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  هاي شخصيتي زنان معتاد با نظم اجتماعي رابطه ويژگي
  

  1چي بيتا آجيل
  2امير نادري
  3فاطمه قائمي

  

 25/9/89 :تاريخ پذيرش                                          5/3/89: تاريخ وصول
  

  چكيده
عتياد ها و انحرافات اجتماعي هستند، در اين ميان ا زنان نخستين قربانيان بسياري از آسيب

تصور اكثر افراد جامعه در مورد اعتياد اين است كه سوء . ترين آنهاست يكي از مهم
اي مردانه است، بنابراين اكثر مطالعات به اعتياد در  مصرف و اعتياد به مواد عمدتاً پديده

مشكالت . مردان پرداخته و آنچنانكه بايد و شايد به اعتياد در زنان پرداخته نشده است
شود بلكه ضربات سنگين اقتصادي و  مواد تنها به زن و خانواده وي محدود نمي اعتياد به

. توان به نظم اجتماعي اشاره كرد كند كه از آن جمله مي اجتماعي بر پيكر جامعه تحميل مي
نظم اجتماعي به معناي كنترل و هدايت رفتار فرد از جانب گروه به جامعه در جهت نظم و 

با برخي از ويژگيهاي شخصيتي زنان معتاد رابطه دارد  شناختي روان از بعد. سامان يابي است
بنابراين هدف از مقاله مروري حاضر بررسي ارتباط ويژگيهاي شخصيتي زنان معتاد با نظم 

نتيجه نشان داد كه ويژگيهاي شخصيتي نظير پرخاشگري، ناسازگاري، ضد .اجتماعي است
توجهي به آداب و  تي عالقه اجتماعي، بياجتماعي بودن، جامعه ستيزي، فقدان يا كاس

رسوم اجتماعي، عدم مسئوليت پذيري، اختالل شخصيت، عدم توجه به قوانين اجتماعي 
شود كه همه عوامل باعث ... تواند موجبات افزايش جرائم، بزهكاري، خشونت، قتل و مي

هاي شخصيتي در اين راستا شناسايي ويژگي.گردد عدم برقراري نظم و انضباط در جامعه مي

                                                 
 مي واحد علوم و تحقيقاتدانشجوي دكتراي روان شناسي عمومي دانشگاه آزاد اسال -1

 ت علمي دانشگاه علوم انتظاميئعضو هي -2

 عضو هيئت علمي وزارت بهداشت -3
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گرايش به اعتياد در زنان نه تنها در تشخيص و درمان بلكه پيشگيري و حفظ خانواده 
  .شود كند و عامل مهمي در تحقق يافتن نظم در جامعه مي كمك مي

  

  .اجتماعي، ويژگيهاي شخصيتي زنان معتاد نظماعتياد،  :واژگان كليدي
  

  مقدمه
هاي رفتاري، مانند  اع در جنگ عليه بيماريدر حال حاضر اعتياد و درمان آن، خط اول دف

سراسر جهان به شمار  درترين مشكالت سالمت عمومي  هپاتيت و يكي از مهم ايدز و
اين پديده يكي از ). 2006و همكاران،  3، مارگولين2005، 2، مارالت1دالي(رود  مي

زديك كه شمار مصرف كنندگان مواد، ن رود به طوري مشكالت بزرگ كشور به شمار مي
باشد  مي آنها ميليون نفر برآورد شده كه مواد افيوني بيشترين مواد مصرفي 3/3تا  8/1به 

  ).2006، 4مكري(
تا  100بين  ايران در كشورتوان  ميدر اين ميان جمعيت زنان معتاد به مواد اپيوئيدي را 

ده و كنن هزار نفر تخمين زد، ميزان مصرف هرويين در معتادان زن در حدي نگران 150
شود به  هزار نفر تخمين زده مي 9تا  4كننده تزريقي مواد در كشور بين  تعداد زنان مصرف

رسد مصرف حشيش در جمعيت عمومي زنان بالغ كشور شايع نباشد، ولي در  نظر مي
مصرف حشيش و الكل در دختران دانشجو نادر به . ي از زنان شيوع بيشتري دارديگروهها
  ).1385، رحيمي موقر(رسد  نظر مي

هاي فوق شيوع اعتياد در زنان نيز مشابه مردان در حال افزايش بوده و  با توجه به يافته
تر مشابه نتايج ساير  هاي مصرف سريع و مواد خطرناك سن اعتياد البته با توسل به روش

به طوري كه الگوي مصرف مواد به صورت . باشد لعات نشان دهنده كاهش آن ميمطا
اعتياد آور نظير كراك و كريستال و تمجيزك در افراد تحصيل كرده به  استفاده از مواد

  .)1996، 5بيرني(شدت مطرح است 
                                                 

1. Dally 
2. Marlatt 
3. Margoline et al 
4. Mokri , A . 
5. Byrne , A . 
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شخصيتي معتادان به مواد مخدر، صرفاً ناشي از مواد مخدر  -خصوصيات رواني
اند كه بعد  اي بوده نيست، بلكه آنان قبل از اعتياد داراي نارسائي رواني و شخصيتي عديده

هاي مربوط به اعتياد  تري ظاهر و تشديد شده، لذا در تمام نوشته ه صورت مخرباز اعتياد ب
يان مهاي شخصيت به عنوان عاملي براي كشانده شدن به سمت اعتياد ذكري به  از ويژگي

آمده است به عبارت ديگر عده ي كثيري از معتادان افرادي هستند كه داراي نارسائي 
  ).2000، 2 ، سادوك1كاپالن (شخصيت بوده اند 

از طرفي زنان معتاد بسيار آسيب پذيرتر از مردان معتادند، چراكه مصرف مواد در زنان 
هاي اجتماعي ديگري از جمله فرار از خانه، تجاوز و فقر توأم است، هم  اغلب با آسيب

شود، تنها خود گرفتار پيامدهاي فردي و اجتماعي آن  چنين زماني كه يك زن معتاد مي
شود  تأثير قرار داده و ستون خانواده سست مي كه فرزندان و خانواده را نيز تحتشود، بل نمي

  ) .1388زن فردا، (
نظمي فردي بلكه موجب تشديد  بنابراين مجموعه عوامل فوق نه تنها موجب بي

شود، از اين رو در اين مقاله به رابطه شخصيت زن  هاي اجتماعي مي نظمي ها و بي نابساماني
  .خواهد شداجتماعي پرداخته  معتاد با نظم

  

  بيان مسئله
اعتياد به مواد مخدر به عنوان يك اختالل روان پزشكي، با ابعاد زيست شناختي، روان 

گيري و پيشرفت بيماري دخيل  كه هر يك در ايجاد و شكل. شناختي و اجتماعي است
اند كه طي  يكه مجموعه نشانه فوق داراي اين مشخصه كل). 2005وگاليا ،  3قدسي(هستند 

آنها فرد كنترل خود را بر مصرف مواد از دست داده و با توجه به تبعات زيانبار آن كماكان 
  ).1996و تامسون،  4فرنهام(دهد  به مصرف مواد ادامه مي

                                                 
1. Kaplan , H. 
2. Sadock , B.  
3. Ghodse , H . A & Galea , S. 
4. Furnham , A . & Thomson , L . 
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يندي اشناسي اعتياد از ديدگاه زيستي، برنقش عوامل ژنتيكي و فر در حوزه سبب
هاي زيستي زمينه صفات  آيزنك برخي مكانيزم كه زيستي و شيميايي تمركز شده، به طوري

كند  باشند را مشخص مي شخصيتي فرض شده در مصرف مواد مخدر كه عامل خطر مي
   .)1شكل ) 2003، 1اكتون(

/ مغزي«هاي  با طرح نظريه نظام) 1994( 2گري در چارچوب آسيب شناسي رواني
ها، نارسا كنش وري در  ظامبيش واكنشي در يكي از ن اختالالت را بازتاب كم و» رفتاري

ها  هاي بين نظام هاي كم وبيش واكنشي و يا نارسا كنش وري در تعامل يك نظام، تركيب
اعتياد بيشترين توجه به فعاليت نظام فعال ساز رفتاري معطوف است و  ة، در زمينداند مي

نتقال دهنده ها در مورد فعاليت اين نظام در انسان، از مطالعات مربوط به ا بيشترين يافته
آزاد شدن دوپامين در مسيرهاي دوپامينرژيك مرتبط با . گيرد ت ميأنش» دوپامين«عصبي 

و  3فلدن(هاي حركتي اين نظام همراه است  نظام فعال ساز رفتاري با جريان يافتن برنامه
  ).1991، همكاران

هنجار يندهاي بااز لحاظ رفتاري شواهد بيانگر آن است كه آزاد شدن دوپامين در فر
شود  هاي ابزاري خاصي منجر مي تقويت به استقرار، حفظ و جريان يافتن زنجيره پاسخ

  ).1379، آزاد فالح، 1998و فيليپس،  4فيبيگر(
چون هروئين، كوكائين، آمفتامين، الكل و نيكوتين ي ياز سوي ديگر مصرف داروها

و همكاران،  5لميچ(شوند  موجب آزاد سازي دوپامين در مسيرهاي عصبي ياد شده مي
توان فرض كرد كه آزاد سازي دوپامين در مسيرهاي  بنابراين مي). 1379، آزاد فالح، 1989

هاي هيجاني ناشي از مصرف اين داروها  ارتباط نزديكي با حالت ،عصبي نظام فعال سازي
بنابراين با توجه به فعاليت و حساسيت بيشتر نظام فعال ساز رفتاري وضعف نظام . دارد
اري رفتاري در افراد داراي وابستگي داروئي دال بر حساسيت كمتر اين افراد به بازد
هاي تنبيهي اجتماعي دچار  بنابراين آنها در همسازي با چارچوب. هاي تنبيه است نشانه

                                                 
1. Acton , G. S. 
2. Gary , J. A. 
3. Feldon , J . et al  
4. Fibiger , H . C. & Philips , H . 
5. Mitchell , S. N. 
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هاي  ساز رفتاري وحساسيت بيشتر نسبت به نشانه نظام فعال ةبر عكس غلب. مشكل هستند
يابد نمايانگر  م با تقويت تحقق ميأاي تو مخدر و تجربهپاداش كه در قالب مصرف مواد 

  ).1379آزاد فالح، (عوامل زيستي زمينه ساز در افراد مستعد به اعتياد است 
ي و روان رنجور يگرا ي، برونيدر نظام آيزنگ سه بعد شخصيت روان پريش گرا

پريش  كه از بين عوامل فوق سطح روان). 1985، و آنزيك آيزنگ(ي وجود دارد يخو
، 1978، 1گوسوپ(گرائي از معتادان به مواد مخدر نسبت به افرادي عادي باالتر است 

  ).1997آيزنگ، 
تري برخوردارند به  ي پايينيهم چنين افراد معتاد نسبت به افراد عادي از برون گرا

گرائي را نشان  طوري كه مردان معتاد نسبت به زنان معتاد سطح باالتري از روان پريش
بين بعد رنجورخوئي نظام شخصيتي آيزنگ در معتادان به مواد مخدر و افراد عادي . دادند

تفاوت معنادار وجود دارد، به طوريكه سطح روان رنجورخوئي در معتادان به مواد مخدر 
  ). 2003و همكاران،  2ويگرز(باالتر است 

آيزنگ و ( از سوي ديگر الگوي شخصيتي جنايتكاران بسيار شبيه به افراد معتاد است
  ).3،1989گودجانسون

فرد معتاد و  221با آزمايش بر روي ). 1997، آيزنگ، 1983گوسوپ و آيزنگ، (
ي در آنها بسيار يگرا نفر از جنايتكاران نشان دادند كه سطح روان پريش 1000بيش از 

ي گرائ باالست، به ويژه در زنان جنايتكار عامل روان رنجور خوئي نيز باالست و عامل برون
  .در هر دو پائين است

 42، ا مشخص شددر يك بررسي، در مراكز پيشگيري از سوء مصرف مواد در ايتالي
آنان در محل كار  درصد 76، كه سال 25با متوسط سن  به اين مركز ن زناز مراجعادرصد 

در حين تحصيل دچار اعتياد شده بودند و بيشترين آنها معتاد به الكل بودند  درصد 42و 
  ).2004، 4وئيسوليگ(

                                                 
1. Gossop , M. 
2. Weijers , H . G. et al 
3. Gudjonsson , G. 
4. Suligoi , M . 
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، 1991، 1شر(بعد شخصيت با سبب شناسي ارتباط دارد  2كه در مورد معتادان به الكل 
  ).1997، آيزنگ، 1995، 2مك گو

توجهي و  ي همراه با رفتاري تكانشي، بييگرا پريش سطح باالي روان: بعد اول
  .اختالالت شخصيتي

يل به تجارب منفي و ي همراه با هيجانات منفي و تمايروان رنجورگرا: بعد دوم
هر چند كه اين مطالعات تماماً در اروپا انجام شده ولي . هاي روان شناختي است آشفتگي

عربستان سعودي بر ). 1997، آيزنگ، 1995و هاشم،  3ابوعرب(در تحقيقي كه توسط 
گروهي از افراد معتاد و مقايسه آن با افراد سالم انجام شد، همين سطح باالي روان 

  .اند يد كردهكأي و روان رنجور خوئي را در افراد معتاد تيگرا پريش
هايي را بروز  توانند ويژگي احتماًال معتادان به مواد مخدر مي: توان گفت بنابراين مي

هاي خاص براي  شود و با توجه به محيط دهند كه معموالً در بين افراد روان پريش يافت مي
ي به عنوان عامل شخصيتي گرايش ين رنجور خوابتال به روان پريشي آسيب پذيرند، و روا

  .تواند زمينه ساز گرايش به مواد مخدر باشد به هيجانات منفي مي
  

                                                 
1. Sher , K. 
2. Mac Gue , M. 
3. Abu – Arab , M & Hashem , E. 
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  )1997آيزنك، (مدلي از عناصر اصلي نظريه شخصيت آيزنك  .1شكل 
  
كنون نظريه خاص قابل آزموني كه متغيرهاي شخصيتي را با رفتارهاي وابسته به مواد تا

هاي شخصيتي متفاوت، دو  مطرح كرد كه نيمرخ 1كلونينجر. يوند دهد، وجود نداشته استپ
نظريه اصلي وي . كنند بيني مي طور كلي سوء مصرف را پيشه مسير به سوي الكليسم و ب

كند كه تعامل سه نظام مستقل ژنتيكي، عصبي و زيست شناختي در سيستم اعصاب  بيان مي
، زمينه الگوهاي )ي، بازداري رفتاري و نگهداري رفتاريهاي فعال ساز سيستم(مركزي 

اين الگوهاي پاسخ، موجب . منحصر به فرد پاسخ رفتاري به تجربه نو، پاداش وتنبيه است

                                                 
1. Cloninger , C. R. 

عوامل تعيين كننده 
 ژنتيكي شخصيت

عوامل تعيين 
 كننده زيستي

  مجموعه
  صفت

تحقيقات  روان سنجي
 آزمايشگاهي

  رفتار 
 اجتماعي

DNA 

  برانگيختگي
 كسيستم ليمبي

P 
E 
N 

  شرطي شدن
  حساسيت

  گوش به زنگي 
  ادراك
  حافظه
 يادآوري

  اجتماعي شدن
  بيكاري
  خالقيت

  آسيب رواني
 رفتار جنسي

 شخصيت

  شرايط 
 پيشايند دور

شرايط پيشايند 
 نزديك

 يامدهاي دورپ يامدهاي نزديكپ
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اختالف شخصيت بهنجار و به همان اندازه ايجاد اختالل شخصيتي و رفتاري، از جمله 
  ). 2003و همكاران،  1زآدام(شود  هاي مواد مي الكليسم و ساير سوء مصرف كننده
هاي  هاي نو و نشانه فراخواني رفتار در پاسخ به پديده اند از فعال سازي رفتاري عبارت

) ياننوجو(هاي رفتاري كه  براين اساس افراد در چنين فعاليت. ي از تنبيهيپاداشي يا رها
نبيه يا فقدان هاي ت بازداري رفتاري در پاسخ به نشانه. شود با هم متفاوت هستند ناميده مي

ناميده ) آسيب پرهيز(بنابراين افراد به لحاظ قابليت بازداري رفتاري . شود پاداش انجام مي
  .د و با يكديگر تفاوت دارندنشو مي

، حتى در شرايطي كه تقويت ادامه در گذشته تقويت دريافت كرده است رفتاري كه
وم رفتاري كه پس از قطع تقويت شود و افراد در ميزان اين تدا نداشته باشد نيز تكرار مي

هاي منشي  جنبه. شود نيز با هم تفاوت دارند ناميده مي) پاداش وابستگي(وجود دارد 
هاي هيجاني خودكار و  هاي موجود در واكنش شخصيت، على رغم سرشت كه به تفاوت

هاي مربوط به اهداف  ها اختصاص دارد، به تفاوتهاي فردي در خصوص خود انگاره عادت
توانند ارزش و معناي هر آنچه تجربه  هائي مي پردازد، چنين خود انگاره ها مي رزشو ا
  ).1991كلونينجر، (شد را تعريف كنند  مي

  

  اهميت و ضرورت تحقيق
تحقيقات حاكي از آن است كه نه تنها شيوع اعتياد در زنان در حال افزايش بوده، بلكه سن 

آن زنان معتاد پا به پاي مردان در رفتارهاي  اعتياد در آنان رو به كاهش است، عالوه بر
هرچند شيوه انجام اين اعمال با الگوهاي مردان . بزهكارانه و جنايتكارانه شركت دارند

ي شركت دارند كه خطر جاني كمتري يها متفاوت است، زيرا آنان بيشتر در بزهكاري
ير سرقت از منزل و ترين نوع بزهكاري در زنان شامل جرائم مالي نظ داشته باشد، شايع

جمشيدي منش و همكاران، (گري است  ها، حمل و توزيع مواد مخدر و روسپي مغازه
نظمي و هرج و مرج در جامعه شده و ضربات  كه تمامي اعمال فوق موجب بي). 1383

هاي  كند، بنابراين شناخت ويژگي اقتصادي و اجتماعي را بر پيكر جامعه تحميل مي

                                                 
1. Adams , J.B.et al 
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تياد و در پيشگيري از اين معضل كمك كننده خواهد بود، از شخصيتي در گرايش به اع
خانواده دارند،  يسوئي ديگر زنان به عنوان هسته اصلي، نقش اساسي در سالمت اعضا

  .پيشگيري از اعتياد در سالمت و نظم در خانواده، و نهايتاً در جامعه مفيد خواهد بود
  

  پيشينة تحقيق
كتابي، (و ) 2007(و همكاران  2و آباته داگا) 2007(و همكاران  1ايورن ةبراساس مطالع

، در معتادان به مواد مخدر باالتر از )تازگي طلبي(ي انسطح نوجو) 1387ماهر، برجعلي، 
افراد عادي است، از آنجا كه نوجوئي مستلزم دريافت تحريكات مكرر در جهت حفظ 

ي يا رفتارهايي هم بهينه دوپامنيرژيك پس سيناپسي است، همراهي درجات باالي نوجوئ
  ).2003كاپالن و سادوك، (چون سيگار كشيدن و سوء مصرف مواد مطرح شده است 

سطح ) 1387كتابي و همكاران، (و ) 2007(براساس مطالعه آباته داگا و همكاران  -
، )1987(البته كلونينجر . آسيب پرهيزي در معتادان به مواد مخدر باالتر از افراد عادي است

اش فقط بعد آسيب پرهيزي به طور گذرا و  كه در ميان ابعاد سرشتي نظريه هدمون اشاره 
 .يابد موقتي به هنگام افسردگي و يا هيجان زدگي افزايش مي

براساس مطالعه پژوهشگران فوق سطح خود راهبري در معتادان به مواد مخدر نسبت  -
كند، موفقيت در  شاره مي، ا)2004(طور كه كلونينجر  تر است، همان به افراد عادي پائين

توان از روي سطح كارآمدي فرد پيش بيني كرد، نه درجه  ترك سوء مصرف مواد را مي
توان در  رسد كه مي وابستگي او به سوء مصرف موادي نظير هروئين و تنباكو به نظر مي

د هاي خود راهبردي به افرا رابطه با پيشگيري و درمان اعتياد به مواد مخدر، آموزش مهارت
 .را مدنظر قرار داد

، سطح همكاري در معتادان به مواد مخدر نسبت براساس مطالعه پژوهشگران فوق -
، همكاران را بر پايه پنداشت از خويشتن، به )1987(كلونينجر . تر است به افراد عادي پائين

                                                 
1. Evren , C. et al 
2. Abbate – Daga , G. et al 
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 هاي دهد كه با توجه به اين يافته، مهارت عنوان بخشي از جهان انساني و جامعه قرارمي
 . تواند سوق دهنده به سوي اعتياد باشد ضعيف در اين بعد مي

نفر از افراد معتاد  50كه ) 1387بخشي پور رودسري و همكاران، (براساس پژوهش  -
مقايسه كردند كه از پرسش نامه نئو و مقياس چند محوري  غيرمعتادنفر از افراد  50را با 

بردند، نتايج نشان داد معتادان در مقايسه با له به كار ئو مقياس سبك حل مس »ميلون«باليني 
، نمره باالتر ودر ابعاد شخصيتي )N(گروه بهنجار در بعد شخصيتي روان رنجور خوئي 

تري بدست  ، نمره پايين) C(و با وجدان بودن  (O)، انعطاف پذيري )A(دلپذير بودن 
هم . ديده نشد بين دو گروه تفاوتي (E)آوردند هم چنين دربعد شخصيتي برون گرائي 

غيرسازنده مانند  مسئلههاي حل  بيشتراز شيوه غيرمعتادچنين معتادان در مقايسه با گروه 
در همه  غيرمعتادهم چنين معتادان در مقايسه با افراد . كنند پرهيز و درماندگي استفاده مي

ئيد ويژه الگوي شخصيتي ضداجتماعي،مرزي اجتنابي،وابسته و پارانو  الگوهاي شخصيت، به
 .آورند دست ميه نمرات باالتري ب

نفري از  3256در بررسي يك نمونه ) 1998(و مك كورميك  1كويرك -
اي دلپذير  روان رنجور خوئي باالتر و نمره ةكنندگان مواد دريافتند كه هرچه نمر مصرف

تر باشد، سطوح باالتري از عالئم افسردگي، تكانشگري، كينه  بودن و با وجدان بودن پائين
  .توزي و مصرف چندگانه مواد در افراد معتاد ديده مي شود

زن  45مرد و  413بر روي ) 1383(در تحقيقي كه توسط شاكري و همكاران  -
زنداني به جرم قاچاق مواد مخدر انجام شد با استفاده از آزمون باليني چند محوري ميلون 

نان اختالل شخصيت نتايج نشان داد در مردان اختالل شخصيت خود اجتماعي و در ز
شايع تر بوده و زنان به طور معناداري بيش از مردان % 23/53و  40/41نمايشي به ترتيب با 

تر بودن اختالل شخصيت نمايشي  اند كه در زمينه شايع داراي اختالل شخصيت مركب بوده
 توان گفت زنان با اين اختالل، هيجاني و تحريك پذير بوده و با رفتارهاي در زنان مي

، بنابراين از يك طرف اين افراد خود سعي در جلب نظر ديگران داشتهنمايشي و اغواگرانه 
هاي هيجاني دارند و از طرف ديگر با توجه به ويژگي هاي  خود كشش خاصي به فعاليت

                                                 
1. Quirk , S . W. & Mccormick , R. A. 
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فردي بيشتر توسط قاچاقچيان براي جلب توجه جوانان در رسيدن به مقاصد سوء مورد 
  ).همان منبع(رند گي استقبال و توجه قرار مي

هاي شخصيتي زنان معتاد  ال پژوهش اين است كه آيا ويژگيؤبا توجه به اين نتايج س
  با نظم اجتماعي رابطه دارد؟

  

  تعريف انضباط اجتماعي
انضباط در فرهنگ معين به معناي سامان گرفتن، به نوا شدن، خوب نگه داشته شدن، نظم 

انضباط اجتماعي به فضاي كنترل و . ه شده استداشتن، نظم و ترتيب و سامان پذيري آورد
هدايت رفتار فرد از جانب گروه و جامعه در جهت سامان يابي جامعه نيز تعريف شده است 

  ).1370ساروخاني، (
كد ديني ما مسلمانان است، حضرت علي ؤرعايت نظم در امور، از دستورات م

  :فرمايد مي
زندگي اجتماعي . »كنم رتان سفارش ميشما را به تقوي و ترس از خدا ونظم در امو«

از ديدگاه . و تعامل با ديگران مستلزم رعايت هنجارها و ارزشهاي حاكم بر جامعه است
جامعه شناسي، انضباط اجتماعي نوعي عمل دروني است كه هركدام از عناصر و واحدهاي 

ديگر و كل موجود در جامعه، به طور منظم و از طريق ارتباط پيوسته و منطقي كه به يك
  ). 1387باصري، ابراهيمي، (كنند  نظام اجتماعي دارند، آن را كسب مي

يند اجتماعي افر. يند اجتماعي شدن بيشترين سهم را داراستادر ايجاد انضباط، فر
هاي  در جريان اجتماعي شدن افراد شيوه. گيرد يند يادگيري شكل مياشدن براساس، فر

بندي به رعايت  هنگامي كه هنجارها دروني شوند، پاي. دگيرن مي فرامورد توافق همگاني را 
از اين رو مي توان انضباط اجتماعي را ميزان پاي بندي افراد به . آيد هنجارها به وجود مي

  ). همان منبعبه نقل از ، 1999گيدنز، (هنجار در اجتماع تلقي كرد 
آيند  ن در ميشود، به صورت الزاماتي براي عمل كرد همين كه هنجارها دروني مي

، اگر به فكر عدول از آنها باشيم با واكنش تنبيهي ديگران كه بايد آنها را رعايت كنيم
اين مدل دروني شده . مانيم  بنابراين نسبت به آن هنجارها وفادار مي. مواجه خواهيم شد
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ي ارزشها و هنجارها زمينه ساز مدل ساده اي از الگوهاي پايدار رفتاري در مناسبات اجتماع
بدين سان . دهد هاي روزمره را افزايش مي اين امر نيز قدرت پيش بيني در فعاليت. شود مي

هاي مورد انتظار ديگران عمل كنند، در واقع به خاطر  كنند به شيوه زماني كه مردم سعي مي
ها و الگوهاي استقرار  بينند براساس شيوه ترس از تنبيه ناشي از انحراف برخورد الزم مي

ي عمل كنند كه در جريان انتظارات متقابل مردم به وجود آمده و ادامه يافته است ا يافته
  ).1387توسلي، (

  

  هاي اجتماعي انضباطي علل وقوع بي
هاي  وقتي جريان اجتماعي شدن درست رخ ندهد، شخص داراي رفتار، احساس و ادراك

جامعه در . شود مي هاي جاافتاده در جامعه خود خواهد شد وناهنجار ناميده مخالف شيوه
اين گونه افراد معموالً زنداني، . دهد قبال عمل هاي نابهنجار اشخاص عكس العمل نشان مي

شوند يا برچسب ديوانه، كند ذهن،  ، از گروه دوستان طرد ميجريمه، از مدارس اخراج
شود و برخوردهائي كه گروه و جامعه با افرادي كه  به آنها چسبيده مي... ناسازگار و 

كنترل (كنند و جريان پاداش دهي به افراد بهنجار وتنبيه افراد نابهنجار  اهنجاري مين
جريان اجتماعي شدن و كنترل اجتماعي دو عنصر مربوط به هم در يك . نام دارد) اجتماعي

  ). 1381، اقليما(گروه يا جامعه هستند 
 انتزاع روي اجتماعي به مفهوم رفتاري است كه به طريقي با از سوي ديگر كج

دانند، به اين  يك جامعه سازگاري فرد و بيشتر افراد آن را نادرست مي يمشترك اعضا
كنند كه مخرب  اطالق مي يشناسان و جرم شناسان انحراف را به رفتار ترتيب جامعه

دار شدن و جريمه گردد و غالباً  گيرد و يا موجب لكه زندگي بوده، مورد سرزنش قرار مي
  ).همان منبع(دانند  با قانون شكني ميانحراف را مترادف 

معتقد است اگر نسبت درآمد و نياز تغيير يافت و در ) 1378(در اين باره رفيع پور 
در . آيد مينتيجه نياز بيشتر از درآمد شد، بنابراين پول وكسب آن، عاملي با ارزش به شمار 

آيد، در اين  به وجود مي كند و احساس نارضايتي اين حال فرد خود را با ديگران مقايسه مي
نيز وجود نداشته باشد فرد تالش ) دروني وبيروني(هاي اجتماعي قوي  شرايط اگر كنترل
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) دزدي، كالهبرداري، قانون شكني(خواهد كرد از هر راه ممكن حتى از روش غيرمشروع 
در  كند كه اين امر به طور مستقيم به ناديده گرفتن قواعد و هنجارها ينيازهايش را ارضا

  ).1387باصري، ابراهيمي، (گردد  هاي اجتماعي منجر مي حيطه فعاليت
از سوئي ديگر موقعيت و شرايط يا محيط براساس نظريه ميداني بر انضباط اجتماعي 

ثر است در اين نظريه، گرايش به انضباط اجتماعي متغيري است كه تحت فضاي زندگي ؤم
آن به  درجتماعي، آموزشي، اقتصادي كه فرد ها و شرايط مختلف ا فرد قرار دارد، موقعيت

ثر است از طرفي مرتن اعتقاد دارد فردگرائي مفرط ؤبرد بر روي انضباط اجتماعي م سرد مي
  ).همان منبع(كاهد  و كاهش مشاركت اجتماعي از ميزان رعايت نظم اجتماعي مي

گيرانه والدين كه اغلب  تر محيط خانوادگي و روش فرزند پروري سهل از همه مهم
مسئوليت، لوس، بي ادب، بي توجه به  موجب پرورش كودكانه خودخواه، وابسته، بي

صفاي  ويا محيط بي) 2006ومنشار،  1ويرى(شود  نيازهاي ديگران و ضداجتماعي مي
مهري، خشونت و جدال دائمي بين والدين، اعتياد  فقرفرهنگي والدين، بي ،خانوادگي

گونه والدين را فاقد اهميت براي  شود كه اين و يا مواد مخدر و يا قمار ميوالدين به الكل 
گردد و  دك ميشناسند و بي نظمي آنان موجب عدم تعادل رواني در كو ميتربيت كودك 

درصد از بزهكاران متعلق به چنين  31كه  اند، به طوري منظم و آشفتهگونه كودكان نا اين
  ).1381اقليما، (ها هستند  خانواده

ن جرم شناسي، پرخاشگري را يكي از خصوصيات خاص بزهكار ابسياري از متخصص
درصدي  20تا  15دانند و از سوئي ديگر ميزان نابهنجاريهاي رواني از جمعيت زندانيان  مي

توانند در مقابل  گزارش شده هم چنين از خصوصيات اين گونه افراد آن است كه نمي
در نتيجه اعمال خود را تكرار  يبعدي پايدارنوسانات عاطفي و محركات زودگذر 

  :ندا هاي بزهكاران عبارت چهار خصوصيت بارز شخصيت از ميان تيپ .كنند مي
  ).همان منبع(تفاوتي عاطفي  بي ،بي بند و باري ،خود بيني ،پرخاشگري

  :توان به شرح زير برشمرد نظمي در جامعه را مي به طور كلي داليل بي

                                                 
1. Dwairy , M & Menshar , K.E. 
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م توازن ميان مشاركت اجتماعي در جامعه، عد ةكاهش روحيتعقيب اهداف فردي و 
، فردگرائي مفرط، برطرف نشدن نيازهاي مادي، افزايش سطح نيازها درآمد و سطح نيازها
هاي خانوادگي و نوع فرزندپروري و شرايط  يابي به نيازها، موقعيت و عدم امكان دست

  .ميزان جرم و جنايت و ناامني اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، قاچاق مواد مخدر، افزايش
  

  گيري بحث و نتيجه
آيد، برخي از  انضباط اجتماعي از بعد روان شناختي تابعي از شخصيت فرد به شمار مي

هاي شخصيتي مانند، ناسازگاري، پرخاشگري، جامعه ستيزي، فقدان يا كمي عالقه  ويژگي
در بيشتر زنان معتاد  قريباًاجتماعي، خوي روان پريش، فقدان يا كمي مسئوليت پذيري كه ت

  .كه به دليل زير قابل تبيين است بودهثيرگذار أيافت شده بر عدم رعايت نظم از سوي آنان ت
انحراف جامعه ستيزي عامل رعايت نكردن انضباط اجتماعي و انجام رفتارهاي  -

به انحراف جامعه ستيزي يعني تمايل  ،»كتل«به اعتقاد . ضداجتماعي از سوي افراد است
هاي شخصيت فرد نابهنجار  انجام رفتارهاي ضد اجتماعي و اعمال غيرقانوني كه از ويژگي

نيز نشان ). 1383(جا كه در تحقيق شاكري و همكاران از آن). 1990شولتز، (بوده است 
دادند افراد معتاد داراي الگوي شخصيتي ضداجتماعي هستند بنابراين آنها انضباط اجتماعي 

 .ندكن را رعايت نمي

شود، به اعتقاد هورناي  پرخاشگري موجب پيروي نكردن از نظم و مقررات مي -
شخصيت پرخاشگر . كند جويانه عمل مي شخص پرخاشگر با توجه به ديگران،خشن و سلطه

برتري يافتن نسبت به ديگران براي  داشتن قدرت و. از طرد شدن توسط ديگران بيم ندارد
اين افراد به وسيله عدم . مواره در سطح باال عمل كندپرخاشگر چنان مهم است كه بايد ه

هم  وانگيزه پرخاشگر، كاهش اضطراب . شوند ايمني، اضطراب و خصومت برانگيخته مي
نياز پرخاشگري، به منظور غلبه بر مخالفت با استفاده از زور است،  »موراي«چنين به اعتقاد 

ر، مسخره كردن ديگران از روي اين نياز براي حمله، آسيب زدن، كشتن ديگران، تحقي
، فقدان يا ناچيز بودن آگاهي يا عالقه اجتماعي موجب آزار انسانهاي ديگر يا بودهعناد 

 ).1990شولتز، (شود  نضباطي مي ا بي بزهكاري و
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اند مستعد بدبيني  فرويد نيز معتقد است افرادي كه در مرحله رشد دهاني تثبيت شده
هاي رفتار خصمانه  و شخصيت مقعدي نيز تمام گونه خصومت و پرخاشگري مفرط هستند

  ). همان منبع(و آزارگرانه بزرگسالي مانند ستمكاري، قشقرق و ويرانگري را دارد 
مبني بر اينكه خشم مزمن و افسردگي از ) 1987(هاي خانتزين  از آنجا كه طبق يافته

چنين در پژوهشي كه  باشد و هم هاي با اهميت جوانان به سوي مصرف هروئين مي كشاننده
نشان داد كه ميزان اضطراب، گرايش به افسردگي، ) 1382(توسط پهلويان وهمكاران 

اي در افراد  كفايتي به طور قابل مالحظه احساس تنهائي، فقر در روابط عاطفي و احساس بي
  .شود هاي فوق باعث بي نظمي در جامعه مي معتاد بيشتر از افراد سالم است بنابراين ويژگي

شود، افراد از هنجارهاي  هايي است كه موجب مي ناسازگاري شخصيتي از ويژگي -
اجتماعي مانند نظم اجتماعي پيروي نكنند، به اعتقاد يونگ، افراد داراي سنخ فكري درون 
گرا، سازگاري خوبي با يكديگر ندارند، در بيان افكار خود مشكل دارند و به ديگران 

در اين رابطه آدلر ).  1990شولتز، (ملي ضعيفي برخوردارند و از قضاوت ع كنند ميتوجهي 
، كنار آمدن با ديگران نخستين تكليفي است كه ما أكيد بر عالقه اجتماعي معتقد بودنيز با ت

شويم كه اين سازگاري اجتماعي از نحوه روياروئي با تمام  در زندگي با آن روبرو مي
  ). 1387يد محمدي، فيست، ترجمه س(مشكالت زندگي اثرگذار است 

سطح روان ). 2003ويگرز و همكاران، (و ) 1983گوسوپ و آيزنگ، (طبق تحقيق 
باالست و سطح برون گرايي در آنها پايين است  زنان معتادرنجور خوئي و ناسازگاري در 

بنابراين نه تنها سازگاري آنها با اطرافيان مشكل دارد بلكه چون سطح برون گرائي نيز در 
اي به مشاركت اجتماعي ندارند و از طرفي چون خود معضل اعتياد  ين است، عالقهآنها پاي

گيري هر چه بيشتر فرد  شود موجب كناره يك پديده ناپسند وشوم در جامعه محسوب مي
كند، كه اين امر موجب عدم نظم در  معتاد از جامعه شده و ناسازگاري آنها را تشديد مي

  . گردد جامعه مي
جهي به حقوق ساير افراد و عدم پذيرش آداب و رسوم مورد قبول تو آيزنك بي -

ي يگرا كنند تحت عنوان روان پريش باط اجتماعي را رعايت نميضجامعه در افرادي كه ان
توجه به ديگرانند  احساس، بي گونه افراد، افراد منزوي، بي مطرح كرده، وي معتقد است اين
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كه طبق  طوريه ب) . 2001پروين، جان، (ادند و با آداب و رسوم مورد قبول جامعه در تض
سطح ) 1995گو،  ، مك1991، شر، 1985، آيزنك، 1983گوسوپ، آيزنگ، (تحقيقات 

گرائي در افراد معتاد نسبت به افراد عادي جامعه بسيار باالست، بنابراين آنها  روان پريش
اختالل در نظم  اند و موجب توجه به ديگران و آداب و رسوم جامعه افراد منزوي و بي

  . شوند جامعه مي
نامه پنج عاملي تجديد نظر شده كاستا و مك كري، نظم، وظيفه شناسي،  در پرسش -

پذيري شمرده  هاي مقياس مسئوليت انديشي از ويژگي پيشرفت، تالش، خودراهبردي، ژرف
داند كه سازگاري و مسئوليت  ، را شخصيتي مياجتماعيشده، از سوئي شخصيت ضد

چون افراد معتاد از سطح روان پريش گرائي ) 2001پروين، جان، (ائيني دارد پذيري پ
اساس تحقيق سطح سازگاري آنها پائين است و برباالئي برخوردارند بي توجه به ديگرانند، 

سطح خود راهبردي افراد ) 1387كتابي و همكاران، (و ) 2007آباته داگا و همكاران ،(
و از طرفي چون بيشتر زنان معتاد طبق تحقيق . ر پائين استمعتاد نسبت به افراد عادي بسيا

شخصيت ضداجتماعي و نمايشي دارند، بنابراين از سازگاري ). 1383شاكري و همكارن، (
  . گردد نظمي اجتماعي مي و مسئوليت پذيري پائيني برخوردارند، كه اين خود موجب بي

موجب رعايت نكردن نظم توجه به منافع فردي و عدم رعايت حقوق ديگران نيز  -
هاي خود از طريق زور از  هاي معتاد به دنبال تأمين خواسته عموماً شخصيت. گردد مي
هاي تنبيه از حساسيت  نسبت به نشانه) 1379آزاد فالح، (ن هستند، چراكه طبق تحقيق اساير

كمتري برخوردارند،خصوصاً وقتي براي رسيدن به مواد مورد نياز حاضرند دست به هر 
دانند و براي كسب لذت به زور متوسل  اري بزنند چرا كه مواد را ارزشمندترين چيزي ميك
 . شوند مي

معتقد است افرادي كه از صفت غيرسازنده با گرايش بهره كشي برخوردارند  »فروم«
هاي خود را به زور و  شوند و خواسته خواهند به سوي ديگران هدايت مي براي آنچه مي

كه با يافته شاكري و همكاران ). 1990شولتز، (گيرند  از ديگران ميگري و زيركي  حيله
باشد چراكه زنان معتادي كه داراي اختالل شخصيت نمايشي  كامالً همسو مي) 1383(
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هستند با رفتارهاي نمايشي و اغواگرانه و جلب توجه در رسيدن به مقاصد خود مورد توجه 
  . گيرند قرار مي
ناميد،  Gآن را عامل  »كتل«ز يك صفت شخصيتي است كه ناديده گرفتن قوانين ني -

در مطالعه )  2006،  1ويتروك(كه  ، به طوري)همان منبع(پروائي است  اين عامل شامل بي
كنندگان مواد نسبت به ساير افراد بيشتر به ارتكاب جرم  خود نشان داد كه مصرف

كنندگان سوئدي جرائمي  مصرفپردازند، سابقه جنائي بيشتري دارند، چنان كه در ميان  مي
دليل  دوتواند به  مانند دزدي، خشونت، فحشا از فراواني بيشتري برخوردار بود كه اين مي

 .باشد

) براي تهيه مواد(دست آوردن پول ه مصرف كنندگان مواد ممكن است براي ب -1
 . مرتكب جرم شوند

ستعد رفتارهاي جنائي شوند كه آنها را م به علت تأثير مواد داراي خصوصياتي مي -2
تواند سبب بي نظمي  مجموعه اين عوامل مي در مجموع. كنند و شخصيت ضد اجتماعي مي

 . اجتماعي گردد

توجه به خصوصيت زنان معتاد و شناسائي افراد مستعد خصوصاً در دختران نوجوان  با
ت نه تنها تر و باالتر اس و جوان كه ميزان آسيب پذيري اجتماعي در آنان به مراتب حساس

ناشي از اعتياد فردي را كم كند، بلكه مي تواند از افزايش جرائم،  هايمي تواند تهديد
ي، تواند در ابعاد فرهنگي، اقتصاد بزهكاري، قتل، تجاوز، خشونت كاسته و حتي مي

  . عث برقراري امنيت و نظم در جامعه گردداجتماعي جامعه تأثيرگذار و با
ت جغرافيائي و فرهنگي كشور ما در منطقه، به زنان معتاد از سوئي ديگر بنا به موقعي

هاي اجتماعي  شود، در واقع نگرش عمدتاً به چشم افراد بي بند و بار و بي عفت نگريسته مي
منفي موجود درباره رفتار غير اخالقي زنان معتاد مانعي بزرگ در راه درمان اعتياد در زنان 

گرش موجود در جامعه از درمان خود اجتناب باشد، چراكه زنان با دروني كردن ن مي
شوند،  ورزند و از معرفي خود به عنوان معتاد در انظار و مجامع عمومي شرمسار مي مي

                                                 
1. wittrok, u . 
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بنابراين تالش در جهت تغيير نگرش جامعه در خصوص تلقي اعتياد به عنوان يك بيماري 
  . نظر قرار گيرداز اولويت هاي فرهنگي در مراكز پيشگيري و درمان اعتياد بايستي مد

از محدوديت پژوهش حاضر اين است كه اين پژوهش به صورت مروري انجام شد و 
  .هم چنين فقط بر روي زنان تحقيق انجام شده است

  

  هاپيشنهاد
ايجاد مراكز ترك اعتياد خاص زنان و در راستاي درمان اعتياد به همراه خانواده  -

  . درماني در اين مراكز
شخصيتي  يها ن جواني دارند نه تنها شناخت صحيح از ويژگيوالديني كه دخترا -

هاي اعتياد بسيار كارآمد خواهد بود به  ها و ويژگي فرزند، بلكه آموزش والدين با نشانه
كه اضطراب شديد، افسردگي، ميل زياد به تنهائي، ناسازگاري، پرخاشگري، ستيزه  طوري

تواند موجب كشانده شدن فرزند  مي.. .جوئي، معاشرت با دوستان ناباب، افت تحصيلي و 
 .در دام اعتياد باشد

هاي ضد اجتماعي و مرزي از همان دوران كودكي، توسط  غربالگري شخصيت -
شود  كه اگر تعامالت خانوادگي سبب تشديد بيماري مي. روان پزشك يا روان شناس
 . خانواده درماني صورت گيرد

سه با نظم و قوانين آشنا و هماهنگ كودكان و نوجوانان با وارد شدن به مدر -
باعث ... شوند، هر چند نوجوانان مستعد به اعتياد، با ناسازگاري خود و پرخاشگري و  مي

شوند كه با شناسائي  ايجاد آشوب و اختالل و برهم زدن نظم در كالس و مدرسه مي
ينه اعتياد اينگونه افراد توسط روان شناس مدرسه و آموزشهاي عمومي و آگاه سازي در زم

 . به مواد خصوصاً مقطع متوسطه مي توان از اين امر پيشگيري نمود

مذهبي و قومي از همان دوران كودكي و سپس  ،آموزش و افزايش باورهاي ملي -
در مدرسه نه تنها سبب گرايش كمتر افراد به استفاده از مواد و پيامدهاي ناشي از آن 

كاهد و باعث افزايش نظم  طرز چشمگيري ميشود بلكه از ميزان جرم و جنايت به  مي
 . شود اجتماعي مي
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تقويت رويكرد و گسترش پشتوانه مطالعاتي و پژوهشي در حوزه مواد مخدر و  -
  . اعتياد خصوصاً در زنان معتاد با هدف فرهنگ سازي براي كاهش تقاضا

امدهاي هاي عمومي درخصوص نوع مواد اعتيادآور و پي رساني از طريق رسانه اطالع -
كه با چه . اند آن و حتي مصاحبه با زنان و دختران معتادي كه به دام اعتياد كشانده شده

  .تواند در پيشگيري مؤثر باشد مي. نمايند عواقب و مشكالتي دست و پنجه نرم مي
سازي در زمينه اعتياد به مواد خصوصاً در  گسترش آموزشهاي عمومي و آگاه -

  .أكيد بر اثرات سوء و مشكالت بر خانواده و فرزندان و جامعهمدارس متوسطه دخترانه با ت
  
  

  منابع فارسي 
سال  15شناسي  مجله روان .ساز اعتياد بنياد زيستي، رواني زمينه .)1379( .آزاد فالح، پرويز

  .  3چهارم، شماره 
و باط اجتماعي و نقش آن در پيشگيري از كج رويها، انحرافات ضان .)1381( .اقلياء، مصطفي

 .انتشارات بي تا .راههاي برخورد با آن

 .باط اجتماعيضرابطه نگرش و شخصيت با ان .)1387( .باصري، احمد، ابراهيمي، سيمين
 . 119-135: ، صفحات3و  2، سال اول، شماره فصلنامه پليس پايتخت

مقايسه  .)1387( .بخشي پور رودسري، عباس، عليلو، مجيد محمود، ايراني، سيد سجاد
اي معتادان خود معرف و گروه  هاي شخصيت و راهبردهاي مقابله ها و اختالل ويژگي
، صفحات  3، سال چهاردهم، شماره پزشكي و روان شناسي باليني ايرانمجله روان  .بهنجار

297 - 289 . 

 .چاپ اول .ترجمه جوادي، محمد جعفر، كديور، پروين .شخصيت ).1381(.پروين، جان
  .انتشارات آييژ، چاپ اول

 .پهلويان، احمد حيدري، اميرزرگر، محمدعلي، فرهادي نسب، عبداهللا، محبوب، حسين
هاي شخصيتي معتادان به مواد مخدر با افراد غيرمعتاد  اي ويژگي بررسي مقايسه). 1382(

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني همدان، سال دهم،  .ساكن همدان
 . 55 - 62، صفحات 2شماره 

 . انتشارات سمت، چاپ اول .هاي جامعه شناسي نظريه). 1375(.، غالم عباستوسلي
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، 4شماره  .سال هفدهم .)1383( .فر، پروين، حسيني، فاطمه جمشيدي منش، منصوره، سليماني
 .فصلنامه پرستاري ايران

فصلنامه  .شيوع و الگوهاي مصرف مواد و اعتياد زنان در ايران ).1385. (رحيمي موقر، آفرين
 . 12لمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال سوم، شماره ع

 .انتشارات كيهان :تهران .درآمدي بر دايره المعارف علوم اجتماعي .)1370( .ساروخاني، باقر

 . شخصيت زن معتاد .)1388( .سايت اينترنتي زن فردا

رد، ، رشيدي، علي، مهدي نيا، عليرضا، آهن نواهللاشاكري، جالل، حسيني، منير، صادقي، خير
گيرشناسي اختالالت شخصيت در زندانيان مرتبط با مواد مخدر در زندان  همه .)1383. (مينا

 . 158 -162، صفحات 3، شماره 13، دوره مركزي كرمانشاه مجله علمي پزشكي قانوني

، ترجمه كريمي، يوسف هاي شخصيت نظريه .)1386( .شواتز، دوان پي، شولتز، سيدني الن
دي، سيامك، گودرزي، بهزاد، بحيرائي هادي، نيكخو، محمدرضا، جمهري، فرهاد، نقشبن

 .انتشارات ارسباران

ترجمه سيد محمدي  .هاي شخصيت نظريه .)1387( .فيست، جس، فيست، گريگوري جي
 . يحيي، انتشارات روان، چاپ سوم

اد بررسي نيمرخ شخصيتي معتادان به مو .)1387( .كتابي، صميمه، ماهر، فرهاد، برجعلي، احمد
فصلنامه علمي سوء مصرف مواد  .مخدر با استفاده از دو نظام شخصيتي كلونينجر، آيزنك

 . 7اعتياد پژوهشي، سال دوم، شماره 
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