
 

  
  
  
  
  

  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز
  ١٣٨٨ پاييز ١٥شماره  پنجمسال 

اختالالت شخصيتي در زندانيان وابسته به مواد، زندانيان  یمقايسه
  هاي بهنجارغيروابسته به مواد و آزمودني

   يار گروه روانشناسي دانشگاه تبريزنشاد ـ دكترمنصور بيرامي
 اس ارشد روانشناسي عموميکارشن حسين واحدي ـ

  دانشجوي دکتراي تخصصي روانشناسي عمومياسمعلي ـ  احمد
   کارشناس ارشد روانشناسي عموميـ  رسول رضايي

  چكيده
روانشناسان معتقدند كه بين شخصيت، و رفتارهاي جنايي و وابستگي به مواد رابطه وجود  

فتارهاي جنايي و وابستگي به هدف اين پژوهش بررسي اختالالت شخصيتي مرتبط با ر. دارد
مواد در افراد مجرم غيروابسته به مواد و افراد مجرم وابسته به مواد و مقايسه آنها با افراد عادي 

های شخصيتي افراد مجرم غيروابسته به هايي بين مقياسارتباطاين مساله که آيا  يافتن .است
تالالت را شامل ـود، کدام يک از اخنکه در صورت وجـو اي وجود داردمواد و وابسته به مواد 

روش اين پژوهش از . شود، عواملي است كه پژوهش به قصد دستيابي به آنها صورت گرفتمي
نفر از مجرمين زنداني غيروابسته  ۱۵۰اي شامل اي است که در آن نمونهنوع توصيفي ـ مقايسه

که ) نفر در هر گروه ۵۰(راد عادي به مواد، مجرم وابسته به مواد در زندان تبريز و يك گروه از اف
ها به كمك داده. شناختي با آنها همتاسازي شدند انتخاب گرديدندهاي جمعيتاز نظر ويژگي

. آوري گرديدپرسشنامه شخصيتي ميلون، جمعپرسشنامه در دو بخش اطالعات دموگرافيكي و 
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گروه زنداني وابسته به  نتايج حاصل از تحليل واريانس نشان داد که در مقياس اسکيزوئيد بين
در مقياس اجتنابي بين . مواد و بهنجار و همچنين با زنداني غيروابسته به مواد تفاوت وجود دارد

در مقياس نمايشي بين گروه زنداني . گروه زنداني وابسته به مواد و بهنجار تفاوت وجود دارد
. وابسته به مواد تفاوت وجود داردهاي بهنجار و همچنين با زنداني غيروابسته به مواد با آزمودني

هاي خودشيفته، ضد اجتماعي، آزارگري، وابسته ، منفعل و خودآزارگر بين دو گروه در مقياس
 .زنداني وابسته به مواد و غيروابسته به مواد با گروه بهنجار تفاوت وجود دارد

  .وابستگي به مواد, اختالالت شخصيت، مجرم: واژگان کليدي

  

شناسي  آسيب حوزهعنوان يك آسيب اجتماعي در  اد و داروها بهوابستگي به مو
هاي روانپزشكي يكي از بزرگترين  بندي اجتماعي و يك اختالل رواني در چارچوب طبقه

مولد و جوان را مورد هدف  معضالت جوامع بشري است كه در بسياري از كشورها، قشر
بار آورده  و فردي بسياري را بهاقتصادي  قرار داده است و ازاين طريق مضرات اجتماعي،

مصرف داروها و مواد  ها از علل موثر بر گرايش افراد به سوء بنديبا آنكه تقسيم .است
ه مواد را ـشناسي وابستگي بوثر در سببـنوع است با اين حال عوامل مـگوناگون و مت

 تقسيم )نگرشي دروني،  ( فرديو دورن) موقعيتي  ( فرديتوان به دو دسته عوامل برونمي
  دسترس هاي نامطلوب زندگي، درتوان به موقعيت فردي مي از جمله عوامل برون. نمود

مصرف توسط سابقه سوء هاي نابهنجار، محيط تأثير گروه همساالن، بيكاري، بودن مواد،
عوامل درون فردي نيز  .كرداجتماعي فرد اشاره ـ ساير اعضاي خانواده و طبقه اقتصادي 

 اختالالت رواني، زيستي و روانشناختي همچون استعداد ارثي،ه عواملدربرگيرند
 نگرش مثبت به تأثير مواد بر فرد، نفس پايين، به اعتماد صفات شخصيتي، پرخاشگري،
 كننداي ايفا ميوابستگي به مواد افراد نقش واسطه اين موارد در ابتالء .باشدو غيره مي

  ).۱۳۸۲دميرزا، کر؛ به نقل از آزاد و ۱۹۸۸ ،۱هيس (
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توان نمايه خاص الگوهاي پاسخ رفتاري آشكار در زندگي عادي تعريف شخصيت را مي
اي تغيير  وقتي اين كليت به گونه. كليتي كه معموالً ثابت و قابل انتظار است .كرد
 ،يابد كه فراتر از طيف اختالالت بين اكثر مردم است و وقتي صفات شخصيتي مي

به  ذهني راحتيان يا مالحظه ي قابلكردكاراختالل  و بوده انطباقي ناپذير و غير انعطاف
 كاپالن و سادوك،( ممكن است تشخيص اختالالت شخصيت مطرح شود وجود آورند،

 بنابراين اختالالت شخصيت شكل بيمارگونه، .)۱۳۸۳، پورافكاري ی؛ ترجمه۲۰۰۱
كاستا و (عوامل شخصيتي هستند  ناپذير و ناسازگارانه مجموعه صفات يا انعطاف
 نقل از سالزمن و پيج، ؛ به۱۹۸۹ ،۳؛ ويگينز و پينكاس۱۹۹۲ ،۲؛ ترول۱۹۹۴، ۱ويديگر
اند كه وابسته به موادان غالباً داراي مشكالت جدي  هتحقيقات زيادي نشان داد). ۲۰۰۴

تواند ريشه در  اين مشكالت مي. )۱۳۷۵، ساراسون و ساراسون(شخصيتي هستند 
  ).۱۳۸۲ جزايري،( هاي بنيادين شخصيت داشته باشد همولف

شود و يك تيپ  در وابستگي به مواد غالباً خصايص شخصيتي مختلف ديده مي
اي  مثالً عده كند وجود ندارد، شخصيتي واحدي براي كسي كه وابستگي به مواد پيدا مي

ه اي شخصيت مرزي و يا ممكن است ب خصوصيت شخصيتي ضداجتماعي دارند و عده
هاي مختلفي روش .گزين به وابستگي به مواد پناه ببرند علت شخصيت وابسته و يادوري

هاي شخصيتي و اختالالت شخصيت در مجرمين به کار رفته است براي بررسي ويژگي
هاي ترين آنها استفاده از آزمون آيزنگ براساس تئوري وي در زمينه ويژگيکه متداول

  .شخصيتي مجرمين بوده است

شناسي وابستگي  عنوان يك عامل مهم در سببه وجود صفات شخصيتي ب یرهدربا
 دليلهمين  به). ۱۳۷۷رفيعيان،( به مواد و كاربرد نابجاي مواد اتفاق نظر وجود دارد

وابستگي به مواد بر شخصيت افراد  یهاي انجام گرفته در زمينه بخش عظيمي از بررسي
  ها و ظريهـحقيقات از نـاين ت .مركز داردـآنها تخصيتي ـهاي ش ولفهـواد و مـوابسته به م
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و ) براساس تحليل عوامل(نظريه آيزنگ  مانندكنند،  الگوهاي مختلفي پيروي مي
نقل از  به ؛۱۹۹۰ و همكاران، براي مثال رزنتال( استفاده از پرسشنامه شخصيتي وي

عاملي است كه با  الگوهاي ديگر مدل پنج یجملهاز   ).۱۳۸۲ كاران،جزايري و هم
شناخته  )۱۹۹۱( و به ويژه مك كري و كاستا) ۱۹۹۰( مانند گلدبرگ يكارهاي افراد

 و وابسته به مواد چندين بررسي در خارج از ايران افراد شخصيت ةدر حوز .شده است
عود  درآن كه) ۱۹۹۸(الياس و فيشر مطالعة از جمله .براساس اين الگو انجام شده است

د و در پيگيري ـان ي قرار دادهـعوامل شخصيتي مورد بررس ازرا به عنوان برآيندي 
 در بعد ئوـن یپرسشنامه در ودكنندگان،ـده است كه عـشخص شـشان م كسالهـي

نشان  بودن نمرات پائين نمرات باال و در بعد باوجدان )نوروتسيم( رنجورخوئي روان
كه سابقه اشخاصي  روي بر) ۱۹۹۵(و همكاران۱بررسي ديگري كه توسط مان. هندد  مي

 یهوابسته به مواد در حوز افراد سوء مصرف مواد داشتند به اين نتيجه رسيدند كه
 )توافق(يربودن ذو برونگرايي نمرات بيشتر و در بعد دلپ) نورتسيم(رنجورخويي  روان

هايي كه بر مبناي مدل  در بررسي .آوردند نمرات كمتري نسبت به گروه بهنجار بدست
 ،شخصيتي آيزنگ صورت گرفته است یهسه عاملي شخصيت و با استفاده از پرشسنام

دار در بعد برونگرايي در بين دو گروه وابسته به مواد و بهنجار  نتايج  بيانگر تفاوت معني
؛ به نقل از ۱۹۸۵ ؛ كااليكاي و آلتمن،۱۹۹۳؛ ادمن، ۱۹۹۱روي و المپارسكي، ( باشدمي

  ).۱۳۸۱ عامري،

مواد در افراد ربط  با پيدايش وابستگي به هاي بسياري اختالالت شخصيت را بررسي 
تحقيقات انجام شده با  .)۱۳۸۳و همكاران، كاپالن ؛۱۳۷۹ ترابي، از جمله( اند داده

 كهدهد  كننده مواد نشان مي هاي مختلف برروي افراد وابسته به مواد يا مصرفآزمون
ي چون عدم احساس مسئوليت يها يوابسته به مواد اغلب داراي خصوصيات و ويژگ افراد

  تالالتـچنين از اخـمحوري هستند و هـه خود مـاالخره تمايل بـيت و بـو احساس امن
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  ).۱۳۸۱صالحي،( برند ويژه اختالل شخصيت ضد اجتماعي رنج مي شخصيتي به

شناسي وابستگي به مواد و داروها در زمينه سبب كياند هاي در كشور ما بررسي
از طرفي پديده وابستگي به مواد ارتباط تنگاتنگي با موقعيت  ،انجام شده است

از  .اي دارد پيشينه تاريخي و فرهنگ هر كشور و منطقه شرايط اقتصادي، جغرافيايي،
، و ترابي دهزاقريشي(هاي خارجي چندان مفيد نخواهد بود  رو تكيه بر پژوهش اين

۱۳۸۱.(   

هاي  نشان داد كه نمره مجرمين در ابعاد ترس) ۱۳۷۷(نتايج پژوهش بهرامي  
پريشي، افسردگي، افكار پارانوييدي،  مرضي، اضطراب، شكايات جسماني، روان

پرخاشگري، حساسيت بين فردي، وسواس اجباري در بين زندانيان به طور معناداري 
گانه افكار پارانوييدي، وسواس اجبار و حساسيت وجوه سهدر . بيشتر از افراد عادي است

ميزان ) ۱۳۷۲(شاهزاده فاضلي . بين فردي شدت اختالل بيشتر از ساير وجوه ديده شد
اين . درصد گزارش کرد ۱۱/۵افراد زنداني با اختالل شخصيت ضداجتماعي را در حدود 

در اين . يگر انجام شده استهاي د تر از آماري است كه در بعضي از تحقيق مقدار، پايين
پژوهش همچنين مشخص شد كه بين اختالل شخصيت و ميزان تحصيالت بطور كلي 

ولي اين يافته نيز به وجود آمد كه در افراد زنداني با . توان يافت اي را نمي رابطه
اختالل شخصيت وجود دارد نيز در اين پژوهش مشخص شد كه % ۸۰تحصيالت عالي 
به مواد داراي اختالل شخصيت بوده و نكته جالب در اين زمينه اين  اكثر افراد وابسته

  .بود كه اكثريت زندانيان وابسته به الكل دچار شخصيت هيستريونيك بودند

در پژوهشي با عنوان رابطه بين اختالل شخصيت خود شيفته و اختالل شخصيت 
اط قوي را بين ها وجود ارتب و همكاران يافته۱توسط وارن ۲۰۰۲ضداجتماعي در سال 

شخصيت ضد اجتماعي و نيز اختالل شخصيت خود شيفته را با نوع جرم تاييد   اختالل
  .کردند
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ميزان شيوع اختالالت رواني عمده بين زندانيان ) ۱۹۹۰(همچنين هودينگ و كوت 
 استفاده DSM-IIIدر اين بررسي از مصاحبه باليني تشخيصي . كانادا را بررسي كردند

درصد  ۸/۱۴تا  ۲/۱كردند و در واقع  ميزان شيوع اختالالت رواني عمده بين زندانيان را 
همچنين آنها دريافتند كه ميزان شيوع اختالل شخصيت ضداجتماعي  .برآورده كردند

. براي اختالل وابسته به مواد بود% ۴۹براي اختالل وابسته به الكل و همچنين % ۶۷
هاي هودينگ و كوت ميزان اختالالت شخصيت ضد  تهبا تاييد ياف )۱۹۹۴(تپلين 

  .گزارش داد% ۳۲و % ۵۱، %  ۳۹اجتماعي، وابسته به الكل و وابسته به مواد را به ترتيب 

در يک بررسي به اين نتيجه رسيد كه ) ۱۹۹۸، ۱و اسكودل به نقل از آندري(كويد  
به ذكر است كه اين الزم . بين اختالالت شخصيت و رفتارهاي جنايي رابطه وجود دارد

يافته بيشتر معرف وجود اختالل شخصيت مرزي در مجرمين است به نوعي كه در 
از اين نمونه مورد بررسي دچار اختالل شخصيت مرزي بودند، همچنين % ۶۹حدود 

و اختالل % ۴۸، اختالل شخصيت خودشيفته %۵۵اختالل شخصيت ضداجتماعي 
  .گزارش شده است% ۴۷شخصيت پارانوييد 

ميزان اختالل ) ۱۹۹۸به نقل از آندري واسكودل، (مين طور ميشل استون ه 
  ..شخصيت خودشيفته و ضداجتماعي را در قاتلين باال ارزيابي مي کند

بيني جنايتكاري بر  طي يك بررسي به قصد  پيش) ۲۰۰۰(و همكاران  ۲كارلوس
دند اساس متغير هاي پيش بين اختالالت شخصيت و وابستگي به مواد نشان دا

اشخاصي كه در طول زندگي، وابستگي به مواد افيوني داشتند بيشتر با جرم رابطه 
هاي آنها نشان داد كه وابستگي به الكل و مواد ممكن است  همچنين گزارش. داشتند

  .رابطه بين اختالالت رواني و جرم را تسهيل كند

  قل از عامري،ـنبه (  ۱۹۹۵ الـگاردسون و گادجانسون در سـايـاي که سطالعهـدر م
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پذيري، پرسشنامه  با استفاده از پرسشنامه شخصيتي آبزنك، مقياس جامعه )۱۳۸۱
هاي وابسته به مواد بر خودفريبي و پرسشنامه ديگرفريبي انجام دادند، نمرات آزمودني

زندانيان ديگر پذيري، خودفريبي و ديگر فريبي نسبت به  هاي جامعه روي مقياس
ي و ـپريش هاي روان هـقياس شخصيتي آيزنگ در زمينـر روي مـاما ب. تر بود نـپايي
در كل وابستگي دروني با عالئم . رنجورخويي نمرات گروه وابسته به مواد باالتر بودروان

اختالل شخصيت رابطه داشت در حالي كه بين مطلوبيت اجتماعي و وابستگي به مواد 
  .وجود داشت همبستگي منفي

صورت گرفت، نتايج تحقيق ) ۱۹۹۷(هونن و همكاران  در تحقيقي كه توسط تي
هاي سايكوتيك  هاي داراي اختالل نشان داد كه خطر رفتارهاي جنايي در بين آزمودني

خطر انجام رفتارهاي . باشددر صورت كنترل وضعيت اقتصادي، اجتماعي كودكي باال مي
هاي ناشي از الكل و اسكيزوفرنيا همراه با مصرف يشیپرخشن به شكل خاصي با روان

  .مواد مرتبط است

هاي شخصيتي را در افراد وابسته به مواد و نيز هاي مختلفي ويژگيفلذا پژوهش
رسد افراد به نظر مي. اندمجرمين در مناطق و کشورهاي مختلف مورد بررسي قرار داده

هاي شخصيتي خاصي باشند که اراي ويژگيکنند، دوابسته به مواد که اقدام به جرم مي
 داـشوند، ججرمين و نيز افراد وابسته به مواد که مرتکب جرم نميـآنها را از ساير م

هاي مجرم و هاي شخصيتي خاص وابستههدف اين تحقيق دستيابي به ويژگي. نمايدمي
عبارت ديگر اين به . باشدهاي وابسته به مواد و بهنجار ميجداسازي آنها از ساير گروه
هاي شخصيتي را در بين زندانيان وابسته به مواد، زندانيان پژوهش بر آن است تا تفاوت

 . هاي بهنجار مورد مقايسه قرار دهدغيروابسته به مواد و نيز آزمودني

  روش 

طرح پژوهش حاضر با توجه به ماهيت موضوع و اهداف مورد نظر، از نوع تحقيقات 
در مطالعات توصيفي برخالف مطالعاتي كه هدفشان كشف . استاي  توصيفي ـ مقايسه
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صورت واقعي ه رابطه علي و معلولي است هدف، توصيف مدون و منظم موقعيتي ويژه ب
اي عالوه بر تجزيه و تحليل  باشد در مطالعات مقايسه و عيني، يعني آنچه كه هست، مي

  ).۱۳۷۷دالور، (د شون آوري شده با يكديگر مقايسه مي توصيفي، اطالعات جمع

  ی آماریجامعه و نمونه

ان مرد زندان مرکزي تبريز و نيز ـزنداني یآماري اين پژوهش را كليه یجامعه
 اين تحقيق شامل سه گروه یونهـنم .دهنديـهاي بهنجار  تشکيل ميـآزمودن

هاي زنداني غيروابسته به مواد و آزمودني داني وابسته به مواد،ـهاي زنآزمودني
سعي گرديده . باشندنفر مي ۵۰هاي هر گروه آزمودني .باشدهاي بهنجار ميآزمودني

تحصيالت، محل  شناختي سن،هاي جمعيتاست که اعضاي اين سه گروه از نظر ويژگي
تعداد نمونه با توجه  .هل شبيه هم باشندأسکونت، سطح اجتماعي، اقتصادي و وضعيت ت

 نفر ۱۵۰) ۱۳۸۴؛ اسمعلي، ۱۳۸۲؛ جزايري،۱۳۸۳,ايراني(به تحقيقات پيشين از جمله 
گيري در اين پژوهش در گروه مجرمين  نمونه یشيوه. تعيين شد) نفر در هر گروه ۵۰(

  .روش تصادفي است كه از ميان زندانيان شهر تبريز صورت گرفت

  گيریاندازهابزار 

 (MCMI-II)هاي مورد نياز را پرسشنامه شخصيتي ميلون دو  آوري داده جمعابزار 
تهيه شد و فرم  ۱۹۸۱پرسشنامه ميلون، توسط تئودر ميلون در سال . دهد تشكيل مي

راساس نظريه زيستي ـاين پرسشنامه ب. منتشر شد ۱۹۸۷جديدنظر شده آن در سال ـت
اين . مقياس است ۲۲ميلون دو شامل . ـ رواني، اجتماعي ميلون ساخته شده است

يتي، الگوي بيمارگون شخصيت، نشانگان هاي شخص ها در سه گروه مقياس مقياس
كوتاه خود توصيفي با  یجمله ۱۷۵ميلون دو شامل . دي شده استـبن باليني دسته

در ). ۱۳۷۳به نقل از خواجه موگهي،  ۱۹۸۲ميلون، (باشد مي" خير"و " بلي"هاي پاسخ
  .هاي شخصيتي مورد استفاده واقع شده استاين پژوهش مقياس
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 ۲۰ها را با استفاده از فرمول كودر ريچاردسون  هاي مقياس ماده ميلون همساني دروني
متوسط ضريب كودر . نفر از جمعيت عادي محاسبه نموده است ۸۲۵بر مبناي 

بدست % ۹۰تا % ۸۱اي از  يا در دامنه% ۹۰هاي پرسشنامه  ريچاردسون در تمام مقياس
ها انجام  دروني دادهدر ايران محاسبه ضرايب پاياني آزمون  از طريق همساني . آمد

بدست  %۸۴و ميانگين  %۸۵ها  گرفته كه ميانه ضريب كودر ـ ريچاردسون تمام مقياس
روش ديگر بدست آوردن ضريب پايايي از طريق بازآزمايي ). همان منبع. (آمده است

همچنين كارايي تشخيص خطوط .بدست آمده است ۸۶/۰ها  بوده كه ميانگين مقياس
هاي  محاسبه گرديد و ميانگين مقياس DSM-III-Rهاي  ها از مالك برش مقياس

و  ۶۳/۰بيني مثبت  توان پيش ، ۹۵/۰، ويژگي ۵۴/۰شخصيتي براي حساسيت آزمون 
توان  ، ۷۵/۰بيني مثبت  ، توان پيش۹۵/۰ويژگي آزمون  ۶۲/۰توان حساسيت آزمون 

، عبدالهادي(بدست آمده است  ۰%/۸۸و توان تشخيص كلي  ۹۰/۰بيني منفي  پيش
۱۳۸۲.(  

  ها روش تحليل داده

استفاده  (MANOVA)با توجه به سطوح مختلف متغيرها از روش تحليل چندمتغيره 
از طريق اين تحليل . ها استيكي از موارد استفاده اين تحليل مقايسه ويژگي. شد
در . ها بررسي كرد گيري اي از اندازه ها را در مجموعه توان الگوي تفاوت بين گروه مي

. كند ه ويژگي ها موقعيت هر متغير در رابطه با متغيرهاي ديگر معني پيدا ميمقايس
ها را نشان بدهد، در  هريك از متغيرها به طور جداگانه ممكن است تفاوت بين گروه

پيدا كردن اين . حالي كه تركيب مناسبي از آنها ممكن است اين تفاوت را نشان ندهد
همچنين در اين تحقيق  براي . تغيري استتركيب متناسب يك تحليل واريانس چندم

  .ها جهت آزمون آماري از محاسبات توصيفي نيز استفاده شدآماده كردن داده
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  هاافتهي

در جدول . نتايج توصيفي و استنباطي حاصل از پژوهش در جداول زير ارائه شده است
اي سه گروه ههاي توصيفي از قبيل ميانگين و انحراف استاندارد دادهداده ١شماره 

  .نمونه مورد بررسي ارائه شده است

داده هاي توصيفي مربوط به اختالالت شخصيتي در افراد زنداني ) ۱(جدول شماره 
  وابسته، غيروابسته و بهنجار

انحراف   ميانگين  گروه  عامل  انحراف معيار  ميانگين  گروه  عامل
  معيار

  اسکيزوييد
  

زنداني وابسته به 
  ۸۰/۷  ۶۶/۶۶  مواد

  عيضداجتما
  

زنداني وابسته به 
  ۰۴/۱۴  ۵۲/۹۴  مواد

زنداني غيروابسته 
زنداني غيروابسته   ۴۷/۱۰  ۴۰/۵۷  به مواد

  ۸۹/۱۴  ۶۹/۹۵  به مواد

  ۲۴/۱۸  ۹۴/۶۷  بهنجار  ۷۴/۱۴  ۵۵  بهنجار

  اجتنابي

زنداني وابسته به 
  ۰۵/۱۵  ۶۶/۷۹  مواد

  آزارگري

زنداني وابسته به 
  ۳۸/۱۴  ۳۳/۸۹  مواد

 زنداني غيروابسته
زنداني غيروابسته   ۱۶/۱۷  ۵۵/۷۵  به مواد

  ۳۷/۱۳  ۹۲  به مواد

  ۶۱/۱۹  ۷۴/۷۵  بهنجار  ۱۹/۲۷  ۶۷  بهنجار

  وابسته

زنداني وابسته به 
  ۹۵/۹  ۵۸/۷۸  مواد

  اجباري

زنداني وابسته به 
  ۵۷/۱۷  ۴۱/۷۵  مواد

زنداني غيروابسته 
زنداني غيروابسته   ۷۳/۱۲  ۵۹/۷۸  به مواد

  ۶۸/۱۵  ۳۸/۸۱  به مواد

  ۶۴/۱۴  ۰۴/۷۵  بهنجار  ۴۷/۲۲  ۰۲/۶۶  هنجارب

  نمايشي
زنداني وابسته به 

-پرخاشگر  ۵۳/۹  ۲۱/۷۱  مواد
  منفعل

زنداني وابسته به 
  ۲۴/۱۵  ۶۰/۸۶  مواد

  ۶۲/۱۷  ۳۶/۸۵زنداني غيروابسته   ۰۸/۱۳  ۵۱/۸۰زنداني غيروابسته 
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  به مواد  به مواد
  ۱۰/۲۲  ۸۴/۶۸  بهنجار  ۷۲/۱۷  ۳۲/۶۷  بهنجار

خود 
  شيفته

زنداني وابسته به 
  ۶۷/۱۲  ۲۳/۸۹  مواد

خود 
  آزارگري

زنداني وابسته به 
  ۲۵/۱۰  ۷۸/۷۶  مواد

زنداني غيروابسته 
زنداني غيروابسته   ۸۲/۱۷  ۹۵/۹۲  به مواد

  ۹۱/۱۳  ۰۴/۸۱  به مواد

  ۹۴/۱۶  ۲۰/۷۰  بهنجار  ۱۲/۲۳  ۹۰/۷۲  بهنجار

هاي شخصيتي ياسنتايج حاصل از آزمون المبداي ويلکز را براي مق ۲جدول شماره 
  . باشددار سه گروه ميدست آمده بيانگر تفاوت معنيه ب F. دهدنشان مي  ميلون

  

  در تحليل واريانس چندمتغيره المبداي ويلكزمقدار آزمون ) ۲( یشماره جدول

  آزمون
آمارة مقدار 

 آزمون
F  

آزادي اثر  درجه
  مورد بررسي

درجه 
  آزادي خطا

  سطح 
 داريمعني

المبداي  
 /۲۹۷  زويلك

۵۰/
۱۱ 

۲۰ ۲۷۶ ۰۰۰/ 

  

چنانکه مشاهده . ارائه شده است ۳نتايج حاصل از تحليل واريانس در جدول شماره 
اسکيزوييد، اجتنابي، وابسته، نمايشي، خود (در ميان تمام متغيرها  Fگردد ميزان مي

به غير از متغير ) شيفته، ضداجتماعي، آزارگري، پرخاشگر ـ منفعل، خودآزارگري
  .باشددار ميي معنياجبار
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  هاي شخصيتي مجرمين و گروه بهنجارنتايج تحليل واريانس براي مقياس) ۳(جدول شماره 

مجموع   مقياس  منبع
  مجذورات

درجه 
  آزادي

ميانگين 
 F  مجذورات

  سطح
-معني 

 داري

  گروه

  ۰۰۰/۰ ۸۶/۱۴ ۳۵۲/۱۹۱۸  ۲ ۷۰۳/۳۸۳۶  اسکيزوييد
  ۰۰۸/۰ ۹۵/۴ ۷۸۲/۲۰۸۰  ۲ /۴۱۶۱.۵۶۴  اجتنابي
  ۰۰۰/۰ ۳۲/۱۰ ۴۱۵/۲۶۳۳  ۲ /۵۲۶۶.۸۳۰  وابسته
 ۰۰۰/۰ ۷۹/۱۱ ۴۶۰/۲۲۶۹  ۲ /۴۵۳۸.۹۲۱  نمايشي

 ۰۰۰/۰ ۸۳/۱۶ ۶۹۹/۵۶۶۹  ۲ /۱۱۳۳۹.۳۹۸  خود شيفته
 ۰۰۰/۰ ۱۲/۴۹ ۳۷۰/۱۲۳۱۱  ۲ /۲۴۶۲۲.۷۳۹  ضداجتماعي
 ۰۰۰/۰ ۷۴/۱۴ ۰۲۰/۳۷۸۹  ۲ /۷۵۷۸.۰۴۰  آزارگري
 ۰۹۰/۰ ۴۴/۲ ۷۲۷/۶۲۷  ۲ /۱۲۵۵.۴۵۴  اجباري

 ۰۰۰/۰ ۳۵/۱۴ ۹۸۸/۴۹۲۶  ۲ /۹۸۵۳.۹۷۵  پرخاشگر ـ منفعل
 ۰۰۱/۰ ۵۹/۷ ۱۹۷/۱۴۷۹  ۲ ۳۹۴/۲۹۵۸  خودآزارگري

  خطا

     ۰۲/۱۲۹  ۱۴۷ ۱۷۰/۱۸۹۶۷  اسکيزوييد
     ۸۲/۴۱۹ ۱۴۷ ۲۷۶/۶۱۷۱۴  اجتنابي
     ۰۵/۲۵۵ ۱۴۷ ۱۷۰/۳۷۴۹۳  وابسته
     ۴۷/۱۹۲ ۱۴۷ ۷۵/۲۸۲۹۳  نمايشي

     ۶۹/۳۳۶ ۱۴۷ ۲۹/۴۹۴۹۳  خود شيفته
     ۶۲/۲۵۰ ۱۴۷ ۹۳/۳۶۸۴۱  ضد اجتماعي
     ۹۱/۲۵۶ ۱۴۷ ۹۵/۳۷۷۶۶  آزارگري
     ۸۸/۲۵۶  ۱۴۷ ۹۰/۳۷۷۶۱  اجباري

     ۲۸/۳۴۳ ۱۴۷ ۲۶/۵۰۴۶۲  پرخاشگر ـ منفعل
     ۷۵/۱۹۴ ۱۴۷ ۵۴/۲۸۶۲۸  خودآزارگري

  کل

      ۱۵۰ ۵۵۸۳۷۳  اسکيزوييد
      ۱۵۰ ۸۸۹۹۴۲  اجتنابي
      ۱۵۰ ۸۷۳۰۶۴  وابسته
      ۱۵۰ ۸۳۱۱۶۱  نمايشي

      ۱۵۰ ۱۱۴۴۷۵۳  خود شيفته
      ۱۵۰ ۱۱۷۲۰۶۹  ضد اجتماعي
       ۱۵۰ ۱۱۴۶۳۳۳  آزارگري
       ۱۵۰ ۹۳۳۹۲۰  اجباري

       ۱۵۰ ۱۰۲۷۰۴۸  پرخاشگر ـ منفعل
       ۱۵۰ ۸۹۷۵۳۱  خودآزارگري
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ها يق تفاوتها براي مشخص كردن دقها در اغلب مقياسداري تفاوتبا توجه به معني
نمايش  ۴نتايج حاصل در جدول . روه آزمون تعقيبي توكي محاسبه شدـدر بين سه گ

  . داده شده است
  نتايج آزمون تعقيبي توکي براي سه گروه) ۴( یشماره جدول

تفاوت   هاگروه  متغير وابسته
  هاميانگين

خطاي 
  انحراف معيار

  سطح 
  داريمعني

  اسکيزوئيد
زنداني غيروابسته به 

  وادم
  ۰۰۰/۰  ۲۷/۲  -۲۵/۹  زنداني وابسته به مواد

  ۵۴/۰  ۲۸/۲  ۴۰/۲  بهنجار
  ۰۰۰/۰  ۲۶/۲  ۶۶/۱۱  بهنجار  زنداني وابسته به مواد

  اجتنابي
زنداني غيروابسته به 

  مواد
  ۵۷/۰  ۰۹/۴  -۱۱/۴  زنداني وابسته به مواد

  ۱۰/۰  ۱۱/۴  ۴۹/۸  بهنجار
  ۰۰۷/۰  ۰۷/۴  ۶۰/۱۲  بهنجار  زنداني وابسته به مواد

  وابسته
زنداني غيروابسته به 

  مواد
  ۰۰/۱  ۱۹/۳  ۰۰۳/۰  زنداني وابسته به مواد

  ۰۰/۰  ۲۱/۳  ۵۷/۱۲  بهنجار
  ۰۰/۰  ۱۷/۳  ۵۶/۱۲  بهنجار  زنداني وابسته به مواد

  نمايشي
زنداني غيروابسته به 

  مواد
  ۰۰۳/۰  ۷۷/۲  ۲۹/۹  زنداني وابسته به مواد

  ۰۰/۰  ۷۸/۲  ۱۹/۱۳  بهنجار
  ۳۳/۰  ۷۶/۲  ۸۹/۳  بهنجار  ابسته به موادزنداني و

  خودشيفته
زنداني غيروابسته به 

  مواد
  ۵۶/۰  ۶۷/۳  ۷۲/۳  زنداني وابسته به مواد

  ۰۰/۰  ۶۸/۳  ۰۵/۲۰  بهنجار
  ۰۰/۰  ۶۵/۳  ۳۳/۱۶  بهنجار  زنداني وابسته به مواد

  ضداجتماعي
زنداني غيروابسته به 

  مواد
  ۹۲/۰  ۱۶/۳  ۱۶/۱  زنداني وابسته به مواد

  ۰۰/۰  ۱۸/۳  ۷۵/۲۷  بهنجار
  ۰۰/۰  ۱۵/۳  ۵۸/۲۶  بهنجار  زنداني وابسته به مواد

  آزارگري
زنداني غيروابسته به 

  مواد
  ۶۸/۰  ۲۰/۳  ۶۶/۲  زنداني وابسته به مواد

  ۰۰/۰  ۲۲/۳  ۲۶/۱۶  بهنجار
  ۰۰/۰  ۱۸/۳  ۵۹/۱۳  بهنجار  زنداني وابسته به مواد

  منفعل
زنداني غير وابسته به 

  مواد
  ۹۴/۰  ۷۰/۳  -۲۴/۱  ابسته به موادزنداني و

  ۰۰/۰  ۷۲/۳  ۵۲/۱۶  بهنجار
  ۰۰/۰  ۶۸/۳  ۷۶/۱۷  بهنجار  زنداني وابسته به مواد

  خودآزارگر
زنداني غيروابسته به 

  مواد
  ۲۸/۰  ۷۹/۲  ۲۵/۴  زنداني وابسته به مواد

  ۰۰/۰  ۸۰/۲  ۸۴/۱۰  بهنجار
  ۰۵/۰  ۷۷/۲  ۵۸/۶  بهنجار  زنداني وابسته به مواد
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دهد که در مقياس اسکيزوئيد تفاوت بين گروه زنداني زمون تعقيبي نشان مينتايج آ
اين . باشددار ميوابسته به مواد و بهنجار و همچنين با زنداني غيروابسته به مواد معني

  . باشددار نميهاي بهنجار معنيتفاوت در بين زندانيان غيروابسته به مواد و آزمودني

دار واد و بهنجار معنيـروه زنداني وابسته به مـت بين گتنابي تفاوـقياس اجـدر م
  .باشددار نمياين تفاوت در دو مورد معني. باشدمي

هاي بهنجار در مقياس نمايشي تفاوت بين گروه زنداني غيروابسته به مواد با آزمودني
ن اين تفاوت در بين زندانيا. باشددار ميو همچنين با زنداني وابسته به مواد معني

  .باشددار نميهاي بهنجار معنيوابسته به مواد و آزمودني

هاي خودشيفته، ضداجتماعي، آزارگري، وابسته، منفعل و خودآزارگر در مقياس
دار تفاوت بين دوگروه زنداني وابسته به مواد و غيروابسته به مواد با گروه بهنجار معني

  .يستدار ناما تفاوت بين دوگروه زنداني معني. باشدمي

 گيريبحث و نتيجه

هاي مورد نتايج حاصل از پژوهش وجود تفاوت بين زندانيان وابسته به مواد با ساير گروه
رسد اين مقياس خط مميز بين به نظر مي. دهدمطالعه در مقياس اسکيزوئيد نشان مي

زندانيان وابسته به مواد و غيروابسته به مواد، همچنين در قياس با اشخاص بهنجار 
  . باشدهمسو مي) ٢٠٠٠(، کارلوس )١٣٨٣(هاي ايراني، اين يافته با يافته. شدبا

گيري، عدم دخالت در امور روزمره و اهميت ندادن به شخصيت اسکيزوئيد با کناره
گريز، درونگرا و غيراجتماعي چنين کسي ممکن است آرام، مردم. ديگران مشخص است

  )١٩٩٥كاپالن و سادوك، . (باشد

ايج تحقيق تفاوت بين زندانيان وابسته به مواد و اشخاص بهنجار در همچنين نت
  .باشدهمسو مي) ١٣٨٣(هاي ايراني که با يافته. دهدمقياس اجتناب را نشان مي
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نهايت حساس هستند افراد مبتال به اختالل شخصيت اجتنابي نسبت به ترک شدن بي
با وجود اين چنين . ورندو به همين دليل ممکن است به زندگي بدون روابط روي آ

افرادي نه خجالتي هستند و نه غيراجتماعي و عالقه شديد براي داشتن همنشين نشان 
رد هرگونه . دهند اما به تضمين قوي براي پذيرفته شدن بدون انتقاد نيازمندندمي

. دهددرخواست از جانب ديگران سبب رنجش بيمار شده و او را به انزوا سوق مي
  )١٩٩٥دوك، كاپالن و سا(

هاي اسکيزوئيد و اجتنابي آيد اين است که شخصيتآنچه از توضيحات باال برمي
آيزنک معتقد است افراد مجرم و . کنندبيشتر به شکل درونگرايانه تا برونگرايانه رفتار مي

چنين به نظر ). ۱۳۷۵آيزنك،(ضداجتماع بايد در مقياس برونگرايي نمره باالتري بياورند 
. الگوي شخصيتي افراد وابسته به مواد زنداني با ساير زندانيان متفاوت باشدآيد که مي

  .شودچرا که برونگرايي يک عامل شخصيتي دخيل در جرم محسوب مي

دهد که زندانيان غيروابسته به مواد بيشتر از دو گروه ديگر به اختالل نتايج نشان مي
  . باشدیدار مشخصيت نمايشی گرفتار بوده و اين تفاوت معنی

اختالل شخصيت نمايشي با رفتار پر زرق و برق و نمايشي و برونگرا در اشخاص 
در کنار ظاهر پر زرق و برق اين افراد غالباً ناتواني . مشخص است پذيرهيجاني و تحريک

اين بيماران طالب هيجان هستند . هاي عميق و ديرپا وجود داردبراي برقراري وابستگي
با مسائل قانوني درگير ساخته، به سوء مصرف داروها دست بزنند، و ممکن است خود را 

با اين تفاسير باال بودن ) ۱۹۹۵كاپالن و سادوك، . (مباالتي جنسي نشان دهنديا بي
  .رسدمقياس شخصيتي نمايشي در زندانيان منطقي به نظر مي

مواد را با همچنين نتايج وجود تفاوت بين زندانيان وابسته به مواد و غيروابسته به 
؛ ٢٠٠٢ هاي وارن و همکاران،همسو با يافته(هاي خودشيفته اشخاص سالم در مقياس

همسو با (، ضداجتماعي )١٣٨٤و اسمعلی، ١٩٩٨اسكودل،  و كويد به نقل از آندري 
 و كويد به نقل از آندري ؛ ٢٠٠٢ ؛ وارن و همکاران،١٩٩٣هاي هودينگ و کوت،يافته
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؛ ١٩٩٣ هاي هودينگ و کوت،همسو با يافته(، وابسته )١٣٨٤؛ اسمعلي، ١٩٩٨اسكودل، 
، )١٣٨٤ و اسمعلي، ١٣٨٢هاي عبدالهادي، همسو با يافت(، آزارگري )١٣٨٤ و اسمعلي،

و اسكودل،  كويد به نقل از آندري ؛  ٢٠٠٢همسو با يافته هاي وارن و همکاران،(منفعل 
اي عبدالهادي،  و اسمعلي، ههمسو با يافته(و خودآزارگري ) ١٣٨٤و اسمعلي،  ١٩٩٨
  .رامورد تاييد قرار داد) ١٣٨٤

که مشتمل بر اختالل » ب«هاي اختالالت شخصيت گروه با توجه به ويژگي
شخصيت نمايشي، خودشيفته، ضداجتماعي و مرزي است، افراد مبتال به اين اختالالت 

   .رسند ثبات به نظر مي غالباًُ هيجاني، بازيگر و بي
وار نسبت به اهميت تالل شخصيت خودشيفته احساس بيگانهافراد داراي اخ

پروايي را دارند پذيري و بيبيني، فقدان همدردي و همدلي، تحريکخويشتن، خودبزرگ
خويي نسبت  ويژگي افراد داراي اين الگو يك نگرش درنده). ۱۹۹۵كاپالن و سادوك، (

ستوده و (گران است تفاوتي نسبت به حقوق دي احساسي مزمن و بي به ديگران، بي
در واقع اين خصوصيات، اين افراد را مستعد انجام دادن رفتارهاي ) ۱۳۸۱همكاران، 

کند و در اکثر تحقيقات مشخص شده که خودشيفتگي بهترين تهاجمي و جنايي مي
  ).۲۰۰۲وارن و همکاران،(کننده جرم است بينيپيش

هايي مانند دروغگويي، فرار افراد داراي اختالل شخصيت ضد اجتماعي داراي ويژگي
از مدرسه و منزل، دزدي، نزاع و استفاده از سوء مصرف مواد و رفتارهاي غيرقانوني 

يکي از خصوصيات اصلي اين افراد فقدان پشيماني ). ۱۹۹۵كاپالن و سادوك، (هستند 
رسد که اين افراد فاقد وجدان دهند، يعني به نظر ميبراي اعمالي است که انجام مي

احتمال رفتار جنايي ) پذيريوجدان و نيز تحريکپروايي، عدمبي(ها اين ويژگي. ندباش
  ).۲۰۰۲وارن و همکاران، (دهد را افزايش مي
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طور مشخص براي احتياجات خود به ديگران متكي هستند، فاقد اعتماد ه افراد وابسته ب
اراحتي شديد به نفس هستند و در تنهايي اگر از زماني كوتاه تجاوز كند احساس ن

  ).۱۳۷۸كاپالن و سادوك، (كنند  مي

هاي وابسته از قبول مسووليت خودداري کرده و در صورت ناگزير شدن شخصيت
  ).۱۳۷۸كاپالن و سادوك، (شوند براي آن دچار اضطراب مي

كنند ديگران را از نظر رواني آزار داده يا تحقير  افراد داراي الگوي آزارگري سعي مي
اقع يك رفتار انحرافي است كه فرد با آزار و شكنجه دادن طرف خود، به نمايند و در و

اين اختالل داراي اين الگو با ). ۱۳۸۱ستوده و همكاران، (شود  كسب لذت نايل مي
كاپالن و (كند  شقي و عدم كارآيي پنهاني تظاهر مي تراشي، مسامحه، كله اشكال

اپلوسي و از خودگذشتگي با ديگران افراد آزارطلب يا خودآزارگر با چ). ۱۳۷۹سادوك، 
  ).۱۳۸۳ايراني، (كنند  ارتباط برقرار مي

با توجه به اين که بيشتر به صورت ذکر شهود و پيشينه به بحث پرداخته شد، 
کنند که الگوهاي هاي روانکاوي فرض مينظريه. هاي نظري نيز مفيد خواهد بودتبيين
کنند و پنج سال اول زندگي نقش مهمي مي العمري از رفتار از ابتداي تولد رشدمادام

هاي بسيار در رشد غرايز وجود دارد در اين سال ها، امکان وقوع شکست. در آن دارد
به اين ترتيب، محتمل اين است که در درجه اول اختالالت شخصيتي ). ۱۹۸۵ دئير،(

شد آنان باشد اي در رزندانيان وابسته و در درجه دوم زندانيان غيروابسته حاکي از وقفه
هاي فلذا، بخش. ها و اميال آنان در خردسالي ارتباط داردکه با تعارض بين ترس

تر شده و در زندانيان ماند و تحت فشار يا ساير شرايط، فعالها باقي ميکودکانه در آن
وابسته منجر به انجام جرم به همراه مصرف مواد شده و در زندانيان غيروابسته فقط 

هاي براساس ديدگاه تحليل عاملي، به وجود آمدن نشانه. گرددام جرم ميمنجر به انج
روان آزردگي در يک فرد، هم به دليل نظام زيستي وي و هم به علت تجربياتي است که 

. آور تبديل شودهاي ترسهاي هيجاني قوي به محرکشود يادگيري واکنشموجب مي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 
  ...سته به موادی اختالالت شخصيتي در زندانيان وابمقايسه   |
    و ديگران دکتر منصور بيرامی   |

  

 

 
 

60

آزرده خويي و نمرات مرات بااليي در روانبنابر اين اکثريت عمده بيماران روان آزرده ن
متقابالً، مجرمين و اشخاص ضداجتماعي، ). ۱۹۹۱(کنند پاييني در برونگرايي کسب مي

اين افراد در . آورندپريشي خويي به دست ميخويي و روانآزردهنمرات بااليي در روان
) منبع قبلي(هند ديادگيري هنجارهاي اجتماعي نيز استعداد چنداني از خود نشان نمي

هاي اين پژوهش را تبيين مه يافتهـدالل نتايج حاصل از هـطبيعي است که اين است
به عبارتي، تفاوت اختالالت شخصيتي زندانيان وابسته به مواد با غيروابسته به . نمايدمي

توان در ساختار زيستي و تجارب هاي بهنجار ميمواد و تفاوت هردو گروه را با آزمودني
هاي پديدارشناختي همساني رفتاري را به چگونگي نقطه ديدگاه. ا جستجو کردآنه

فردي . دهندشان نسبت مينظرات افراد در مورد خودشان، افراد ديگر، و وقايع زندگي
هاي حسي و هيجاني شناختي ناسازگار است، مانع ورود بعضي از تجربهکه از لحاظ روان

اهمسان با ساختار خويش، تهديدکننده به حساب هاي نتجربه. شودخود به آگاهي مي
نتيجه اين وضع حفظ و نگهداري دفاعي و غيرقابل . شوندآيند و انکار يا تحريف ميمي

هايي است که تماميت خويشتن را به خطر انداخته انعطاف خويشتن در مقابل تجربه
بر اين اساس، ). ۱۹۹۵ ،گلدبرگ(سازد است و نياز به توجه مثبت را با ناکامي روبرو مي

هاي ناهمسان با ساختار خويش و تهديدکننده در زندانيان وابسته به مواد بيشتر تجربه
هاي بهنجار است که از دو گروه مورد مطالعه، و در زندانيان غيروابسته بيشتر از آزمودني

يري به سازد و بستر را براي ابتالپذرو ميهنياز به توجه مثبت در آنان را با ناکامي روب
  . سازداختالالت متعدد شخصيتي هموار مي

بر اين اساس افراد در . باشندهاي پژوهش از ديدگاه رفتاري نيز قابل تبيين مييافته
. کنندها رفتار مييابند در پاسخ به نشانهاي که خودشان را در آن ميموقعيت ويژه

هند که احتماال اين رفتارها دکنند و نشان ميها رفتار قابل انتظار را مشخص مينشانه
به ). ۱۹۸۶ اسکينر،(تاييد را به همراه داشته و يا در يک موقعيت ويژه سازگار هستند 

آيند، اين ترتيب اختالالت شخصيتي بر طبق اصول شناخته شده يادگيري به وجود مي
به مواد  بر اين اساس، زندانيان وابسته). منبع قبلي(يابند کنند و تغيير ميدوام پيدا مي
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اند که اختالالت شخصيتي هدف را بيشتر از دو گروه ديگر اغلب در موقعيتي قرار گرفته
فراخواني کرده است؛ به عنوان مثال در اين گروه نسبت به دو گروه ديگر، اختالالت 
شخصيت اسکيزوئيدي، اجتنابي، نمايشي، خودشيفته، ضداجتماعي، وابسته، آزارگري، 

به عبارتي، . بيشتر ايجاد، تقويت و دوام پيدا کرده است منفعل و خود آزارگري
ها نقش کليدي گيري و دوام آنپيشامدها و پيامدهاي اختالالت شخصيتي در شکل

توان نتيجه گرفت كه مجرمين و افراد وابسته به مواد بندي كلي ميدر يك جمع .دارند
 بوده، الگوهاي نابهنجار واز ميزان کمتري از ابعاد شخصيتي مثبت و بهنجار برخوردار 

يقات بسيار ـتحق. دهندیـديدتري از اختالالت شخصيت را نشان مـنشانگان باليني ش
ها هاي زندانيان وابسته به مواد با ساير گروهمعدودي وجود دارند که به بررسي تفاوت

 هاي ديگري در نمونه هاي ديگر و استفاده از شود بررسي پيشنهاد مي. پرداخته باشند
در اين تحقيق به دليل محدويت افراد جامعه امکان . گروه نمونه زنان مجرم انجام شود

شود در تحقيقات ديگر اين توصيه مي. هاي مختلف جرم ميسر نگرديدجداسازي گروه
  .مساله مورد توجه قرار گيرد

  

  

  ۱۱/۱۲/۸۷  :   ي اوليه مقاله تاريخ دريافت نسخه
  ۶/۴/۸۸  : الهي نهايي مقتاريخ دريافت نسخه
  ۲۲/۵/۸۸  :تاريخ پذيرش مقاله
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