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چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسي ر با طه اعتياد با افسر يگد  ،خ وش نت علی و رسمه ه يت پپپ پپپپه رد يتيصخش يا ارفا د اتعم  دد د دددددد
کنگره شصت منطقه  4تهر نا .دوب يا ن پژوهش در قالب يک مطالعه توصيفي از ن عو همبست يگ انجام يافت .این مطالعههه،

یک پژوهش توصیفی و از ن عو همبستگی دوب که از بین تمام افر دا معتاد در کنگره شصت در شهر ته نار اميا هبعش ننننننن
در سال  ، 95 31نمونه با استفا هد از جدول مورگان برآورد (  021نفر) و نمونه به صورت تص ندش باختنا یفدا د  .......رازبا
پژوهش عبارت است از پرسشنامههاي افسر يگد بک ،نگرش به اعتياد نظری (  ،)0 138خ  هیلع تنوش ه وسوم رسم یییی ییییی،
اسحاقیان و آز هدا (  ) 1381و پرسشنامه تيپهاي شخصيتی میشل وگ کلن .نتايج نشان داد ک اب دايتعا نيب ه و يگدرسفا

  

خ وش نت علیه همسر در معتا يد ن ر با طه مثبت معنا اد ر و با تيپ شخصيتي برونگرا ر با طه منفي معن وجو يرادا د يلو دراد     
يب ن اعتياد و تيپ شخصيتي درونگر ييا ارتباطي به دست نيامد .همچن هطبار يگدرسفا و رسمه هیلع تنوشخ نيب ني

      

منفي و تيپ شخص تي برونگرا با خ وش نت علیه همسر ر با طه مثبت معنا اد ري به دست آمد .براساس نتایج به دس هدمآ ت
از این تحقیق ،میت ناو نتیجه گرفت که ،اعتیاد میت او ند موجب اف از یش می ناز افسر گد ی ش رسمه هیلع تنوشخ و رهو     
ش دو .
پهاي شخصيتي ،خشونت علیه همسر.
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مقدمه

هر انسانی اد رای یک سری رفتارها ،عقاید ،باورها و حاالت روحی و ر او نی است ک عومجم رد ه   

شخصیت فرد را ت کش یل میدهند .شخص تي

را ميت ناو به ص عومجم ترو هه ههه يا ب و ماود اب ييييي نظيررر

يو ژ يگ ها يي تعريف کرد که ممکن است در موقع تي ه سيف و تسيف( دنک رييغت فلتخم يا تتتتتتتتتتتتت ،

 .) 92 31شلد نو  )83 19 ( 1معتقد است که «شخصي تتت » ،س امزا ننن بنج يشيوپ يگتفاي ههه ههههه لقع يا ييييي ،
عاطفي ،ان زيگ شي و ف ويزي لوژ يکي فرد است (پاین ،جو و چینگ .) 2006 ،2شخص تي
از صفات ،يو ژ يگ ها و يك ف تي هاي پايداري گفته ميش دو كه كي

به مجموعههه يا

فرد را از گيد ر نا متما زي ميكند

ت ،اف  راك ووو
ت ،ح الا ت ت
ت ،تم اليا ت ت
(بخشایش .)2102 ،بنابر يا ن ،مجموعه يا از جنبههاي بدن ييي  ،ع ادا ت ت
رفتارها يي است كه در فرد به صورت خصوصيات و صفاتي نسبتًاًا پايدار در آمده است و به صورت
كي

كل او حد عمل ميكند (حسینی .) 2008 ،به عبارت گيد ر ،شخص يلک ريوصت درف کي تي

رفتار سازماندهي شده يو و به خص صو
يشوند (ف تسي
توصيف م 

    

رفتارها يي است که به نحو سکي اني از س يو ن کيدز ان ف در

گ،3
و ف تسي  .) 92 31 ،نظريه تيپهاي شخصيتي نوي يسانش تخير اي گگگگ گگگگ

يكي از جامعترين نظريهها يي است كه در تب يي ن شخص تي

افر دا به كار رفته اس .ت هيرظن ساسا رب    

يكند ،آنها را سازماندهي و در موردش نا
وي نگ ،ذهن فعال است ،اطالعات را دريافت و درك م 

نتيجه يگ ري و واد ري ،4ميكند .بنابر يا ن ود تاعالطا تفايرد يارب

دراد دوجو توافتم هار كه

وي نگ آنها را ح يس و شه يدو ناميد و ش هوي هاي متفاوت واد ري را فكري و احساسي 5نام يراذگ

   

كرد .یونگ معتقد دوب که انسانها در تعامل با یکدیگر ود ن عو طرز تلقی و جهتگیری مت نراق
خ دو نشان میدهند الف) برونگرای یارگنورد )ب و ی ی و سار( 

زا

 1373؛ م مدیرف ریا نن ننن .) 1996 ،هب

تیپهای شخصیتی ن عو  Aو  Bاشاره میکند :رفتارهای تیپ  Aاد رای سه عالمت زب رگ است
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ناآرامی ود رنی یا ناکافی ندوب سطح عزت نف لباق رتمک تمالع نیا هک س تسا هدهاشم   

فوریت زمانی و ناشکیبایی و با راز سریع خشم که نسبت به مورد وا ل قا دهاشم لب ه ههههت ارفا .تسا ر د   

1

Sheldon
Chin and Ju and Cheng
3
Jung
4
Judgment
5
Thinkig and feeling
2

بررسی رابطه اعتیاد و خشونت علیه زنان75 .............................................................................................

اد ری تیپ  Bغالبأ صبور ،شکیبا ،آر ما و در برخورد با دیگر نا خونسرد ه  اهراک رد و دنتس ا طارف    
یشوند (فریدمن و روزمان.) 1974 ،
یکنند و سریع و آسان نیز عصبانی نم 
نم 
اب

خان هداو نیز یکی از ع او ملی است که در ساخت و ت وق ی ارفا تیصخش ت د ازسب شقن  ی .دراد ی   

شهاي خان يگداو  ،بد نو تر يد د خان هداو هم چنان يکي از
وج دو گد ر وگ ني در ساختار خان هداو و نق 
ير دو ( دوگ رزي ،رس ایدارم و یمت ننننن  .) 94 31 ،از ر نيا ووو ،
ارکان و نهادهاي اصلي جامعه به شمار م 
اهميت خان هداو از يا ن جهت مهم است که نه تنها محيط مناسبي بر يا هم نارس م رامش هب يييييييييآيددد،
بلکه وظيفه جامعهپ يذ ري و تر تيب

لهاي آتي را ن زي بر عهده اد رد؛ اهم تي
نس 

او الي خ هداونا ينامز   

يگر دد که به کارکردهاي اساسي و بنيا يد ن آن توجه نما يي م؛ يکي از يا ن کارکردهاي
بهتر درک م 
اصلي ،ت يوک ن و شکل دهي شخص تي هاي انسانهاست؛ يا فاي بهينه ن اهدرکراک نيا ههه هههه تنه يارب ا   
قب اي خان هداو ضروري است بلکه بر يا تد موا جامعه و انسجام اجتم عا ييي ن ا زي ه يم تتتتت فو قققالع دا ههه يا
به :ريظن ييا   
اد رد (کاشانيان و روحي ) 1389 ،با يا ن وج دو  ،در ح وناخ رضاح لا ا اچد هد رررر ررررر آسيب ب
طالق ،اختالفات زناش ييو  ،خ دو ک يش  ،ک دو کان فراري و خ وش نت خان يگداو شده اس تتت (صد تقا
و زرين اي ننن  .) 1387 ،خ هب عياش لکشم يگناخ تنوش د  يمومع تشا دا ايند رسارس ر س هک ت   

           

    

ک کدو آزاري ،1همسر آزاري و بدرفتاري نسبت رد ار دنملاس هب مرب ييييييي هم اما ؛دريگ م عون نيرت     

ِت اجتماعي يا ف يکيزي خ دو را بر
خ وش نت در خان هداو  ،خ وش نتي است که مر ناد به وسيلهي آن قدر ِت
يکنند (طالبپور .) 96 31 ،همسر آزاري به هر وگ نه بد کيرش اي رسمه يدارا يراتفر     
زنان اعمال م 
يهاي ج نامس ييي  ،ع تسا يسنج و يفطا    
جن يس نسبت به زن گفته ميش دو که دربر يگ رنده بدرفتار 
(پناغي و همکار نا .)0931 ،
از مهمترين آسيبهاي اجتماعي که در خان هداو ها شايع است ميت ناو به همسر آزاري اش هرا رک د؛

يآيد (ت پرو ييي  .) 2008 ،2از
همسر آزاري از طر قي اعمال خ وش نت توسط يکي از زوجين به وج دو م 
يا ن رو ،خ وش نت عملي است که با قصد يا جاد درد و جراحت جسمي و روح درف هب يفطاع و ي    
يش دو ووو خ زا يکي يگداوناخ تنوش يار جججج جججججت آ نير نننه ب يرازآ رسمه ا ههه هههه ص ترو
گيد ر انجام م 

س .) 2005 ،3موس هس
يش دو يلگ( سس سس
خ وش نت ف يکيزي  ،جن يس  ،ر او ني و اقتصا يد و اجتماعي مطرح م 
1 Child abuse
2 Torpi
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ملي بهداشت ر ناو ( ) 14 02خ وش نت خان يگداو را چنين تعريف ميکند :اعمالي که به طور ف يکيزي
يا هيجاني مضر هستند يا به صورت بال هوق منجر به آسيب بدني م 
يش دو همچنين شامل زور ييوگ يا
تجاوز جن يس تهديد بدني تهديد به کشتن يا آسيب رساندن محد دو نم ندو فعال تي هاي عا يد سلب
اختيار و محروم تي

از دسترسي به منابع.

برآورد کلي انجام شده مر وب ط به سگ تره خ رد يگناخ تنوش

 28مرک اتسا ز ننننن ن ناش م يييييدهددد 66

درصد خان هداو هاي مورد مطالعه از وا ل زند يگ مشترک تا زمان يا ن مطالع ابکي لقادح ه ررر رررر تجر هب
خ وش نت خان يگ را با تعريف عام آن اد شتهاند و  03درصد خان او رها حداقل کي بار در طول زند يگ
تهاي ف يکيزي جدي و حاد و در  01درصد خان او رها خ وش نتهاي منجر به صدمات موقت يا
خ وش ن 
اد ئم و جدي را اد شتهاند ( دوگ رزي ،رستمی و مر دا یان .) 94 31 ،يا ن رو ،نظريههاي مر وب ط با هم رس
آزاري ،در سطح کالن شيب تر بر ع او مل فرهن يگ و يو ژ يگ هاي ساختاري خان هداو (مانند نارادفرط 
ح قوق زنان و يد دگاه جامعه شناختي) و در سطح خرد ،بر يو ژ يگ ه تخانشناور يا ييييي ف ايم و يدر ننننن
يکنند
فر يد عامل و قرباني (مانند شخص تي  ،يا يگد ري خ وش نت و درماند يگ آموخته شده) ت يک ه م 
(رستمي ،عبدي و حيدري .) 93 31 ،بديهي است در عل تتتشناس رد يرازآ رسمه ي درف حطس ييييييييي ،
اف نوز بر تمرکز بر يو ژ يگ هاي عامل ،بررسي يو ژ يگ هاي قرباني ن زي ضروري است ،زيرا تعامل نيا
ود است که به يا ن وگ نه اعمال منجر ميش دو ؛ در يسب اري م او رد وق عو حادثه يا خ وش نتبار ،ناش زا ي
ضعف يا مستعد ندوب فرد قرباني است ،حتي در م او ر يد

يا ن خ دو قرباني است که عامل را به عمل

اداو شته ،چه سب ا بت ناو قرباني را در حد معا نو عام تداعس( تسناد لوئسم زين ل ييييييييييي .) 93 31 ،هم رس
يت او ند زند يگ زوجين را از ز ياو اي مختل ق ريثأت تحت ف ر د را ه دددد ددددددد ،از جمل م ه يييييت او ند
آزاري م 
ن،
ت نف يياپ س نن نن
موجب کاهش اعتماد به نفس زنان و در نتيجه اختالل در ر درف نيب طباو ييييييي  ،عزت ت
اضطراب زياد ،اختالل تغ يذ ه ،اختالل اس يسنج درکلمع تالالتخا و بيسآ زا سپ سرت

دوش   

   

(شايان ،معصومی ،ی دز ی ر او ندییی و زارعن اژ ددد .) 94 31 ،از ر نيا ووو  ،بد زا يکي نانز رازآ و يراتفر   
مسائل عمده بهداشت عمومي به ح م باس يييييآيد داجيا يديدش يناور و يمسج تامدص هک 
يکند؛ تعدي و آزار آثار زيانباري بر ساختار شخص تي
م 

     

زن و فرزند نا به جاي اذگ ر هد و منج هب ر   

يش دو ک هب رجنم يتح ه    
صدمات ر او ني و کاهش حرمت خ دو و احساس ارزشمندي و نا ُاُاميدي م 
يگر دد ؛ يا ن قبيل زنان از لحاظ پناه بر ند به اد روها ا ،اعت داي اوم هب د هب التبا و ردخم        
خ دو ک يش م 
دردهاي مزمن و حاالت افسر يگد در معرض خطر جدي ه لنانيا( دنتس ووووو  ،حقدوس تتت  ،م و يخياش
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دهقاني.)0 138 ،افسر يگد ن  يناور لالتخا يعو ااااااا س رد هک ت م هتفشآ صخش قلخ نآ يييييييييييييش دو
ير دو (سا کود  ،سا کود
اصطالح افسر يگد اغلب بر يا يب ان اند هو عم قي به کار م 
چنانچه سازمان بهداشت جهاني تخم هدز ني و يگدرسفا تالالتخا هک تسا

و ر زيو .) 2009 ،

د يبارطضا ر سأر 

يهاي ر او ني قرار اد رند و حد دو  25درصد از مراجعين به مراکز بهداش ناهج رد يت
فهرست يب مار 
به خ دو اختصاص هداد اند (لمبرت .) 2006 ،1افسر يگد

ود م تسا يتخانشناور جيار لالتخا ني و    

يدهد ک هب کيدزن ه    
هداد هاي اخير (پارکر ،2و همکار نا  ، 2001 ،به نقل از لمبرت ) 15 02 ،نشان م 

 121ميل نوي نفر در دنيا به افسر يگد مبتال هستند .برآوردهاي گيد ري تخمين ز هد که تا سال، 2020 ،
افسر يگد

ود مين يب ماري پر ه يز نه در جهان خ او هد شد در حالي که در ساللل  0 199در ر هد چه مرا

ک.) 2009 ،ایننن اخ الت ال بجوم ت   
يهاي پر ه يز نه جهان قرار اد شت (يانگ ،ياو ن برگر و بک ک
يب مار 
پایین آمدن کارآمدی شخصی ،مرگ و میر ،خ دو کشی و هزینههای زیادی برای ود لت و خ دو فرد
یشوند .پژوهشها نشان میدهند که مرگ و میر در میان این افر دا
م 

ود بر با ر جمعیت عمومی است

(ک وو ین کس ی و هم اراک ننن  1999 ،؛ واد ید راکمه و و ا ننننن  11 02 ،؛ ش ار ننن  ،ورب و ریاب سسسسس .) 10 02 ،طبق
پژوهشهای انجام گرفتهیکی از م او ردی که به شدت در بروز و تشدید افسر گد ی نقش اد رد اعتیاد

و سوء مصرف م داو مخدر اس .ت اعتياد 3به م داو مخدر به عن ناو جديدترين مسئله اجتم اريا يعا ننننن ،
وج عماج فلتخم هو هههههه هشناس ييي  ،ر او نشناس ييي  ،ح قوق ييي  ،سياس و ي

ل نارگ
 ...؛دراد يلحت داقتعا هب لللل ل للل 

اجتماعي ،اعتياد به م داو مخدر ،يکي از مسائل پيچيده اجتماعي در عصر حاضر مح م بوس يييييش دو
که زمينهساز بروز يسب اري از آسيبها و انحرافات اجتماعي است؛ به عبارت گيد ر ر با ط ايتعا ه د اب     
مسائل اجتماعي ارتباطي ود جانبه است؛ از وسکي اعتياد ،جامعه را به رک دو و انحطاط ميکشاند و از
س يو

گيد ر پديدهاي است که ر شي ه در مسائل اجتماعي ،اقتصا يد و فرهنگي جامعه اد رد (طالبپور،

 .) 96 31اعتياد گر يا ش فرد را به اصول اخالقي و معن يو و ارزشهاي اجتماعي کاهش م يييدهد ب  هه ههه
طوري که آسيب شناسان اجتماعي ،اعتياد را به مثابه «جنگ شيميا يي خان يگ » و «جنگ بد نو مرز»
مي اد نند ( دوگ رزي ،رستمی و مر دا یان.) 94 31 ،

1 Lembert
2 Parker
3 Addiction
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به ع يق ده ف شي بين ) 2008 ( 1مصرف م داو مخدر تحت تأثير نگرشي اس ارفا هک ت د هب   داوم د دنرا .............
ش ،آ هاگ ييي  ،باورها ا ،احساساتتت،
نح هو نگرش افر دا نسبت به م داو مخدر از وسکي تحت ت يثأ ررر اد نش ش
پهاي شخصيتي آنها و از س يو
هيجانات و تي 

گيد ر تحت تأثير م نازي ارزشی که آنها بر يا م داو

شه دعتم يا د رد  ناريا   
يباشند ،قرار اد رد (م يکش و اصلينژ دا  .) 92 31 ،اف نوز بر آن ،پژوه 
قائل م 
نقش اعتياد در خ وش نت خان يگ را ثا تب
طالق در يا ر نا

کر هد است؛ اعتياد نقش مؤثري در فروپاش داوناخ ي ه ههههه و ا

اد شته ،به طوري که از سال  53 31تا  ، 1367علت  03تا  67درصد طال قققها ا ،اعت داي

هدوب است (ساالر 
يفر .) 1388 ،در او قع ،تحمل فرد معتاد بر يا اطرافيان م کش ل يا غ مري مکن سا  تتتتت ،
چرا که فرد معتاد پ زيتس زا س هههههه گناريو دوخ هب ينورد يا ر دروآ يور ي ههههههههههه  ،خ نورد تنوش ييييي
شخص تي

را به س يو افر دا گيد ر جهت ميدهد ،پرف تي

پس از تح يقيق در مورد خ وش نت ،اعت داي ار

پديده ثان يو شخصي و اجتماعي معرفي کر هد که به شدت به مسئله خ وش نت مر و تسا طوب

اوم د   

مخدر ،مانند ازبا ري بر يا از ميان بر ند م او ن نوشخ راتفر ع تتتتتتتآم م بوسحم زي يييييييش دو زا لقن هب(   
دوگ رزي ،رستمی و مر دا یان .) 94 31 ،ال يوگ غير انطباقي مصرف يک ما هد اس يتحاران هب هک ت     
قابل مالحظه از نظر باليني منجر ش دو و با سه (يا چند) عالئم تحمل ،ترک ،مصرف ما هد اقم هب د ري   
شيب تر ،ميل اد ئم يا تالش ناموفق به ترک ،کنار اذگ شتن فعال تي هاي مهم اجتماعي و ادا م فرصم ه   
با وج دو آگاهي به م کش الت جسمي و ر او نشناختي ناشي از مصرف ما هد در طول

 12م ها فيرعت   

يگر دد (هالجين و يو تبورن 13 02 ،؛ ترجمه سيد محمدي.) 95 31 ،
م 
اعتياد نياز اجباري به استفا هد از م داو مخدر ،يا جاد عادت و خ او ستهههه مواقم يا تتتتتناپ راتفر رد ريذ   
اس .ت ود

يو ژ يگ مهم اعتياد عبارتند از :تحمل و نياز رو به اف ياز ش بر يا مصرف شيب تر م داو بر يا به

دست آور ند همان اثر و جل يگو ري از عالئم ترک که ناخوش يا نند اس اتعم و ت د يريگولج يارب      
کر ند از آن م داو مخدر را استفا هد ميکند موسسه ملي سوءاستفا هد از اد ر يو آمر کي ا( نا  ،آي ،يد ،
ی و مر دا یاننن  .) 94 31 ،البت يدج فيرعت رد ه د نامزاس رت     
يا  ، 10 02 ،2زردوگ زا لقن هب ييييييي  ،رس مت ی ی

بهداشت جهاني ( ) 14 02اص ار داوم هب يگتسباو حالط بر ايتعا يا دددد د دددددددد بر يزگ د .داوم هب يگتسباو    
شيميا يي  ،گاهي برحسب تحمل يا ترک که اد ل بر سباو ت يگ ف ويزي لوژيک است تعريف م يييش دو و
گاهي برحسب ختالل کارکرد اجتماعي و شغلي ناشي از استفا هد آسيب ش کي زا ررکم و يتخان    
1 Fishbein
2 National institute of Drug abuse American
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يش .دو در تعريف اخير ،نشانههاي مر وب ط به تحمل و ترک ممکن اس تتت يد ده وش د
ما هد تعريف م 
اما ضروري ن تسي

(سازمان بهداشت جهاني .) 14 02 ،در مورد داليل خ انز هيلع تنوش ن نننننن  ،مب يثحا

همچ نو ؛ يا يگد ري اجتماعي ،جامعهپ يذ ري ،خر هد فرهنگ ،خ وش نت فطري مر ناد و  ...عن ناو هدش
است که هر کد ما ضمن يا نکه در تب يي ن همسر آزاري مؤثر و مفيد هستند؛ ام يفعض طاقن زا ا     هم
برخور اد ر هستند؛ در نتيجه پر اد ختن به بحث خ وش نت خان يگداو به صورت تک بعدي و از يد دگاه
ن الزم است
يک نظريه منجر به سا هد انگاري و عدم ارائه يک تب يي ن همه جانبه خ او هد شد ،بن ياربا ن ن
يا ن پديده با تلف قي تمامي نگرشهاي موج دو از طر قي حذف نقاط ضعف و تأکيد وق طاقن رب  تتتت تتتت
ت
مورد توجه و مالحظه قرار يگ رد؛ در تح قيق حاضر با اس هدافت  نينچ زا ن رد يروآو

يسررب ددص      

ر با طه ساير عناصر در خ وش نت عليه زنان هدوب  يا م به نح يو که با اتخاذ چنين ر کيو ر يد و با تيپهاي
شخصيتي و اعتياد که به نح يو از انحاء در تب يي ن خ وش نت عليه زنان نقش اد شتهاند استفا هد نما يي م.

ششناسی
رو 

به منظور انجام فرآيند پژوهش ،جامعه آماري يا ن پژوهش شامل تمام افر دا معتاد در کنگره شصت
شعبه ایمان او قع در منطقه  4تهر نا  ،در سال  95 31دوب ند که نمونهای به حجم  021نف تروص هب ر    
تصادفی انتخاب شدند .به منظور انتخاب نمونه ،پس از کسب مجوز از مدير مرک تصش هرگنک ز

   

شعبه يا مان او قع در منطقه  4تهر نا  ،ل سي تي از مر ناد معتاد تهيه شد که تعد دا  281نفر دوب با توجه هب
جدول مورگان نمونه يا به حجم  021نفر انتخاب و با رعا يرادزار لصا و يقالخا لوصا تي زا

  

افر دا خ او سته شد بد نو ذکر نام و تنها به پرسشنامههاي پژوهش پاسخ دهند .در يا ن پژوهش با توجه
به ح وض ر افر دا در مرکز در ساعات پر تر دد يا ن افر دا که يب ن  3تا  7عصر دوب مح قق ح وض ر اد شت
و از پرسشنامههاي پژوهش در بازه زماني يک ماهه تکميل گر يد د.
ازبا ر اندازهگیری در يا ن پ ب شهوژ هه ههه منظ  تاعالطا يروآ عمج رو از مانشسرپ هههه هههههه رسفا يا دگ ييييي ،
پهاي شخصيتي استفا هد شد.پرسشنامه ن ایتعا هب شرگ دد ددددد اد ر يا
نگرش به اعتياد ،همسر آزاري و تي 
 53س او ل است که توسط نظري (  )0 138تد يو ن شده اس .ت سازنده پرسشنامه بر يا س شرگن شجن   
ت  1اس هدافت رک ده
نسبت به اعتياد و م داو مخدر و تهيه م يق اس مناسب بدين منظور از م يق اس ل رکي ت ت
اس .ت بدين وگ نه که در مورد ما هد هاي مساعد يا ن ره هب تبثم شرگ ساپ زا کي خخخخخخ خخخخخخخه ماک يا ًالًالًالًالًالًال
م او فقم ،م او فقم ،نظري ندارم ،مخالفم ،کام ًالًال مخالفم به ترتيب نمرههاي  1تا  5هداد شده رد .تسا
مهاي نامساعد يا نگرش منفي ،نمره اذگ ري به ترتيب مع سوک
مورد آيت 

انجام گرفته اس .ت پس نمره
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هر فرد عبارت از مجم عو نمرات فرد درکل م يق اس است .يا ن نمره ،ن ر دايتعا هب يو يلک شرگ ا   
يدهد؛ قابل ذکر است که از آنجا يي که به نگرش منفي نمره  1و رمن تبثم شرگن هب ههههههههه 5
نشان م 
تعلق مي يگ رد ،بنابر يا ن هم در فرم الف و هم در فرم ب حداقل نمره فرد  53و حداکثر  571خ او هد
ي ريگ ددد  .نت  هدمآ تسد هب جيا در
ب دو  .با يا ن ش هوي هم نگرش و هم شدت آن مورد ارزيا يب قرار م 
مورد م يق اس نگرش ساخته شده نشان ميدهد که م داو م ايق سسسه وخرب يبوخ يناسمه زا ا ر اد رن ددد دددددد.
ضريب آلفاي کرونباخ در فرم الف بر با ر  0/ 81است و در فرم ب بر با ر  0/ 86اس .ت ر يياو صوري و
محت او يي يا ن آزم نو در پژوهش کريمي ( ) 91 31توسط سه تن از اساتيد اد ن گش اه م درو رارق ديئات    
   

گرفته اس .ت بر يا به دست آور ند پايا يي آن ،از روش ض  خابنورک يافلآ بير ا افتس د دش ه هک   

یباشد .در س او الت شماره ،3 ،2 ،1
مقدار آن  0/ 79ازگ رش شد که حاکي از پايا يي قابل قبول آن م 
يباشد.
 33 ، 32 ، 31 ،03 ، 28 ، 24 ، 23 ، 16 ، 13 ،01 ،8 ،6و  34شی هو نمره اذگ ری به صورت زیر م 
زگ ینه
امتیاز

کامأل م او فقم

تا حد دو ی م او فقم

نظری ندارم

5

4

3

ت ح ا دودی          

ک ألما            

مخالفم

مخالفم

2

1

اما در س امش تالاؤ رر ررره  29 ، 27 ، 26 ، 25 ،22 ، 21 ، 20 ، 19 ، 18 ، 17 ، 15 ، 14 ، 12 ، 11 ،9 ،7 ،5 ،4و
 53ش هوي نمره اذگ ري مع سوک
زگ ینه
امتیاز

و به صورت زير در خ او هد آمد:

کامأل م او فقم

تا حد دو ی م او فقم

نظری ندارم

1

2

3

ت ح ا دودی          

ک ألما            

مخالفم

مخالفم

4

5

بنابر يا ن اد منه نمرات فرد در يا ن پرسشنامه يب ن  53تا  571در نوسان خ او هد دوب و کسب نمره رتالاب
   

نشانگر نگرش مساعد و مطلوب نسبت به اعتياد و مصرف م داو مخدر است .هب شرگن همانشسرپ
اعتياد سه زير م يق اس باورهاي شناختي ،هيجانها و آما يگد بر يا عمل (رفتار) را در بر مي يگ رد.
پرسشنامه افسر يگد بک اد ر يا

 21ما هد است که عالئم جسماني ،رفت يگدرسفا يتخانش و يرا

ار

  

يکند .هر ما هد اد ر يا  4يزگ نه اس انبم رب هک ت ييييييييي  0تا  3نمر ههه م يراذگ يييييش دو و
اندازه يگ ري م 
يکند .حداکثر نم هر مانشسرپ نيا رد ههه هههه
درجات مختلفي از افسر يگد را از خفيف تا شديد تع يي ن م 
ص کننده مئالع زا يکي    
 63است و حداقل آن صفر اس .ت در بر با ر هريک از يوگ هه خشم هک ا صصص صصص
فترين ت يدش ا د بترم يگدرسفا تلاح نيرت      
افسر يگد است چهار جمله وج دو اد رد که از خفي 
شده است .پايا يي بازآزما يي آن از  0/ 48تا  0/ 86با ميان يگ ن  0/ 86ازگ رش شده اتسلکنيف( تسا ننننننن ،
وئورث و فينکلستاين .) 2009 ،قاسمز هدا و همکار نا (به نقل از دهقاني ) 95 31 ،ضريب آلف نيا يا   
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پرس مانش هه ه را  0/ 87و ضير بب ب بازآزم ر نآ ييا ااا  0/ 74و همب همانشسرپ لوا شياريو اب نآ يگتس         
افسر يگد بک را  0/39د .دندرک شرازگ رر ررر ناريا و نوسباد
 0/ 92بر يا يب مار نا سرپا يي و  0/39بر يا

حم م  يناخد ((( (((( ) 14 02ض افلآ بير ييييي
ر ااااااااااااا

اد نشج يو ان و ض هتفه کي هلصاف هب ييامزآزاب بير

 0/39به دست آوردند .همچنين  يارب ممحاس گتسبمه هزاس يياور هب ييييييييي سايقم اب ار نومزآ نيا     
نااميدي بک (  )0/ 68م يق اس اف  يشکدوخ راک (( (((  )0/ 38پرس  بارطضا همانش ب  ک ((( ((((  )0/ 60و م سايق
تجديد نظر شده درجهبندي ر او نپزش يک هاميلت نو بر يا افسر يگد (  )0/ 71ا لقن( دندرک شرازگ ززز زززز
دهقاني .) 95 31 ،پرسشنامه مقیاس درونگر ييا  -برونگر ييا میشل كوگ لن شامل  50پرسش است که
هر سؤال اد ر يا

يزگ نه aو  bميباشد .بر يا هر سؤال ود پاس رود .تسا هدش هتفرگ رظن رد خ

ود

خهاي پ شي نها يد با ا ش وي ةة ندوب
حرف » «aيا حرف» «bبر حسب يا نکه کداميک از پاس 
يزنند .روش تصحیح و نمره اذگ ری به شرح زیر وب ددد :در ود س نوت
ميکند ،عالمت م 

«درونگر ييا  -برونگر ييا » ود ر حرف  aيا bهر بار که با پاسخ مطا تقب

  

تقباطم   

يز لودج ررر رررر،

يک هک دنش   
يکند .ياد ره م 
م 

جمع ياد رههاي ست نو هاي  Iو  IIدرونگر ييا و برونگر ييا فـرد در ـيا ن آزم نوـ را نشان خ او هد اد د:
 ،Iتعد دا پاسخها يي که با کليد مطا تقب

ميکند (درونگر ييا )

 ،IIتعد دا پاسخها يي که با کليد مطا تقب

ميکند (برونگر ييا )

جدول نتايج مقياس درونگرا يي  -برونگرا يي

سؤال

Iدرونگر ييا

IIبرونگر ييا

Iدرونگر ييا

IIبرونگر ييا

1

b

A

27

b

a

2

b

A

28

b

a

3

a

B

29

a

b

4

a

B

03

b

a

5

b

A

31

b

a

6

b

A

32

a

7

a

B

33

b

8

a

B

34

b

9

b

A

53

b

01

b

A

36

a

b

11

b

A

37

b

a

12

a

B

38

b

a

13

b

A

93

b

a

14

a

B

40

b

a

15

b

A

41

b

a

16

a

B

42

a

b

17

b

A

43

b

a

سؤال

b
a
a
a
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18

b

A

44

b

a

19

b

A

45

b

a

20

a

B

46

a

b

21

b

A

47

a

b

22

a

B

48

b

a

23

b

A

49

b

a

24

b

A

50

b

a

25

b

A

26

b

A

جمع کل:...............

گا ر در ست نو ( Iدرونگرایی) بین  15تا  53پاسخ با کليد مطا تقب

يت ناو گفت ک رگنورد ه ااااا
ک ن د ،م 

يا برونگرا به حساب نميآ يي د بلکه ميانحال يا ميانگرا مح م بوس يييييش .ديو زا  53پاس اب هب خ الالال الالالال،
ميت ناو گفت که درونگرا هستيد .گا ر تعد دا پاسخهاي ش وتس رد ام ننننن  15 ،Iشاب نآ زا رتمک اي دد ددددد،
خ او هيم گفت که درونگر ييا شما او قعًاًا ضعيف است (برونگرا هستيد).
پرسشنامه خ وش نت علیه همسر توسط موس يو  ،اس نايقاح هدازآ و ( (  ) 1381تد مرف تسا هدش نيو     
وا ليهي پرسشنامه با انتخاب  35پرسش بر اس دا هعلاطم سا ببببب اي تتت ،مص هدش هتخاس هرواشم و هبحا    
مطالعه در ود مرحله در اصفهان انجام گرفت در مرحلهي وا ل بر ر يو
بر ر يو

 0 10نف لحرم رد و ر هه هههي مود

 450نفر از زنان استان اصفهان اجرا شد پرسشنامه به صورت سؤالهاي سب ته بر ر يو طيففف

 5يزگ نه يا پاسخ ،از خيلي کم تا خيلي زياد تنظيم شد نمره اذگ ري از يک تا پنج است و نمره شيب تر
در پرسشنامه حاکي از همسر آزاري شيب تر است به يا ن شکل که نمره يب ن  44تا  88م نازي خ تنوش
علیه همسر کم است؛ نمره يب ن 88تا  132م نازي هم رازآ رس ييي متوس و تسا ط

زا رتالاب هرمن    132

م نازي همسر آزاري فرد زياد است ر يياو پرس ـش نامه ـب ا اس هدافتـ ظن زا رر ررر اس ار و ديتا ه و امن رواشم    
خوب ارزيا يب و تائيد شده است و ضريب آلفاي کرونباخ در پژوهش موسو ييي  ،اس نایقاح هدازآ و
(  0/ 91 ) 1381ازگ رش شده اس .ت در پژوهش حاضر ن زي ض ابنورک يافلآ بير خخخخخخخ  0/88تسد هب   
آمد.

یافتهها:

الف -يافتههاي توصيفي

بر اساس یافتههای توصیفی( جد وا ل  3 ،2 ،1اکثر آزم دو نیها اد رای تحص و سناسیل تالی
می ناز مر وب ط به ف قو لیسانس و باالتر دوب  .همچنین اکثر آزم دو نیها در گر هو س ین

نیرتمک    

 41تا  45س و لا
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کمترین می ناز در گر هو سنی  46سال به باال قرار اد شتند .همچنین ،کمی بیش از نیمی از آزم دو نیها
اد رای وضعیت اقتصادی متوسط و تنها  16 /7درصد اد رای درآمد باال دوب ند.
جدول  :1توزيع فراواني آزمودنيها برحسب شاخص تحصیالت
دیپلم

زیر دیپلم

لیسانس

ف قو دیپلم

کل

ف قو لیسانس

تعد دا

درصد

تعد دا

درصد

تعد دا

درصد

تعد دا

درصد

تعد دا

درصد

تعد دا

درصد

9

5.7%

28

23.3 %

28

23.3 %

49

40.8 %

6

5%

021

0 10 %

جدول  :2توزيع سني آزمودنيها
 41تا  45سال

 03تا  40سال

کل

 46سال به باال

تعد دا

درصد

تعد دا

درصد

تعد دا

درصد

تعد دا

درصد

29

2 4. 2%

71

59.2 %

20

16.7 %

021

0 10 %

يها برحسب شاخص وضعیت اقتصادی
جدول  :3توزيع فراواني آزمودن 
ضعیف

باال

متوسط

تعد دا

درصد

تعد دا

درصد

تعد دا

33

27.5 %

69

57.5 %

18

کل
درصد

تعد دا

درصد

15 %

021

0 10 %

جدول  :4شاخصهای توصیفي ،برای متغیرهای افسردگي ،نگرش به اعتیاد ،خشونت علیه همسر و تیپهای شخصیتي
درونگرا يي

متغیرها

کمترین

نگرش به اعتیاد

و برونگرا يي
بیشترین

میانگین

انحراف استاندارد

56

115

89 / 00

11 / 59

افسر گد ی

18

77

32 / 65

11 / 97

تیپ شخصیت درونگرایی

23

89

65 / 12

14 / 87

تیپ شخصیتی برونگرایی

7
0 10

خ وش نت علیه همسر

44

20 / 95

8/ 09

198

156 / 06

23 / 64

همانطور که در جدول  :4مالحظه ميکنيد ،شاخصهاي توصيفي متغيرهاي افسر يگد  ،ن ب شرگ هه ههه
اعتياد ،خ وش نت علیه همسر ،تيپهاي شخصيتي درون نيا رد .تسا هدش شرازگ ارگنورب و ارگ

    

جدول ميان يگ ن و انحراف استاندارد اف گدرس ييي  ،) 11 / 97 ( 32 / 65ن ايتعا هب شرگ دد ددددد ) 11 / 59 ( 89 / 00
خ وش نت علیه همسر  ) 23 / 64 ( 156 / 06تيپ شخصيتي برونگر ييا
درونگر ييا

 ) 14 / 87 ( 65 / 12و تيپ شخص يتي

 )8/ 09 ( 20/ 95ازگ رش شده است.

ب -یافتههای آماری ستنباطی

پهای شخصیت با اعتیاد در معتادان
جدول  :5ماتريس همبستگي افسردگي ،خشونت علیه همسر و تی 
متغیر

1

-1افسر گد ی

1

 -2تیپ شخصیتی درونگرا

**-0/082

 -3تیپ شخصیتی برونگرا

**-0/672

 -4خ وش نت علیه همسر

**-0/252

 -5اعتیاد

**0/172

2

4

3

5

1
0/ 116
**

0/ 219

0/ 113

1
0/560
**

-0/ 214

1
**0/381

1
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با توجه به نتايج جدول  :5نشان ميدهد که يب ن اعتياد با افسر يگد و خ وش نت علیه همسر در معتا يد ن
ر با طه مثبت معنا اد ر و با تيپ شخصيتي برونگرا ر با طه منفي معنا اد ري وج دو اد رد ولي ايتعا نيب د و 
تيپ شخصيتي درونگر ييا ارتباطي به دست نيامد .همچنين در ادا مه نتايج جدول ف قو يافتهها ن ناش
يدهند که يب ن خ وش نت علیه همسر و افسر يگد ر با ط فنم ه ييييي معن وجو يرادا د ؛دراد  و پيت نيب     
م 
شخصيتي درونگر ييا و برونگر ييا با افسر يگد ر با طه منفي و تيپ شخص ب ارگنورب تي ااا اااا خ تنوش
علیه همسر ر با طه مثبت معنا اد ري وج دو اد رد.

جدول  :6خالصه ضرايب رگرسیون برای پیش بیني همسر آزاری بر مبنای اعتیاد

متغیر پیش بین
مقدار ثا تب
خ ع تنوش ل هی

R

متغیر مالک
اعتیاد

R2

0/ 18

F

0/30

SIG

4/ 08

0/ 04

B

BETA

75 /10

-

0/ 09

         

T

0/ 18

SIG

01/ 70

0/ 01 0

2/ 02

0/ 04

همسر

يدهد م نازي ضريب همبست يگ و ضريب تع يي ن م ناي يغتم رر ررر لقتسم و هتسباو   
نتايج جدول  :6نشان م 
معنا اد ر است؛ به طوري که ضريب همبست يگ حاصل شده بر با ررر  0/ 18و ض بارب نييعت بير ررر رررر 0/30
ميباشد؛ به عبارتي گيد ر  3درصد از تغ يي رات متغير سباو ته همسر آزاري توس ايتعا ط د آن پوشش
يش .دو همچنين نتايج جدول ف قو نشان ميدهد که اعتياد با ضريب بتاي ()b=0/18, p=0/05
هداد م 
ت او ن تس

ش يب ني کند.
همسر آزاري را پي 

شبیني افسردگي بر مبنای اعتیاد
جدول  :7خالصه ضرايب رگرسیون برای پی 

متغیر پیش بین
مقدار ثا تب

متغیر مالک
اعتیاد

R

R2

0/ 27

F

9/ 33

0/ 07

SIG

B

BETA

0/300

80 /44

-

همسر آزاری

0/ 27

0/ 26

T

SIG

26 / 96

0/ 01 0

3/ 05

0/300

نتايج جدول  :7نشان ميدهد م نازي ضريب همبست يگ و ضريب تع يي ن م ناي يغتم رر ررر لقتسم و هتسباو   
معنا اد ر است؛ به طوري که ضريب همبست يگ حاصل شده بارب رر ررر  0/ 27و ض بارب نييعت بير ررر رررر 0/ 07
ميباشد؛ به عبارتي گيد ر  7درصد از تغ يي رات متغ يگدرسفا هتسباو ري

ششوپ دايتعا طسوت هداد

ميش دو  .همچنين نتايج جدول ف قو نشان ميدهد اب دايتعا هک  اتب بيرض
ت او ن تس

ييييييييييييي ()b=0/27, p=0/01

ش يب ني کند.
افسر يگد را پي 

شبیني تیپهای شخصیتي بر مبنای اعتیاد
جدول  :8خالصه ضرايب رگرسیون چندگانه برای پی 

متغیر پیش بین
مقدار ثا تب
تیپ شخصیتی برونگرا
تیپ شخصیتی درونگرا

متغیر مالک
اعتیاد

R

0/ 25

R2

0/ 05

F

4/ 07

SIG
0/ 02

B

88/ 82
0/01
-0/ 33

BETA
-

T

SIG

17 / 29

0/ 01 0

0/ 14

1/ 55

0/ 12

-0/ 23

-2/ 55

0/10

بررسی رابطه اعتیاد و خشونت علیه زنان85 .............................................................................................

نتايج جدول  :8نشان ميدهد م نازي ضريب همبست يگ و ضريب تع يي ن م ناي يغتم رر ررر لقتسم و هتسباو   
معنا اد ر است؛ به طوري که ضريب همبست يگ حاصل شده بر با ررر  0/ 25و ض بارب نييعت بير ررر رررر 0/ 06
ميباشد؛ به عبارتي گيد ر  6درصد از تغ يي رات متغير سباو ته تيپهاي شخصيتي برونگرا و درون رگ ااا
يدهد که اعتياد با ضريب بتاي
توسط اعتياد پوشش هداد ميش .دو همچنين نتايج جدول ف قو نشان م 
( )B=0/23, p=0/01ت او ن تس

ش يب ني
ش يب ني کند ول اق ي در يپ هب شششش شششش
تيپ شخصيتي درونگر ييا را پي 

تيپ شخصيتي برونگر ييا ( )B=0/14 , P>0/05نشد.

بحث و نتیجهگیری

با توجه به نتايج جدول ( )5يافتهها نشان داد که يب ن اعتياد با افسر يگد و هم اتعم رد يرازآ رس د ني   

ر با طه مثبت معنا اد ر و با تيپ شخصيتي برونگرا ر با طه منفي معنا اد ري وج دو اد رد ولي ايتعا نيب د و 
تيپ شخصيتي درونگر ييا ارتباطي به دست نيامد .همچنين در ادا مه نتايج جدول ف قو يافتهها ن ناش
يدهند که يب ن همسر آزاري و افسر يگد ر با طه منفي معنا اد ري وج دو اد رد؛ و يب ن ت يتيصخش پي   
م 
درونگر ييا و برونگر ييا با افسر يگد ر با طه منفي و تيپ شخص تي

برون  يرازآ رسمه اب ارگ ر طبا ه     

مثبت معنا اد ري وج دو اد ر .د يا ن يافتهها اراکمه و دنبراساد شهوژپ جياتن اب ن ((((( (((((( ،) 96 31ش نايا و
همکار نا ( ،) 94 31دوگ رزي ،رستمی و مر دا یان ( ،) 94 31پناغي و همکار نا ( ،) 94 31محم دو عليلو و
همکار نا ( ،)0931رستمي ،عبدی و حید  یر (( ،) 93 31ت راکمه و يراويا ا  ن (( ((( ،) 18 02وا لد و لکني
همکار نا ( ،) 14 02تر تکيا

و همکار نا ( ،) 11 02يگ لبرت (  ،) 2009جنکین ،می  تسیلب و ر

(( (((،) 13 02

اسپرينگر و همکار نا (  ) 2007هم وس ميباشد .با توجه به يافتههاي پژوهش حاضر به نظر ميرسد که
به دليل وضع تي

فرهن يگ و ساختار اجتماعي موج دو  ،نگاه مرد ساالرانه  شرگن کي ناونع هب در

جامعه کنوني پ يذ رفته شده است ،در يا ن نظام مردساالر ،مهمترين انتظ ا يگنهرف را زز ززز زن ،ت و ميلس
م ريگ ييي
اطاعت يب چ نو و چرا در مقابل خ او ست خان هداو است؛ آنان در صحنههاي مختل يمصت ف مم مم
ح وض ر نداشته و در وضع تي

انفعالي قرار اد رند ( دوگ رزي ،رستمی و مر دا یان.) 94 31 ،

با ور دو انسان به ود ر نا مدرن نهاد خان هداو در تمامي ج او مع دستخوش گد ر وگ نيه تسا هدش يا    
که منجر به تغ يي ر کارکرد خان هداو و همچنين کارکرد زن و مرد در يا ن نهاد اساسي اجتم هدش يعا
يت ناو به تأکيد ف قو العا هد بر تک همسري ،شاغل شدن
است از جمله يا ن تحوالت و گد ر وگ نيها م 
زن نا ناخ زا جراخ رد ههه هههه ،ش نا ههه خ رک يلا دن انز ن از فرص تيلؤسم

ادنزرف يرادهگن ننن ن ننننننننننن  ،عدم

فرمانبر اد ري صرف زنان از مر ناد و در يک کالم عريان شدن تعارضات خان يگداو ميت ناو اش هرا
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نم دو که منجر به درک روزاف نوز پديده همسر آزاري و خ وش نت خان يگداو شده است؛ اما اف ياز ش
خ دو آگاهي زنان منجر به اف ياز ش آگاهي آنان از تعد 
يهاي انجام گرفته به خ دو شده اس رد هک ت
نتيجه يا ن آگاهي زنان در صدد يا فاي ح قوق از دست رفته خ دو برآمدهاند و تالش نم هدو اند تا نهاد
خان هداو را به سمت تسا يو ح وق قي هد تيا

نمايند (طالبپور .) 96 31 ،به نظر م يييرسددد در م ناي لع ل   

وگ نا نوگ همسر آزاري ،خ وش نت عليه زن نا رد هشير ود يدپ د گژيو و نارسمه دايتعا ؛ه يييييييييييييها ييي
شخصيتي اد شته باشد؛ بنابر يا ن ضروري است هر وگ نه تالشي در زمينه کاهش خ وش نت عليه زنان در
ود بعد؛ پ يگشي ري از اعتياد و بهب دو فرد معتاد در جامعه از وسکي و تشخيص يو ژ يگ هاي شخص يتي
و پ يگشي ري از رفتارهاي پرخطر از س يو

گيد ر مبتني باشد (ک ناوي آرا و همکار نا  .) 94 31 ،همچن ني

يافتههاي پژوهش حاضر نشان داد از ميان يو ژ يگ هاي شخصيتي ،ت يرتشيب ارگنورد يتيصخش پي نننن ننننن
همبست يگ را با افسر يگد

يهاي عاطفي وگ ن نوگا
اد شت؛ از يا ن رو ،متخصصان باليني ناراحت 

نام ند   

ترس اجتماعي ،افسر يگد و خصومت را در يا ن افر دا تشخيص هداد اند .بن هدننکش فطاوع نياربا   
يت او نند تکانشهاي
مانع از سازگاري آنها شده و مستعد اد شتن باورهاي غيرمنط يق هستند ،کمتر م 
فتر از گيد ر نا  ،م رانک سرتسا اب يييييييييآيند و يغانپ( 
خ دو را کنترل کنند و خيلي ضعي 

اراکمه ننننننن ،

 .)0931در همين راستا بررسيها نشان داد نددد زن تک هک ينا ک الکشم دناهدروخ ت م نمزم  ر اب طبت    
اختاللهاي شخص تي

   

و افسر يگد  ،اعتياد و پرخاشگري همسرانشان را ينچمه ؛دناهدرک شرازگ ن    

س ،خشممم ،ت .دنراد يراگزاس و سر   
زنان قرباني خ وش نت همسر ،م کش التي در حل مسئله ،ع فنتز س س
همچنين نتايج پژوهش حاضر نشان داد برونگر ييا شيب ترين همبست يگ را با ا اعت داي يرازآ رسمه و   
اد رد؛ از يا ن رو ،نريماني و آقامحمديان ) 1384 ( ،با ا بررسي

 400خ هداونا اشن ليبدرا رد ننننننن داد ند

درونگر ييا  ،خ دو نما يي  ،اضطراب و افسر يگد زنان با خ وش نت مر ناد ر با طه مست يق م
نتايج جدول ( )6نیز نشان ميدهد م نازي ض و يگتسبمه بير

اد رد.

تسباو ريغتم نايم نييعت بيرض هه ه هههه هههههههه و

مستقل معنا اد ر است؛ به طوري که ضريب همبست يگ حاصل شده بر با ر  0/ 18و ضريب تع ربارب نيي   
 0/30ميباشد؛ به عبارتي گيد ر  3درصد از تغ يي رات متغ  هتسباو ري ه نآ دايتعا طسوت يرازآ رسم
پوش داد ش ههه م يييشود .ينچمه ن لودج جياتن 
( )B=0/18,P=0/05ت او ن تس
رس و یمت

م ناشن قوف يييييييييييييييدهدياتب بيرض اب دايتعا هک     

      

همسر آزاري را پيش يب ني کند .يا ن يافتهها با نتايج پژوهش دوگ رزي،

 نایدارم (((( ( ،) 94 31ترکاش و دنو

 ناراکمه (((( ( ،) 92 31ع اژن بر د انپ نادزي و  ه (((((((( ( ،) 1388

ن باو خش و قجاوند (  ،) 1387تر تکيا و همکار نا ( ) 11 02و يگ لبرت (  ) 2009همخ ناو اس .ت با توجه
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ل ،اد رو م اي ووووو دا مخد فرصم ر   
يت ناو گفت که افر دا بد اتفر ررر ،الکل ل
به يافتههاي پژوهش حاضر ،م 
م 
يکنند تا بهانه و عذري بر يا اعمال خ وش نت اد شته باشند.
کساني که خشن هستند بد نو يا ن م داو ن زي حالت بدرفتاري خ او هند اد شت ،نوشيدن الکل به م نازي
شهاي اجتماعي بر يا فرد يا ج دا م يييييکند زا و 
زياد و مصرف اد رو و م داو مخدر ،فاصله يا را از نق 
طرف آنان عذر مناسبي بر يا بروز يا ن وگ نه رفتارها خ او هد دوب ولي ح هک تسا نيا تقيق

لامعا      

خ وش نت و ضرب و شتم يک رفتار اجتماعي اکتسا يب و ياد گرفته شده م يييييباشد ميقتسم هجيتن و     
مصرف الکل و ساير م داو ن تسي

زيرا يسب اري از مر اد ني که بدرفتار ه اوم فرصم دنتس د و دنرادن    

بع يض از مر ناد معتاد ن زي اعضاء خان هداو خ دو را مورد ضرب و شتم ق من رار يييييدهنددد ،البت هب مزال ه   
ذکر است که نوشيدن الکل و سوءمصرف م داو ميت او ند زمينه را بر يا اعمال خ وش نت مستعد نمايد
يت او نند خ دو را کنترل نم هدو و منط يق فکر کنند در نتيجه کنترل کمتري بر
به عبارتي افر دا معتاد نم 
تخليه خشم خ دو خ او هند اد شت ،يا ن معضل همچن ارب ار يتالکشم ني ييييييي زن نا هب هديد تنوشخ    
يآورد به طوري که در ج او مع غر يب الکل سي م و سوءمصرف م داو بر يا فرار از فشار ر او ني
وج دو م 
ناشي از خ وش نت و در ميان زنان در حال سگ ترش م يييباشد وسلراک(  ننننن  2000 ،ن  شخباون زا لق

ووووو

قجاوند ( .) 1387
بر اساس مطالعات انجام شده در يا ر نا و ساير ک وش رها مص سمه طسوت ردخم داوم فر ررررر رررررر ،عامل
بروز همسر آزاري به شمار مير دو ؛ همان وگ نه که بر اساس نتايج پژوهش حاضر مشخص شد که يب ن
ش يب ن نک ي ن  يبسانم هد ب رسمه يار      
همسر آزاري و اعتياد ر با طه معنا اد ري وج دو اد شته و اعتياد پيش ش
آزاري .دوب در او قع مصرف م داو  ،رفتار تجاوزگرانه را از طر قي کاستن م او نع آن اف م شياز يييييدهد
(شعباني و همکار نا  .) 1387 ،مطالعات نشان داد که همسر آزاري در خ داونا هههه پرس هک ييا ر تس    
خان هداو دچار اعتياد شده است بیشتر يد ده ميش دو ؛ هر چند درآمد خان هداو و سن مرد و مدت زمان
اعتياد در همسر آزاري نقش اد رد ولي تيپهاي شخصيتي ن زي ارتباط ق يو تري با هم دراد يرازآ رس
(ترکاشوند و همکار نا .) 92 31 ،
يدهد م نازي ضريب همبست يگ و ضريب تع يي ن ميان متغير سباو ته و
همچنین نتايج جدول ( )7نشان م 
مستقل معنا اد ر است؛ به طوري که ضريب همبست يگ حاصل شده بر با ر  0/ 27و ضريب تع يي ن بر با ررر
 0/ 07ميباشد؛ به عبارتي گيد ر  7درصد از تغ يي رات متغير سباو ته اف ششوپ دايتعا طسوت يگدرس     
هداد ميش .دو همچنين نتايج جدول ف قو نشان ميدهد که اعتياد با ضريب بتاي ()B=0/28,P=0/01
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ت او ن تس

افسر يگد را پيش يب ني کند .يا ن يافتهها از ليلخ شهوژپ جياتن اب ددددددددد ه و هم ناراک (() 96 31

عطارد ،وج دو ی و رئوفی ( ) 96 31اکبري و عموپ  رو ((  ) 1389رس مت ييي  ،عبد ردیح و ی یی یی
ی ( ،) 1388
جنکین ،میر و بلی تس

( ) 13 02وهاردی و تی ( )2102همخ ناو شهوژپ جياتن هب هجوت اب .تسا

      

حاضر ،به نظر ميرسد که اعتياد اونع هب ننننن اخ ديچيپ يکشزپناور لالت ههههههه  ،همانند رياس     اخ الت الت
ر او نپزش يک هم ع او م و يتسيز ل

ماوع مه ل م د يطيح ررررر رررررر پيد نآ شيا اه و یدافص( دنراد تيم

يش دو که اعتياد يب ماري مغ سا ز تتتتت  ،يعن هک يتايح دنيآرف ي
همکار نا  .) 18 02 ،از يا ن رو ،گفته م 
رفتار اختياري مصرف م داو دنکيم ليدبت داوم يربج فرصم هب ار

   

 هشير هک د رر ر رررررر رررررررررر تغ يي رات رد ي

ساختمان و شيمي اعصاب مغز مصرف کننده اد رد؛ به طوري ک مسق ه تتتتته ا زغم زا يفلتخم يا ززز زززز
جمله مراکز پا اد ش و س سي تمهاي اف وي ني و کات وک ل آمين هب دايتعا زورب رد نيماپود هژيو هب و ي       
مصرف م داو دخيل شناخته شدهاند که به ن بو ه خ دو تحت تأثير ع او مل ژنتيک هستند؛ از يا ن رو ،هب
علت پيچيد يگ مغز ،م داو در اف دار م تاريثأت فلتخم ت م داجيا ار يتواف يييييييييييييکنند عون هب هتسب و      
پهاي شخصيتي و وضع تي
تي 

ر او ني هر فر يد پس از مصرف احساس متفاوتي را تجر م هب يييييکند

يت او ند به درجات مختلف خوشايند يا ناخوشايند و تسهيل کننده تمايل به مصرف بعدي باشد.
که م 
پر او ضح است که مصرف م داو ميت او ند از طر قي رفع حالتهاي آزاردهنده و يا ناخوشايندي نظ ري
درد ،اضطراب و يا افسر يگد به شکل رفتاري شرطي سازي و ت تيوق

گر .دد نيا

ع او م کيتنژ ل ييييي ،

مغ يز  ،ر او ني و رفتاري وج هو مشترک زيا يد با سبب شناسي يب م رسفا يرا د و نالپاک( دنراد يگ
سا کود  .) 2009 ،به علت سبب شناسي مغ يز و ر او ني م رسفا کرتش د و يگ ا عع عععت اي ددد  ،اف اب يگدرس   
مصرف اغلب م داو ر با طه اد شته و در يب ن معتا يد ن به همه ان عاو م داو اعتيادآور افسر يگد شايع است؛
تا حد دو نيمي از کساني که سوءمصرف م داو اف وي ني (مخدر) و يا الکل اد رند زماني در طول رمع    
خ دو اختالل جدي افسر يگد را تجربه کر هد اند (عطارد ،وج دو ی و رئوفی.) 96 31 ،
اف نوز بر آن ،در يسب اري م او رد فرد جهت تخفيف هر چند درازآ مئالع تقوم  ه دن ه و يگدرسفا 

  

يا جاد احساس لذت و سرخوشي به شکل خ ددو رم بيم روآدايتعا داوم فرصم هب ور ينا ر اب و د

   

مصرف مکرر جهت رها يي از غم و ناراحتي مصرف اختياري م داو به مصرف جبري تبديل شده و
يگر دد که خ دو در طوالني مدت افسر يگد زا هدوب م کش الت قبل يدشت ار ي د   
يب ماري اعتياد آغاز م 
مينمايد (اکبري و عموپور .) 1389 ،بنابر يا ن ميت ناو با توج اب نآ هسياقم و رضاح شهوژپ هب ه

   

شهاي قبلي چنين نتيجه گرفت که ر با طه احساس افسر يگد و مصرف م داو مخدر يک ر با طه
پژوه 

بررسی رابطه اعتیاد و خشونت علیه زنان89 .............................................................................................

ود طرفه است؛ احساس افسر يگد ميت او ند باعث ش دو تا فرد بر يا فرار از م اي يتخانشناور تالکش    
ت يکس ن درد اوم فرصم هب د و هدروآ يور  زا  يوس د رگي يور هدايز اوم فرصم رد د دددد د ددددددددددد مخدر
ميت او ند احساس افسر يگد را به ت وخ يريثأ د راطع( دزاس لدبم رگناريو  ددد د ددددددددد  ،وج ووو دی و رئ فو ییی،
.) 96 31
و همین طور نتايج جدول ( )8نشان ميدهد م نازي ضريب همب يغتم نايم نييعت بيرض و يگتس ررررر رررررر
سباو ته و مستقل معنا اد ر است؛ به طوري که ضريب همب بارب هدش لصاح يگتس ر     

 0/ 25و ض بير

يباشد؛ به عبارتي گيد ر  6درصد از تغ يي رات متغ هتسباو ري    تيپپپه يتيصخش يا   
تع يي ن بر با ر  0/ 06م 
برونگرا و درونگرا توسط اعتياد پوشش هداد ميش .دو همچنين نتايج جدول ف قو نشان ميدهد هک    
اعتياد ت او ن تس

ش يب ن يتيصخش پيت ي    
ش يب ني کند؛ ولي قادر به پيش ش
تيپ شخصيتي درونگر ييا را پي 

برونگر ييا نشد.
تفاي نيا هه هههه ياتن اب ا ججج جججج پ راب شهوژ ا دالوا ن ييييي  ،نوید نای واک و هههههفارس  ینا (( ،) 92 31محم دو عليل و و
و

همکار نا (  ،) 1389کتا يب  ،ماهر و برجعلی (  ،) 1387يو ليام جي و همکار نا (  ،) 2006او لت نو -م سو

همکار نا (  ) 2005وهاردی و تی ( )2102همخ ناو اس .ت با توجه به يافتههای پژوهش به نظر ميرسد
كه خصوصيات ر او ني -شخصيتي معتا ناد به م داو مخدر ،صرفًاًا ناشي از م داو سين ردخم تتتتتتت  ،بل هک
معتا ناد  ،قبل از اعتياد اد ر يا نارسا يي هاي ر او ني و شخصيتي عديدهاي هدوب اند که بعد از اعت داي هب   
بتري ظاهر و تشديد شده ،ل اذ مسئله معتاد ،تنها م او ددد مخد سين ر تتتتت  ،بل لصا رد هک   
صورت مخر 
ر با طه متقابل شخص تي

وا و اعتياد مطرح است (کتا يب  ،ماهر و برجعلی.) 1387 ،

اف نوز بر آن ،به طور يقي ن ر با طه اعتياد به م داو مخدر ،الکل و س گي ار با شخص تي

افر دا  ،هطبار کي   

ود جانبه و متقابل اد رد ،يعني از يک ط رب داوم نيا فرصمءوس فر رف تيصخش د داتعم  ريثأت
مي اذگ رد و از س يو

گيد ر افر دا با ان عاو

      

يو ژ يگ هاي شخصيتي نظير شخص تي هاي تسباو ههه ،شيارگ

يکنند و تأثير متقابل يا ن ع او مل زمينه ساز همسر آزاري در يا ن اف دار
شيب تري به سوءمصرف پيدا م 
يت ناو يا ن وگ نه تب يي ن ک در هک   
يباشد ( اد رسابند ،پناغی و موتایی .) 96 31 ،نتايج به دست آمده را م 
م 
استفا هد از الکل و م داو مخدر ،ق م صقان ار تواض
يدهد او لت نو م سو
اف ياز ش م 

يييييييکنددد ،رادزاب ييي را ک ار يرگشاخرپ و شها   

و همکار نا (  ) 2005در پژوهش خ دو ايب ننننن کردند يدارفا 

داوم هک    

ن خ هيلع تنوش   
مخدر و الکل مصرف ميکنند نسبت به کساني که يا ن ک من ار را يييييکنند شيب  ت ير نن نن
همسر را اد رند .مک فارلنس و همکار نا (  ) 2007در بررسي خ دو به يا ن نتيجه رسيد که م داو مخدر
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يش دو .همچن رب ني   
و الکل در مر ناد با تيپ شخصيتي برونگر ييا باعث يا جاد خ وش نت عليه زنان م 
يت ناو با توجه به ئارا جياتن نيا ه د دا يا نننن ننننن
اساس نتايج به دست آمده در يا ن پژوهش ،تب يي ني که م 
است که درونگر ييا ميت او ند در بروز اعتياد افر دا مؤثر باشد و هر چه فرد درونگراتر باشد ،احتما ًالًال
استعد دا شيب تري در با تال به اعتياد خ او هد اد ش گژيو هلمج زا ؛ت يييييييه ارفا يتيصخش يا د ارگنورد      
ميت ناو به کم حرفي ،وگ شه يگ ري ،در خ دو فرورفت يگ و بد يب ني اش هرا رک د .رد هتفاي نيا ريسفت      
يت ناو گف اخ تيصوصخ ت صصصصصصص اف دار وزنا دننام ارگنورد ااااااااا  ،وگ ش گ ه ييييي ري ،ود ري يزگ دن زا
م 
ارتباطات اجتماعي وسيع و تنها يي باعث ميش دو يا ن اف دار قرغ و هتفرگ هلصاف يعقاو يايند زا

    

دنياي خيالي شوند (کتا يب  ،ماهر و برجعلی.) 1387 ،
همچنين نتايج نشان داد که يب ن برونگر ييا و اعتياد ن زي ر با طه منفي وج دو اد رد رد يترابع هب ارفا د   
برونگرا احتمال با تال به اعتياد نسبت به افر دا درونگرا کمتر است؛ با توجه به نتايج ذکرشده ميت ناو
اد رد ،يعني افر دا برونگرا کمتر به اعتياد دچار ميشوند.

گفت که برونگر ييا با اعتياد ر با طه مع سوک

همان طور که در يبدا ات نظري اشاره شد ،از جمله يو ژ يگ هاي افر دا برونگرا ود ستدار گيد ر نا هدوب
و تمايل به شرکت در اجتماعها و ميهمانيها ،قاطع تي  ،هيجان خ او هي ،فعال ندوب
يرسد کههه م ثعاب تايصوصخ نيا
ندوب است و به نظر م 

ا و ه وگتفگ ل    

يييييييييش دو ارفا نيا د هب  و يعقاو طيحم     

ارتباطات اجتماعي او قعي تمايل اد شته و کمتر به ط اوم فرصم فر د راطع( دنور  دد د دددددددد  ،وج و یدو
یتو نا به شرح زیر بر شمرد:
رئوفی.) 96 31 ،محد تيدو های پژوهش را م 
 -1اجر يا پژوهش فقط بر ر يو مر اد معتاد کنگره شصت شهر تهر نا صورت گرفته ک ما نيا ه ررر رررر
مپ يذ ري يا اعتبار يب روني پژوهش را محد دو
تعمي 

ميکند.

مپذ ييي ري را محد دو
 -2وج دو متغيرهاي کنترل نشده و تداخل آنها در پ يمعت رظن دروم شهوژ مم مم مممم
يکند.
م 

مپ يذ ري را محد دو
 -3عدم کنترل ن عو و م نازي مصرف م داو و مدت زمان مصرف تعمي 

ميکند.

با توجه به نتایج تحقیق راهکارهای زیر پیشنهاد میشوند:
 -1پ شي نهاد ميگر دد در پژوهشهاي بعدي مدت زمان ،م نازي مصرف و ن عو م داو و ارتب نآ طا
خ وش نت علیه همسر به تف يک ک بررسي ش دو

اب   

.

 -2پ شي نهاد ميگر دد که پژوهشهاي مشابه در شهرستانها و ساير استانهاي گيد ر اج دنيارف و ار   
فرهن يگ آنها با کي د گي ر مقا سي ه ش دو

.
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 -3پیشنهاد ميش دو در پژوهشهاي بعدي عال هو بر متغيرهاي مطرح شده در يا ن پژوهش به بررسي
متغيرهاي مهم گيد ر در بروز خ وش نت علی سمه ه رر ررر  يگديدرازآ هبرجت هژيو هب د و يکدوک ر
پر اد خته ش دو

...

.
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کاشانيان ،معصومه و روحي ،مريم (  .) 1389خ وش نت خان يگ عليه زنان بار اد ر :ش عوي و عل بترم ل طط ططط ،فص يملع همانل   
پژوه يش زن و جامعه. 59 -44 :)2( 1 ،
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لماوع    

دم گو رافيک با همسرآزاري در مر ناد  .مجله پزش يک قانوني؛ . 46 - 40 :)1( 16
ته و يگدنز يا
م يکش  ،مهدي و اصلي نژ دا  ،محمد علي ( .) 92 31آموزش مه را ت ت

ءوس زا هدننک يريگشيپ ياهراتفر

    

مصرف م داو در اد نشج يو ان :يک مطالعه طول .ي مجله اد ن گش اه عل مو پزش يک فسا؛ . 201 - 194 :)3( 3
نريماني ،محمد و آقامحمديان ،حميدرضا (  .) 1384بررسي م نازي خ وش نت مر ناد عليه زنان و متغيرهاي م رد نآ اب طبتر
ميان خان هداو هاي ساکن شهر ار يبد ل .مجله اصول بهداشت ر او ني؛ . 113 - 107 :) 28 ( 7
ن باو خش ،مهر داد و قجاوند ،کاظم (  .) 1387بررسي ع او مل م هيلع داتعم نادرم تنوشخ رب رثؤ راب نانز دا همانلصف .ر         
علمي-پژوه يش اعتيادپژوهي؛ . 32 -5 :)8( 2
ی ،یحی .ی
هالجین و ویتبورن ( .) 13 02آسیبشناسی ر او نی .ترجمه س دمحم دی یی یی

پاچ   

 ، 16تا ناتسب  . 95 31ته رشن :نار   

ر .ناو
ناوي آرا ،محم دو ؛ ثقف يييپوررر ،عابديننن؛ رجعت ييي  ،فاطمههه؛ عباس ييي  ،محمد داه ييي ؛ مطلب ييي  ،محمددد؛ ميرحيدر ييي  ،مهد و ي
همکار نا ( .)0931بررسي م نازي همسرآزاري و برخي ع او مل مرتبط با آن در شهر اصفهان .سالمت و بهداش تتت ؛ 6
(. 457 -844 :)4

39.............................................................................................بررسی رابطه اعتیاد و خشونت علیه زنان
Bakhshayesh AR. General Psychology. 2nd ed. Yazd: Yazd Publication; 2012:
313[Book in Persian.
Beck, A. T. (2005). The current state of cognitive therapy. A 4-year retrospective.
Archives of General Psychiatry, 62, 953–959.
Chin, H. K., Ju, Y. Y., & Cheng, C. (2006). Tridimensional personality of
adolescents with internet addiction and substance use experience. Canadian
Journal of Psychiatry, 51(14), 887-94.
Davydow, D. S., Russo, J. E., Ludman, E., Ciechanowski, P., Lin, E.H.B., Korff, M.
V., & Katon, W. J. (2011). The association of comorbid depression with
intensive care unit admission in patients with diabetes: A prospective cohort
study. Psychosomatics. 42:117–126. 10. 1016/j. psym. 2010. 12. 20.
Covinsky, K. E., Kahana, E., Chin, M. H., Palmer, R. M., Fortinsky, R. H., &
Landefeld, C. S. (1999). Depressive symptoms and 3-year mortality in older
hospitalized medical patients. Annals of Internal Medicine. 130, 563–569.
10.7326/0003-4819-130-7.
Friedman. M. (1996). Type A behavior: Its diagnosis and treatment. New York.
Plenum press.
Friedman. M., & Roseman. R. (1974). Type A behavior and your heart, New York:
Knopf.
Glees JD. (2005) The longitudinal effects of a rape – prevention program on
fraternity men's attitudes, behavioral intent, and behavior. Journal of American
College Health48: 158- 163.
Gilbert, P. (2009). An introduction to compassion focused therapy. Advances in
Psychiatric Treatment, 15, 199-208.
Hosseini SA. (2008). Vocational burnout in health workers and its preventive
methods. The Quarterly Journal of the Fundamentals of Mental Health; 1(2): 6579[Article in Persian].
Hardie, E., & Tee, M. Y. (2012). Excessive internet use: The role of personality,
loneliness and social support networks in internet addiction. Australian Journal
of Emergence Technology Society, 5(1), 34-44.
Jenkins P.E., Meyer C & Blissett J.M. (2013). Childhood Abuse and Eating
Psychopathology: The Mediating Role of Core Beliefs. 10 pp22: 248-261.
Lembert, K. G. (2006). Rising rates of depression in today, s society: consideration
of roles of effort-based rewards and enhanced resilience in day-to-day
functioning. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 30, 497-510.
Lembert, K. G. (2015). Rising rates of depression in today, s society: consideration
of roles of effort-based rewards and enhanced resilience in day-to-day
functioning. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 30, 497-510.
Mcfarlance J.MalecnaA.Gist J.Watson K,Batten E,Hall I,Et Al. (2007).
IntmatPparnter Sexual Assault Against Women And Associated Victom
Substance Use,Suicidaltity,And Risk Factor Femicide-Issues Mental Health
Nurs.26.pp:953-967.
Oldehinkel A.J., Ormel J, Verhulst F.C and Nederhof E. (2014). Childhood
adversities and adolescent depression: A matter of both risk and resilience.

7931  بهار و تابستان، شماره اول و دوم، سال دوازدهم،شهای جامعه شناختی
 پژوه......................... 94
Development and Psychopathology, 2014, page 1 of 9; Cambridge University
Press 2014; doi:10.1017/S0954579414000534
Springer, K.W., Sheridan, J., Kuo, D., and Carnes, M. (2007). Long-term physical
and menta health consequences of childhood physical abuse: Results from a
large population-based sample of men and women. Child Abuse and Neglect, 31:
517-530.
Sheeran, T., Byers, A. L., & Bruce, M. L. (2010). Depression and increased shortterm hospitalization risk among geriatric patients receiving home healthcare
services. Psychiatric Services. 61, 78–80.
10.1176/appi.ps.61.1.78.
Safadi R, Daibes M, Haidar W, Al-Nawafleh A, & Constantino R. (2018). Assessing
Intimate Partner Abuse: Associated Factors and Health Consequences among
Jordanian Women. Journal Issues in Mental Health Nursing, 39(4); 342-352.
Torpy JM. (2008) Intimate partner violence. The Journal of the American Medical
Association. ; 300: 754.
Tiwari S, Gray R, Jenkinson C, & Carson C. (2018). Association between spousal
emotional abuse and reproductive outcomes of women in India: findings from
cross-sectional analysis of the 2005–2006 National Family Health Survey. Social
Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 53(5); 509-519.
Trickett P. K. Noll J.G. And Putnam F. (2011). The impact of sexual abuse on
female development: Lessons from a multigenerational, longitudinal research
study. Development and Psychopathology 23 (2011), 453–476 # Cambridge
University Press 2011
doi:10.1017/S0954579411000174
William J. Oliver, Lawrence R. Kuhns and Elaine S. Pomeranz. (2006). Family
Structure and Child Abuse; 45; 111 Clin Pediatr (Phila).
Walton-Moss BJ. Manganello H.Fyye V.Campbell JC. (2005). Risk Factor for
Intimate Partner Violence and Associated Injury Among Urbun Women.Journal
Community Health. 30. PP:377-389
World Health Organization. (2014). What is mental health? WHO web page: World
Health
Organization;
[updated
2014/05/01/].
Available
from:
http://www.who.int/features/qa/62/en/.
Young, J. E., Weinberger, A. D., & beck, A. T. (2009). Cognitive therapy for
depression. In D, H. Barlow (Ed.). Clinical handbook of psychological disorders:
A step- by –step treatment manual (3th ED.). (Pp264-309). New York: Guilford.

