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در مردان با زندگی مشترک هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اختالالت شخصیت با گرايش به اعتیاد  هدف:: چکیده

در شهر اصفهان به روش  نفر از مردان با زندگی مشترک بدون ازدواج  111در اين پژوهش مواد و روش:بود.  بدون ازدوج

را تكمیل نمودند.  پرسشنامه گرايش به اعتیادانتخاب و پرسشنامه بالینی چند محوری میلون و  نمونه گیری در دسترس

نتايج ضريب  ها:یافته استفاده شد. های ضريب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیریها از آزمونبرای تحلیل داده

(، مرزی r=34/1(، نمايشی )r=43/1(، پارانوئید )r=43/1همبستگی نشان داد كه بین اختالل شخصیت ضداجتماعی )

(11/1=r( اسكیزوتايپال ،)33/1=rبا گرايش به اعتیاد رابطه معنی ،) داری وجود دارد. عالوه بر اين، نتايج رگرسیون چند

-نتیجهبینی شده است. واريانس مربوط به گرايش به اعتیاد توسط اختالالت شخصیت پیش 15/1داد كه متغیری نشان 

   كننده گرايش به اعتیاد هستند.وجود نشانه های اختالالت شخصیت پیش بینی كه داد نشان بررسی اين گیری:

 اختالالت شخصیت، اعتیاد، زندگی مشترک بدون ازدواج كلیدواژه:
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 مقدمه

خانواده به عنوان يكی از اصلی ترين نهادهای اجتماعی می تواند نقش تعیین كننده ای در ايجاد كاركردهای مثبت در نظام 

تواند در شناخت و حل مسائل فردی و اجتماعی كمک اجتماعی داشته باشد. همچنین بررسی نحوه عملكرد خانواده ها می

ها در خانواده ريشه دارد. لذا برای بهبود وضع روانی افراد، تالش رفتاری انسان هنجاری های روانی وبزرگی كند. بسیاری از ناب

 (.1437، ابراهیمیبرای ايجاد ازدواج سالم و بهبود وضع روابط خانواده و افراد آن مهمترين مساله است )

تغییر كرده است. به طور كلی، در طول چند دهه گذشته، الگوهای تشكیل خانواده به طور قابل توجهی در بسیاری از كشورهای 

نرخ ازدواج كاهش يافته است و نرخ طالق افزايش يافته است، و به طور فزاينده زندگی مشترک بدون ازدواج به عنوان يک 

، زندگی مشترک دو فرد بالغ 1هم خانگیزندگی مشترک بدون ازدواج يا منظور از گیرد. جايگزين ازدواج مورد استفاده قرار می

در سال كشور امريكا، (. طبق آمار 2114، 2المب )مانینگ و باشدبدون فرزند در يک واحد مسكونی بدون ازدواج می با و يا

. (2113 ،4)مانینگ، اسمک و ماجامدر كردندمیلیون زوج بدون آن كه با هم ازدواج كنند، با هم زندگی می 3حدود  2111

شود كه فرد كمتر نسبت به باعث می و دهدطرز تفكر افراد را نسبت به ازدواج و طالق تغییر می زندگی مشترک بدون ازدواج

زندگی مشترک بدون اين است كه،  اين افرادتصور بیشتر  (.2111 ،3)استیتازدواج به عنوان يک نهاد و بنیان مثبت بینديشد 

و  )يالو دارندشان را باز نگه میهمواره درهای خروج و یابندتوانند از آن خالصی بچیزی است كه هر وقت بتوانند می ازدواج

، يک راه خوب برای به دست آوردن زندگی مشترک بدون ازدواجكنند كه اين جوانان احساس میدر واقع، . (1،1531استراس

شوهر فرصت مناسب برای مزايای ازدواج بدون خطر داشتن تعهد است. همچنین اين نگرش در اين افراد وجود دارد كه به زن و 

كسب اطالعات بیشتر در مورد هر يک به منظور تصمیم گیری برای ازدواج می دهد. جدايی در اين روابط بسیار آسان و بدون 

بنابراين در اين نوع زندگی قید و بندهای مذهبی، (. 2115، 4جنبه های قانونی طالق صورت می گیرد)رودز، استانلی و ماركمن

 (. 7،2112ی كمتر به چشم می خورد )پراگراخالقی و قانون

                                                           
1 .Cohabitation 
2 .Manning & Lamb 
3 .Smock, P. & Majumdar 
4 .Stets 
5 . Yllo & Straus 
6. Rhoades, Stanley& Markman 
7 .Prager 
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های يک پژوهشباشد. به عنوان نمونه، برای افراد می شناختیآسیب ، دارای عوارض و پیامدهايی زندگی مشترک بدون ازدواج  

فردی و اجتماعی گسترده در روانی دهه اخیر خصوصا در كشورهايی از جمله كانادا، امريكا، بلژيک و سوئد نشان از آسیب های 

 افراددرصد  31همچنین، بنابر پژوهش ها، (.1435؛ترجمه چاوشیان، 2111دارد )گیدنز،  زندگی مشترک بدون ازدواجبا افراد 

درصد در ازدواج بعدی خود طالق می  73می شوند،  دارای زندگی مشترک بدون ازدواج ظرف يک سال اول از يكدگر جدا

(، 1531،استراوسخیانت می كنند )يالو و بدبین هستند و درصد به شريک خود  44(، 1،2114و مايلر گیرند )ساسلر، شارون

 ،2افزايش سوء مصرف مواد و الكل)فینهمچنین احتمال داشتن شريک جنسی دوم در افراد همخانه سه برابر افراد متاهل است، 

افسردگی، اضطراب اختالالت شخصیت، (، قتل شريک جنسی و 2111 رفتارهای آزارگرانه جنسی)استت، و (، پرخاشگری2114

  باشد.های اين سبک زندگی می( از ديگر آسیب2114 ،4و عدم رضايت از زندگی )كانینگام

با هیچ گونه پژوهش مشابه گان در خصوص اين مطالعه به دلیل نبود پژوهش های مشابه با پژوهش حاضر در ايران )نويسند

 پژوهش های نزديک و مربوط به اين متغیرها در حوزه آسیب شناسی روانی در خارج از كشور، استفاده شد.(، از ندبرخورد نكرد

به دلیل نداشتن با زندگی مشترک بدون ازدواج ( نشان داد كه افراد 2112)و آرلند   به عنوان نمونه نتايج پژوهش اكسین

نبوده و از ناامیدی و افسردگی بیشتری نسبت به افراد متاهل  تعهدات و تالش برای كسب لذت های آنی، در زندگی دارای هدف

( در پژوهشی ديگر نشان داد كه میزان اختالل شخصیت ضد اجتماعی و مرزی در افراد هم خانه 2114) 3رنج می برند. سلزر

 نسبت به افراد متاهل بیشتر و اين تفاوت معنادار است.

درصد  21تا  11آنها در جامعه عمومی بین  1ستند و میزان شیوعاختالالت شخصیت شايع و مزمن هاز سوی ديگر، 

، ه تشخیصی و آماری اختالالت روانیشود. طبق تعريف كتابچتخمین زده شده است و عاليم آن در طی چند دهه نمايان می

نفوذی غیر قابل های فرهنگی منطبق نیست، اختالل شخصیت عبارت است از تجارب درون ذهنی و رفتاری بادوامی كه با مالک

كند و موجب ناخوشنودی فرد و مختل شدن شود، در طول زمان تغییر نمیانعطاف دارد، از نوجوانی يا جوانی شروع می

 (. 2117شود )كاپالن و سادوک، كاركردهايش می

                                                           
1. Sassler, Sharon & Miller 
2. Fein 
3. Cunningham 
4. Seltzer 

5 . Prevalence  
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ستیو و ا(.  2117، 1دماريس و جرالداختالالت شخصیت و میزان آن در جوانان بیشتر است) پژوهش ها نشان می دهند

( گزارش كردند كه تشخیص اختالالت شخصیت در جوانان نسبت به نوجوانان و افراد سالخورده بیشتر است. از 2111) 2لیزداگ

(. تقريباً در تمام 1555،  3)كاراست  4اعتیادگیرد، جمله مشكالت روانشناختی كه تحت تأثیر اختالالت شخصیت قرار می

ای به میان آمده های شخصیت به عنوان عاملی برای كشانده شدن به سمت اعتیاد، اشارهويژگیهای مربوط به اعتیاد از نوشته

ها و ناپختگی های شخصیتی بوده است. به عبارت ديگر، تعداد زيادی از مصرف كنندگان مواد، افرادی هستند كه دارای نارسايی

(. 2117شوند )كاپالن و سادوک، به اين راه سوق داده میو از طريق برخورد و ايجاد رابطه وابستگی با افراد معتاد ديگر 

هايی را برای رشد هیجانی، اجتماعی و تحصیلی فرد به همراه دارد. اين عوامل همچنین اعتیاد به عنوان يک عامل خطر، چالش

كند )موسسه ملی میبسته به صفات شخصیتی فرد، مرحله رشدی كه فرد در آن قرار دارد و محیط فرد تاثیرات متفاوتی ايجاد 

 (.4121، 1مواد مخدر

تواندد بدا   ، بهتدر مدی  سالم باشدد  ساختار خانوادهامروزه بسیاری از محققان معتقدند كه اگر فرد از لحاظ با توجه به آنچه گذشت، 

داشتن ازدواج سالم و نرمال در ثبات نمايد. بطور كلی  مديريتای مؤثر را به گونه مسايل روزمرههای زندگی مواجه شود و چالش

(. لدذا پدژوهش حاضدر در    2113، 4)چانگ ، نقش مؤثری دارنددادهارويدرباره وقايع و شخصیت و اتخاذ راهبرهای مقابله ای موثر 

سوال بود كه، آيا بین اختالالت شخصیت و گرايش به اعتیاد در افدراد بدا زنددگی مشدترک بددون ازدوج       اينصدد پاسخگويی به 

 رتباط وجود دارد؟ا

 

 روش

دهند كه در تشكیل میبا زندگی مشترک بدون ازدوج  مردانپژوهش را كلیه مورد مطالعه  و جامعه مقطعی -توصیفی مطالعه نوع 

 .ر در پژوهش شركت نمودند نف 123شهر اصفهان زندگی می كردند كه با روش نمونه گیری گلوله بر فی تعداد  در 1454-53سال 

                                                           
1. DeMaris & Gerald 

2. Esteve & Lesthaeghe  

3. Addiction 

4. Carr 

5. National Institute on Drug Abuse 
6. Chang 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Esteve%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22833864
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lesthaeghe%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22833864
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پرسشنامه ريزش  23پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت و تعداد  111تعداد  ها ناقص و مخدوش بودن برخی پرسشنامهبا توجه به 

 داشته است.

 ابزار

اين پرسشنامه توسط محقق ساخته شده و شامل متغیرهايی از جمله سن، مقطع  های دموگرافیک:پرسشنامه ویژگی -الف

 تحصیلی، وضعیت اقتصادی، مدت زندگی مشترک بدون ازدواج و... می باشد. 

اجتماعی  -روانی -( بر اساس نظريه زيستی1537: اين پرسشنامه توسط میلون)1پرسشنامه بالینی چند محوری میلون -ب

مقیاس  22و دارای « خیر»و « بله»های جمله كوتاه خودتوصیفی با پاسخ 171ين پرسشنامه شامل وی ساخته شده است. ا

اند. های بالینی شخصیت، ب( الگوهای بیمارگون شخصیت و ج( نشانگان بالینی جای گرفتهاست كه در سه گروه الف( مقیاس

از: پارانوئید، اسكیزوئید، اسكیزوتايپی، ضد های اختالالت شخصیت بكاربرده شده كه عبارتند در پژوهش حاضر مقیاس

منفعل.  -و پرخاشگر 4، آزار طلب2جبری، آزارگر-اجتماعی، مرزی، نمايشی و خودشیفته،اجتنابی، وابسته، وسواسی

(. اين 1474خواجه موگهی، نقل از  ذكر كرده است) 51/1( میانگین همسانی درونی آيتمهای اين مقیاس را 1551میلون)

( هنجاريابی شده است و پايايی آن از طريق بازآزمايی و همسانی درونی سؤاالت 1474وسط خواجه موگهی )پرسشنامه ت

برای زير مقیاس مرزی  52/1برای مقیاس اختالل هذيانی و حدأكثر  45/1محاسبه گرديد كه در مقیاسهای مختلف برابر با 

های مختلف در فرم اصلی و فرم هنجاريابی نیمرخ روانی گروه بوده است. همچنین اين آزمون در جمعیت ايرانی با استفاده از

  اعتبار قابل قبولی برخوردار است. شده، از

-مقیاس تجديد نظرشده می-1اين پرسشنامه از سه خرده مقیاس تشكیل شده است؛  :پرسشنامه گرایش به اعتیاد -پ

( كه از مقیاس های APSآمادگی برای اعتیاد )مقیاس -4( و AASمقیاس پذيرش اعتیاد)-2، (MAC-R) بارگی مكاندرو

سوال است كه  111( استخراج شده است. فرم نهايی اين سه خرده مقیاس MMPI-2بالینی پرسشنامه چندوجهی مینه سوتا )

سوال است و مانند  35سوال آن در مقیاس تكراری بوده و در نتیجه از فرم نهايی حذف شده است، در كل اين آزمون دارای  12

(MMPI پاسخ به هر گويه به صورت )«است. در هنجاريابی اين سه خرده مقیاس بر روی دانشجويان دانشگاه  «خیر»يا  «بله

                                                           
1 . Millon  Clinical Multiaxial Inventory  
2 . sadism  
3 . self- defeating  
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 24و برای زنان باالتر يا برابر  23( برای مردان باالتر يا برابر MAC-Rهای تهران مشخص شد كه نمره  برش در مقیاس )

( نمره مردان APSاست و در مقیاس ) 3و نمره زنان باالتر يا برابر  1ر يا برابر ( نمره برش مردان باالتAASاست. در مقیاس )

و باالتر است و هر چه فشار روانی كه شخص تجربه می كند افزايش يابد احتمال ابتال به صورت  24و باالتر و نمره زنان  27

)نقل از مینويی و صالحی،  ( استفاده شدAPSمصرف مواد بیشتر است. در پژوهش حاضر از خرده مقیاس آمادگی برای اعتیاد )

1431) . 

( به منظور ارزيابی آمادگی افراد برای اعتیاد 1552سوال است و توسط ويد و بوچر ) 45اين مقیاس شامل  :(APS)مقیاس -

( MAC-R/. با )55به عنوان شاخصی از عوامل شخصیتی ساخته شد. اين مقیاس از نظر توان آزمون همبستگی بااليی برابر با 

های ( مشخص گرديد مقیاس1431و صالحی )در پژوهش مینويی  ها در ايرانبررسی استفاده از اين خرده مقیاسدارد. در 

(AAS( و )MAC-Rبه طور معناداری بین دو گروه معتاد و دان )دهد. در پژوهش ش آموزان تفاوت معناداری نشان می

فنی و گروه آموزش پزشكی، هنر،  3دانشجو از  111داوطلب درمان و  113( كه بر روی نمونه ای متشكل از 1473كردمیرزا )

مهندسی و علوم انسانی مشغول به تحصیل در دانشگاه های دولتی تهران انجام شد مقدار آلفای كرونباخ در مقیاس های 

(AAS( ،)MAC-R( و )APS به ترتیب برابر با )ديگر در جامعه دانشجويان /. گزارش شد. در پژوهش 25/.، و 33/.، 71

/. گزارش شده 14/. و 74( به ترتیب برابر با MAC-R( و )AASهای )مقیاسضرايب همسانی درونی )آلفای كرونباخ(  تهران،

  (. 1431)نقل از مینويی و صالحی،  است

 آماری های تحلیل

 استفاده هاآزمودنی شناختی جمعیت وضعیت توصیف درصد( جهت فراوانی -معیار انحراف توصیفی )میانگین، آمار هایاز روش

 همچنین جهت بررسی ارتباط شخصیت با  گرايش به اعتیاد از ضريب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. .شد

 یافته ها

سال   41تا  21درصد در دامنه سنی  43سال داشتند،  21درصد شركت كنندگان سن زير  3با توجه به فرم جمعیت شناختی،

درصد  43درصد افراد دانشجو،  17سال سن داشتند.  31رصد نیز باالی د 3سال  و  31تا  41درصد در فاصله سنی  21بودند، 

 اختالالت معیار انحراف و ، میانگین1جدول  ماه اخیر بیكار بوده اند. 4درصد نیز بیان نمودند در  11دارای مشاغل آزاد، و 

 .دهد مى نشان را شخصیت در مردان با زندگی مشترک بدون ازدواج
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 مردان با زندگی مشترک بدون ازدواجشخصیت در  اختالالت معیار انحراف و ، میانگین1جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیرها انحراف معیار میانگین متغیرها

 41/11 13/13 اجباری 42/14 13/14 اسكیزوئید

 47/13 31/41 افسرده 31/11 24/12 اجتنابی

 74/14 33/13 خودناكام ساز 11/17 13/44 وابسته

 23/15 13/42 اسكیزوتايپال 33/12 12/45 نمايشی

 14/13 34/47 مرزی 11/13 11/45 خودشیفته

 43/13 52/44 پارانوئید 13/14 43/43 ضد اجتماعی

 33/12 42/43 آزارگر

 

 : نتايج ضريب همبستگی پیرسون بین اختالالت شخصیت و گرايش به اعتیاد2جدول 

اختالل  سطح معناداری پیرسون rآماره  اختالل شخصیت

 شخصیت

 سطح معناداری پیرسون rآماره 

 13/1 13/1 اجباری 17/1 11/1 اسكیزوئید

 41/1 11/1 افسرده 14/1 12/1 اجتنابی

 31/1 13/1 آزارطلب 22/1 14/1 وابسته

 11/1 33/1 اسكیزوتايپال 11/1 34/1 نمايشی

 11/1 11/1 مرزی 11/1 15/1 خودشیفته

 12/1 43/1 پارانوئید 14/1 43/1 ضد اجتماعی

 17/1 11/1 آزارگر
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سطح معناداری آماره همبستگی پیرسون در مورد اختالل شخصیت نمايشی، ضداجتماعی،  شودچنانچه مالحظه می

توان گفت بین گرايش به اعتیاد و اختالل شخصیت نمايشی، كمتر است بنابراين می 11/1اسكیزوتايپال، مرزی و پارانويید از 

اسكیزوتايپال، مرزی و پارانويید همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. به منظور بررسی اينكه از بین اختالالت  ضداجتماعی،

شخصیتی معنادار شده كدام اختالالت پیش بین مناسبی برای گرايش به اعتیاد است از آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیره 

 گزارش شده است. 4ل رگرسیونی در جدول شماره  استفاده شد. نتايج آماره های مربوط به برازش مد

 : خالصه نتايج آماره های مربوط به برازش مدل4جدول 

 R مدل
2R خطای استاندارد برآورد F Sig 

1 15/1 43/1 51/4 71/44 11/1 

 

، ضريب همبستگی چندگانه بین مجموع متغیرهای پیش بین )اختالالت شخصیت(و متغیر مالک 4با توجه به نتايج جدول  

می باشد كه نشان دهنده میزان  43/1برابر با  (Rمی باشد. همچنین مقدار ضريب تعیین )مجذور 15/1)گرايش به اعتیاد( برابر 

بدست آمده نشان  Fباشد. همچنین معناداری آماره بین میتوسط متغیرهای پیشتببین واريانس و تغییرات گرايش به اعتیاد 

دهد اختالالت بررسی شده قادرند تغییرات مربوط به بعد گرايش به اعتیاد را به خوبی تبیین كنند و نشان دهنده مناسب می

ر يک از متغیرهای پیش بین و معناداری اين بودن مدل رگرسیونی ارائه شده اند. در ادامه ضرايب غیر استاندارد و استاندارد ه

 آورده می شود. 3ضرايب در جدول شماره 
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حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره همزمان بین اختالالت شخصیتی با گرايش به  Betaو B: جدول ضرايب 3جدول 

 اعتیاد

 T   Sig ضرايب استاندارد شده ضرايب استاندارد نشده مدل

B خطای استاندارد Beta 

 11/1 15/1 -- 51/2 32/13 ثابت 

 11/1 44/1 15/1 13/1 17/1 نمايشی

 11/1 71/2 21/1 12/1 11/1 ضداجتماعی

 11/1 12/3 23/1 11/1 14/1 پارانويید

 11/1 31/3 71/1 11/1 11/1 مرزی

 11/1 41/1 41/1 11/1 15/1 اسكیزوتايپال

كنید سطح گزارش شده است. چنانچه مالحظه می 3هر يک از اختالالت شخصیتی و گرايش به اعتیاد در جدول شماره  Bضرايب

است( و بنابراين  11/1كمتر است )بجز اختالل شخصیت نمايشی كه بیشتر از  11/1برای همه اختالالت از  tمعناداری آماره 

 21/1توان گفت با يک انحراف معیار تغییر در اختالل شخصیت ضداجتماعی می Betaمعنادار است. همچنین با توجه به ستون 

-شود و به همین ترتیب در مورد ساير متغیرهای پیشانحراف معیار در متغیر گرايش به اعتیاد تغییر )در جهت مستقیم( ايجاد می

 كندبین و مالک صدق می

 

  بحث و نتیجه گیری 

 گرايش به اعتیادبا نمايشی، ضداجتماعی، اسكیزوتايپال، مرزی و پارانويید نتايج همبستگی نشان داد كه بین اختالل شخصیت 

همچنین براساس نتايج رگرسیون چند همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.  در افراد با زندگی مشترک بدون ازدواج

افراد با اعتیاد در بین  پیش بینی گرايش به ید، مرزی و اسكیزوتايپال توانايیمتغیری اختالالت شخصیت ضد اجتماعی، پارانوئ

 را داشتند. زندگی مشترک بدون ازدواج 
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 با پژوهش یيافته اين دارد. وجود معناداری ارتباط مصرف مواد به گرايش و شخصیتی عوامل میان داد نشان مطالعه اين نتايج

(، 2117(، كاپالن و سادوک )2111(، پلیمنی، موری و گرانت )1452آدرم و نیكمنش )از جمله  زمینه در اين تحقیقات ساير

اختالل  دارای مصرف كننده مواد افراد از درصد 13 (،1435مولوی ) ( همخوانی دارد. در مطالعه2114موسسه ملی مواد مخدر )

معناداری  ارتباط اجتماعی ضد شخصیت اختالل و مخدر نوع ماده چند از زمان هم مصرف بین و بودند ضداجتماعی شخصیت

 31بروز  با ضداجتماعی شخصیت اختالل معتاد، افراد در بین اختالل ترينشايع (،1551) 1هندريک مطالعه وجود داشت. در

گزارش كردند كه مصرف مواد با  NEO( در پژوهشی با آزمون شخصیتی 2114) قربانی و كاظمی گرديد. تحقیق گزارش درصد

 با فوق . نتايج مصرف كننده مواد همراه است در كمتر بودن صفت با وجدان و پذيریانعطاف و فراوان پذيریآسیب و اضطراب

 زير و وجدان فقدان. است مواد به وابستگان بین در شايعی اختالل ضداجتماعی، اختالل شخصیت. دارد خوانیهم حاضر مطالعه

 41 تا 41 گرديده كه برآورد. است اختالل اين مبتاليان به هایويژگی مجازات، و تنبیه از نگرفتن عبرت حقوق ديگران، نهادن پا

از سوی ديگر،  (.2117، 2هستند)لوسیا شخصیت ضداجتماعی اختالل از عالئمی دارای مواد مصرف به سوء مبتاليان درصد

ازدواج بی تعهدی، بی مسئولیتی، های مردان با زندگی مشترک بدون پژوهش های زيادی گزارش نموده اند كه از مشخصه

ذكر شده كه از ( 2114)كانینگام، رايی جنسی و زير پانهادن قوانین (، لذت گ2114خوش گذرانی )يوركويی، اكامپا و ری، 

 نشانه های اختالل شخصیت ضداجتماعی است.

درصد  73گرديد مشخص شد  انجام مواد كننده مصرف سوء خانمان بی افراد بر روی (2111) 4بال كه توسط ایمطالعه در     

شخصیت پارانوئید سازه قوی  معتقد هستند اختالل نیز (2111همكاران ) و پارانويید بودند. میلر شخصیت اختالل به افراد مبتال

( تاكید داند كه در زندگی مشترک بدون 1554)همچنین، براون و باس بینی گرايش افراد به سمت اعتیاد است.جهت پیش

به دلیل پايین بودن تعهد، وجود خیانت های زياد و امكان وجود چند شريک جنسی موجب گسترش تفكرات بدبینانه و ازدواج 

 گردد. رشد شخصیت پارانوئیدی در شخص می

( گزارش كردند افراد با اختالل شخصیت مرزی به دلیل 1452)، صابری و توفیقی فاتحی در خصوص تبیین ديگر نتايج پژوهش،

فردی، نوسانات شديد خلقی، عدم درک صحیح از هیجانات خود و داشتن همزمان اختالالت همبود،  در روابط بین ناپايداری

( نیز اعالم نمودند كه گرايش به 2111پیش زمینه قوی در جهت گرايش و استفاده از مواد مخدر را دارا هستند. نیو و گودمن)

                                                           
1 . Hendrik 

2 . Louisa  

3 . Ball 
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( 2112)ردز، استانلی و ماركمندر اين راستا، باشد. برابر افراد عادی می 5ی رفتارهای پرخطر از جمله مصرف مواد در افراد مرز

نیز گزارش نمودند تعداد زيادی از جوانانی كه وارد زندگی مشترک بدون ازدواج می گردند به دلیل سطح باالی انواع پرخاشگری 

اضطراب و افسردگی، عدم رضايت از خود و در اين روابط خصوصا پرخاشگری فیزيكی، وجود مشكالت روانشناختی از جمله 

 زندگی و تجربه ارتباطات منفی بیشتر و مشكالت بین شخصی حاد مستعد تشخیص اختالل شخصیت مرزی می گردند.

های كه از مشخصه عجیب و غیر عادی( گزارش كردند وجود حاالت سايكوتیک و وجود حاالت 2113) 1وسترنیرعالوه بر اين، 

(، در پژوهشی بر 2112)تامسن در اين راستا، بینی كننده قوی سوء مصرف مواد است. یزوتايپال است پیشاختالل شخصیت اسك

آيا افرادی كه يک اختالل روانی شديد دارند بیشتر به دنبال  -1روی جمعیت دانماركی به دنبال پاسخ به دو سوال بودند كه،

دون ازدواج منجر به اختالالت روانی شديد در افراد می شود؟ آيا زندگی مشترک ب-2زندگی مشترک بدون ازدواج هستند؟ ؛

روند دارای يک اختالل روانی نظیر نتايج پژوهش نشان داد كه بیشتر افرادی كه به سمت زندگی مشترک بدون ازدواج می

الت شخصیت در دوقطبی و اسكیزوفرنی هستند. همچنین اين سبک زندگی منجر به بروز اختالالت روانی شديد از جمله اختال

 دهند.روانی نشان می تشود، بنابراين اين افراد نسبت به افراد متاهل بیشتر اختالالافراد می

هايی وجود داشت، گیرند محدوديتشناسی صورت میهايی كه در حوزه علوم رفتاری و رواندر اين پژوهش نیز مانند ساير پژوهش

به دلیل مخفی بودن زندگی اين افراد، پژوهشگر قادر به استفاده از كه،  اشاره نمود مورداين توان به ها میاز جمله اين محدوديت

های آتی، پژوهشگران استفاده از حجم نمونه بیشتر و استفاده از ای بزرگتر نگرديد و لذا پیشنهاد می گردد در پژوهشحجم نمونه

 ابزار مصاحبه بالینی را مدنظر قرار دهند. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 . Westerneyer 
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