
 

 

بررسی عوامل روانشناختی بین افراد معتاد و غیر معتاددر 

 شهرستان خرامه

 لیال خبیراستاد راهنما   -زهرا نگهداری خرسندی –نام محققین : وحیدرضایی 

 

 

 

 چکیده

: هدف انجام این تحقیق آن  است که معیار مولف امید ، 

تاب آوری ، خوش بینی و خود کارآمدی را در بین افراد سوء 

مصرف کننده مواد مخدر و افراد بهنجار سنجیده و پس از 

سنجیدن این عامل در بین این دو گروه اطالعات به دست آمده 

را تجزیه و تحلیل نمود .طرح پژوهش از نوع علی مقایسه 

است . که در این پژوهش متغییر مستقل ، افراد معتاد و 

می بهنجار هستند و متغییر وابسته ، عوامل روانشناختی 

 باشد.

نفر از دانشجویان دانشگاه  25جامعه آماری تحقیق مورد نظر 

نفر از افرادی که یک  25پیام نور مرکز خرامه می باشد و 

نوع ماده مخدر استفاده می کنند که تحت درمان در مرکز 

ترک اعتیاد باران زیر نظر سازمان بهزیستی بوده اند .و 

 ب  شده استنفر را به عنوان نمونه انتخا 50در کل 

 کلید واژه:اعتیاد، معتاد، غیر معتاد،عوامل روانشناختی

 

 مقدمه

 ینرت وعمده جهانی بحران چهار از مخدریکی مواد مصرف سوء معضل

 اقتصادی های جنبه سایر با که .است ایران کشور اجتماعی بحران

 صاحب).دارد تنگاتنگی ارتباط ...و وفرهنگی

 پژوهی اعتیاد نامه فصل از نقل الزمانی،آلیور،رشیدی،مشکی،به



 هفتم،پاییز بیست هفتم،شماره مواد،سال سوءمصرف

 جَدی از از یکی مخدر مواد مصرف (مؤمنی ،ابولقاسمی،کیامرثی1392

 .است کنونی عصر انسانی های پدیده ترین وپیچیده معضالت ترین

 چالش رابه بشری جامعه اندازه این به ای پدیده هیچ کنون تا

 زیادی قربانیان دنیا سراسر مخدردر مواد به اعتیاد.است نکشیده

 عدیده عوارضی طوالنی، سابقه ضمن افیونی مواد مصرف.است گرفته را

 شده واقع علمی مراکز و مسوالن توجه مورده که آورده مهفرا را ای

 کریستال، قبیل از دیگر ومواد ئینوهر ورود اخیربا دهه ودر است

 است شده افزوده موضوع دگیچیپی به...و کوکایین،اکتسازی

 ) 1994وبهداشتی انسانی خدمات اداره)

 اجتماعی بزرگ مشکالت از یکی مخدر مواد مصرف به افزون زور گرایش

 ضرورت جوانان میان در آن ورواج اعتیاد سن کاهش ویژه به است

 فصل از نقل به 1375شاهسوندی(شود می احساس بیشتر اندیشی چاره

 شماره پنجم، مواد،سال سوءمصرف پژوهی اعتیاد نامه

 )صالحی موسوی، ،صابر،1390نوزدهم،پاییز

 مخدر مواد مشکالت با وبیش کم جهان سراسر های ودولت ها ملت امروز

 ومقیاس وسعت این به پیش نسل یک که خطری هستند رو روبه واعتیاد

 (2006گاالنتر)بود تصور قابل غیر

 اعتیاد به انسانی جوامع از باالی درصد ابتالی از نشان مطالعات

 یافته افزایش های وبیشترکشور اخیر های سال طول در که است

 که را جوانان ویژه به ملی وسرمایه اعتیاد به انسانی ومنابع

 هستند پذیر آسیب اعتیاد به گرایش در جامعه افراد دیگر به نسیت

 وینبرگ،هاربر،برام. ) است داده قرار تهدید مورد شدت به را

 .(بکوگاندیج،هلناایرانیاوگلن

 

 

 

 

 

 در که است شناختی فرایندی یا دانش فراشناخت فالول اعتقاد به

 شناختی وعملکرد دارد مشارکت شناخت یاکنترل ارزیابی،بازبینی

 سو جریان در که است های متغیر از یک وفراشناخت کند می تنظیم را



 ویژه طور به است وممکن.گردد می مختل مخدر مواد مصرف از استفاده

 ارتباط مخدر مواد به وابسته افراد شناختی های تحلیل با ای

 تغیرات.مواد از استفاد سوء فراشناخت دیدگاه از باشد دااشته

 احساسات،افکاریا مانند شناختی های رویداد در داری ومعنی سریع

 ممکن دانگر روان داروهای مخدر مواد.آورد می وجود به خاطرات

 ایجاد:مثال برای)مستقیمأ را شناختی هایی رویداد است

 وتوجه آگاهی وایجاد ناک در گریزازشناختهای آرامش،اجتناب،

 دلتنگی،بهت احساس : مثال برای( مستقیم غیر طور وبه)

 (شده سرکوب زدگی،ارزیابی

 های باور شدید ریتغی مواردی در ها ونگرش ها باور تغیر با 

 .دهد می قرار تاثیر راتحت شناختی

 ومنفی مثبت های کنند تقویت حاصل است ممکن شناختی تغییرات

 باشدمخدر مواد مصرف نیرومند

 

 

 

 روش تحقیق 

: هدف انجام این تحقیق آن  است که معیار مولف امید ، . 

تاب آوری ، خوش بینی و خود کارآمدی را در بین افراد سوء 

مصرف کننده مواد مخدر و افراد بهنجار سنجیده و پس از 

سنجیدن این عامل در بین این دو گروه اطالعات به دست آمده 

را تجزیه و تحلیل نمود .طرح پژوهش از نوع علی مقایسه 

است . که در این پژوهش متغییر مستقل ، افراد معتاد و 

بهنجار هستند و متغییر وابسته ، عوامل روانشناختی می 

 باشد.

ویان دانشگاه نفر از دانشج 25جامعه آماری تحقیق مورد نظر 

نفر از افرادی که یک  25پیام نور مرکز خرامه می باشد و 

نوع ماده مخدر استفاده می کنند که تحت درمان در مرکز 



ترک اعتیاد باران زیر نظر سازمان بهزیستی بوده اند .و 

 نفر را به عنوان نمونه انتخاب  شده است 50در کل 

 

 

 یری :روش جمع آوری اطالعات یا ابزار اندازه گ

به  PCQدر تحقیق حاضر از پرسشنامه سرمایه روانشناختی 

عنوان ابزار اندازه گیری استفاده شده است .و نمونه مورد 

نفراز افراد  25نفر که دو گروه  50نظر در این تحقیق 

بهنجار و افراد غیر بهنجار که همگی به صورت کامالً تصادفی 

 انتخاب شده اند .

را به روش کامالً تصادفی انتخاب شده نفر از افراد معتاد  25

نشجویان دانشگاه پیام نور نفری از دا 25اند یک نمونه 

امه در مقطع لیسانس با نمونه مورد نظر از لحاظ مرکز خر

اقتصادی همتا  –سن ، جنسیت ، وضعیت تاهل و سطح اجتماعی 

 شده اند،انتخاب شده است.

نامه هایی روش جمع آوری اطالعات بدین شکل بود که پرسش

حاوی سواالت چند پاسخ به دو گروه ارائه گردید و شخص 

پژوهشگر در محل حاضر یافته و با نظارت بر پاسخگویی 

آزمودنیها به آنها را در رفع ابهامات یاری داد .اجرای 

اردیبهشت ماه  13تا  9آزمون افراد بهنجار در دانشگاه از 

ن افراد سوء سال نودو چهار به طول انجامید و اجرای آزمو

به طول انجامید . الزم به  20تا  15مصرف کننده مواد از 

ود گزینه ب 6سوال نیز پاسخ  24ذکر است که در آزمون دارای 

 و به روش لیکرتی صحیح می شود .

در این تحقیق در روش توصیفی است که با میانگین ، انحراف 

معیار ، فروانی ، درصد فراوانی ، بیشترین و کمترین 



نگین در حدی ،و با استفاده از داده های به دست آمده میا

از روش  1از مهم ترین مراحل این روش جهت بررسی فرضیه 

از  2( و جهت بررسی فرضیه ANOVAتحلیل واریانس تک راهه )

 ( استفاده شدMANOVOروش تحلیل چند متغییره )

 

 

 

 گرا واقع وریکرد مثبت روانشناختی حالت یک روانشناختی سرمایه

 امید،خوش سازه چهار از که است زندگی یک به نسبت پذیر وانعطاف

 آنها از کدام وهر شود می تشکیل کارآمدی وخود آوریب تا بینی،

 .شود می گرفته نظر در مثبت روانشناختی ظرفیت یک عنوان به

 کسی چه)که این مفهوم به روانشناختی سرمایی اصطالح واقع در

 اشاره ممکن خود (بشوید خواهید می کسی چه و)  واقعی خود( هستی

 سرمایه و دانم می چیزی چه انسانی سرمایه ورای وچیزی دارد

 . است میشناسم را کسیانی چه اجتماعی

 تا کشاند می چالش به را افراد روانشناختی سرمایه دیگر سخن به

 خود به نتیچه ودر هستند کسی چه که برآیند سوال این جوی جستو در

 رو روبه است وموقعیت هدفهای به دستیابی الزمه که بهتری آگاهی

 این در باشد می باال دموار شناخته رکا این از وهداف کند می

 .تحقیق

 عملیاتی تعریف

 گرا واقع وریکرد مثبت روانشناختی حالت یک: روانشناختی سرمایه

 امید،خوش سازه چهار از که است زندگی یک به نسبت پذیر وانعطاف

 آنها از کدام وهر شود می تشکیل کارآمدی وخود آوریب تا بینی،

 .شود می گرفته نظر در مثبت روانشناختی ظرفیت یک عنوان به

 ارزیابی،بازبینی در که است شناختی فرایندی یا دانش: فراشناخت 

 کند می تنظیم را شناختی وعملکرد دارد مشارکت شناخت یاکنترل

 مصرف از استفاده سو جریان در که است های متغیر از یک وفراشناخت

 .گردد می مختل مخدر مواد

 بدن وارد که ای ماده هر:است شده تعریف زیر صورت یه اعتیاد واژه

 موجود وعمل خاصیت در تعدیل یا تغییر وموجب شود زنده موجود



 ماده یک مصرف به نیاز :نگاه همین از آن های ویژگی .گردد زنده

 گردیده بدن در عادی غیر حاالت ایجاد سبب آن مصرف عدم که شیمیایی

 تدریجی افزایش به شود،تمایل می تحمل غیرقابل معتادین وبرای

 مواد به وروانی جسمی ووابستگی وآرامش لذت کسب موادبرای مصرف

 می دست معتاد به مواد استعمال از بعد که خوشی سر احساس

 سال در جهانی بهداشت سازمان تعریف براساسو   2002 مکری)دهد

1996) 

 دود،تزریق، صورت یه وقتی که است شیمیایی های فراورد:مخدر مواد

 .دهد می تغییر را فرد رفتار یا شودخلق می مصرف قرص ویا استنشاق

 ایجاد مواد که لوژکی وفیزیو ،رفتاری، شناختی عالیم به:وابستگی

 قابل مسایل رغمیعل شخص وابستگی در گوییند می وابستگی کنند می

 دهد می ادامه آن مصرف به مواد به مربوط مالحظه

 کلوری از نقل به محمدی سید ترجمه1387هالجین،وینتبورن)

 (وهمکاران

  



 فرضیه اول

با  OCDبكارگیري طرحواره هاي هیجاني در افراد مبتال به 

 افراد بهنجار تفاوت معنادار وجود دارد .

به منظور بررسي این فرضیه از آزمون تجزیه و تحلیل 

واریانس چند متغیری استفاده شد. اما اجرای این آزمون 

 باشد:  ها به قرار زیر میمستلزم رعایت برخی مفرضه

به منظور بررسی همگنی واریانسها نیز از آزمون لوین 

 ارائه شده است. 3-4استفاده شده است که نتایج آن در جدول 

 

 : نتایج آزمون لوین مبنی بر همگنی واریانسها3-4جدول 

 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

group .00 normal 21 

1.00 addict 20 

 

شود مفروضه همگنی مشاهده می 3-4همانطور که در جدول 

 (.p>05/0واریانسها نیز رعایت شده است )

کوواریانس  -به منظور بررسی همگنی ماتریس های واریانس

 4-4نتایج آن در جدول نیز از آزمون باکس استفاده شده که 

 ارائه شده است.

 

 

 

 

 



:نتایج آزمون باکس جهت بررسی همگنی ماتریس  4-4جدول 

 کوواریانس -های واریانس

Descriptive Statistics 

  Dependent Variable:   total 

group Mean Std. Deviation N 

normal 102.9524 18.49183 21 

addict 65.5500 20.94473 20 

Total 84.7073 27.15902 41 

 

مشاهده می شود مفروضه همگنی  4-4همانطور که در جدول 

 کوواریانس رعایت شده است. -ماتریس های واریانس

ها، به منظور مقایسه میانگین نمرات پس از ارائه مفروضه

طرحواره هاي هیجانی در افراد بهنجار و وسواسي از آزمون 

( استفاده شد. كه  MANOVAتحلیل واریانس چند متغیري) 

 ارائه شده است.   6- 4و   5-4نتایج آن در جداول 

: نتایج تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیری جهت  5 -4جدول 

 مقایسه میانگین نمرات متغیرهای وابسته

 

aLevene's Test of Equality of Error Variances 

  Dependent Variable:   total 

F df1 df2 Sig. 

.002 1 39 .962 

Tests the null hypothesis that the error variance of 

the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + group 

 



شود تفاوت دو گروه در مشاهده مي 5-4همانطور که در جدول 

جامعه متغیرهای وابسته در هر چهار آزمون معنی دار است 

[001/0P< ،14.33( =36.833 )F بدین معنا كه طرحواره هاي .]

هیجاني افراد بهنجار و وسواسي متفاوت است . به منظور 

بررسی اثر گروه بر هر یک از متغیرهای پژوهش از آزمون 

تجزیه و تحلیل واریانس تک متغیری استفاده شده است كه 

 ارائه شده است. 6-4نتایج آن در 

آزمون تجزیه و تحلیل واریانس تک متغیری : نتایج 6-4جدول 

 طرحواره هاي هیجاني

 

Tests of Between-Subjects Effects 

  Dependent Variable:   total 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model a14330.585 1 14330.585 36.833 .000 .486 

Intercept 290855.659 1 290855.659 747.558 .000 .950 

group 14330.585 1 14330.585 36.833 .000 .486 

Error 15173.902 39 389.074    

Total 323693.000 41     

Corrected Total 29504.488 40     

a. R Squared = .486 (Adjusted R Squared = .473) 

 

شود در طرحواره هاي مشاهده مي 6-4جدول همانطور که در 

تایید خواهي، قابلیت درك، گناه، ساده اندیشي درباره 

هیجان ها، ارزش هاي باالتر، كنترل، بي حسي، طول مدت، 

توافق با دیگران، پذیرش احساس، نشخوار ذهني و سرزنش 

تفاوت ها در دو گروه افراد بهنجار و وسواسي معنی دار 

به میانگین ها، در طرحواره هاي هیجاني است . و با توجه 

سازگار افراد بهنجار داراي میانگین باالتري نسبت به 



افراد وسواسي هستند و در طرحواره هاي هیجاني ناسازگار 

افراد بهنجار داراي میانگین كمتري نسبت به افراد وسواسي 

هستند. همچنین تنها در طرحواره هاي ابراز و عقالنیت 

توان بین دو گروه مشاهده نشد بنابراین مي تفاوت معنادار

نتیجه گرفت كه طرحواره هاي هیجاني در افراد بهنجار و 

 متفاوت است. OCDمبتال به 

 

 فرضیه دوم

بطور  OCDانعطاف پذیري شناختي در افراد متبال به 

 معناداري كمتر از افراد بهنجار است.

متغیره  براي بررسي این فرضیه از آزمون تحلیل واریانس تک

آمده  7-4براي مقایسه دو گروه استفاده شد، نتایج در جدول

 است.

 

: آزمون تحلیل واریانس براي تعیین تفاوت انعطاف  7-4جدول

 پذیري شناختي در افراد وسواسي و بهنجار

 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

group 

.00 normal 21 

1.00 addict 20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 group Mean Std. Deviation N 

khod 

normal 27.4286 5.45501 21 

addict 16.9500 6.66076 20 

Total 22.3171 8.00450 41 

omid 

normal 25.5238 5.06576 21 

addict 12.1500 6.72994 20 

Total 19.0000 8.95265 41 

tab 

normal 25.0000 4.44972 21 

addict 16.9000 4.75616 20 

Total 21.0488 6.11944 41 

kosh 

normal 25.0000 5.70088 21 

addict 19.5500 5.58640 20 

Total 22.3415 6.21936 41 

 



 

Box's Test of Equality 

of Covariance 

aMatrices 

Box's M 11.518 

F 1.023 

df1 10 

df2 7228.697 

Sig. .421 

 

 

 

aTestsMultivariate  



Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 
Partial Eta 

Squared 

Inte

rce

pt 

Pillai's Trace .962 b227.731 4.000 36.000 .000 .962 

Wilks' Lambda .038 b227.731 4.000 36.000 .000 .962 

Hotelling's Trace 25.303 b227.731 4.000 36.000 .000 .962 

Roy's Largest Root 25.303 b227.731 4.000 36.000 .000 .962 

gro

up 

Pillai's Trace .639 b15.965 4.000 36.000 .000 .639 

Wilks' Lambda .361 b15.965 4.000 36.000 .000 .639 

Hotelling's Trace 1.774 b15.965 4.000 36.000 .000 .639 

Roy's Largest Root 1.774 b15.965 4.000 36.000 .000 .639 

a. Design: Intercept + group 

b. Exact statistic 

 

aLevene's Test of Equality of Error Variances 

 F df1 df2 Sig. 

k

h

o

d 

.465 1 39 .499 

o

m

i

d 

.031 1 39 .862 

t

a

b 

.110 1 39 .742 

k

o

s

h 

.001 1 39 .979 



Tests the null hypothesis that the error variance of 

the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + group 

 

 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected 

Model 

khod a1124.785 1 1124.785 30.503 .000 .439 

omid b1832.212 1 1832.212 52.014 .000 .571 

tab c672.102 1 672.102 31.741 .000 .449 

kosh d304.270 1 304.270 9.547 .004 .197 

Intercept 

khod 20174.932 1 20174.932 547.129 .000 .933 

omid 14539.334 1 14539.334 412.752 .000 .914 

tab 17984.298 1 17984.298 849.343 .000 .956 

kosh 20331.099 1 20331.099 637.928 .000 .942 

group 

khod 1124.785 1 1124.785 30.503 .000 .439 

omid 1832.212 1 1832.212 52.014 .000 .571 

tab 672.102 1 672.102 31.741 .000 .449 

kosh 304.270 1 304.270 9.547 .004 .197 

Error 

khod 1438.093 39 36.874    

omid 1373.788 39 35.225    

tab 825.800 39 21.174    

kosh 1242.950 39 31.871    



 

 

مالحظه مي شود كه میزان انعطاف پذیري شناختي در بین دو 

و  P> 001/0گروه افراد وسواسي و بهنجار تفاوت معنادار ) 

30.503  =F وجود دارد و افراد بهنجار نسبت به افراد مبتال )

 تند.داراي میانگین باالتري در این متغیر هس OCDبه 

 

 نتایج پژوهش

 

نتایج پژوهش نشان داد که مشکالت رفتاری هیجانی کودکان 

دارای پدران معتاد بیشتر از کودکان پدران غیر معتاد  

است . بنابراین می توان گفت کودکان گروه بالینی پژوهش ، 

در مقایسه با کودکان گروه مقایسه ، غمگین تر  و کم 

 می دهندحرفند و تنهایی را بیشتر ترجیح 

Total 

khod 22983.000 41     

omid 18007.000 41     

tab 19663.000 41     

kosh 22012.000 41     

Corrected 

Total 

khod 2562.878 40     

omid 3206.000 40     

tab 1497.902 40     

kosh 1547.220 40     

a. R Squared = .439 (Adjusted R Squared = .424) 

b. R Squared = .571 (Adjusted R Squared = .561) 

c. R Squared = .449 (Adjusted R Squared = .435) 

d. R Squared = .197 (Adjusted R Squared = .176) 



ش حاکی از این است که در افراد معتاد درچهار هونتیجه پژو

عامل سنجیده شده بسیار بسیار پایین است واین نکته قابل 

تعمل می باشد .وبایددر رویدادهای که در جماعه وبه خصوص 

معتادان مصرف مواد صنعتی دقت و تحقیقات گسترده ایجاد 

 شود.

معتادان در پیوستار بر اساس نتایج این پژوهش ، نمره 

عوامل شخصیتی بیشتر به سوی منفی )مانند ، روان رنجوری 

باال ، توافق پذیری و با وجدان بودن پایین ( گرایش دارد 

. همچنین  ، معتادان در برابر استرس  و مشکالت زندگی 

بیشتر شیوه های حل مساله غیر سازنده را به کار می برند 

. 

 پیشنهادات

وزندگی این افراد در بعد روانشناختی   عوامل حل مسله  

 وعوامل چون افسردکی و اضطراب بررسی شود

 اختالل سلوک در این افراد بررسی شود

شیوه حل مسله ،تاب آوریی  خود کارامدی و خوشبینی را در 

 این افراد بررسی شود
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