
 

 

ناگویی خلقی )آلکسی تایمیا( و ضاخص های روان تنی در پیص بینی سالمت عمومی در سوء مصرف کننذگان 
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 چکیذه

ٍاى تٌی در پیػ ثیٌی ظالهت ػوَهی در ظَء هصرف  هذف: زمینه و ایي پصٍّػ ثررظی ًبگَیی خلقی )آلکعی تبیویب( ٍ ؼبخص ّبی ر

َاد هخذر ثَد. رٍغ اًجبم پصٍّػ ػلی د  -کٌٌذگبى ه هقبیعِ ای اظت. جبهؼِ آهبری ایي پصٍّػ  ؼبهل هؼتبداى هراکس ظر پبیی اظتبى اردثیل َث

ًَِ گیری در دظترض ٍاى تٌی،  scl90اًتخبة ؼذًذ. ثرای جوغ آٍری اطالػبت از پرظؽٌبهِ  کِ ثِ صَرت ًو ثرای ظٌجػ ٍیصگی ّبی ر

 اظتفبدُ ؼذ. (GHQپرظؽٌبهِ آلکعی تبیویب ثرای ظٌجػ ًبگَیی خلقی ٍ پرظؽٌبهِ ظالهت ػوَهی گلذثرگ )

حراف هؼیبر( ٍ آهبرُ اظتجبطی ؼبهل  یثرای تجسیِ ٍ تحلیل اطالػبت جوغ آٍر روش بررسی: ؼذُ از رٍغ ّبی آهبر تَصیفی )هیبًگیي، ًا

 ّوجعتگی ظبدُ، رگرظیَى ِث دٍ صَرت، رٍغ ٍرٍد ٍ رٍغ گبم ِث گبم اظتفبدُ ؼذ.

َهی ثیي ظَء هصر یافته ها: ٍاى تٌیٍ  ظالهت ػو َاد ًتبیج ًؽبى داد کِ ثیي آلکعی تبیویبٍ  ظالهت ػوَهیٍ  ّوچٌیي ثیي ؼبخص ر ٌٌذگبى ه ف ک

بی بگَیی خلقی )آلکعی تبیویب(ٍ  ؼبخصّ  ّبیً  یس ًؽبى داد کِ هتغیر   ً تبیج تحلیل رگرظیَى چٌذگبًِ ٍاى  ّوجعتگی هثجت هؼٌب داری ٍجَد دارد.ً  ر

َاى هتغیرّبی پیػتٌی ِث ذ. ػٌ َاد هخذر ّعٌت ٌٌذگبى ه ی کٌٌذُ ظالهت ػوَهی در ظَء هصرف ک  ثیي، پیػ ثٌی

هت ػوَهی در ظَء هصرف کٌٌذگبى هَاد را هی تَاى ثر اظبض ؼبخص ّبی رٍاى تٌی ٍ ًب گَیی خلقی آًبى پیػ ظال نتیجه گیری:

 ثیٌی کرد.

 آلکعی تبیویب، ؼبخص رٍاى تٌی، ظالهت ػوَهی، ظَء هصرف کٌٌذگبى هَاد کلیذ واشه:

ALEXITYMIA AND PSYCHOMATIC INDEXES IN PREDICTION OF GENERAL 

HEALTH OF SUBSTANCE ABUSERS 

Abstract 
objective: the aim of this research was the investigation of alexithymia and psychosomatic 

indexes in prediction of general health in substance abusers. The research method was causal-

comparative. Statistical population of this research was the addicted persons of the outpatient 
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centers in Ardebil province that were chosen by convenience sampling method. In this research 

were used SCI90 questionnaire for measurement of psychosomatic properties, Alexithymia 

questionnaire for measurement of alexithymia and general health questionnaire of Goldberg. 

Analysis methods: for data analysis, were used methods of descriptive statistics (mean, standard 

deviation) and inferential statistics included simple correlation, enter and step- wise methods of 

regression. 

Findings: findings showed that there are significant and positive correlations between 

psychosomatic index and general health in substance abusers. Also, the results of multiple 

regression showed that variables of alexithymia and psychosomatic indexes as predictor 

variables, can predict general health in substance abusers. 

Conclusion: finally, we concluded that can predict general health in substance abusers by their 

psychosomatic indexes and alexithymia  

 مقذمه

ِ  اظات  اػتیبد ثیوابری پیچیاذُ ای    ًبپاییر، رفتبرّابی   هقبٍهات  اججابری، ٍظَظاِ ّابی   رفتبرّابی   ّوچاَى  ٍیصگیْابیی  ثاب  کا

 هیؽَد هؽخص دارد، ثِ  ّوراُ فرد ثرای ثعیبری پیبهذّبی هٌفی کِ ؼرایطی در حتی آى هذاٍم هصرف ٍ هَاد جعتجَگراًِ

ِ  هٌجار  هغاس،  ثرػولکارد  آى هصارف  هاذت  ظوی طَالًی تأثیرات ٍ زهبى طی در هَاد هصرف تذاٍم . ِ  ثا  از ٍظایؼی  داهٌا

 ٍ جعاوی  طجیؼای  ػولکارد  ٍ رفتابر  اًجبم از هبًغ ؼذُ کِ فیسیَلَشیکی ٍ اجتوبػی رٍاًؽٌبختی، رفتبری، ّبی ثذکبرکردی

هی ؼَد. ایي هؽکالت جعوبًی ٍ رٍاًؽٌبختی ثبػث هی ؼَد کِ افراد ظَء هصرف کٌٌذُ هَاد دچبر هؽکالتی در  هؼتبداى رٍاًی

گیار رٍاًی ثر فرد اظت ٍ پذیذُ ّبی جعوبًی از دیار ثابز هاَرد     (. ظالهت ػوَهی از جولِ ػَاهل اثر12ظالهت ػوَهی ؼًَذ)

(. ظالهت، هفَْم ثِ ًعجت اًؼطبف پییری دارد کِ هوکي اظت هٌحصارا ثاِ ػٌاَاى ػاذم     1تَجِ ٍ ثررظی داًؽوٌذاى ثَدُ اظت)

ْ  1948ثیوبری ٍ ًبتَاًی در ًظر گرفتِ ؼَد یب ثِ طَر هثجت تری، هبًٌذ آًچِ در اظبظٌبهِ  ذاؼات جْابًی آهاذُ اظات،     ظابزهبى ث

تؼریف ؼَد. ثر اظبض ًظر کبرؼٌبظبى ایي ظبزهبى، ظالهت ػجبرت اظت از رفبُ کبهل جعوی، رٍاًی ٍ اجتوبػی ًِ فقذاى ثیوبری 

اظت حتی اهرٍزُ ػالٍُ ثار ثؼاذ    ثؼذی چٌذ هعئلِ یک ظالهتی کِ اظت هعئلِ (. تؼریف ظبزهبى جْبًی ثْذاؼت ثیبًگر ایي5)

اجتوبػی جٌجِ هؼٌَی را ّن در ًظر هی گیرًذ ٍ ثبیذ تَجِ داؼت کِ اثؼبد هختلاف ظاالهتی ٍ یاب ثیوابری ثار       جعوبًی، رٍاًی ٍ
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یکذیگر اثر کردُ ٍ تحت تبثیر یکذیگر قرار دارًذ. چٌبًچِ هؽکالت جعوی ثر رٍاى فردٍ هؽکالت رٍاًی ثر جعن اٍ ٍ ًیس ّار  

دٍ ثؼذ دیگر ظالهتی اثر هی گیارًذ لیا اقاذاهبت اًجابم ؼاذُ ثارای ارتقاب      دٍ آًْب ثر جبهؼِ ٍ اختالالت هَجَد در جبهؼِ ثر ّر 

(. ّوچٌیي ٍضاؼیت  2ظالهتی ثبیذ ثِ توبم جَاًت ظالهت فردی )جعوی،رٍاًی ٍ هؼٌَی(ٍ ظالهت کل جبهؼِ تَجِ داؼتِ ثبؼذ)

ثبیاذ ثاِ طاَر هاٌظن ٍ     ظالهت ػوَهی ظَ هصرف کٌٌذگبى هَاد، یکی از هَضَػبت هْن در ّر جبهؼِ ای هحعَة هی ؼاَد ٍ  

ّذفوٌذ،ارزیبثی آى در دظتَر کبر هعَالى،هحققبى در ظطح جبهؼِ قرار گیرد.ثب تَجِ ثِ ایي کِ جعن ٍ رٍاى ثِ طَر هتقبثال ثار   

یکپبرچِ گی ٍ ظالهت ػواَهی اًعابى را در ثار های گیارد پارداختي ثاِ ایاي          یکذیگر تبثیر هی گیارًذ ٍ ظالهت ایي دٍ هقَلِ،

(. پصٍّػ ّب ًؽبى دادُ کِ افراد تَاًوٌذ از ًظر ّیجبًی 3بثیرات دایوی ایي دٍ ثر یکذیگر از ضرٍریبت اظت)هَضَع ٍ ؼٌبخت ت

در هقبیعِ ثب افرادی کِ تَاًبیی درک ّیجبًبت خَد را ًذارًذ ظبزگبری ثْتاری ثاب هحای  ٍ دیگاراى دارًاذ ثٌابثرایي ثار اظابض         

ٌذ از ًظر تجرثِ ٍ اثراز ّیجبى ٍ احعبظبت، ظالهت ػوَهی ثبالتری ًعجت پصٍّػ ّبی اًجبم ؼذُ هی تَاى گفت کِ افراد تَاًو

(. ّوچٌیي پصٍّػ ّب حبکی از آى اظت کِ افراد آلکعی تبیویک ػَاهل خطر ظبز هْوی ثرای اختالالت 25ثِ افراد ًبتَاى دارًذ)

(  ثٌابثرایي ثار   18()17()16َاجاِ اًاذ)  رٍاى تٌی ٍ خلقی ّعتٌذ چرا کِ ایي افراد در ؼٌبخت ٍ تٌظین احعبظبت خَد ثب هؽاکل ه 

اظبض یبفتِ ّبی پصٍّػ ّبی پیؽیي هی تَاى گفت کِ آلکعی تبیویب ٍ اختالالت رٍاى تٌی ثر ظالهت ػوَهی تبثیر هی گیارًذ ثب 

تَجِ ثِ ایٌکِ ًبگَیی خلقی )آلکعی تبیویب( ٍ اختالالت رٍاى تٌی ثر ظالهت ػوَهی ظَهصرف کٌٌذگبى هَاد هَضَع جذیذی 

ظت ٍ ثب تَجِ ثِ ایي کِ پصٍّػ زیبدی در ایي هَرد در کؽَر هب صَرت ًگرفتِ ّاذف هاب ثررظای  ًابگَیی خلقای )آلکعای       ا

 تبیویب( ٍ ؼبخص ّبی رٍاى تٌی در پیػ ثیٌی ظالهت ػوَهی در ظَء هصرف کٌٌذگبى هَاد هخذر هی ثبؼذ .

 روش

جبهؼِ آهبری ایي پاصٍّػ ؼابهل هؼتابداى هرکاس ظارپبیی ؼْرظاتبى       هقبیعِ ای ٍ ّوجعتگی هی ثبؼذ.  -ًَع ػلی از پصٍّػ حبضر 

ثیوبر ثِ ؼکل در دظترض از ثیي ثیوابراى هراکاس ظارپبیی     30اردثیل ثَد. رٍغ ًوًَِ گیری از ًَع در دظترض ثَدثِ ایي صَرت کِ 

ّابی تَصایفی   قیق ؼبهل آهبرُّبی آهبری ثکبر گرفتِ ؼذُ در ایي تحاًتخبة ؼذًذٍ پرظؽٌبهِ ّب تَظ  ثیوبراى تکویل ؼذ.  رٍغ

 هیبًگیي، اًحراف هؼیبر، ٍ آهبرُ ّبی اظتٌجبطی ؼبهل ّوجعتگی ٍ رگرظیَى ثِ دٍ صَرت، رٍغ ٍرٍد ٍ رٍغ گبم ثِ گبم هی ثبؼذ. 
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 ابسار

 :(GHQ-22) 1پرسطنامه سالمت عمومی

ظبختِ ؼذُ، از جولِ ؼٌبختِ ؼذُ تریي اثسارّبی غرثبلگری اختالالت رٍاًی اظت کِ ثِ صَرت  2ایي پرظؽٌبهِ کِ تَظ  گلذثرگ

ظَالی آى ارائِ گردیذُ اظت کِ ظئَاالت آى در ثر گیرًذٓ  28در دظترض هی ثبؼذ. در ایي هجوَػِ  فرم  60ٍ  30، 28، 12فرهْبی 

هرثاَ  ثاِ هقیابض ػالئان جعاوبًی ٍ       1-7ل هی ثبؼٌذ. ظائَاالت  ظئَا 7چْبر خردُ هقیبض هی ثبؼذ کِ ّر یک از آًْب خَد ؼبهل 

هرثَ  ثِ هقیابض اخاتالل ػولکارد     21تب  15هرثَ  ثِ هقیبض اضطراة، از ظئَال  8-14ٍضؼیت ظالهت ػوَهی هی ثبؼذ. از ظَال 

ٍ    22-28اجتوبػی، ٍ ظئَاالت  در جوؼیات هختلفای در    ًیس هرثَ  ثِ هقیبض افعردگی هی ثبؼٌذ. پرظؽٌبهِ حبضار اظاتبًذارد ثاَدُ 

ظٌجیذُ ؼذ  (MHQ) هَازی ایراى ٍ کؽَرّبی هختلف ٌّجبریبثی ؼذُ اظت. در یک هطبلؼِ ایي پرظؽٌبهِ ّوسهبى ثب یک آزهَى 

ثاَد   87/0تاب   72/0ثَدُ ٍ ضرایت ّوجعتگی ثیي خردُ آزهًَْبی ایي پرظؽٌبهِ ثب ًورُ کل ثایي   55کِ ضریت ّوجعتگی دٍ آزهَى 

 (1380ر ثبالی آى هی ثبؼذ. ایي هطبلؼِ ثر رٍی جبهؼِ آهبری داًؽجَیی اجرا ؼذُ ثَد )هحوذرضب تقَی، کِ ثیبًگر اػتجب

هی ثبؼذ )هحوذرضب  90/0آى  ّن چٌیي ایي آزهَى از پبیبئی ثبالیی ثرخَردار اظت کِ هقذار آلفب هحبظجِ ؼذُ ثرای کل گَیِ ّبی

 (1380تقَی، 

 SCL09پرسطنامه 

ظؤال ثرای ارزؼیبثی ػالئن رٍاًی اظت کِ ثِ ٍظیلِ پبظخگَ گسارغ هی ؼَد ٍ اٍلیي ثبر ثرای ًؽبى دادى جٌجِ  90ایي آزهَى ؼبهل 

ّابی رٍاى ؼاٌبختی ثیوابراى جعاوی ٍ رٍاًای طار  ریاسی گردیااذُ اظات. فارم اٍلیاِ آزهاَى تَظا  درگاَتیط ، لیپوٌاَ کااٍَی               

                                                           
General Health Questionar-1  

Goldberg-2  
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ٍتجسیِ ٍ تحلیل ّبی رٍاًعٌجی از آى، هَرد تجذیذ ًظر قرار گرفت ٍ فارم ًْابئی آى    (هؼرفی ؼذٍ ثر اظبض تجرثیبت ثبلیٌی1973)

درجِ ای از هیساى  5(.پبظخْبی ارائِ ؼذُ ثِ ّر یک از هَارد آزهَى در یک هقیبض 1976تْیِ گردیذ ) در گَتیط ، ٍیکلسٍراک، 

ثؼذ  هختلف ؼاکبیبت جعاوبًی ، ٍظاَاض ٍ     9ازهَى  هبدُ ایي 90ًبراحتی کِ از) ّیچ( تب ثِ )ؼذت( هی ثبؼذ هؽخص هی گردد . 

اججبر ، حعبظیت در رٍاث  هتقبثل ، افعردگی ، اضطراة ، پرخبؼگری ، ترض هرضی ، افکبر پبراًَئیذی ٍ رٍاى پریؽی را د ر ثر هی 

ئن هرضی ثذظت گیرد.ًورُ گیاری ٍتفعیر ازهَى ثر اظبض ظِ ؼبخص ضریت کلی ػالئن هرضی ، هؼیبر ضریت ًبراحتی ٍ جوغ ػال

گبًاِ ایاي آزهاَى از دٍ رٍغ     9هی آیذ. کِ از خردُ هقیبض ؼکبیت جعوبًی در ایي پصٍّػ اظاتفبدُ ؼاذ. ظاٌجػ پبیابئی  اثؼابد      

ًفر داٍطلت در ایبالت  219هحبظجِ پبیبئی ثِ رٍغ آزهَى هجذد صَرت گرفتِ اظت . ثرای هحبظجِ ثجبت درًٍی آزهَى کِ ثر رٍی 

اظتفبدُ ؼذُ . ًتبیج توبم  20ت ٍ یکٌَاختی ظئَاالت اًجبم گردیذ از ضرایت آلفب ٍ کَدر ریچبرد ظَى هتحذُ در جْت ظٌجػ ثجب

 ثؼذ کبهالً رضبیت ثخػ ثَدُ اظت .  9ضرایت ثِ دظت آهذُ ثرای 

(.  1976 % ثَدُ اظت. )دراگَتیط، ریکلاسٍراک 77% ٍ کوتریي آًْب رٍاى پریؽی ثب 9ثیؽتریي ّوجعتگی هرثَ  ثِ ثؼذ افعردگی ثب 

ًفر ثیوبر رٍاًی ًب هتجبًط ٍ پاط از یاک ّفتاِ ارزیابثی      94پبیبئی تعت هجذد کِ ثجبت آزهَى را در طَل زهبى هی ظٌجذ ثر رٍی 

( .ظؤاالت یاک آزهاَى ٍقتای دارای    1970% ثَدُ اًذ ) ًبًبلی 9% تب 78اٍلیِ صَرت گرفت . اکثر ضرایت دارای ّوجعتگی ثبال ثیي 

هفبّیوی را کِ آزهَى ثِ هٌظَر آى ظبختِ ؼذُ ارزیبثی کٌذ. هطبلؼبت هؼتذدی در جْت تؼیایي اًاَاع آزهاَى     اػتجبر اظت کِ ثتَاًذ

آزهَدًی  119ثر رٍی  MMPI ( ایي آزهَى را ثِ ّورا1976ُاًجبم گردیذُ اظت. در زهیٌِ اػتجبر ّوسهبى دراگَتیط، ٍیکلسٍراک)

 ثَدُ اظت 36/0ٍ کوتریي ّوجعتگی،ترض هرضی ثب  73/0گی ثب داٍطلت اجرا ًوَدًذ. ّوجعتگی هرثَ  ثِ هالک افعرد

 (TAS-29) پرسطنامه آلکسی تایمیای تورنتو

ظَالی اظت کِ  20( ظبختِ ؼذُ، یک پرظؽٌبهِ خَدظٌجی ٍ 1994ٍّوکبراى ) bagbyپرظؽٌبهِ الکعی تبیویبی تَرًتَ کِ تَظ  

یاي پرظؽاٌبهِ دارای ظاِ ثؼاذ اظات: دؼاَاری در تؽاخیص ٍ ؼٌبظابیی         ثرای ارزیبثی الکعی تبیویب هَرد اظاتفبدُ قارار های گیارد. ا    

ًقطِ ای  5ظَال( ظَالْب ثر حعت هؼیبر  8ظَال( ٍتورکس ثر تجبرة ثیرًٍی) 5ظَال( دؼَاری در تَصیف احعبظبت ) 7احعبظبت )
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ضریت آلفبی کرًٍجبخ در ًوًَِ  ( ًورُ گیاری هی ؼًَذ اػتجبر ایي پرظؽٌبهِ ثرحعت5( تب کبهال هخبلفن )1لیکرت از کبهال هَافقن)

 /. هی ثبؼذ. 79ایراًی ثرای کل هقیبض ثراثر 

 یافته ها

تریي ًورُ را در هتغیرّبی پصٍّػ، در ظَء هصرف کٌٌذگبى هَاد را ًؽبى  هؼیبر، ثبالتریي ٍ پبییيهیبًگیي، اًحراف 1جذٍل ٍ ًوَدار 

 هی دّذ.

 

تریي ًورُ در ظَء هصرف کٌٌذگبى هَادثبالتریي ًورُ ٍ پبییي:  هیبًگیي، اًحراف هؼیبر، 1جذٍل ٍ ًوَدار   

 تؼذاد کل ثبال تریي ًورُ پبییي تریي ًورُ اًحراف هؼیبر هیبًگیي هتغیر

2/11 63 ًبگَیی خلقی  31 90 60 

5/16 56 ظالهت ػوَهی  36 99 60 

2/26 ؼبخص رٍاى تٌی  02/10  12 49 60 

 

 

ترتیت در ظَء هصرف کٌٌذگبى هَاد ثِ هؼیبر ثِؼَد در هتغیر ًبگَیی خلقی ، هیبًگیي ٍ اًحرافهؽبّذُ هی 1طَر کِ در جذٍل ّوبى

 ثبؼذ. هی 02/10ٍ  2/26ٍ در هتغیر ؼبخص رٍاى تٌی 5/16ٍ  56ٍ در هتغیر ظالهت ػوَهی  2/11ٍ  63ترتیت  
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 .ًؽبى هی دّذ را در ظَء هصرف کٌٌذگبى هَادپصٍّػ را ضرایت ّوجعتگی ظبدُ ثیي هتغیرّبی  2جذٍل 

 : ضرایت ّوجعتگی ظبدُ ثیي هتغیرّب2 جذٍل

 تؼذاد ظطح هؼٌی داری ضریت ّوجعتگی هتغیر پیػ ثیي هتغیر هالک

 

 ظالهت ػوَهی

519/0 ًبگَیی خلقی  000/0  60 

677/0 ؼبخص رٍاى تٌی  000/0  60 

ؼَد، ضریت ّوجعتگی ثیي ًبگَیی خلقی ٍ  ظالهت ػوَهی در ظَء هصرف کٌٌذگبى هَاد ثراثر هؽبّذُ هی 2طَر کِ در جذٍل ّوبى

اظت.  = 677/0rاظت ٍ ضریت ّوجعتگی ثیي ؼبخص رٍاى تٌی ٍ ظالهت ػوَهی ظَء هصرف کٌٌذگبى هَاد  = r 519/0 اظت ثب 

 دار ّعتٌذ.هؼٌی = 000/0pی ایي ضرایت در ظطح ضریت ّوِ

را  زتحلیل رگرظیَى ثِ رٍغ ٍرٍد در ؼبخص ّبی رٍاى تٌی ٍ ًبگَیی خلقی در ظَء هصرف کٌٌذگبى هَادًتبیج حبصل ا 3جذٍل

 .ًؽبى هی دّذ

 تحلیل رگرظیَى ثِ رٍغ ٍرٍد ًتبیج حبصل از :3جذٍل

 (βضرایت رگرظیَى)
 Fًعجت 

 (Pٍاحتوبل آى)
 ضریت تؼیي

RS 

ضریت 

 ّوجعتگی

 چٌذ هتغیری

MR 

 هتغیر هالک ثیيهتغیر پیػ
 ًبگَیی خلقی

ؼبخص رٍاى 

 تٌی

β=32/0- 

 

β=56/0 

 

 

66/34 

54/0 

 

67/0 

 

ؼبخص رٍاى 

 تٌی

 

 ظالهت ػوَهی
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t=37/3 

 

001/0>p 

t= 93/5 

 

000/0>p 

(000/0>p) 

 

 

 ًبگَیی خلقی

 
 

 

ّبی رٍاى تٌی  ٍ ًبگَیی ؼَد ضریت ّوجعتگی چٌذ هتغیری ثرای ترکیت خطی هتغیر ّبی ؼبخص هالحظِ هی 3ثب تَجِ ثِ جذٍل 

دظت آهذُ کِ در ظطح ثِ 66/34ثراثر ثب  Fٍ ًعجت  =67/0MRخبلقی ثب ظالهت ػوَهی  در ظَئ هصرف کٌٌذگبى هَاد ثراثر ثب 

000/0>P هؼٌی( دار اظت. ضرایت رگرظیَىβًؽبى هی )ی ظالهت کٌٌذُثیٌی دٌّذ کِ ؼبخص رٍاى تٌی ٍ ًبگَیی خلقی، پیػ

ثیي، یؼٌی ٍظیلِ هتغیرّبی پیػ درصذ ٍاریبًط ظالهت ػوَهی ثِ 54دّذ کِ ( ًیس ًؽبى هی=54/0RS. ضریت تؼییي )ثبؼٌذػوَهی هی

 ؼبخص رٍاى تٌی ٍ ًبگَیی خلقی قبثل تجییي اظت.

 ًتبیج حبصل ازتحلیل رگرظیَى ثِ رٍغ گبم ثِ گبم در ؼبخص ّبی رٍاى تٌی ٍ ًبگَیی خلقی در ظَء هصرف کٌٌذگبى هَاد 4 جذٍل

  .ًؽبى هی دّذ را

 تحلیل رگرظیَى ثِ رٍغ گبم ثِ گبم ًتبیج حبصل از: 4جذٍل 

 Fًعجت  (βضرایت رگرظیَى)

ٍاحتوبل 

 (Pآى)

ضریت 

 تؼیي

RS 

ضریت 

 ّوجعتگی

 چٌذ هتغیری

MR 

 هتغیر هالک ثیيهتغیر پیػ
 ًبگَیی خلقی

ؼبخص 

 رٍاى تٌی



9 
 
 

 

 

 

 

β=67/0 

 

t= 01/7 

 
000/0>p 

17/49 

 
 
 

(000/0>p) 

 
 
45/0 

 
 
66/0 

 
 

ؼبخص رٍاى 

  تٌی

 
 
 

 ظالهت ػوَهی

β=32/0- 

 

t=37/3 

 
001/0>p 

β=56/0 

 

t= 94/5 

 
000/0>p 

66/34 

 

 

 
(000/0>p) 

 

 
 
 
54/0 

 
 
 
74/0 

 
 

 ًبگَیی خلقی

 

ؼَد ضریت ّوجعتگی چٌذ هتغیری ثرای ترکیت خطی هتغیر ّبی ؼبخص ّبی رٍاى تٌی  ٍ ًبگَیی هالحظِ هی 4ثب تَجِ ثِ جذٍل 

دظت آهذُ کِ در ظطح ثِ 66/34ثراثر ثب  Fٍ ًعجت  =67/0MRهصرف کٌٌذگبى هَاد ثراثر ثب  ءخبلقی ثب ظالهت ػوَهی در ظَ

000/0>P هؼٌی( دار اظت. ضرایت رگرظیَىβًؽبى هی )ی ظالهت کٌٌذُثیٌیدٌّذ کِ ؼبخص رٍاى تٌی ٍ ًبگَیی خلقی، پیػ

ثیي، یؼٌی ٍظیلِ هتغیرّبی پیػدرصذ ٍاریبًط ظالهت ػوَهی ثِ 54دّذ کِ ( ًیس ًؽبى هی=54/0RSثبؼٌذ. ضریت تؼییي )ػوَهی هی

درصذ 45دٌّذ کِ ؼبخص رٍاى تٌی ثِ تٌْبیی ى هیؼبخص رٍاى تٌی ٍ ًبگَیی خلقی قبثل تجییي اظت.از ظَی دیگر ضرایت تؼییي ًؽب

از  RSٍ  74/0ثِ  66/0از  MRکٌذ؛ ٍ ثب اضبفِ ؼذى هتغیر ًبگَیی خلقی ثِ هؼبدلِ رگرظیَى، ثیٌی هیٍاریبًط ظالهت ػوَهی  را پیػ

 افسایػ یبفتِ اظت. 54/0ثِ  45/0

 بحث و نتیجه گیری

تبیویب( ٍ ؼبخص ّبی رٍاى تٌی در پیػ ثیٌی ظالهت ػوَهی در ظَء هصرف ًبگَیی خلقی )آلکعی ّذف پصٍّػ حبضر، ثررظی 
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ی ایي پصٍّػ ًؽبى داد کِ  ثیي آلکعی تبیویب ٍ ظالهت ػوَهی ٍ ّوچٌیي ثیي ؼبخص رٍاى تٌی کٌٌذگبى هَاد هخذر ثَد ًتبیج هطبلؼِ

. ًتبیج تحلیل رگرظیَى چٌذگبًِ ًیس ًؽبى داری ٍجَد داردٍ ظالهت ػوَهی ثیي ظَء هصرف کٌٌذگبى هَاد ّوجعتگی هثجت ٍ هؼٌی

ثیي، پیػ ثیٌی کٌٌذُ ظالهت ػوَهی ػٌَاى هتغیرّبی پیػداد کِ هتغیر ّبی ًبگَیی خلقی )آلکعی تبیویب( ٍ ؼبخص ّبی رٍاى تٌی ثِ

رّب ثِ دظت ًیبهذ در ظَء هصرف کٌٌذگبى هَاد هخذر ّعتٌذ. در هرٍر هٌبثغ در دظترض ّیچ ًَع هطبلؼِ ای هؽبثِ از ًظر ًَع هتغی

ثٌبثرایي ثرای ثررظی درظتی ًتبیج از تقیقبت هرتج  اظتفبدُ کردُ این. در یک هطبلؼِ ؼیَع اختالل رٍاى تٌی در ظَء هصرف کٌٌذگبى 

ًفر از افراد  125هبِّ ٍ توبم ػور اختالالت رٍاى تٌی را در  6ؼیَع  1990ر ظبل د Hendriks(. 18درصذ گیارغ ؼذُ اظت) 90هَاد 

درصذ از ًوًَِ ّب حذاقل یک اختالل رٍاًپسؼکی ثِ جس ظَء  80اجؼِ کٌٌذُ ثِ هراکس ظن زدایی را ثررظی کرد. ثر ایي اظبض هر

ؼیَع ثبالیی از اختالل رٍاى تٌی را در ظَء هصرف کٌٌگبى هَاد را  2005در ظبل Parmel (. ًتبیج هطبلؼِ 18هصرف هَاد داؼتٌذ)

( 15؛11؛10؛5) ي کِ پصٍّؽْب ًؽبى دادُ اى کِ اختالالت رٍاى تٌی ثب ظالت ػوَهی در ارتجب  هی ثبؼذ(. ثب تَجِ ثِ ای22ًؽبى هی دّذ)

ثٌبثر ایي یبفتِ ّبی پصٍّؽی هب هجٌی ثر ایٌکِ ؼبخص ّبی رٍاى تٌی ظالهت ػوَهی ظَء هصرف کٌٌذگبى هَاد را پیػ ثیٌی هی کٌذ 

ّذ اکثر افراد آلکعی تبیویک یک ًَع اختالل رٍاًتٌی دارًذ هَرد تبییذ قرار هی گیرد. ّوچٌیي پصٍّؽْب ًؽبى هی د

( ٍ ثب تَجِ ثِ ایي کِ ؼبخص ّبی رٍاى تٌی پیػ ثیٌی کٌٌذُ ظالهت ػوَهی در ظَء هصرف کٌٌذگبى هَاد 22؛21؛20؛19؛18؛17؛16)

ٌٌذگبى ثِ هَاد ثبؼذ.  ثٌبثر ایي هی ثبؼذ هی تَاى گفت کِ آلکعی تبیویب ًیس هی تَاًذ پیػ ثیٌی کٌٌذُ ظالهت ػوَی در ظَء هصرف ک

ثب تَجِ ثِ ارتجب  آلکعی تبیویب ٍ ؼبخص ّبی رٍاى تٌی ثب ظالهت ػوَهی در ظَء هصرف کٌٌذگبى هیتَاى ًتیجِ گرفت کِ یبفتِ ّبی 

هی  پصٍّؽی هب هجٌی ثر پیػ ثیٌی ظالهت ػوَهی ظَء هصرف کٌٌذگبى تَظ  ؼبخص ّبی رٍاًتٌی ٍ آلکعی تبیوی هَرد تبییذ قرار

گیرد. هی تَاى گفت یکی از هحذٍدیت ّبی ایي پصٍّػ کن ثَدى پیؽیٌِ پصٍّؽی ٍ کَچک ثَدى ًوًَِ هی ثبؼذ ثٌبثرایي پیؽٌْبد هی 

 ؼَد پصٍّػ ّبی آیٌذُ رٍی گرٍُ ّبی ثسرگتر اًجبم گیرد. 

 سپاسگساری

 .هحققیي از توبهی افراد ؼرکت کٌٌذُ در ایي پصٍّػ قذرداًی هی کٌذ
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