستگی وجود همچنین است.غیر معتاد  زنان

 گروه دو در دیگری به اتکا و روابط به نیاز های مقیاس میان

 است. پژوهش این دیگر فرضیه نمونه،

 

 ها هیافت

 تحصیالت فراوانی توزیع اساس بر: توصیفی یاه هیافت .1

 زیر درصد 90/00 پاسخگویان مجموع از ،1 جدول مطابق

 00/11 لیسانس،درصد  90/01 دیپلم، درصد 5/00 دیپلم،

 مدرک دارای زنان را درصد 00/1 و لیسانس فوق درصد

 بیشترین معتاد زنان میان در بودند. داده تشکیل دکتری

 0/90 با برابر زیردیپلم تحصیالت با ادافر به مربوط فراوانی

 زنان بیشتر دیپلم، زیر مقطع از بعد است. نفر( 91) درصد

 لیسانس و (درصد 9/91) دیپلم تحصیالت از ترتیب به معتاد

 9/11) نفر 1 تنها میان این در و بوده برخوردار (درصد 0/10)

 در که حالی در، دارند تکمیلی تحصیالت نفر 08 از (درصد

 با افراد به مربوط فراوانی بیشترین ،غیر معتاد زنان میان

 تنها و است نفر( 90)درصد  08 با برابر کارشناسی تحصیالت

 دارند. دیپلم زیر تحصیالت (درصد 18) نفر 0
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 های دموگرافیک به تفکیک گروه داده :1جدول 

 طبقات متغیر
 توزیع) کل( )گروه کنترل( توزیع )گروه آزمایش( توزیع

 درصد فراوانی درصد فروانی درصد راوانیف

 تحصیالت

 90/00 91 18 0 0/90 91 دیپلم زیر

 5/00 00 0/09 11 9/91 05 دیپلم

 90/01 00 08 90 0/10 15 لیسانس

 00/11 11 9/11 19 5/0 1 فوق لیسانس

 00/1 11 18 0 0/9 9 دکتری

وضعیت 

 تأهل

 05/90 10 05/91 01 9/01 99 مجرد

 5/90 18 5/00 90 5/00 00 متأهل

 05/10 98 5/10 18 05 08 مطلقه

 5 0 05/9 9 9/1 5 بیوه

 188 118 188 08 188 08 جمع کل

 

 

 است گونه این تأهل وضعیت فراوانی جدول،توزیع همین مطابق

 مجرد،درصد  05/90 نفر(، 118) پاسخگویان مجموع از که

 بیوه صددر 5 مطلقه، درصد 05/10 متأهل، درصد 5/90

 9/01 میزان با مجرد زنان را معتادین گروه بیشتر هستند.

 اختالل به ابتال میزان بودند. داده تشکیل نفر( 99)درصد 

 مطلقه و (درصد 5/00) متأهل زنان میان در وابسته شخصیت

 یافته این دارد. قرار سطح یک در تقریبی طور به (درصد 05)

 در وابسته شخصیت اختالل شیوع احتمال که دهد می نشان

 در اما، است متأهلین از بیشتر تجرد وضعیت با معتاد زنان

 با متأهل زنان را پاسخگویان بیشترین کنترل گروه با ارتباط

 مجموع از اند. داده تشکیل نفر( 90)درصد  5/00 میزان

 5/10 مصرفی، مواد نوع نظر نظر از معتاد، زن پاسخگویان

 9/01 حشیش، نفر( 19)صد در 9/11 تریاک، نفر( 18)درصد 

 مخدر مواد سایر از نفر( 91)درصد  05 و هروئین نفر( 01)

 که است این نشانگر امر این کردند. می استفاده شیشه غالباً

 مخدر مواد از اختالل این به مبتال معتاد زنان از نیمی تقریباً

 مواد نوع کمترین و کرده استفاده شیشه غالباً و صنعتی

 است. بوده )تریاک( سنتی گونه از گروه این در مصرفی

 افراد سن پراکندگی توزیع اساس بر 0 جدول مطابق همچنین

 نفر(، 118) مطالعه مورد افراد سنی میانگین مطالعه، مورد

 که طوری به ،باشد می 00/0 معیار انحراف با 80/90 با برابر

 است. 00 سن حداکثر و 5/11 سن حداقل

 

 سن افراد مورد مطالعهتوزیع پراکندگی : 2جدول 

 حداکثر حداقل واریانس انحراف معیار میانگین متغیر

 00 5/11 09/18 00/0 80/90 سن

 

 میزان پراکندگی توزیع اساس بر: استنباطی یها هیافت .2

 9 جدول در گروه تفکیک به وابسته شخصیتی اختالالت

 وابسته شخصیت اختالل میزان میانگین کهشود  می مالحظه

 00/9 معیار انحراف با 01/91مخدر مواد بهغیر معتاد  نزنا در

 برابر کشیدگی ضریب و -915/8 با برابر کجی ضریب .باشد می

 است کشیدگی و کجی بودن منفی نشانگر که است -000/8 با

غیر  زنان میان در وابسته شخصیت اختالل میزان تفاوت و

 نگینمیا کهشود  می مالحظه همچنین دهد. می نشان رامعتاد 

 01/05 مخدر مواد به معتاد زنان در وابسته شخصیت اختالل

 و -101/4 با برابر کجی ضریب است. 10/0 معیار انحراف با

 بودن مثبت بیانگر که باشد می 010/8 با برابر کشیدگی ضریب

 در وابسته شخصیت اختالل میزان میان شباهت و کشیدگی

 دهد. می نشان را مخدر مواد به معتاد زنان



 و همکار سیدمهدی سیدزاده ثانی ...سنجی اعتیاد به مواد مخدر و اختالل شخصیت وابسته در رابطه
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 توزیع پراکندگی میزان اختالل شخصیت وابسته به تفکیک گروه: 3جدول 

 کشیدگی کجی واریانس انحراف استاندارد میانگین متغیر

 - 000/8 -915/8 05/10 00/9 01/91 معتاد میزان اختالل شخصیت وابسته در افراد غیر

 010/8 - 101/8 50/10 10/0 01/05 میزان اختالل شخصیت وابسته در افراد معتاد

 

 خطای استاندارد میانگین انحراف معیار میانگین فراوانی گروه متغیر

میزان اختالل 

 شخصیت وابسته

 00/8 00/9 01/91 08 کنترل

 01/8 10/0 01/05 08 آزمایش

 

 

 دو میانگین اختالف به مربوط اطالعات به توجه با بنابراین

 انگینمی کهشود  می مشخص 9 جدول در مطالعه مورد گروه

 بهغیر معتاد  زنان در وابسته شخصیت اختالل به ابتال میزان

 به ابتال میزان میانگین و است 01/91±00/9 مخدر مواد

 مخدر مواد به معتاد زنان در وابسته شخصیت اختالل

 از استفاده با معناداری سطح میزان باشد. می 10/0±01/05

 نشان 151/8 واریانس برابری آزمون جهت Levene آزمون

 یها هگرو واریانس تفاوت معناداری عدم بیانگر که شد داده

 برابر واریانس با T آزمون از بنابراین است. مطالعه مورد

 و =90/00t آن t مقدار 0 جدول مطابق که شد استفاده

888/8p< معناداربودن بیانگر میزان این است. آمده دست به 

 دو در وابسته تشخصی اختالل به ابتال میزان میانگین اختالف

 است. مطالعه مورد گروه

 

 

 

 های میانگین دو گروه جداول مربوط به تفاوت: 0جداول 

 متغیر

 آزمون لون برای برابری واریانس

 مستقل T آزمون

 درصد 95معناداری در سطح  درجه آزادی tآماره  سطح معناداری

میزان ابتال به اختالل 

 شخصیت وابسته

 888/8 150 90/00 151/8 واریانس برابر

 888/8 90/151  ـ واریانس نابرابر

 

 

 

 جهت پیرسون بستگیمه آزمون از استفاده با 5 جدول مطابق

 و استفاده روابط به نیاز و دیگری به اتکا معیار دو همبستگی

 دیگری به اتکا و روابط به نیاز معیار دو میان که شد مالحظه

 با مثبتی معناداره رابط مخدر مواد به معتاد زنان گروه در

 کنترل گروه در معیار دو این میان دارد. وجود 510/8 ضریب

 به ندارد. وجود قوی معنادار همبستگی 189/8 میزان با

 به اتکا نمره افزایش با آزمایش مورد زنان گروه در عبارتی

 در مقابل، در یابد. می افزایش هم روابط به نیاز میزان دیگری،

 مستلزم دیگری به اتکا نمره افزایش غیر معتاد زنان گروه

 ندارد. وجود قوی معنادار رابطه و نبوده دیگر معیار افزایش

 



 و همکار سیدمهدی سیدزاده ثانی ...سنجی اعتیاد به مواد مخدر و اختالل شخصیت وابسته در رابطه
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 های اصلی جدول مربوط به همبستگی در مقیاس :5جدول 

نمره اختالل 

شخصیت در گروه 

 آزمایش

آزمون 

 همبستگی
 اتکا به دیگری نیاز به روابط

نمره اختالل 

شخصیت در 

 گروه کنترل

آزمون 

 ستگیهمب
 نیاز به روابط

اتکا به 

 دیگری

 نیاز به روابط

همبستگی 

 پیرسون
 

510/8 

 نیاز به روابط

همبستگی 

 پیرسون
 

189/8 

سطح 

 معناداری
 910/8 سطح معناداری 888/8

 اتکا به دیگری

همبستگی 

 پیرسون
510/8 

 اتکا به دیگری 

همبستگی 

 پیرسون
189/8 

 
سطح 

 معناداری
 910/8 یسطح معنادار 888/8

 

 

 معیار دو میان که شد داده نشان نیز T آزمون از استفاده با

 همبستگی مطالعه مورد گروه در دیگری به اتکا و روابط به نیاز

 گروه در دیگری به اتکا میزان میانگین دارد. وجود معناداری

 زنان گروه در و 00/0 معیار انحراف با برابر 00/09 معتاد زنان

 میزان میانگین است. 08/0 معیار انحراف با بربرا 00/01 سالم

 معیار انحراف با 08/00 با برابر آزمایش گروه در روابط به نیاز

 با است. 00/9 معیار انحراف با 90/10 کنترل گروه در و 11/0

 به اتکا مقیاس برای شده محاسبه t مقدار اینکه به توجه

 سطح در و 591/08 با برابر ،15 آزادی درجه با دیگری

 تفاوت عدم بر مبنی صفر فرض باشد، می 888/8 معناداری

 تفاوت رو این از شود. می رد دیگری به اتکا نمرات میانگین

 دارد. وجود مطالعه مورد گروه میان مقیاس این در معناداری

 t مقدار اینکه به توجه با روابط به نیاز مورد در همچنین

 سطح در و 80/19 با برابر 15 آزادی درجه با شده محاسبه

 به نیاز نمره میانگین بین تفاوت عدم است، 888/8 معناداری

 .شود می رد روابط

 

 

 های اصلی مستقل برای مقایسه تفاوت میانگین در مقیاس T آزمون: 6جدول 

 درجه آزادی با فرض واریانس برابر t درصد 95معناداری در سطح  های اختالل شخصیت مقیاس

 150 591/08 888/8 اتکاه به دیگری

 150 80/19 888/8 نیاز به روابط

 

 

 بحث

 معتاد زنان گروه دو میان که داد نشان پژوهش یافته نخستین

 تفاوت وابسته شخصیت اختالل در مخدر مواد بهغیر معتاد  و

 اختالل میانگین که طوری به ،دارد وجود آماری معنادار

 بهیر معتاد غ گروه از بیشتر معتادین گروه در وابسته شخصیت

 از ییها هیافت با حاضر پژوهش یافته این است. مخدر مواد

 در جمله از ،است همسو گرفته صورت اندک های پژوهش

 میان که شد مشخص Hodgins توسط شده انجام پژوهش

 و وابسته شخصیت جمله از C خوشه شخصیت اختالالت

 رابطه مخدر مواد مصرف از ناشی ناهنجاری و آسیب میزان



 سیدمهدی سیدزاده ثانی و همکار یت وابسته در...سنجی اعتیاد به مواد مخدر و اختالل شخص رابطه

 

 11 انجمن علمی حقوق پزشکی ایران است. به متعلق اثر، این انتشار حقوق تمامی 1041وهفتم،  مجله حقوق پزشکی، دوره شانزدهم، شماره پنجاه
 

 از بیش در که دریافتند آنان دارد. وجود معناداری تمثب

 یکی از استفاده احتمال اختالل، این به مبتال افراد چهارم یک

 .(09) دارد وجود مخدر مواد یها هگون از

 Sadock و Kaplan توسط که دیگری پژوهش در همچنین

 جمله از ،شخصیتی اختالالت انواع شیوع گرفت، صورت

 گزارش درصد 5/08 معتادین گروه انمی در وابسته شخصیت

 درصد 5/5 گواه، گروه برای مذکور درصد که حالی در ،گردید

 برای جنیستی تفکیک عدم پژوهش این نقص است. بوده

 این  مطالعات در است. شخصیتی اختالل میزان آزمایش

 مخدر مواد به معتاد افراد درصد 18 تا 98 بین پژوهشگران،

 ،اند هبود شخصیتی اختالالت نواعا تشخیصی معیارهای واجد

 بوده درصد 9 تا کنترل، جمعیت برای میزان این که حالی در

 .(00) است

 شخصیت اختالل باالی درصد نشانگر که حاضر پژوهش یافته

 پژوهشگر Khantzian یافته با است، معتاد زنان در وابسته

 احساس و افسردگی اینکه بر مبنی یشناخت روان علوم

 از وابسته، شخصیت اختالل نشانگان از یکی عنوان هب درماندگی

 نیز دارد زنان میان در مخدر مواد به گرایش یها هکشانند

 خود اعمال مسئولیت پذیرش به مبرم نیاز .(05) است همسو

 وابسته شخصیت اختالل اصلی های مقیاس از دیگران سوی از

 این است. اعتیاد به گرایش زمینه خود اختالل این و است

 است. هماهنگ پژوهشگران برخی علمی گیری جهت با یافته

 به نسبت فرد بیشتر سازگاری با که معتقدند محققان این

 مواد مصرف به گرایش خود، امور مسئولیت پذیرش و مسائل

 .(01) یابد می کاهش

 همکاران و Rady تحقیقات با پژوهش این یافته همچنین

همبودی  Bal سطتو شده انجام بررسی در .(00) است همسو

 008/8 همبستگی و اعالم مواد سوءمصرف و شخصیت اختالل

 با .(00) است شده گزارش مخدر مواد به اعتیاد برای 018/8 تا

 زن افراد تمامی بر را خود تحقیقات مذکور، پژوهش حال، این

 زنان در را اختالل این میزان واقعی درصد و داده تعمیم مرد و

 است. دهندا نشان مواد به معتاد

 اختالل به ابتال میزان افزایش بر مبتنی حاضر پژوهش یافته

 زنان به نسبت مخدر مواد به معتاد زنان در وابسته شخصیت

 قابل اختالل گونه این اصلی های گزاره دیدگاه ازغیر معتاد 

 فقدان شامل وابسته، افراد اصلی های ویژگی است. تبیین

 اعمال، مسئولیت پذیرش عدم موضوعات؛ در گیری تصمیم

 توانایی فقدان امور، انتهایی مراحل انجام در توانایی فقدان

 یک شروع به نیاز و دیگران نامطلوب رفتارهای با مخالفت

 از یکی است. جدایی از ترس جهت به جدید عاطفی رابطه

 به اعتقاد است. درماندگی معتاد، فرد در بارز های مشخصه

 اعمال از مستقل فرد، سوی از آمده دست به نتایج اینکه

 Seligman تعریف اساس بر هستند، او توسط شده انجام

 معرف درماندگی است. درماندگی منزله به (م. 1105)

 انتخاب الگوی است. فرد یک خودپنداره حالت ترین منفی

 یک به شکست دادن نسبت مستلزم شده، آموخته درماندگی

 و درونی علل به را خود های شکست بدبین، افراد است. علت

 عدم اساس، این بر .(01) دهند می نسبت تغییر قابل غیر

 ها، مسئولیت انجام در ناتوانی و روزمره امور بر کنترل

 باعث خود این که دهد می پرورش معتاد فرد در را درماندگی

 شخصیت اختالل عالئم ایجاد و گیری تصمیم فقدان افسردگی،

 شود. می وابسته

 دیگری، دادن دست از ترس دلیل به ل،اختال این دچار افراد

 پذیرش عدم در و کنند نمی بیان را شان واقعی احساسات

 افراد، این .(98) هستند ناتوان معقول، غیر های درخواست

 ها آن های خواسته با مطابق و پذیرفته را دیگران استانداردهای

 هنجارهای با مغایر های درخواست از یکی کنند. می رفتار

 یک در عضویت برای مخدر مواد از استفاده پیشنهاد ،اجتماعی

  است. گروه

 معنادار مثبت همبستگی وجود بر مبتنی پژوهش دیگر یافته

 یافته این است. ارتباط به نیاز و دیگری به اتکا مقیاس دو میان

و  Hengartner توسط گرفته صورت تحقیق با پژوهش

 وابسته افراد هک دریافتند آنان .(91-90) است سوهمهمکاران 

 کرده ناامنی احساس خود بیرونی روابط در مخدر مواد به مبتال

 درونی امنیت نوعی تحقق پی در جدید رابطه ایجاد با و

 استناد غالبی ویژگی به توان می یافته این تبیین در هستند.

 این دارد. وجود وابسته شخصیت به مبتال افراد در که کرد

 نیازمند تصمیمات انجام و گیری متصمی مراحل تمامی در افراد



 سیدمهدی سیدزاده ثانی و همکار سنجی اعتیاد به مواد مخدر و اختالل شخصیت وابسته در... رابطه
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 Beitz دیگر، پژوهشی در هستند. تقویتی و حمایتی منبع یک

 از خود، گسترده های پژوهش نتایج به استناد با Bornstein و

 عامل دو رفتاری، و شناختی عاطفی، انگیزشی، یها همؤلف میان

 دانند. می افراد با رابطه کسب به نیاز و وابستگی نمود را نخست

 برای جایگزین نبود صورت در افراد این پژوهش اساس بر

 از فرار مثابه به را اعتیاد به گرایش وابسته افراد رابطه، تداوم

 کنند. می تلقی حمایتی منبع جایگزین و حمایتی منبع به نیاز

 مواد به شدید وابستگی جهت به مخدر مواد کننده مصرف زنان

 و هستند مواد این تأمینی منابع با رابطه ایجاد نیازمند مخدر

 تعلق موضوع عنوان به مخدر مواد به صِرف وابستگی تدریج، به

 عوامل به هم  و مخدر مواد به هم دوسویه وابستگی به معتاد

 شود. می تبدیل مواد این تأمین

 

 گیری نتیجه

 اختالل میانگین ،9 جدول در آمده دست به نتایج مطابق

 افراد میانگین از 01/05 ادلمع معتاد افراد در وابسته شخصیت

 تفاوت، از میزان این و است بیشتر 01/91 با برابر معتاد غیر

 به نتایج مطابق همچنین (.>888/8p) باشد می دار معنی

 با معناداری قوی همبستگی وجود 5 جدولآمده از  دست

 گروه در دیگری به اتکا و روابط به نیاز میان 511/8 میزان

 رابطه وجود مقابل، در .شود می تأیید مخدر مواد به معتاد زنان

 زنان گروه در دیگری به اتکا و روابط به نیاز میان معناداری

 اختالل احتمال بنابراین .شود می رد مخدر مواد به معتاد غیر

غیر معتاد  زنان به نسبت معتاد زنان میان در وابسته شخصیت

 :شود می پیشنهاد ذیل نکات رو این از است. بیشتر

 برای شخصیت پرونده تشکیل ضرورت از نظر صرف مقنن ـ

 آیین قانون 089 ماده اساس بر انحرافات برخی مرتکبین

 و یشناس روان های آزمایش انجام لزوم ،1910 کیفری دادرسی

 به معتاد زنان گروه ویژه به معتادان تمامی برای را یپزشک روان

صیتی های اختالل شخ هگون به ابتال احتمال افزایش جهت

 قانونمند نماید.

 از پس وابسته، شخصیتی اختالل و اعتیاد همگرایی جهت بهـ 

 مرکز از خروج از پس نظارتی و درمانی اقدامات اعتیاد، ترک

 اقامتی تدوام زمانی داشته باشد.

 نظارت بر مبنی گزارش ارائه به ملزم اقامتی مراکز مسئوالنـ 

 در خاصی نظارتی نهادهای راستا این در و باشند خود مستمر

 بینی شود. پیش قانونی و ای نامه آیین مقررات

 

 نویسندگان مشارکت

نظارت دهی به پالن،  جهت ارائه ایده، سیدمهدی سیدزاده ثانی:

 شناسی و اعتبارسنجی. روش بر تدوین مقاله،

 آوری مطالب، تدوین مقاله، استفاده پریزاد کاوسی خسرقی: جمع

 ق و بررسی و ویرایش.تحلیل، تحقی افزار، از نرم

 تیمسئول و نموده تأیید و مطالعه را یینها نسخه سندگانینو

 ند.ا رفتهیپذ را پژوهش قبال در ییپاسخگو

 

 قدردانی و تشکر

 .است نشده ابراز

 

 منافع تضاد

 ،قیتحق با رابطه در را یاحتمال منافع تضاد گونه چیه سندگانینو

 .ندا نکرده اعالم مقاله نیا انتشار و فیتأل

 

 مالی تأمین

 برای مالی حمایت گونه هیچ که نمایند می اظهار نویسندگان

 اند. نکرده دریافت مقاله این انتشار و تألیف تحقیق،

 

 اخالقی مالحظات

 حفظ نتایج، تحقیق، دالیل با رابطه در جامع اطالعات

 رضایت و شد داده افراد به تحقیق انجام نحوه و محرمانگی

 گردید. اخذ ندگانکن شرکت از آگاهانه
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