
 

 

 و (MMTدارویی) پیش بینی کننذه انتخاب درمانهای سالمت عمومی و شاخص روان تنی به عنوان عوامل

 درمانهای غیردارویی)عضویت در گروه های خودیار( در پرهیسسوء مصرف کننذگان مواد

 

 4ًغین پیزًجی خَاُ - 3فزساد کزین ًضاد - 2فبىوِ ایزاًی - 1دکتز هحوذ ًزیوبًی

 هچکیذ

ّبیی هبًٌذ درهبى عزپبیی اس ىزیق هتبدٍى ثِ هٌظَر درهبى اػتیبد رٍیکزدّب ٍ رٍؽْبی هختلفی پیؾٌْبدؽذُ اعت. رٍػ زمینه و هذف:

تزک ٍ پزّیش اس هَاد ٍجَد دارد کِ عَء ٍ ّوچٌیي درهبى در گزٍُ ّبی هؼتبدیي گوٌبم. ػَاهلی هتؼذدی در اًتخبة رٍػ ّبی 

هقزف کٌٌذگبى اى را ثزای پزّیش اًتخبة هیکٌٌذ ثِ ایي هٌظَرّذف  ایي پضٍّؼ ثزرعی عالهت ػوَهی ٍ ؽبخـ رٍاى تٌی ثِ ػٌَاى 

 ٍدرهبًْبی غیزدارٍیی)ػنَیت در گزٍُ ّبی خَدیبر( در پزّیشعَء(MMT)ػَاهل پیؼ ثیٌی کٌٌذُ اًتخبة درهبًْبی دارٍیی

کٌٌذُ ثِ اس ًَع ّوجغتگی اعت. جبهؼِ پضٍّؼ ؽبهل ثیوبراى هزاجؼِایي پضٍّؼروش بررسی: هقزف کٌٌذگبى هَاد اعت. 

ًفز تحت درهبى ثب دارٍی هتبدٍى  30ًفز اس گزٍُ خَدیبر ،  30ًفز) 60تؼذاد  ّبی خَدیبری کِ ّبی عزپبیی ٍ افزاد ػنَ گزٍُدرهبًگبُ

ثزای عٌجؼ ٍیضگی ؽبخـ ّبی رٍاى تٌی ٍ پزعؾٌبهِ  scl90ی ًذ .هَلفِ ّبی رٍا تٌی پزعؾٌبهِ(ثِ فَرت در دعتزط اًتخبة ؽذ

ایي پضٍّؼ ًؾبى هی دّذ کِ ثیوبراى دریبفت کٌٌذُ دارٍ ٍ ها: یافتهاعتفبدُ ؽذُ اعت (GHQ)  پزعؾٌبهِ عالهت ػوَهی گلذثزگ

دارًذ.   >P 0001/0ثیوبراى ػنَ گزٍُ ّبی خَدیبر تفبٍت هؼٌی داری در دٍ هقیبط عالهت ػوَهی ٍ ؽبخـ رٍاى تٌی در عيح

ثیوبراى اًتخبة درهبى  درفذ 85آسهَى تحلیل هویش ًیش ًؾبى داد کِ ثز پبیِ ی دٍ هتغیز عالهت ػوَهی ٍ ؽبخـ رٍاى تٌی هی تَاى 

دّذ عالهت ػوَهی ٍ ؽبخـ رٍاى تٌی هؼتبدیي پضٍّؼ حبمز ًؾبى هی گیری:نتیجهدارٍیی ٍ غیز دارٍیی را اسیکذیگز هتوبیش کزد.

ٍمؼیت هيلَة تزی دارد اعت کِ ًؾبى (MMT)ّبی عزپبییکٌٌذُ ثِ کلیٌیکّبی خَدیبری ًغجت ثِ هؼتبدیي هزاجؼِػنَ گزٍُ

 آیذ.ثخؾی ػنَیت در ایي گزٍّْب در فزایٌذ ثْجَد ٍ درهبى هؼتبدیي ثِ حغبة هی ی اثزدٌّذُ

 عالهت ػوَهی،ؽبخـ رٍاى تٌی،درهبى دارٍیی ٍ غیز دارٍیی ٍ عَءهقزف کٌٌذگبى هَادکلیذ واشه:
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GENERAL HEALTH AND PSYCHOSOMATIC INDEX AS PREDICTOR FACTORS 

OF CHOOSING BETWEEN DRUG TREATMENTS AND NON DRUG TREATMENTS 

IN TREATMENT PROCESS OF SUBSTANCE ABUSERR 

 

Abstract 

Objective: for drug treatment were suggested different procedures and methods. Methods like 

outpatient treatment by Methadone and treatment in N.A. groups. There are many factors for 

choosing the methods of addiction treatment that substance abusers select the methods by 

consideration of them. For this, the aim of this research is the investigation of general health and 

psychosomatic index as predictor factors for choosing drug treatments and non drug treatments 

(membership in self-help group) for avoidance of substance abusers.Research methods: the 

research method is causal-comparative and correlation. Research population was included 

patients referring to outpatient clinics and members of self-help groups that were chosen 60 

people (30 people from self-help groups,30 people under treatment by Methadone). In this 

research were used SCI90 questionnaire for measurement of psychosomatic indexes and general 

health questionnaire of Goldberg.Findings: this research illustrate that patients receiving drugs 

and patients that are members in self-help groups, have significant differentiation in 2 scale of 

general health and psychosomatic index as p<0.0001.Also path analysis test showed that in basis 

of 2 variables included general health and psychosomatic index can separate 85% of patients 

choosing drug treatments and non drug treatments from each other.Result: this research show 

that general health and psychosomatic index of members of self-help groups are better in 

comparison with addicted people referred to outpatient clinics. This show the effectiveness of 

membership in this groups in process of addiction treatment 

 

Keywords: general health; psychosomatic index; drug treatments and non drug treatments; 

substance abusers 

 

 مقذمه:

 جغتجَگزاًِ رفتبرّبی هقبٍهت ًبپذیز، ّبیٍعَعِ اججبری، رفتبرّبی ّوچَى ّبییٍیضگی ثب کِ اعت ایپیچیذُ ثیوبری اػتیبد

 هقزف تذاٍم .ؽَدهی هؾخـ دارد، ّوزاُ ثِ فزد ثزای هٌفی ثغیبری پیبهذّبی کِ ؽزایيی در حتی آى هذاٍم هقزف ٍ هَاد

رفتبری،  ّبی ثذکبرکزدی اس ٍعیؼی داهٌِ ثِ هٌجز هغش، ػولکزد ثز آى هقزف هذت عوی ىَالًی تأثیزات ٍ سهبى ىی در هَاد

 اس  آى درهبى لذا  هؼتبداى ؽذُ  ىجیؼی جغوی ٍ رٍاًی ػولکزد ٍ رفتبر اًجبم اس هبًغ کِ ؽذُ فیشیَلَصیکی ٍ اجتوبػی رٍاًؾٌبختی،
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الل ٍاثغتِ ( اػتیبد ثِ هَاد هخذر یب )اخت1) ؽَد هی جبهؼِ دًجبل در ٍعیؼتز عيحی در ٍ کبری گغتزػ ثِ هحیو  خبًَادُ ؽزٍع ،

 تأکیذ ثب اختالل ایي درهبى ػلت ّویي ثِ اعت، ثزخَردار خبفی اس پیچیذگی اًغبى اجتوبػی-رٍاًی-سیغتی هبّیت دلیل هَاد( ثِ

 اس ثغیبری هبًٌذ کِ اعت حقیقت ایي ثیبًگز پضٍّؾگزاى هيبلؼبت ًتبیج .اعت ًبکبرآهذ ٍ اغلت دؽَار هحل، رٍیکزد یک ثز

 ّبی جغویؽیَُ اس تزکیجی ؽبهل اػتیبدآٍر هَاد هقزف تزک یب کبّؼ در درهبًی رٍیکزد کبرآهذتزیي دیگز، اختالالت رٍاًی

 ّوچٌبى اهب اًذؽذُ هؼزفی درهبى اػتیبد ثزای هختلفی درهبًی ّبی ثزًبهِ گذؽتِ لْبی عب ىی در (1381اعت )قبهت ثلٌذ ،  رٍاًی ٍ

 دارٍیی غیز ٍ دارٍیی ّبی ىدرهب قبلت در درهبًی ّبیثزًبهِ . ّغتین درهبًی ّبیثزًبهِ ایي در ثیوبراى ثزخی هَفقیت ػذم ؽبّذ

دارٍی  ثب ًگْذارًذُ درهبى ثزًبهِ حبمز، حبل در ٍ گذؽتِ لْبیعب ىی در هَثز دارٍیی ّبیجولِ درهبى اس . اًذکزدُ ًقؼ ایفبی

 در دًیب کؾَرّبی اغلت در کِ اعت دارٍی هتبدٍى هقزف غبلت، دارٍیی درهبى اپیَئیذّب، کٌٌذگبى هقزف در اعت. هتبدٍى

 ثز هيلَثی تأثیز ٍ ثَدُ اپیَئیذّب ثزای ثخقَؿ هٌبعجی جبیگشیي دارٍ کِ ایي اعت، دادُ ًؾبى هيبلؼبت ًتبیج ٍ ثبؽذهی اجزا حبل

داؽتِ  درهبى دٍرُ در ثیوبراى ایي خيزًبک رفتبرّبی ٍ رٍاًپشؽکی ػالئن ، تزک ػالئن ، ٍلغ هقزف هَاد، هقزف کبّؼ

( ثب ٍجَد ایي هؼتبدیي درهبى ّبیی را اًتخبة ٍ جغتجَ 1995، اهغالى ٍ ّوکبراى ، 2005کبعپبرح،  1993اعت)لؾٌز ٍّوکبراى،

هیکٌٌذ کِ ًیبسی ثِ دارٍ ٍ پبک عبسی ًذارد یکی اس ایي رٍػ ّبی غیز دارٍیی ػنَیت در گزٍُ ّبی خَدیبری اعت ػنَیت در 

ِ رٍػ ّبیی اعت کِ هؼتبدیي ثزای پزّیش اس آى اعتفبدُ ًوَدُ اًذ ٍ ایي درهبى غیز دارٍیی ػولکزدػ در ایي ًَع گزٍُ ّب اس جول

ثْجَدی کیفیت سًذگی ٍ عالهت جغوی رٍاًی ثِ اثجبت رعیذُ اعت ثِ ػٌَاى هثبل دیت ٍ یبردلی در پضٍّؼ ّبی خَد رٍی ثیوبراى 

( 2007جتوبػی ٍػولکزد جغوی ٍ رٍاًی ثْتز هؾخـ کزدُ اًذ )هبرم هبًی ،هشهي ، اثز ثخؾی گزٍُ ّبی خَدیبری را در عبسگبری ا

رٍػ ّبیی کِ اهزٍسُ هؼتبدیي هَاد هخذر ثزای دعتیبثی ثِ پزّیش اًتخبة هیکٌٌذ هتفبٍت اعت کِ ایي هَارد ثِ دٍ ؽیَُ دارٍیی کِ ثِ 

هی ؽَد .ّذف پضٍّؼ حبمز ثزرعی عالهت فَرت دریبفت هتبدٍى ٍیب غیز دارٍیی ػنَیت در گزٍُ ّبی خَدیبری اعت اًجبم 

(ٍدرهبًْبی غیزدارٍیی)ػنَیت در MMTػوَهی ٍ ؽبخـ رٍاى تٌی ثِ ػٌَاى ػَاهل پیؼ ثیٌی کٌٌذُ اًتخبة درهبًْبی دارٍیی)

 گزٍُ ّبی خَدیبر( در پزّیشعَء هقزف کٌٌذگبى هَاد هی ثبؽذ.

 

 روش

  

ّبی خَدیبری ٍ هؼتبداى هزاجؼِ کٌٌذُ ثِ درهبًگبُ ّبی عزپبیی گزٍُپضٍّؼ حبمزاس ًَع ّوجغتگی ٍدر دٍ گزٍُ هؼتبدیي ػنَ 

(MMT) کزدًذ ٍ در گزٍُ دٍم درهبًجَیبى  عبسهبى دّی ؽذُ اعت.در گزٍُ اٍل هؼتبدیي ّیچ گًَِ درهبى دارٍیی دریبفت ًوی
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رثِ ؽکل در دعتزط اس ثیي ثیوبراى ایي ثیوب 30ًوَدًذ. رٍػ ًوًَِ گیزی اس ًَع در دعتزط ثَد  ثِ ایي فَرت کِ هتبدٍى دریبفت هی

ّبی عزپبیی اتٌخبة ؽذًذ ٍ پزعؾٌبهِ ّب تَعو ثیوبراى ًفز ثِ فَرت دردعتزط اس کلیٌیک 30هزاکش اتٌخبة ؽذًذ، ّوچٌیي تؼذاد 

ّبی اعتٌجبىی ّبی تَفیفی هیبًگیي، اًحزاف هؼیبر، ٍ آهبرُ ّبی آهبری ثکبر گزفتِ ؽذُ در ایي تحقیق ؽبهل آهبرُتکویل ؽذ. رٍػ

 ؽبهل تحلیل تویش  هی ثبؽذ.

 

 ابسار

عبختِ ؽذُ، اس جولِ ؽٌبختِ ؽذُ تزیي اثشارّبی  2ایي پزعؾٌبهِ کِ تَعو گلذثزگ:(GHQ-28) 1پرسشنامه سالمت عمومی

عَالی آى ارائِ  28در دعتزط هی ثبؽذ. در ایي هجوَػِ  فزم  60ٍ  30، 28، 12غزثبلگزی اختالالت رٍاًی اعت کِ ثِ فَرت فزهْبی 

-7ل هی ثبؽٌذ. عئَاالت عئَا 7گزدیذُ اعت کِ عئَاالت آى در ثز گیزًذٓ چْبر خزدُ هقیبط هی ثبؽذ کِ ّز یک اس آًْب خَد ؽبهل 

 21تب  15هزثَه ثِ هقیبط اميزاة، اس عئَال  8-14هزثَه ثِ هقیبط ػالئن جغوبًی ٍ ٍمؼیت عالهت ػوَهی هی ثبؽذ. اس عَال  1

ًیش هزثَه ثِ هقیبط افغزدگی هی ثبؽٌذ. پزعؾٌبهِ حبمز اعتبًذارد ثَدُ  22-28هزثَه ثِ هقیبط اختالل ػولکزد اجتوبػی، ٍ عئَاالت 

 در جوؼیت هختلفی در ایزاى ٍ کؾَرّبی هختلف ٌّجبریبثی ؽذُ اعت. در یک هيبلؼِ ایي پزعؾٌبهِ ّوشهبى ثب یک آسهَى هَاسی  ٍ

(MHQ) ثَدُ ٍ مزایت ّوجغتگی ثیي خزدُ آسهًَْبی ایي پزعؾٌبهِ ثب ًوزُ کل ثیي  55عٌجیذُ ؽذ کِ مزیت ّوجغتگی دٍ آسهَى

(ّن چٌیي 1380ثبالی آى هی ثبؽذ. ایي هيبلؼِ ثز رٍی جبهؼِ آهبری داًؾجَیی اجزا ؽذُ ثَد )تقَی،  ثَد کِ ثیبًگز اػتجبر 87/0تب  72/0

 (1380هی ثبؽذ )هحوذرمب تقَی،  90/0ایي آسهَى اس پبیبئی ثبالیی ثزخَردار اعت کِ هقذار آلفب هحبعجِ ؽذُ ثزای کل گَیِ ّبی آى 

سؽیبثی ػالئن رٍاًی اعت کِ ثِ ٍعیلِ پبعخگَ گشارػ هی ؽَد ٍ اٍلیي ثابر  عؤال ثزای ار 90ایي آسهَى ؽبهل :SCL90 پرسشنامه 

ثزای ًؾبى دادى جٌجِ ّبی رٍاى ؽٌبختی ثیوبراى جغوی ٍ رٍاًی ىزح ریشی گزدیذُ اعت. فزم اٍلیِ آسهَى تَعو درگاَتیظ ، لیپوٌاَ   

 س آى، هَرد تجذیذ ًظز قزار گزفت ٍ فزم ًْبئی (هؼزفی ؽذٍ ثز اعبط تجزثیبت ثبلیٌی ٍتجشیِ ٍ تحلیل ّبی رٍاًغٌجی ا1973کٍَی )

 

درجِ ای اس هیشاى  5(.پبعخْبی ارائِ ؽذُ ثِ ّز یک اس هَارد آسهَى در یک هقیبط 1976آى تْیِ گزدیذ ) در گَتیظ ، ٍیکلشٍراک، 

غوبًی ، ٍعَاط ٍ اججبر ، ثؼذ  هختلف ؽکبیبت ج 9هبدُ ایي اسهَى  90ًبراحتی کِ اس) ّیچ( تب ثِ )ؽذت( هی ثبؽذ هؾخـ هی گزدد . 

حغبعیت در رٍاثو هتقبثل ، افغزدگی ، اميزاة ، پزخبؽگزی ، تزط هزمی ، افکبر پبراًَئیذی ٍ رٍاى پزیؾی را د ر ثز هی گیزد.ًوزُ 

                                                           
General Health Questionare-1  

Goldberg-
2
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گذاری ٍتفغیز اسهَى ثز اعبط عِ ؽبخـ مزیت کلی ػالئن هزمی ، هؼیبر مزیت ًبراحتی ٍ جوغ ػالئن هزمی ثذعت هی آیذ. کاِ  

گبًِ ایي آسهَى اس دٍ رٍػ هحبعجِ پبیبئی ثِ رٍػ  9زدُ هقیبط ؽکبیت جغوبًی در ایي پضٍّؼ اعتفبدُ ؽذ. عٌجؼ پبیبئی  اثؼبد اس خ

ًفز داٍىلت در ایبالت هتحذُ در جْات عاٌجؼ    219آسهَى هجذد فَرت گزفتِ اعت . ثزای هحبعجِ ثجبت درًٍی آسهَى کِ ثز رٍی 

اعتفبدُ ؽذُ . ًتبیج توبم مزایت ثِ دعت آهذُ ثازای   20زدیذ اس مزایت آلفب ٍ کَدر ریچبرد عَى ثجبت ٍ یکٌَاختی عئَاالت اًجبم گ

/. ثَدُ اعات.  77/. ٍ کوتزیي آًْب رٍاى پزیؾی ثب 9ثؼذ کبهالً رمبیت ثخؼ ثَدُ اعت . ثیؾتزیي ّوجغتگی هزثَه ثِ ثؼذ افغزدگی ثب  9

ًفاز ثیوابر رٍاًای ًاب      94ثجبت آسهاَى را در ىاَل سهابى های عاٌجذ ثاز رٍی        (. پبیبئی تغت هجذد کِ 1976)دراگَتیظ، ریکلشٍراک 

( 1970/. ثاَدُ اًاذ ) ًبًابلی    9/.تاب  78هتجبًظ ٍ پظ اس یک ّفتِ ارسیبثی اٍلیِ فَرت گزفت . اکثز مزایت دارای ّوجغتگی ثابال ثایي   

ظَر آى عبختِ ؽذُ ارسیبثی کٌذ. هيبلؼبت هؼتاذدی  .عؤاالت یک آسهَى ٍقتی دارای اػتجبر اعت کِ ثتَاًذ هفبّیوی را کِ آسهَى ثِ هٌ

( ایااي آسهااَى را ثااِ 1976در جْاات تؼیاایي اًااَاع آسهااَى اًجاابم گزدیااذُ اعاات. در سهیٌااِ اػتجاابر ّوشهاابى دراگااَتیظ، ٍیکلااشٍراک) 

،تزط ٍ کوتازیي ّوجغاتگی   73/0آسهَدًی داٍىلت اجزا ًوَدًذ. ّوجغتگی هزثَه ثِ هالک افغزدگی ثاب  119ثز رٍی   MMPIّوزاُ

 ثَدُ اعت. 36/0هزمی ثب 

 یافته ها

 تحلیل تجشیِ ٍ هٌظَر ثِ .هیگزدد ارایِ پضٍّؼ ّبی فزمیِ ثِ هزثَه یبفتِ ّبی عپظ ٍ تَفیفی یبفتِ ّبی اثتذا ثخؼ ایي در 

 در تَفیفیّبی  یبفتِ ثِ هزثَه اىالػبت .ؽذ اعتفبدُ گبم ثِ گبم ٍ ّوشهبى فَرت ثِ تویش تحلیل آهبری آسهَى اس ّب دادُ

 را ثیي پیؼ هتغیّزّبی هؼیبر، ثیؾتزیي ٍ کوتزیي ًوزُ  اًحزاف ، هیبًگیي ثِ هزثَه اىالػبت جذٍل ایي .ؽذُ اًذ ارای1ِجذٍل ؽوبرُ 

 اًتخبة درهبى دارٍیی ٍ غیز دارٍیی ًؾبى هی دّذ.  ثزای
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هؼتبدیي اًتخبة کٌٌذُ درهبى دارٍیی ٍ غیز دارٍیی هؼیبر، ثیؾتزیي ٍ کوتزیي ًوزُ در دٍ  گزٍُ  اًحزاف هیبًگیي ، : 1جذٍل

 هتغیزّبی پیؼ  ثیيدر

  
 

آهذُ اعت ثب  2خالفِ ای یبفتِ ّبی تحلیل هویش را ثِ دٍ رٍػ ّوشهبى ٍ گبم ثِ گبم ًؾبى هی دّذ ّوبًگًَِ در جذٍل  2درجذٍل 

تبثغ هویش ثِ دعت آهذُ اس قذرت تؾخیقی   P<0001/0تَجِ ثِ هقذار الهجذای کَچک ٍ هقذار هجذٍر کبی ثبال ٍ عيح هؼٌی داری 

 .خَثی ثزای تجییي ٍاریبًظ هتغیز ٍاثغتِ یؼٌی اًتخبة درهبى دارٍیی ٍ غیز دارٍیی ثزخَردار اعت

 گبم ثِ گبم ٍ ّوشهبى تحلیل رٍػ ثِ هتؼبرف هویش تبثغ ّبی یبفتِ خالفِ :2 جذٍل

 

 

 سالمت عمًمی   
0 ريان تىی

100

ه
گی

یاو
م

 

را
وح

ا
… 
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اد …
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ت
 

 میاوگیه
اوحراف  

 معیار

بیشتریه  

 ومرٌ

کمتریه  

 ومرٌ
 تعداد

سالمت عمًمی     56.2 16.5 99 36 60

26.2 ريان تىی 10.02 42 12 60

درهبى 

 دارٍیی

اًحزاف  هیبًگیي هتغیز ّب

 هؼیبر

f T  هؼٌی

 داری

عالهت 

 ػوَهی

9/64 36/18 01/16 7/4 000/0 

ؽبخـ  

 رٍاى تٌی

3/32 19/9 4/7 8/5 008/0 

درهبى 

غیز 

 دارٍیی

اًحزاف  هیبًگیي هتغیز ّب

 هؼیبر

F T  هؼٌی

 داری

عالهت 

 ػوَهی

6/47 2/8 01/16 7/4 000/0 

ؽبخـ 

 رٍاى تٌی

2/20 6/6 4/7 8/5 008/0 
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ثِ اىالػبت هْن هزثَه 

 تبثغ هویش

تحلیل هویش 

ثِ رٍػ 

 ّوشهبى

 1 تؼذاد تبثغ

 650/0 هقذار ٍیضُ

 0/100 درفذ ٍاریبًظ

 0/100 درفذ تزاکوی

 628/0 ّوجغتگی هتؼبرف

 606/0 الهجذا ٍیلکش

 559/28 هجذٍر کبی

 2 درجِ آسادی

 000/0 هؼٌی داری تبثغ هویش

اىالػبت هْن هزثَه ثِ 

 تبثغ هویش

تحلیل هویش 

ثِ رٍػ گبم 

 ثِ گبم

 1 تؼذاد تبثغ

 588/0 هقذار ٍیضُ

 0/100 درفذ ٍاریبًظ

 0/100 درفذ تزاکوی

 609/0 ّوجغتگی هتؼبرف

 630/0 الهجذا ٍیلکش

 609/26 هجذٍر کبی

 1 درجِ آسادی

 000/0 هؼٌی داری تبثغ هویش
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 اسهتغیزّبی هؼبدلِ پذیزی ثیٌی پیؼ هیشاى تؼییي ثزای تز دقیق ثِ اىالػبت یبثی دعت ٍ آهذُ دعت ثِ ّبی یبفتِ پیگیزی هٌظَر ثِ

تفبٍت  Tهتغیزی کِ در آسهَى  2ثب ایي ّذف کِ  کِ ًخغت ّز . ؽذ ثزدُ ثِ کبر هویش تحلیل آسهَى ّب، گزٍُ هیبى توبیش در ٍاثغتِ

یؼ فزك ّبی هَرد ًیبس ، تحلیل ّبی السهزٍی آًْب اًجبم ؽذ.هؼٌی گزٍُ ًؾبى دادُ اًذ اًتخبة ٍ پظ اس ثزرعی پ 2هؼٌی داری را ثیي 

 دعت ثِ ّبی ًیش هفزٍمِ ّوگٌی هبتزیظ ّبی کٍَاریبًظ را تبییذ ًوَد. یبفتِ  x2=23/5  ،0001/0>Pدار ی آسهَى خی دٍ  

 دعت ثِ هالک هتغیز اس عيح دٍ ثب کِ ثَدًذ پضٍّؼ هتغیزّبی ثزای هتؼبرف تبثغ دٌّذُ یک ًؾبى هویش، تحلیل اجزای اس آهذُ

(. ایي یبفتِ گَیبی تَاى ًغجی تبثغ هویش   P<0001/0ٍ هؼٌی دار ثَد) 60/0ٍ الهجذای ٍیلکش ثزاثز ثب  65/0ًذ. هقذار ٍیضُ ثزاثز ثب  آهذ

ٍ  هویش بیّ ًوزُ هیبى چٌیي ّوجغتگی گزٍُ)هتقبمی درهبى دارٍیی ٍ غیز دارٍیی(اعت. ّن 2هتؼبرف ثِ دعت آهذُ ثزای جذاکزدى 

ثِ دعت آهذ گفتٌی اعت کِ ، تحلیل آهبری اًجبم ؽذُ ،دٍ هتغیز عالهت 862/0ػٌَاى ّوجغتگی هتؼبرف ثب ٍاثغتِ هتغیز عيَح

مزیت ّبی ایي هتغیز ّب را در تبثغ هویش هتؼبرف  3ػوَهی ٍ ؽبخـ رٍاى تٌی را در تبثغ هویش هتؼبرف یبد ؽذُ قزار داد. جذٍل ؽوبرُ 

 .ًؾبى هی دّذ

 

 گزٍُ دٍ ثب راثيِ در ّْب داد ثقل هزکش ًوزُ ّوزاُ ثِ عبختبر هبتزیظ ٍ هتؼبرف تبثغ در پضٍّؼ هتغیزّبی مزیت ّبی  :3جذٍل

 هبتزیظ عبختبر مزیت ّبی تبثغ هویش

 هزکشثقل دادّْب تزتیت اّویت مزایت غیز اعتبًذارد ؽذُاعتبًذارد هتغیز ّب

 درهبى دارٍیی 793/0 1 95/0 095/0 758/0 ؽبخـ رٍاى تٌی

 غیزدارٍییدرهبى -793/0 2 76/0 026/0 364/0 عالهت ػوَهی
 

ؽبخـ رٍاى تٌی ٍ عپظ عالهت  هتغیز ًخغت ؽذُ، ٌّجبریبثی ّبی ثِ مزیت تَجِ ثب دّذ، هی ًؾبى 3 جذٍل کِ گًَِ ّوبى

 گزٍُ ثزای هویش تبثغ هقذار کِ هیبًگیي دّذ هی ًؾبى ّب، دادُ ثقل هزکش ًوزُ .ثبؽٌذ هی گزٍُ توبیش دٍ ػَاهل تزیي ػوَهی هْن

 ثبؽذ. هی هٌفی گزٍُ درهبى غیز دارٍیی ثزای ٍ درهبى دارٍیی
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 ّْب گزٍ ثیي تویش در هویش حلیل ًتبیج خالفِ -4 جذٍل

 ػنَیت گزٍّی پیؼ ثیٌی ؽذُ

  کل دریبفت غیز دارٍیی دریبفت دارٍیی هتغیز ّبی گزٍُ ثٌذی

 ًوزُ خبم 30 8 22 اًتخبة دریبفت دارٍ

 30 25 5 اًتخبة دریبفت غیز دارٍ

 درفذ 100 7/26 3/73 اًتخبة دریبفت دارٍ

 100 3/83 7/16 اًتخبة دریبفت غیز دارٍ

 

هَارد تؾخیـ هؼبدلِ ثب ٍاقؼیت ّوبٌّگی دارد.ایي درفذ اس  3/73در ایي جذٍل ًؾبى هی دّذ کِ افزاد گزٍُ اًتخبة دریبفت دارٍ 

درفذ ایي 7/16درفذ هَارد در افزادی کِ درهبى غیز دارٍیی را اًتخبة هی کٌٌذ ثِ درعتی تؾخیـ دادُ ؽذ اعت ٍ   3/83هؼبدلِ در 

 تؾخیـ ًبدرعت ثَدُ اعت.

 بحث و نتیجه گیری

( MMT)ػٌَاى ػَاهل پیؼ ثیٌی  کٌٌذُ اًتخبة درهبًْبی دارٍییپضٍّؼ حبمز ثِ هٌظَر عالهت ػوَهی ٍ ؽبخـ رٍاى تٌی  ثِ 

ٍدرهبًْبی غیز دارٍیی)ػنَیت در گزٍُ ّبی خَدیبر( در پزّیش عَء هقزف کٌٌذگبى هَاد پزداخت. یبفتِ ّب گَیبی تفبٍت ثیي 

رٍاى تٌی در تحلیل هویش  هتغیز پیؼ ثیي ثَدُ اعت.ّوچٌیي ؽبخـ جغوبًی عبسی ٍ 2اًتخبة درهبى ّبی دارٍیی ٍغیز دارٍیی در 

اثزی ثزجغتِ را ثزای ؽزٍع درهبى  ثِ ٍعیلِ دارٍ دارد. ٍ افزاد تحت درهبى ثب دارٍّبی اپتٌیک هؾکالت جغوبًی ٍ ؽبخـ ّبی رٍاى 

اعت ثب هتبدٍى فَرت گزفتِ  ًگْذارًذُ درهبى ّبیتٌی ثیؾتزی را گشارػ دادُ اًذ ٍ ایي هَمَع ّوغَ اعت ثب ًتبیجی کِ در ثزًبهِ

 هتبدٍى ًگْذارًذُ درهبى تأثیز در هَرد ّبپضٍّؼ ًتبیج ّوِ ایي ثب . هیذّذ  ارائِ افیًَی هؼتبداى ثزای را هؤثزی درهبى در حبلی کِ

هؼتبداى  ػوَهی، جوؼیت ثب هقبیغِ در کِ اعت دادُ ّب ًؾبى پضٍّؼ ثؼنی هثبل ػٌَاى ثِ اعت، هتٌبقل رٍاًی هؼتبداى عالهت ثز

 ّبی اختالل اکثزا ٍ دادًذ، ًؾبى را جغوبًی ٍ رٍاى تٌی  ٍ ّوچٌیي عالهت رٍاًی  هؾکالت اس ثبالیی عيح هتبدٍى درهبى تحت

( .ایي در حبل اعت کِ هؼتبدیٌی کِ در گزٍُ ّبی 2006)فزیذهي ، ُ اًذ کزد تجزثِ را اميزاة ٍ افغزدگی ػبىفی هبًٌذ ٍ خلقی

خَدیبر ٍ ثِ رٍػ ّبی غیز دارٍیی پی کغت پزّیش اس هَاد ّغتٌذ در ایي ؽبخـ اس ًوزُ پبییٌی ثزخَردارًذ.ایي ًتبیج ّوغَ اعت ثب 

تبکیذ پزّیش اس هَاد اعت ثذٍى دریبفت ٍ ( کِ تبکیذ ثیؾتز ایي گزٍُ ّبی خَدیبری 2008، گزٍُ ٍّوکبراى ،2006تحقیقبت)فزیذهي ، 

هقزف دارٍیی ٍدر دٍراى پزّیش ّیچ دارٍیی را ثزای پزّیش ًجبیذ اعتفبدُ ًوَد. ًتبیج تحقیق حبمز ًؾبى هی دّذ کِ راّجزدّبی 
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ؾتز اعت ٍ ( ثیNA( ًغجت ثِ هؼتبدیي گزٍُ ّبی خَدیبری)MMTعالهت رٍاًی ٍ هقیبط ّبی رٍاى تٌی هؼتبدیي دریبفت کٌٌذُ دارٍ)

ّبی ایي اهز هی تَاًذ ًبؽی اس فقذاى کفبیت ّیجبًی، هْبرتْبی ّیجبًی ًبهٌبعت ٍ تَاًبیی کوتز ثزای حل تؼبرمبت ثبؽذ اػنبی گزٍُ

ّبی عزپبیی دریبفت خَدیبری اس رٍاثو ثیي فزدی ٍ حوبیت اجتوبػی ثیؾتزی ًغجت ثِ هؼتبدیي تحت درهبى دارٍیی هتبدٍى در کلیٌیک

ّبیی را فزاّن هی کٌٌذ ّب ٍ کوکّبی اجتوبػی هوکي اعت هَاجِْ ثب افزادی را فزاّن کٌذ کِ تَفیِدر ًتیجِ ایي حوبیتکٌٌذ. هی

 (.  2008کِ ثزای  کٌتزل اعتزط ّب، ًؾبًِ ّبی جغوبًی عبسی ٍ هؾکالت السم اعت)گزٍُ ٍّوکبراى ،
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