
 سنجیوانر پژوهشی -علمیفصلنامه  14/4/99تاريخ دريافت مقاله: 

 1399 پايیز، 34، شمارة نهمدورة  20/7/99تاريخ پذيرش مقاله: 

  113 -132 صفحات:

                                                                               

 

ت عوارض و فهرس (NEO PI-R)نئو  شناختی، پرسشنامۀ شخصیتیهای جمعیتویژگی

SCL-90-R زابینی تمایل به مصرف مواد توهمدر پیش 

Demographic characteristics, NEO PI-R personality questionnaire 

and SCL 90 R complication list in predicting the tendency to use 

hallucinogenic substances
  

 4، خدیجه ابوالمعالی3، حمزه گنجی2بت، مهرداد ثا1مهدی گنجی*

 

                                                           

 شناسی عمومی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن، ايران.دانشجوی دکتری روان نويسنده مسئول: .1

 دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن، ايران.استاديار گروه روان شناسی، واحد رودهن،  .2

 استاد گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن، ايران. .3

 دانشیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن، ايران. .4

 چکیده

هدف تحقیق مشخص شدن این موضوع بود که  

شهااتف   هها  معیی آیا با اسهفااد  ا  ییگی 

پرسشههاامش شختههیف  و ههو ی عورسهه   ههوا   

SCL-90-R ها    ک  برا  تشهخیص سهعوفو

توان تعایل اعهراد به  اسهفااد  ا   یاو  اس   م 

ا  کرد. این پگیهش یه  بی ا  ا پیشماد  توهم

عرضیش کل  ی س  عرضیش مزئ  داشه . عرضهیش 

هههها  کلههه  ایهههن بهههود کههه  بهههین ییگی 

شااتف   پها   امهل شختهیف  و هو ی معیی 

 SCL-90-Rهههها  تشهههنیل دهاهههد  مقیاس

دا  یمود دا د. د  عراتوان هعبسفگ  مثب  میاا

ایافروفهه  ی د  دی ووبهه   ا  داینلبههان تواسههف  

Abstract 

The objective was to see if the five-

factor personality test of Neo and the 

SCL-90-R, which are used to 

diagnose psychological symptoms, 

could predict people's desire to use 

hallucinogenic substances. In this 

study, we had a general hypothesis 

and three specific hypotheses. Our 

general hypothesis was that there are 

significant positive correlations 

between the five personality traits 

evaluated by Neo and the 

symptomatic dimensions evaluated 

by SCL-90-R. To test this 

hypothesis, we asked people online 

to answer the two tests and a 
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 مقدمه 

توان یا  ک  امری  دویا عریشگا  بز گ مواد اس . ییا  بیید اس  بفوان کشو   پیدا کرد م 

ک  د  آن مواد ب  نو  عرایان مترف وشود.  ل   یاج مترف مواد این اس  ک  تلق اعراد  ا باال 

اد  ا تاوا ب  این دهاد ی .... اعراد  یمود دا ود ک  موآی ود  د دها  ا تسنین م برود  پایین م م 

کااد  حف  هسفاد مواواو  ک  مواد  ا ب  توصیش اود مترف م دلیل ک  دیسفاوشان توصی  کرد 

ین به  دی پرسشهاام  عهو  ی شد  ب  صو ت آوال

سهاتف  -ی  پرسشاامش معیی  شااتف ِ محقق

پاسههد دهاههد. د  عراتههوان ایس ا  کسههاو  کهه  

 ا مترف کرد  بودود ی حداقل ی  با  مواد توهم

د  عراتوان دی  ا  کساو  ک  اصالً مترف ونرد  

وبودود د وت ب  پهر کهردن پرسشهاام  شهد. بها 

وار د  ههر  100دهادیان ب   سیدنِ تیداد پاسد

مفوقه  وار(  د تواسه   200یری  )د  مجعوع 

ک  ا  شد. تحلیل  یرسیون لجیسفی  وشان داد 

پا   امهل شختهیف  پرسشهاام  و هو  تاوها دی 

ها  مدیههد ی  امههل بهها  بههودن بهه   ی  تجربهه 

 ا مدا اموی  با تعایل ب  اسهفااد  ا  مهواد تهوهم

ر دا  دا ود. س   امهل دیگههعسبفگ  مثب  میاا

شااسه ( یظیا یرای   ) یان  وجو  توی   برین

دا  وشهان ودادوهد. ا  بهین پها  هعبسفگ  میاها

 امل شختیف   تاوا دی  امل  با  بودن ب   ی  

بیاهه  ها  مدیههد ی مههدا اموی   د  پیشتجربهه 

 ا  یایه  وشهان تعایل ب  اسفااد  ا  مهواد تهوهم

ها  مهو د ا  یهاب  بها دادود. د  مهو د سهعوفو 

SCL-90-R تاوهها دی ییگیهه  پرتاشههگر  ی  

عرد  تواوسفاد  ضهوی  د  یهری  حساسی  بین

 .بیا  کاادمترف کاادیان  ا پیش

 ا  با  بودن ب   یای   مواد توهم کلیدي:هايواژه

ها  مدید  مدا اموی   پرتاشهگر    ی  تجرب 

 عرد حساسی  بین

researcher-made demographic 

questionnaire for those who have 

used hallucinogenic substances at 

least once and those who had not 

used them at all. When the number 

of respondents reached 100 (a total 

of 200), we stopped the request. 

Logistic Regression analysis showed 

that of the five personality factors of 

the neo test, only two factors had 

significant correlation with openness 

and agreeableness with the use of 

hallucinogenic substances. The other 

three factors (neuroticism, 

extraversion, and conscientiousness) 

did not show a significant 

correlation. Of the five personality 

traits, only two traits, openness and 

agreeableness could predict the 

inclination of people to use 

hallucinogenic substances. In the 

case of symptoms evaluated by SCL-

90-R, only two features of hostility 

and interpersonal sensitivity could 

predict people’s inclination to use 

hallucinogenic substances. 
Keywords:            validity, 

hallucinogenic substances, openness, 

agreeableness, hostility, 

Interpersonal Sensitivity 
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 یود. برت  مرد  ب  ب  سراغ مواد م  آن هاکااد یا حف  برا  لجبا   با یالدین تود مترف م 

برساد یا حف  ا  تواواد ب  حقیق  کااد ک  م یردود  برت  تیاس م دوباس احساس لذت م 

وس  ترمعش شااس   عوم   اتحقیق  عرا  کااد. باابراین   لل مترف مواد بسیا   یاد اس  ) یان

(. بیض  مواد کُاد کااد  هسفاد  ب  این صو ت 791  صاحش 1386یری  مفرمعان  وشر سایاالن  

ها. آثا  تو اتبا ب کااد  مثل النل  مواد اعیوو   ی ک  عیالی  دسفگا   تب  مرکز   ا کاد م 

کااد  اما مقادیر باال اثر کاد. مقادیر کم تحری النل بر حسب مقدا  ی مدت مترف عر  م 

دهد. مواد اعیوو  اغلب کا برد پزشن  دا ود تسنیا  دا ود. النل سرد دها  مزئ   ا تسنین م 

ا ا  اضطراب ی تاش  ها سا ود. تواواد عرد  ها م تو ات های  ا  د د اس . با ب  آن هاترین ک  موم

ییرود  اما ایر ب  نو  مرتب مترف د  میالجش صرع ی عشا  تون باال ویز مو د اسفااد  قرا  م 

شااس   عوم   اتوس  ترمعش یری  آی ود ) یانشوود  یابسفگ  عیزیولوژی  ی  یاو  ب  یمود م 

 (.297  صاحش 1386مفرمعان  وشر سایاالن  

ود شوود ک  بدین یم ی  ک  د  این مقال  مو د وظر ما هسفاد ب  مواد  انال  م اهای اما توهم

تواواد آثا  دیگر   اها م های  ب  یمود بیای ود. توهمها ی اد اکتواواد احساسمحرک بیریو  م 

 ا با  دی . مواد توهمویز داشف  باشاد  ماواد آ میدی   شاگول   یا  د  برت  موا د  یحش 

شوود. این کااد با ث تغییرات د  د ک دویا  بیریو  ی د یو  م ات  ک  د  عرد ایجاد م تغییر

 عرد شوود. مثالًمواد با ث اتفالس د  د ک  مان ی ایجاد توهعات دیدا    شایدا    ی لعس  م 

 ا معنن شاود ک  یاقیی  ودا ود. حف  مترف کااد  مواد توهمبیاد ی صداهای  م چیزهای  م 

    ی  پوس  تود چیزهای  حس کاد ک  یمود تا م  ودا ود. اس

. این دی ماد  ا  وظر عیزیولوژی  LSDموآوا   ا اوواع مخفل  دا ود  ا  معل  ما  مواد توهم

 ا ظاهراً با ث ایجاد کااد. مواد توهمتیل  ا فیادآی  ویسفاد اما یابسفگ   یاو  ایجاد م 

تواواد ب  تغییرات شختیف  مثب  ماجر شوود شوود ک  م کاادیان م های  د  مترفتجرب 

 ا د  شختی  ی ها  اتیر  الق  ب  مطالیش  لع  تأثیر مواد توهم(. د  ساس2016  1)وینولز

 اعزایش یاعف  اس .  آن هاهعچاین  آثا  د ماو  

ا  این دی  توان ب  ین  ا د  اعراد سالم  ا م ها   یاو  ی  عفا  ِ مترف مواد توهمهعبسف 

بز گ د  مرد   اد  مامی   یا تحقیقات  2ها  مقطی  یش مو د مطالی  قرا  داد: وظرساج 

ها مزایا ی میایب  دا ود. آ مایش  د  شرایط آ مایشگاه ِ بخوب  کافرس شد . هر دی  این  یش

ها  مطالیات مقطی  قاد  ویسفاد  یابط  لّ  وشان بدهاد اما ب   ل  بز گ بودن حجم وعوو 

آن ا فبا  بیریو  توب  دا ود. د  تضاد با  آن هاها د  دویا  یاقی   وفای  آما   ی ساجش آ مودو 

تر  ها  ی  عفا ها  ا با شیو  ا  دقیقدهاد بای ها  وگرش  مطالیات آ مایش  ب  محققان اما   م ها

                                                           

1 Nichols 

2 cross-sectional surveys 
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ها ی مشنالت حجم وعوو  ییر  کااد. اما ب   ل  کوچ  بودنهم قبل ی هم بید ا  مداتل   اودا  

 های  دا ود.قاووو  ی مال  مرتبط با مواد مخد   مطالیات آ مایش  محدیدی 

  ا  لل مخفلا  دا د  ا  معل  مفغیرها  بیولوژی   پسینولوژی   یسؤمترف مواد توهم

 ا کشید  کااد تا مشخص شود ک  آیا عرد ب  سؤمترف مواد توهممحیط  ک  با یندیگر تیامل م 

 ا هعبسفگ  دا ود ها  شختیف  ک  با سؤمترف مواد توهمتواهد شد یا و . با این حاس  ییگی 

ا   ها  شختیف  معنن اس  قبلمعنن اس   وامل  لّ  باشاد یا وباشاد.  الی  بر آن  ییگی 

 ا  ی  دهاد  یا  اها یا د  عل شوود  معنن اس  هعزمان با سؤمترف مواد توهمسؤمترف توهم

 اس  بید ا  سؤمترف ب  یمود بیایاد.  معنن

 ا با کاهش اود ک  مترف مواد توهممطالیات مقطی  بز گ د  مرد   اد  مامی  وشان داد 

موا د اعنا  اوفحا   ی مشنالت  یاو  د  مرد   اد  مامی  )معیی ِ غیربالیا ( مرتبط اس  

( هعچاین  2014  6  ی کراپس 5عاوفین  4  ماوسون3  کال ک2؛ هاد ینز2016ی هعنا ان   1)یالش

 ا  کالسی  مترف دهاد ک  د  بیض  موامع  اعراد  ک  مواد توهمبیض  شواهد وشان م 

ها  ا فعاد ب  کااد معنن اس  د  تس  ا مترف وع کااد د  مقایس  با کساو  ک  مواد توهمم 

(. د  1996  10  ی بریفو9یِ   کاال8کاا  م 7بیا  وعرات باالتر  بیای ود )یرابواس ی توش

 LSD ا کالسی  ی دهاد ک  حف  ی  دی  مواد توهمتحقیقات آ مایش   بیض  شواهد وشان م 

تواود صا  شختیف ِ با  بودن ب   ی  تجرب   ا اعزایش دهد ی د  بیض  موا د این اعزایش تا م 

؛ 2011ی هعنا ان   12لین؛ م 2016ی هعنا ان   11هریس-یابد )کا اتچادین ما  ادام  م 

بیا   ی احساس (. د  این مطالیات مشاهد  شد ک  ا فعاد  توش2015ی هعنا ان   13اشعید

ها  اتیر تیداد  مطالیات کوچ  اود.  الی  بر ایاوا  د  ساسسالم  ی توشبخف  ویز اعزایش یاعف 

شااتف   یان   د  صو ت  ک  د  ی  محیطِ حعایفگر ا  لحاظ14اود ک  سیلوسایبینوشان داد 

                                                           

1 Walsh 

2 Hendricks 

3 Clark 

4 Johnson 

5 Fontaine 

6 Cropsey 

7 Grob 

8 McKenna 

9 Callaway 

1 0  Brito 

1 1  Carhart- Harris 

1 2  MacLean 

1 3  Schmid 

1 4  psilocybin 
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ی  1بایاشوتز)های  مثل اضطراب  اعسردی   ی ا فیاد بناهد تواود ا  شدت سعوفو مترف شود  م 

ی  4  ماوسون2011ی هعنا ان  3  یراب2016ی هعنا ان   2هریس-؛ کا ات2015هعنا ان  

  مواد دهاد ک(. این تحقیقات  د  کاا  هم  وشان م 2006ی هعنا ان  5وو  مو  2014هعنا ان  

ها ب  یمود ها  شختیف   بای ها  ی وگرش ا  کالسی  معنن اس  تغییرات دائع  د  ییگی توهم

د  سراسر  ودی  وسبفا ثاب  اس . با این حاس  بیض   ییدادها  موم  ودی   6بیای ود. شختی 

ط مواد ها  ایجاد شد  توسک  برا  اعراد اهعی  ی میاا  شخت ِ باالی  دا ود  ا  معل  تجرب 

ها  اصل  شختی  تأثیر  بلادمدت ی بادیا  بر ما  بگذا ود تواواد د  بیض  ماب  ا  م توهم

 (. 2016ی هعنا ان   7)لیبیدف

د  آمرینا پرنرعدا  شد  اس  ی  8دلی ا  ب  وا  ماینریدی یاگِ مواد ساین اتیراً پدید 

یاد  اعراد ب  نو  مرتب مقادیر کوچن  محبوبی  آن ب  نو  دائم د  حاس اعزایش اس . د  این عرا

 ا د  مجی  ماشری (  ا مترف ا  توهمیا سیلوسایبین )ماد  LSDدلی  مثل ا  مواد ساین 

بخش بودن( ا  ی    برا  د مانآن های  دی ِ سابفراپوتی  ) یرِ سطح آسف 9کااد. مینردی م 

گوو   وا   ماوب  ایجاد کاد ی د  دا ی اس  با این ییگی  ک  مقدا ش کعفر ا  آن اس  ک  هیچ

ها  ا ب  یاکاش یادا  کاد )یاکاش  ک   ین حاس  مقدا  آن ب  اودا   کاع   یاد اس  ک  بفواود سلوس

دلی  تقریبا ی  دهم ی  دی  میعول  اس . اودا   پذیر اس (. ی  مینریدی ِ ی  دا ی  ساین 

کامل ی هعرا  با توهعات  10س ی  تریپیا سیلوسایبین ک  ب  دوبا LSDکاادیان تااا  مترف

دیدا   هسفاد معنن اس  بین ی  صد تا ی  صد ی پاجا  مینرییر ِ این ماد   ا بخو ود  اما 

شود. هر مینرییر  ی  میلیوویو  یر   یا ی  هزا  ِ با د  مینرییر  اوجا  م  LSDمینریدی یاگ 

اود ک  یر . بیض  تحقیقات وشان داد یر  اس . د  مینرییر  برابر اس  با ی  صد ِ میل میل 

 11دلی  برا  سالم   یاو   مختوصاً اعسردی  ی اضطراب پایان  ودی ماینریدی یاگِ مواد ساین 

 .(2019ی هعنا ان   12عواید  امیدبخش دا د )اود سون

                                                           

1 Bogenschutz 

2 Carhart- Harris 

3 Grob 

4 Johnson 

5 Moreno 

6 personality 

7 Lebedev 

8 microdosing psychedelics 

9 microdose 

1 0   trip 

1 1   end-of-life anxiety 

1 2  Anderson 
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 روش 

  یش پگیهش حاضر ا  ووع هعبسفگ  اس . مامیش آما   این پگیهش  ا کلیش اعراد ساکن ایران

وظر یرعفن مالک ی ید مترف حداقل  با د  1ییر ِ داینلب دادود ک  ب   یش وعوو تشنیل م 

 ا د  نوس  عر یا داشفن ا فیاد ب  این مواد اوفخاب شدود )با توم  ب  با  مترف مواد توهمی 

بود   2یزیاش ِ وامحدید-توان یا   یش وظرساج  ا  ووع تودها  م آوالین بودنِ پرسشاام 

شااتف ( ب  حداقل ها  معیی ها  شختیف  ی ییگی پا امفر )ییگی  2س (. با توم  ب  یمود ا

برآی د  معیی  وعووش آما   این مامی  -آ مودو  برا  بیش 40آ مودو  ویا  بود. با لحاظ کردن 60

وان وار تییین شد ک  ا  نریق ا ال  آمادی  داینلباو  ب  شرک  د  تحقیق ا  نریق ی  عرات 100

ها ب  حد د  شبن  ها  امفعا   )تلگرا  ی ایاسفایرا ( اوفخاب شدود. بید ا   سیدن تیداد آ مودو 

ها پاسد  ا مترف ونرد  بودود د وت شد ب  پرسشاام وتاب  این با  ا  اعراد  ک  هریز مواد توهم

 رس تا ج شد.   پرسشاام  ا  دسف100دهاد. بید ا   سیدن تیداد اعراد یری  دی  ب  حد وتاب 

 پژوهش ابزار

شد: سن  ماسی   ر  ا شامل م ک  موا د  ی :ساخته-پرسشنامۀ جمعیت شناختی محقق

ی  واد  سطح تحتیالت  یضیی  تأهل  تیداد اعراد تاوواد   یضیی  اشفغاس  یضیی  مال  تاو

  ا ی مترف سایر مواد مخد . س واالت مرتبط با سابقش مترف مواد توهم

پرسشاامش : الی(سئو 60)فرم کوتاه  (NEO-FFT)ج عامل شخصیتی نئو پرسشنامه پن

NEO-PI-R ها  شختی  اس  ک  بر اساس تحلیل  وامل نراح  شد  اس  ی ا  ین  ا  آ مون

  ساس دکر  ی کاسفا مدیدترین ابزا ها د   میاش شختی  اس . ایلین وسخش این پرسشاام   ا م 

اام  میرع  کردود. عر  تجدید وظر شد  این پرسش NEOتح   اوان پرسشاامش شختیف   1985

( ا ائ  NEO-PI-R ا هعان مؤلاان تح   اوان عر  تجدید وظر شد  پرسشاامش شختیف  و و )

 دادود. 

ییرود: آیفم دا د ک  پا  صا  اصل   یر  ا د  وظر م  NEO-PI-R 240عر  بلاد پرسشاامش 

یا تعایل ب  برقرا    یابط امفعا    با  بودن ب   ی  یرای  وو یتیسم یا  یان  وجو  توی   برین

شااس . هعچاین  پذیر   مدا اموی  یا سا یا    ی بایمداو  یا یظیا ها  مدید یا اویطافتجرب 

س وال  برا  ا  یاب   60دا د ک  ی  پرسشاامش  FFT-NEO3این پرسشاام  عر  دیگر  ب  وا  

آیفم  12یب  برا  ا  یاب  هر  امل یا هر ییگی  شختی  پا   امل موم شختی  اس . ب  این ترت

س وال  برا   60آیفم ی د  عر   48س وال ( برا  هر  امل  240یمود دا د. باابراین  د  عر  بلاد )

                                                           

1 volunteer sampling 

2 unrestricted self-selected surveys 

3 NEO-Five Factor Inventory; NEO-FFT 
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اود. عر  بلاد د  ب   ی  شد  2010آیفم اتفتاص داد  شد  اس . هر دی وسخ  د  ساس  12هر آیفم 

ایران اسفاودا د شد  اس . د  ایران  عر  بلاد  ا دکفر موریا    کشو ها  مخفل  موان ا  معل 

(. برا  تییین پایای  ی  یای  1380اود )دکفر نبانبای   ی شاد یان دکفر یریس  اسفاودا د کرد 

اود. عر  کوتا   وفای  حاصل ا  امرا  آن  ا با وفای  حاصل ا  امرا  عر  بلاد مدت مقایس  کرد 

ترد  مقیاس عر  کوتا  با عر  بلاد  5ود ک  هعبسفگ  کر  ی کاسفا وشان داد وفای  مطالیات م 

 تواواد ب  ما  یندیگر ب  کا   یود. بود  اس . ییا  دی عر  موا   هسفاد ی م  92/0 تا 77/0 بین

 68/0 شودآیفم تشنیل م  60ضریب آلاا  کریوباخ پرسشاامش پا   امل شختیف  و و ک  ا  

یرای   با  بودن ب   ی  ها   یان  وجو  توی   برینبرا  هر ی  ا  ترد  مقیاس اس . این ضریب

بود  اس .  66/0  65/0  72/0  68/0  68/0 ها  مدید  مدا اموی   ی با یمداو  ب  ترتیبتجرب 

ها ا  هعساو  د یو  برتو دا  هسفاد ی پرسشاام  دا ا  پایای  یا توان یا  ک  آیفمباابراین  م 

(  0ا  اس : کامالً مخالام )د م  5یذا   این پرسشاام  ب  صو ت لینرت اس . وعر  1تثبا

 (. 4) (  ی کاماًل مواعقم3(  مواعقم )2(  وظر  ودا   )1مخالام )

-SCLچ  لیس  یا پرسشاام  :  SCL-90-Rهای اختالالت روانی چک لیست سمپتوم

90-R   سؤاس  90یان پزشن  اس . پرسشاام  شامل ین  ا  پر اسفااد  ترین ابزا ها  تشخیص

توان اعراد سالم  ا ا  اعراد بیعا  ها   یاو  اس  ک  با اسفااد  ا  آن م برا  ا  شیاب  سعوفو 

میرع  شد ی بر اساس  1973تشخیص داد. این پرسشاام  توسط د ایوویش ی هعنا اوش د  ساس 

د وظر قرا  یرع  ی عر  ووای  آن د  ساس ها   یان ساج   مو د تجدیتجربیات بالیا  ی تحلیل

ها  ا ائ  شد  توی  شد. د  ایران مطالیات  یاد  برا  هاجا یاب  آن اوجا  شد  اس . پاسد 1979

بسیا  ”تا “  اصالً ”د م  ا  ا  میزان وا احف  ک  ا   5ب  هر ی  ا  موا د پرسشاام  د  ی  مقیاس 

بُید مخفل  مشنالت مسعاو   یسواس ی  9شاام  آیفم این پرس 90شود. اس  مشخص م “  یاد

عرد   اعسردی   اضطراب  پرتاشگر   ترس مرض   اعنا  پا اووئید   ی امبا   حساسی  میان

یذا   ی تاسیر پرسشاام  بر اساس س  شاتص ضریب کل  ییرد. وعر ساینو   ا د  بر م 

 آید. ها ب  دس  مها  مییا  ضریب وا احف  ی معع سعوفو سعوفو 

دقیق  یا  30دقیق  اس  یل  اعراد مد  آن  ا د   15الى  12 مان ال   برا  پاسخگوی  حدید 

د کااد. این پرسشاام  حاالت عرد  ا د  ها   ی  یذشف  تا  مان حاس مو بیشفر تنعیل م 

  بیان پریش(  مبفالدهد. باابراین  این پرسشاام  د  مو د بیعا ان ساینوتی  ) یانساجش قرا  م 

 کاد.تواو  ذها   کا برد پیدا وع ضاییات  ضو  مغز  ی اعراد مبفال ب  کم

                                                           

1 reliability 
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زان اص میتس  شاتص کل  وا احف  د  این پرسشاام  ویز یمود دا د ک  هر کدا  با ی  وعر  

ها  با تاد ا : ضریب دهد. این شاتصشدت مشنل  یاو  عرد  ا ا  وظر آسیب شااس  وشان م 

 ها  مثب . ها  ی شاتص ضریب وا احف  سعوفو معع سعوفو  ها کل  سعوفو 

 SCL-90-Rپایایی و روایی پرسشنامه 

( 2اام   ی )( امرا  مجدد پرسش1پایای  یا ثبات این پرسشاام  با دی  یش تییین شد  اس : )

دهاد. امرا  ک  د  یاقع اوسجا  د یو   ا وشان م  20محاسبش ضرایب آلاا ی کود  یچا دسون 

امفجاوس اوجا  بیعا   یاو  و 96جدد یا دی با  امرا  پرسشاام  با عاصلش  ماو  ی  هاف    ی  م

 یب  دس  آمد  اس . محاسبش ضرایب آلاا  90/0 تا 78/0 یرعف  ی ضرایب هعبسفگ  بین

  توب توب داینلب ا  مرد  آمرینا ب   عل آمد  ی ا داد بسیا 219کود  یچا دسون  ی  وفای  

وتیسم برا  ساین آن های کعفرین  (99/0)اس . بیشفرین هعبسفگ  برا  اعسردی   وشان داد 

 ( ب  دس  آمد  اس . 0.77)

  داینلب آ مودو 119بر  ی   MMPI( آن  ا ب  هعرا  1979برا  تییین  یای   یینلزی اک )

س  د ب  36/0 ی برا  ترس مرض  73/0   هعبسفگ اود. د  مو د مالک اعسردی ب  امرا یذاشف 

 رین هعبسفگ (. اود )ب  ترتیب بیشفرین ی کعفآی د 

با  یش  ی 93/0 ی 80/0 مر ش  ضریب پایای  هع  ابیاد این پرسشاام   ا ب   یش تاتی  بین

( 1376 آ مای  ) ضاپو  با اسفااد  ا   یش بایزا ش کرد  اس .  93/0تا  80/0 آلاا  کریوباخ بین

 محاسب  وعود  اس .  81/0 تا 68/0 ضریب پایای  ابیاد  ا بین

یفهادانِ م( د  ی  مطالی  بالیا  اعسردی   این پرسشاام   ا بهر  ی  1979یایزمن ی هعنا ان )

ها  اعسهرد   ا ا  تواود ب  توب   یری ب  مفادین ب  کا  بردود  وفای  وشان داد ک  این پرسشاام  م 

اوهد که      یاوه  پرسشهاام  کها  کرد وظر اعسرد  میفاد تعیز دهد. پگیهشگران دیگهر  ویهز د بها

 .بخش بودن آن اس حاک  ا   ضای  آن هاها  هعش یاعف 

 

 یافته ها

  اعهراد یهری %51 ن؛  %34شرک  کاادیان یری  مترف کااد  مرد ی  %66  1بر اساس مدیس 

شهرک  کااهدیان یهری  متهرف کااهد   %68 ن هسفاد. هعچاهین   %49غیرمترف کااد  مرد ی 

  مفأههل هسهفاد. به %58اعراد یری  غیرمترف کااهد  مجهرد ی  %42مفآهل هسفاد.  %32مجرد ی 

تر ا  مهد ک بهاال %41اعراد شرک  کااد  د  یری  مترف کااد  مد ک  یر لیسهاوس ی  %59 الی   

ا   مهد ک بهاالتر %44مد ک  یهر لیسهاوس ی  %56لیساوس داشفاد. د  یری   غیرمترف کاادیان  

 ا  ابطش توان یا  ک  بین سطح تحتیالت ی تعایل ب  مترف مواد توهم   م لیساوس داشفاد. ییا

  ماا  یمود دا د: هرچ  مد ک باالتر  تعایل کعفر.
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به   %46هها  کهم معییه  ی د صد اعراد شرک  کااد  د  یری  مترف کااد  به  تاوواد  54

ینها  بودوهد. د  یهری  ب %48مترف کااهدیان شهاغل ی  %52لق داشفاد. ها  پر معیی  تیتاوواد 

توان یا  ک   یاد  تیهداد عر وهدان بینا  بودود. باابراین  م  %40شاغل ی  %60غیرمترف کااد   

شود ک  یالدین کعفر مراقهب عر وهدان تهود باشهاد. هعچاهین  بینها   ی  هد  احفعاالً مومب م 

 د.تواود عرد ب  سع  مترف مواد سو  دهاشفغاس م 
 

کننده و شناختی افراد نمونه در دو گروه مصرفمعیتهای ج: ویژگی1جدول 

 کنندهغیرمصرف

 درصد فراوانی نسبی فراوانی متغیر گروه

   جنسیت 

 کااد            مترف 
 66 66 مرد

 34 34  ن

 کااد غیرمترف
 51 51 مرد

 49 49  ن

   وضعیت تأهل 

 کااد            مترف
 68 68 مجرد

 32 32 مفأهل

 کااد یرمترفغ
 42 42 مجرد

 58 58 مفأهل

   تحصیالت 

 کااد مترف
 59 59  یر لیساوس

 41 41 باال  لیساوس

 کااد غیرمترف
 56 56  یر لیساوس

 44 44 باال  لیساوس

   بزرگی خانواده 

 کااد مترف
 54 54 معیی کم

 46 46 پرمعیی 

 کااد غیرمترف
 57 57 معیی کم

 43 43 پرمعیی 

   وضعیت اشتغال 

 کااد مترف
 52 52 شاغل

 48 48 بینا 

 کااد غیرمترف
 60 60 شاغل

 40 40 بینا 
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   شاتص ها  توصیا  ییگی  ها  شختیف  ی سن ا ائ  شد  اس . 2د  مدیس 

 

  وامل  شااتف   غیر ا ها   یاندهد  میاوگین ییگی وشان م  2 نو  ک  مدیسهعان

س . یرای   د  یری  مترف کااد  باالتر ا  یری  غیرمترف کااد  ا یان  وجو  توی  ی برین

تر ا  میاوگین سا  غیرمترف کاادیان اس . بر کاادیان پایین  میاوگین سا  مترفهعچاین

ین  ایر باشاد. هعچا وان هاها توصی  کرد ک  بیشفر مواظب م توان ب  تاوواداساس این مدیس م 

پذیر   مدا اموی   ی یمدانِ کا   دا ود ها  شختیف  اویطافاحساس کردود ک  عر ودشان ییگی 

   ک  این ا بیشفر ا  مواواو  اسب  سو  مواد توهم آن هااواد ک  احفعاس سو  داد  شدن باید بد

 ها  ا کعفر دا ود. ییگی 

 

 

 های شخصیتی و سنهای توصیفی ویژگی: شاخص2جدول 

 میانگین فراوانی گروه متغیر
انحراف 

 معیار
K-S 

داری معنا

 آماری

  وجو  توی (وو یتیسم ) یان
کااد مترف  100 23.08 4.00 0.96 0.31 

کااد غیرمترف  100 23.59 4.27 1.09 0.18 

ها  با  بودن ب   ی  تجرب 

 مدید

کااد مترف  100 30.53 4.70 1.35 0.05 

کااد غیرمترف  100 27.40 5.90 1.27 0.08 

 شااس (بایمداو  )یظیا 
 0.05 1.37 4.15 30.24 100 کااد ترفم

 0.05 1.35 5.88 30.17 100 کااد غیرمترف

 یرای برین
 0.05 1.36 3.88 18.75 100 کااد مترف

 0.18 1.09 4.00 18.89 100 کااد غیرمترف

 مدا اموی  )سا یا  (
 0.05 1.36 3.15 33.19 100 کااد مترف

 0.10 1.21 5.93 30.87 100 کااد غیرمترف

 سن
 0.67 0.72 5.91 29.65 100 کااد مترف

 0.27 0.99 4.23 31.56 100 کااد غیرمترف
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ری  ی  میاوگین سالم   یان د  ترد  مقیاس ها  پرتاشگر  ی اعسردی  3بر اساس مدیس 

عرد   ها  اضطراب  یسواس ی امبا   حساسی  میانمترف کااد  کعفر  ی د  ترد  مقیاس

ف کااد  پریش (  ترس  مرض  ی اعنا  پا اووئید  با یری  غیرمترمشنالت مسعاو   ساینو  ) یان

 حفعاالً ود. ایشفر اس . ییا   ا  وظر پرتاشگر  ی اعسردی   دی یری  تاایت دا برابر یا حف  ب

شود ک  اعراد پرتاشگر  تود  ا  ی  مواد تال   ا با ث م توان یا  ک  مترف مواد توهمم 

ولی  یابد ک  مشغویز احفعاالً ب  این  ل  کاهش م  آن هاکااد ی کع  آ ا  بگیرود. اعسردی  

 شود. دا  م کااد ی دویا برایشان میااذها  پیدا م 

ها  معیی  شااتف   صاات ما ک  هدف کل  پگیهش یاعفن  ابطش بین ییگی ا  آن

 ا بود  برا  شختیف   ی ابیاد سالم   یان اعراد مترف کااد  ی اعراد غیرمترف کااد  مواد توهم

 های توصیفی ابعاد سالمت روان: شاخص3جدول 

 K-S انحراف معیار میانگین فراوانی گروه متغیر
داری معنا

 آماری

 پرتاشگر 
 0.13 1.16 0.51 1.23 100 کااد مترف

 0.43 0.88 0.55 1.42 100 کااد غیرمترف

 اضطراب
 0.06 1.34 0.38 1.45 100 کااد مترف

 0.05 1.35 0.27 1.44 100 کااد غیرمترف

 یسواس ی امبا 
 0.65 0.74 0.44 1.55 100 کااد مترف

 0.05 1.36 0.31 1.50 100 کااد غیرمترف

 عرد حساسی  بین
 0.06 1.34 0.42 1.47 100 کااد مترف

 0.11 1.20 0.35 1.34 100 کااد غیرمترف

 مشنالت مسعاو 
 0.10 1.22 0.35 1.50 100 کااد مترف

 0.47 0.85 0.40 1.48 100 کااد غیرمترف

 ساینو 
 0.14 1.15 0.29 1.44 100 کااد مترف

 0.49 0.84 0.40 1.42 100 کااد غیرمترف

 اعسردی 
 0.14 1.16 0.35 1.34 100 کااد مترف

 0.24 1.04 0.38 1.43 100 کااد غیرمترف

 ترس مرض 
 0.43 0.87 0.44 1.60 100 کااد مترف

 0.18 1.10 0.41 1.57 100 کااد غیرمترف

 اعنا پا اوویید 
 0.07 1.29 0.49 1.24 100 کااد مترف

 0.18 1.09 0.39 1.24 100 کااد غیرمترف
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پگیهش  ییا  یمود مفغیر  پرسشاام  عرضی  مربوط ب  این هدف  ی با توم  ب  ووع مفغیرها 

یادییر  )مترف یا  د  مترف(  ی مفغیرها  پیش بین ب  صو ت مقول -مالک ب  صو ت اسع  دی

 اسفااد  شد. 1ا   ا   یش  یرسیون لجیسفی کعّ  ی دی مقول 

 

 لجستیکن گرسیورله دمعاه در شدی واردیب متغیرهاا: ضر4جدول 

 بین در گام یکمتغیر پیش
B 

خطای 

 دارداستان
 والد

درجه 

 آزادی

داری معنا

 آماری
Exp(B) 

 1.05 0.31 1 0.10 0.04 0.05  وجو  توی ( وو یتیسم ) یان

 0.88 0.001 1 12.18 0.03 -0.12 ها  مدیدبا  بودن ب   ی  تجرب 

 0.98 0.59 1 0.29 0.04 -0.02 شااس (بایمداو  )یظیا 

 1.05 0.51 1 0.43 0.07 0.05 یرای برین

 0.90 0.01 1 6.22 0.04 -0.10 ا اموی مد

 1.95 0.05 1 3.74 0.34 0.67 ماسی 

 1.03 0.48 1 0.51 0.04 0.03 سن

 2.53 0.02 1 5.41 0.40 0.93 یضیی  تأهل

 1.20 0.63 1 0.24 0.37 0.18 سطح تحتیالت

 

کعفر     کآن هادا   بیا  ی سطح میاا  ضرایب میادلش  یرسیون مفغیرها  پیش4د  مدیس 

ها  مدید  دهاد ک  هر ی  ا  مفغیرها  با  بودن ب   ی  تجرب اس   وشان م  05/0 ا 

 ا  ابطش عرد  با مترف مواد توهممدا اموی   ماسی   یضیی  تاهل  پرتاشگر   ی حساسی  بین

بیا  یشدا   ضوی  اعراد د  یری  مترف کااد   ا پدا  دا ود. ییا   این مفغیرها ب  نو  میاامیاا

ی 88/0 ها  مدید ی مدا اموی  ب  ترتیبکااد. وسب  شاوس مربوط ب  با  بودن ب   ی  تجرب م 

موی   ها  مدید ی مدا ااس   ییا   با اعزایش ی  یاحد د  مقدا  با  بودن ب   ی  تجرب  90/0

هعچاین  یابد. برابر اعزایش م  90/0 ی 88/0 شاوس  ضوی  د  یری  مترف کاادیان ب  ترتیب

 ا د  هماس   ییا  احفعاس مترف مواد تو 53/3 ی 95/1 شاوس ماسی  ی یضیی  تاهل ب  ترتیب

برابر  53/3ی  95/1 ( ب  ترتیب1مردان ی اعراد مجرد )ب  دلیل کدیذا   مردان ی اعراد مجرد با کدِ 

  یاحد ی اس   ییا  با کاهش 90/2 وان ی اعراد مفاهل اس . وسب  شاتص مربوط ب  پرتاشگر 

یابد. وسب  شاوس برابر اعزایش م  90/2 پرتاشگر   شاوس  ضوی  د  یری  مترف کاادیان تا

عرد   بین اس . ییا   با اعزایش ی  یاحد د  حساسی  37/0 عرد  مربوط ب  حساسی  بین

 یابد. برابر اعزایش م  37/0 شاوس  ضوی  د  یری  اعراد مترف کااد  تا

                                                           

1 logistic regression 
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 فرضیۀ جزئی اول

د ها  معیی  شااتف    ضوی  اعراد د  دی یری  مترف کااد  ی غیرمترف کااد  موای ییگ

ضرایب مفغیرها  یا د شد  د  میادلش  یرسیون لجسفی   ا  5کاد. مدیس بیا  م  ا  ا پیشتوهم

 دهد. وشان م 

 لجستیکن گرسیورله دمعاه در شدی واردیب متغیرهاا: ضر5جدول 

بین متغیر پیش

 کدر گام ی

B  خطای

 استاندارد

درجه  والد

 آزادی

Sig Exp(B) 

 2.08 0.02 1 5.67 0.31 0.73 ماسی 

 1.03 0.35 1 0.87 0.03 0.03 سن

 2.57 0.01 1 7.60 0.34 0.94 یضیی  تأهل

 0.98 0.96 1 0.00 0.31 -0.02 سطح تحتیالت

 0.94 0.83 1 0.05 0.31 -0.07 اودا   تاوواد 

 0.86 0.63 1 0.23 0.32 -0.15 یضیی  اشفغاس

 0.05 0.03 1 4.68 1.40 -3.03 مقدا  ثاب 

 

   اس 05/0   ک  کعفر ا آن هادا   بین ی سطح میااضرایب میادلش  یرسیون مفغیرها  پیش

بین ماسی  ی یضیی  تاهل  مدا ا  دیگر مفغیرها  دهاد ک  هر ی  ا  مفغیرها  پیشوشان م 

اهل   ییا   مفغیرها  ماسی  ی یضیی  ت ابطش میاادا  دا ود  ابین با مترف مواد توهمپیش

 ا هسفاد. وسب  شاوس بیا  کاادیان میاادا  برا   ضوی  د  یری  مترف کااد  مواد توهمپیش

 ا د  مردان )ب  دهد ک  احفعاس مترف مواد توهماس   ییا  وشان م  08/2 مربوط ب  ماسی 

  یضیی  ببرابر ا   وان بیشفر اس . وسب  شاوس مربوط  08/2 (1دلیل کدیذا   مردان با کد 

توان یا  ک  احفعاس برا  اعراد مجرد  م  1اس . د  تاسیر این وسب   با توم  ب  کد  2.57تاهل 

 ها اس . برابر بیشفر ا  مفاهل 57/2  ا د  مجردهامترف مواد توهم

 

 فرضیۀ جزئی دوم

ااد  ی غیرمترف کااد  مواد کدی یری  مترف تواواد  ضوی  اعراد د  صاات شختیف  م 

 بیا  کااد.  ا  ا پیشتوهم
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 لجستیکن گرسیورله دمعاه در شدی واردیب متغیرهاا: ضر6جدول 

بین متغیر پیش

 در گام یک
B 

خطای 

 استاندارد
 والد

درجه 

 آزادی
Sig Exp(B) 

 1.05 0.22 1 1.54 0.04 0.05  یان  وجو  توی 

بودن ب   ی  با  

 ها  مدیدجرب ت

0.11- 0.03 12.67 1 0.001 0.90 

 1.00 0.10 1 0.00 0.03 0.00 بایمداو 

 1.02 0.61 1 0.27 0.04 0.02 یرای برین

 0.89 0.00 1 8.35 0.04 -0.11 مدا اموی 

 150.56 0.01 1 6.24 2.01 5.01 مقدا  ثاب 

 

  ک  کوچنفر یا مسای ن هاآبین ی سطح میاادا   ضرایب میادلش  یرسیون مفغیرها  پیش

یرای   ها  مدید ی بریندهاد ک  هر ی  ا  مفغرها  با  بودن ب   ی  تجرب اس   وشان م  05/0

غیر  ا  ابط  میاادا  دا ود. ییا   این دی مفبین  با مترف مواد توهممدا ا  دیگر مفغیرها  پیش

سب    کاادیان میاادا   هسفاد. وبیا ا  پیشبرا   ضوی  د  یری  مترف کاادیان مواد توهم

ایش ی  یاحد د  مقدا  اس   ییا  با اعز 90/0 ها  مدیدشاوس مربوط ب  با  بودن ب   ی  تجرب 

عزایش ابرابر  90/0 ها  مدید   شاوس  ضوی  د  یری  اعراد مترف کااد با  بودن ب   ی  تجرب 

ی  یاحد ب  مقدا  مدا اموی    عزایشاس   ییا  با ا 89/0مدا اموی  یابد. هعچاین  شاوس م 

 یابد. برابر اعزایش م  89/0 شاوس مترف مواد

 

 فرضیۀ جزئی سوم

 کاد. بیا  م  ا  ا پیشابیاد سالم   یاو    ضوی  اعراد د  یری  مترف کااد  مواد توهم

 

 لجستیکن گرسیورله دمعاه در شدی واردیب متغیرهاا: ضر7جدول 

بین در متغیر پیش

 یکگام 

B  خطای

 استاندارد

درجه  والد

 آزادی

سطح 

 داریمعنا

Exp(B) 

 2.18 0.01 1 6.90 0.30 0.780 پرتاشگر 

 0.94 0.89 1 0.02 0.50 -0.07 اضطراب

 0.65 0.28 1 1.16 0.39 -0.43 یسواس ی امبا 

 0.41 0.02 1 5.06 0.40 -0.90 عرد حساسی  بین
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بین در متغیر پیش

 گام یک

B  خطای

 دارداستان

درجه  والد

 آزادی

سطح 

 داریمعنا

Exp(B) 

 0.75 0.51 1 0.44 0.43 -0.29 مشنالت مسعاو 

 0.81 0.66 1 0.19 0.48 -0.21 ساینو 

 1.61 0.24 1 1.38 0.41 0.48 اعسردی 

 0.63 0.22 1 1.51 0.38 -0.47 ترس مرض 

 1.00 0.99 1 0.00 0.35 0.00 اعنا  پا اووئید 

 5.94 0.23 1 1.47 1.47 1.79 مقدا  ثاب 

 

  اس  05/0 ک  کعفر ا  آن هادا   بین ی سطح میااضرایب میادلش  یرسیون مفغیرها  پیش

عرد   مدا ا  سایر مفغیرها  دهاد ک  هر ی  ا  مفغیرها  پرتاشگر  ی حساسی  بینوشان م 

پرتاشگر  ی حساسی  یرها  دا  دا ود. ییا   مفغا ا  ابطش میابین  با مترف مواد توهمپیش

بیا  کاادیان میاادا  هسفاد.  ا  پیشعرد  برا   ضوی  د  یری  مترف کاادیان مواد توهمبین

ر   اس   ییا  با کاهش ی  یاحد د  مقدا  پرتاشگ 18/2 وسب  شاوس مربوط ب  پرتاشگر 

س حساسی  یابد. هعچاین  شاوبرابر اعزایش م  18/2 شاوس  ضوی  د  یری  مترف کاادیان تا

عرد   شاوس  ضوی  د  اس   ییا  با اعزایش ی  یاحد د  مقدا  حساسی  بین 41/0 عرد بین

 یابد. برابر اعزایش م  41/0 یری  مترف کاادیان تا

 

 فرضیۀ کلی

ها  معیی  شااتف   صاات شختیف   ی ابیاد سالم   یان  ضوی  اعراد د  یری  ییگی 

 کااد. بیا  م  ا  ا پیشاد توهممترف کااد  ی غیرمترف کااد  مو

 لجستیکن گرسیورله دمعاه در شدی واردیب متغیرهاا: ضر8جدول 

خطای  B بین در گام یکمتغیر پیش

 استاندارد

درجه  والد

 آزادی

داری معنا

 آماری

Exp(B) 

 1.95 0.05 1 3.74 0.34 0.67 ماسی 

 1.03 0.48 1 0.51 0.04 0.03 سن

 2.53 0.02 1 5.41 0.40 0.93 یضیی  تأهل

 1.20 0.63 1 0.24 0.37 0.18 سطح تحتیالت

 0.74 0.42 1 0.65 0.37 -0.30 اودا   تاوواد 

 0.76 0.46 1 0.54 0.37 -0.28 یضیی  اشفغاس

 1.05 0.31 1 0.10 0.04 0.05  یان  وجو  توی 
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خطای  B بین در گام یکمتغیر پیش

 استاندارد

درجه  والد

 آزادی

داری معنا

 آماری

Exp(B) 

 0.88 0.001 1 12.18 0.03 -0.12 ها  مدیدبودن ب   ی  تجرب با  

 0.98 0.59 1 0.29 0.04 -0.02 بایمداو 

 1.05 0.51 1 0.43 0.07 0.05 یرای برین

 0.90 0.01 1 6.22 0.04 -0.10 مدا اموی 

 2.90 0.00 1 8.22 0.37 1.07 پرتاشگر 

 0.89 0.85 1 0.04 0.58 -0.11 اضطراب

 0.79 0.62 1 0.25 0.47 -0.24 یسواس ی امبا 

 0.37 0.04 1 4.16 0.49 -0.99 عرد حساسی  بین

 0.55 0.45 1 0.57 0.80 -0.60 مشنالت مسعاو 

 0.55 0.31 1 1.02 0.59 -0.60 ساینو 

 1.80 0.23 1 1.45 0.49 0.59 اعسردی 

 0.62 0.30 1 1.08 0.46 -0.48 ترس مرض 

 0.78 0.54 1 0.38 0.40 -0.25 پا اووئید اعنا  

 232.35 0.10 1 2.67 3.34 5.45 مقدا  ثاب 

 

  کعفر ک ا   آن هادا   بین ی سطح میاا  ضرایب میادلش  یرسیون مفغیرها  پیش8د  مدیس 

ها  بیایم. هر ی  ا  مفغیرها  ماسی   یضیی  تاهل  با  بودن ب   ی  تجرب اس  م  05/0 ا 

بین  با مترف عرد   مدا  ا  دیگر مفغیرها  پیشمدا اموی   پرتاشگر   ی حساسی  بینمدید  

واد تواواد  ضوی  د  یری  مترف کااد  م ا  ابطش میاادا  دا ود  ییا  این مفغیرها م مواد توهم

 52/2 ی09/1 بیا  کااد. وسب  شاوس مربوط ب  ماسی  ی یضیی  تاهل ب  ترتیب ا  ا پیشتوهم

 ا د  مردان ی اعراد مجرد )ب  دلیل توان یا  ک  احفعاس مترف مواد توهم . باابراین  م اس

اد مفاهل اس . برابر  وان ی اعر 53/2 ی 95/1 ( ب  ترتیب1کدیذا   مردان ی اعراد مجرد با  دد 

 90/0 ی88/0 ها  مدید ی مدا اموی   ب  ترتیبوسب  شاوس مربوط ب  با  بودن ب   ی  تجرب 

   شاوس ها  مدید ی مدا امویس . ییا   با اعزایش ی  یاحد د  مقدا  با  بودن ب   ی  تجرب ا

ابر بر90/0 ی 88/0  ا ب  ترتیب ضوی  د  یری  مترف کاادیان ی غیرمترف کاادیان مواد توهم

  یاحد اس   ییا   با کاهش ی 90/2  شاوس مربوط ب  پرتاشگر یابد. ی باالتر   وسباعزایش م 

یابد. وسب  شاوس برابر اعزایش م  90/2 پرتاشگر   شاوس  ضوی  د  یری  اعراد مترف کااد  تا

حساسی   اس   ب  این میاا ک  با اعزایش ی  یاحد د  37/0 عرد مربوط ب  حساسی  بین

 .  یابدم  برابر اعزایش 37/0  ا تا  یری  مترف کاادیان مواد توهمدعرد   شاوس  ضوی  بین
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 نتیجه گیري وبحث 

 ا هعیش  این کاجنای  یمود داشف  اس  د   ابط  با مترف مواد مخد  ی ا  معل  مواد توهم

ها یا صاات  یود )ییگی ها  تاص ب  سع  این مواد م ک  آیا بیض  اعراد با بیض  ییگی 

تر ر وگها  شختیف  د  اعراد پشختیف  پیشایاد(  یا آیا بید ا  مترف مواد مخد   بیض  ییگی 

تغییرات شختیف  واش  ا  سؤمترف مواد د  کوتا  مدت ها  شختیف  پسایاد یا شوود )ییگی م 

نلب  یا وو یتیز  هسفاد مفغیرهای  مثل  زت واس  هیجان 1ها  شختیف هعبسف (. ی بلاد مدت

دهاد برا  مثاس  ایر تحقیقات ب  نو  مسفعر وشان  ک  با سؤمترف مواد  ابطش هعبسفگ  دا ود.

تر ا   زت واس اعراد  اس  ک  سؤمترف  ا پایینک   زت واس اعراد سؤمترف کااد  مواد توهم

  ا اس .شود ک   زت واسِ پایین هعبسفش سؤمترف مواد توهم ا ودا ود  یاف  م مواد توهم

پردا ود د  تالشاد آن  ا م ها  شختیف  سؤمترف مواد توهممحققاو  ک  ب  بر س  هعبسف 

 ا کااد  مواد توهمؤمترفکااد  یا سها  شختیف  برمسف   ا ک  د  اعراد مترفی  ا  ییگی یر

تواواد ب  شااسایِ  اعرادِ د  میر  حضو  دا ود شااسای  کااد  یرا وفای  حاصل ا  این تحقیقات م 

ع   ا ی مشخص کردن اقدامات ال   برا  پیشگیر  ا  آن کتطر برا   عفن ب  سع  مواد توهم

د ماو  این اعراد  ی  کدا  د ماوگران  ا د با   ایان  ب  هاگا   یانتواواد  یانکااد. هعچاین  م 

ها  شختیف  بیشفر تعرکز کااد هدای  وعایاد. با توم  ب  موا د باال  د  این تحقیق ییگی 

قرا  یرعفاد.  ا مو د بر س  کااد  مواد توهمکااد  یا سؤمترفها  شختیف  اعراد مترفییگی 

کااد  مواد ها  شختیف  اعراد غیرمترفها  شختیف  این اعراد با ییگی برا  این کا   ییگی 

 ا مقایس  شدود. وفای  ب  دس  آمد  وشان دادود ک  د  دی ییگی  شختیف  با  بودن ب   ی  توهم

یاادا  یمود دا د اما ها  مبین این دی یری  تاایت (≥ p 01/0) ی مدا اموی   (≥ p 001/0) تجرب 

یرای ( بین این دی یری  تاایت میاادا  د  س  ییگی  شختیف  دیگر )وو یتیز   بایمداو   برین

(. این وفای  (= p 59/0) ی بایمداو  ( = p 51/0) وو یتیز  ( = p 51/0) یرای یمود ودا د )برین

 8  ی داکی 7  آ بو ن6سیبل (  2008) 5  ی پاتر4  یاسلیاگ3  ماس 2با وفای  تحقیقات کا و 

 ن ی هعنا انلی(  م 2016)ی هعنا ان  هر -(  کا ات2013) 2  ی پیفرسون1  ما 9(   ی2012)

 ( مطابق  دا ود. 2015) د ی هعنا ان(  ی اشعی2011)

                                                           

1 personality correlates 

2 Carney 

3 Jost 

4 Gosling 

5 Potter 

6 Sibley 

7 Osborne 

8 Duckitt 

9 Xu 
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کااد ی ا  کا  د   ابط  با مواد مخد  کعفر  یس  م بای  بر این اس  ک  اعراد محفاط ی محاعظ 

نلب ی  ود ی د  وقطش مقابل  اعراد  ک  ذاتا کاجنای ی هیجانااب م امف آن هاامفحان کردن 

کااد میعوال ا  چیزها  واشااتف  هراس ودا ود ی معنن ها  تا   اسفقباس م هسفاد ی ا  تجرب 

اقدا  کااد. تحقیقات  یاد   آن هااس  د  اثر ترغیب دیسفان ی سایرین ب  آساو  ب  تجرب  کردن 

(. ا  نرف 2011لین ی هعنا ان )( ی منل2002ی هعنا ان ) 3اود  ا  معل  علو  این  ا وشان داد 

ها  مدید  ا اعزایش ویز بدهاد ی این  ا معنن اس  میزان با  بودن ب   ی  تجرب دیگر  مواد توهم

تر  ی  آی ود ی/یا مواد قبل  ی مدید  ا د  مقادیر بیشفر ی د  با ث شود اعراد ب  مواد مفاوع

(. د  این تحقیق بین با  2011لین ی هعنا ان  ها  بیشفر  مو د مترف قرا  دهاد )م  موقیی

 ا ی   ابطش میاادا  پیدا شد ک  د  موا ات با وفای  بودن ب  تجرب  با مترف ی سؤمترف مواد توهم

 حاصل ا  سایر تحقیقات بود. 

 ا اس . با ایاحاس  توهم محیط امفعا   ی   امل باواوذ د   ابط  با مترف ی سؤمترف مواد

شوود د  حال  ک  بیض  دیگر د  ی  محیط ینسان  بیض  اعراد ب  مترف کااد  مواد تبدیل م 

  2017ی هعنا ان   4ها  شختیف  ظاهرا د  این تاایت وقش دا ود )عرمنکااد. تاایتمقایم  م 

شاو ی مطیع دا ود  حرف سد اعراد  ک  اسفحنا  شختی  و(. ب  وظر م 2019عرمن ی هعنا ان  

هسفاد ی سی  دا ود ب  چشم دیگران اعراد  توب ی وجیب ب  وظر برساد  ی هر نو  شد  

تواهاد ا  د ییر  ی دلخو   امفااب کااد  حف  ب  قیع  ا  دس  دادن آ اد  شخت  تود  م 

د  د  مقایس  کاایا ب   با ت دیگر  اعراد  ک  د  ییگی  شختیف  مدا اموی  وعرات باال کسب م 

با اعراد  ک  ا  اسفحنا  شختی  باالتر  برتو دا ود ی قاد ود ب   زیزان تود ی ب  عرد صاحب 

 ا  عل اقفدا  و  بگویاد  با احفعاس بیشفر  ب  حرف یا دسفو  دیگران برا  امفحان کردن مواد توهم

ی  هعبسفگ  مثب    اتواهاد کرد. د  این تحقیق بین مدا اموی  ی مترف/سؤمترف مواد توهم

کاد  ی  تواود ب  یالدین ی سایر مس والن کع  آیاه  ا  این  ابط  م  (.≥ p 01/0)یاع  شد 

تواود ب  د ماوگران کع  کاد حساسی  بیشفر  داشف  باشاد ی م “ آ ا ”کودکان ی اعراد مطیع ی 

 دا ود. ی   ِ د ماوجویان تود تعرکز کااد ی ب  تقوی  آن بور ی  قانیی  ی مرأت

 ا  ابطش هعبسفگ  کش  وشد یرای  ی مترف/سؤمترف مواد توهمد  این پگیهش بین برین

(51/0 p =) د  یمود  ابطش هعبسفگ  مثب  بین مترف/سؤمترف مواد مخد   ا  معل  مواد  .

ی  6بلچر( ی 2015ی هعنا ان ) 5 ا  د  تحقیقات مفیدد  وشان داد  شد  اس   ا  معل  عیربرنتوهم

                                                                                                                                              

1 Mar 

2 Peterson   

3 Flory 

4 Fehrman 

5 Fairbairn 
6 Belcher   
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اود. یرای  ی مترف مواد وشان داد (. این تحقیقات ی  هعبسفگ  مثب  بین د ین2014نا ان )هع

پذیر  هیجاو   ی وگراو  ی هعچاین  بین وو یتیز  ) د  ثبات هیجاو   هیجاو  بودن  یاکاش

 (= p 51/0) ا  ابطش میاادا  کش  وشد هراسان بودن( ی مترف مواد توهم

شااتف  تاوا دی ها  معیی توان یا  ک  ا  ییگی   دس  آمد   م با د  وظر یرعفن وفای  ب

ها  جرب بودن ب   ی  تبا   ییگی  ها  شختیف  س ییگی ِ ماسی  ی یضیی  تأهل  ا  ییگی 

 حساسی  یشگر    مدا اموی   ی با یمداو   ی ا  ابیاد سالم   یاو  ویز تاوا دی  امل پرتامدید

 ا  ا تواواد  ضوی  اعراد د  یری  مترف کاادیان مواد توهما  م عرد   یای  دا ود  ییبین

 . بیا  کاادپیش
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