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درهبًی را در ؽٌبعبیی هؼتبداًی وِ  تَاًذ وبدر ؽٌبعبیی اختالالت رٍاًی ّوزاُ، یىی اس فبوتَرّبیی اعت وِ هیزمینه و هدف: 

. هؼزك خغز ثیؾتزی ّغتٌذ ووه ًوبیذ ریشی ثزای افزادی وِ در اهىبى ػَد ثبالتزی دارًذ راٌّوبیی ًوَدُ ٍ ثِ آًْب جْت ثزًبهِ

 ثبؽذ. هیدر افزاد ٍاثغتِ ثِ هَاد  ّذف اس ایي هغبلؼِ تؼییي ؽیَع اختالالت رٍاًی ٍ راثغِ آى ثب ثزخی ػَاهل

ثِ هزاوش تزن اػتیبد ؽْز  هزاجؼِ وٌٌذُ 150 تؼذادثبؽذ.  همغؼی هی ای اس ًَع تَفیفی هغبلؼِ حبضز، هغبلؼِها:  مواد و روش

ثِ فَرت عجمِ ثٌذی )ثب تخقیـ ثِ ًغجت( ٍ تقبدفی ٍارد هغبلؼِ ؽذًذ. پظ اس تىویل فزم رضبیت ؽخقی،  دسفَل

ّبی  ًْبیت دادُ ّب ثب اعتفبدُ اس تغتدر . ٍ اعالػبت دهَگزافیه تىویل گزدیذ SCL90-Rتؾخیـ اختالالت رٍاًی  ّبی پزعؾٌبهِ

ًغخِ  SPSSثب اعتفبدُ اس ًزم افشاس  DUNCANٍ پیگیزی  MANOVAآهبری تَفیفی، ضزیت ّوجغتگی اعپیزهي، پیزعَى، 

 هَرد تجشیِ تحلیل لزار گزفت . 15

تزیي  ثیؾتزیي هبدُ هقزفی ٍ ؽبیغ درفذ 4/48 تزیبن ثب ًفز اس ؽزوت وٌٌذگبى هجتال ثِ اختالل رٍاًی ثَدًذ. 123تؼذاد ها:  یافته

راثغِ آهبری  اختالالت رٍاى پشؽىی( ثب =001/0Pهبدُ هقزفی )( ٍ ًَع =006/0Pاختالل رٍاًی، افغزدگی ثَد. ثیي عــي )

راثغِ  پشؽىیاختالالت رٍاً( ثب =13/0P(ٍ هیشاى تحقیالت )=P 6/0داری هؾبّذُ گزدیذ. ثیي هذت سهبى هقزف هَاد ) هؼٌی

 هؾبّذُ ًؾذ. آهبری هؼٌبدار

ثبؽذ. ایي هغئلِ در  ثیي هقزف وٌٌذگبى هَاد ثبال هی دّذ وِ هیشاى ؽیَع اختالالت رٍاًپشؽىی در ًتبیج ًؾبى هیگیری:  نتیجه

 ؽَد. تز ٍ هقزف وٌٌذگبى ؽیؾِ ثیؾتز دیذُ هی عٌیي پبییي

 اختالالت رٍاًپشؽىی، هقزف هَاد، اػتیبد، افغزدگیهای کلیدی:  واشه

 چكيده

 دٍمپزعتبری، عجمِ  داًؾىذُ دسفَل، پشؽىی ػلَم داًؾگبُ آسادگبى، دسفَل،: آدرط هىبتجِ
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1394تابستان  ، بهار و11و 10مندیش، دوره ششم، شماره   

 و همکارانبساک  عوامل مرتبط با آن در افراد وابسته به موادبررسی شیوع اختالالت روانی و 
 

 

 

 مقدمه :

تشریـك،   ،ای ؽـیویبیی اعـت وـِ ٍلتـی دٍد     فزآٍردُ ،هبدُ

ؽـَد خلـك یـب     ًَؽیذُ، اعتٌؾبق یب ثِ فَرت لزؿ هقزف هی

ّـب ٍ هـَاد ؽـیویبیی     دارٍ افزاد هؼوـَالا  .دّذ رفتبر را تغییز هی

 وٌٌـذ.  هغوَم وٌٌذُ را ثزای ایجبد دگزگًَی رٍاًی هقزف هی

ای  اػتیبد یب ّوبى ٍاثغتگی ثـِ هـَاد در ًتیجـِ هقـزف هـبدُ     

اس تؼزیـ   (.  1آیـذ )  خبؿ ثب الگَی عَء هقزف ثِ ٍجـَد هـی  

دٍ رائِ ؽذُ اعت ا عبسهبى جْبًی ثْذاؽتٍاثغتگی وِ تَعظ 

هفَْم اعتٌجبط ؽذُ اعت:  ٍاثغتگی رٍاى ؽٌبختی یب رفتـبری  

ّـبی   ٍ ٍاثغتگی جغوی. ایي دٍ ًـَع ٍاثغـتگی هَجـت سیـبى    

ّبی ثذعت آهـذُ اس   (. یبفت2ِگزدد ) ًبپذیز هتؼذدی هی  ججزاى

عبلِ ثیؾـتز اس   54تب  15دّذ وِ افزاد ثیي  ّب ًؾبى هی ثزرعی

گـز، داـبر ٍاثغـتگی ثـِ هـَاد رٍاى      گًَِ اختالل رٍاًـی دی  ّز

گزداى ّغتٌذ ٍ ّز عبل تؼذاد سیـبدی اس ایـي افـزاد ثـِ ػلـت      

هؼضل عَء هقزف هَاد  (.3هیزًذ ) هقزف خغزًبن دارٍّب هی

تزیي ثحزاى اجتوبػی  هخذر یىی اس اْبر ثحزاى جْبًی ٍ ػوذُ

ِ  وؾَر هی  ّـبی التقـبدی، فزٌّگـی ٍ...    ثبؽذ وِ ثب عبیز جٌجـ

ٍاثغتگی ثـِ هـَاد هخـذر ٍ     (. 4تٌگبتٌگی دارد )وؾَر ارتجبط 

افیًَی یىی اس هؾىالت ػوذُ ثْذاؽتی در وؾَر هبعـت. ایـي   

فــزد هجــتال ٍ  ّــبی سیــبدی ثــِ اخــتالل ضــوي آًىــِ آعــیت

ّبی هلی ًیـش   وٌذ، ثبػث ّذر رفتي عزهبیِ اػ ٍارد هی خبًَادُ

ؽوبر هقـزف   1383ثز عجك آهبر رعوی در عبل  (.5ؽَد ) هی

هیلیـَى   2هیلیَى ًفز ثب ثـیؼ اس   4هَاد هخذر ایزاى  وٌٌذگبى

در  ّـب  اعبط آخزیي ارسیـبثی  ثز .اعت ثَدُ هقزف وٌٌذُ هٌظن

،  1383عبل 
 

 
درآهذ هلی هب فزف ّشیٌِ هقزف هَاد هخذر   

اهزٍسُ ًِ تٌْب هقزف هَاد هخذر ثِ ػٌَاى درهبى  (.4گزدد ) هی

هـَاد، خـَد   ّیچ دردی پذیزفتِ ؽذُ ًیغت، ثلىِ هقزف ایـي  

ثبػث ایجبد ٍ تـذاٍم ثغـیبری اس هؾـىالت اجتوـبػی، عجـی ٍ      

ثغیبری اس ثیوبراى ٍاثغـتِ ثـِ هـَاد     ایٌىِ رٍاًی اعت اس جولِ

(. عـَء  6ثبؽـٌذ )  هخذر افیًَی، ثِ اختالالت رٍاًـی هجـتال هـی   

ّب اعت ٍ در  هقزف ٍ ٍاثغتگی ثِ هَاد در هزدّب ؽبیؼتز اس سى

(. در ثغـیبری اس  7ثبالتزی دارد ) ثیي ثیوبراى رٍاًپشؽىی ؽیَع

ــی ٍ    ــیي اخــتالالت رٍاً ــبالیی ث ــَدی ث ــشاى ّوج هغبلؼــبت هی

ّبی ؽخقیتی ثب ٍاثغتگی ثِ هَاد گـشارػ ؽـذُ اعـت     ٍیضگی

اضغزاة، اختالالت ؽخقیت ضذ  ،( ٍ در ایي ثیي افغزدگی8)

 ٍ ــیؼ فؼــبلی  ووجــَد تَجــِ  اجتوــبػی ٍ هــزسی ٍ اخــتالل ث

ّـبی   (. ثزرعـی 9اًـذ )  بؿ دادُؾتزیي عْن را ثِ خَد اختقثی

 7/2دٌّذ وِ افزاد هجتال ثـِ ثیوـبری رٍاًـی     گغتزدُ ًؾبى هی

هزتجِ ثیؾتز اس افزاد فبلـذ اخـتالالت رٍاًـی احتوـبل دارد وـِ      

ّبی  ؽبیؼتزیي تؾخیـ (.10ٍاثغتگی ثِ هَاد را تجزثِ وٌٌذ )

پشؽىی وِ هؼوَالا ثب عَء هقـزف هـَاد راثغـِ داؽـتِ ٍ      رٍاى

ــَام   ــَر ت ــَد دثغ ــیت    اٍج ــتالل ؽخق ــذ اس: اخ ــذ ػجبرتٌ رً

ضــذاجتوبػی، فَثیــب ٍ عــبیز اخــتالالت اضــغزاثی، اخــتالالت  

ای ًؾـبى دادُ ؽـذُ    عبیىَتیه. در هغبلؼِ افغزدگی ٍ اختالل

ّب ثب تؾخیـ عَء  درفذ سى 65درفذ  هزدّب ٍ  76اعت  وِ  

هقزف یب ٍاثغتگی هَاد، اس یه هؾـىل رٍاًپشؽـىی ًیـش رًـج     

درفذ افـزادی وـِ ثـِ هـَاد ٍاثغـتگی       10. حذٍد (8ثزًذ ) هی

وٌٌـذ وـِ ابلـت در ثبفـت یـه       خَدوؾـی هـ    دارًذ الذام ثِ

یىـی اس   (. 11افتـذ )  اختالل خلمـی ًبؽـی اس هـَاد اتفـبق هـی     

ثبؽذ  تزیي تغییزات خلمی وِ ثِ راحتی لبثل تؾخیـ هی عبدُ

(. خَؽجختبًِ ثِ تبسگی الذاهبت هثجتـی در  12افغزدگی اعت )

ؾَیك ٍاثغتگبى ثـِ هـَاد افیـًَی ثـزای تـزن فـَرت       جْت ت

گزفتِ اعت. اهب ٌَّس آهبر دلیمی اس تذاٍم تزن هَاد هخـذر در  

ثبؽذ. ثـب ایـي ٍجـَد تقـَر      هزاجؼیي خَد هؼزف در دعت ًوی

ؽَد آهبر ثزگؾت ثِ عوت هَاد هخـذر ثبالعـت. ؽٌبعـبیی     هی

ـ  اختالالت رٍاًی ّوزاُ، یىی اس فبوتَرّبیی اعت وـِ هـی   ذ تَاً

درهبًی را در ؽٌبعبیی هؼتبداًی وِ اهىـبى ػـَد ثـبالتزی     وبدر

ریشی ثزای افـزادی   وبیی ًوَدُ ٍ ثِ آًْب جْت ثزًبهِدارًذ راٌّ

 (.12وـِ در هؼـزك خغـز ثیؾـتزی ّغـتٌذ ووـه ًوبیـذ )       

Dreck (2009ثیبى هی  )  ِدرفـذ اس عـَء هقـزف     37دارد و

هقـزف هـَاد   درفذ اس هجتالیبى ثـِ عـَء    53وٌٌذگبى الىل ٍ 

(. عجبعجـبیی ٍ  11حذالل یـه ثیوـبرج جـذج رٍاًـ  دارًـذ )     

ِ  1389ّوىبراى در عبل  ای را ثـب   در ؽْزعتبى عوٌبى هغبلؼـ

اج جَاًبى داراج عَء هقزف هَاد هخـذر   ّذف ثزرع  همبیغِ

فٌؼت  هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ هزاوش تزن اػتیبد ٍ جَاًبى ػـبدج اس  

 ل آهبرج ًؾـبًگز ٍجـَد  ًظز اختالالت رٍاً  اًجبم دادًذ، تحلی

ثیي جَاًبى داراج عَء هقزف  ؽیَع ثیؾتز اختالالت رٍاًی در

هَاد هخـذر فـٌؼت  هزاجؼـِ وٌٌـذُ ثـِ هزاوـش تـزن اػتیـبد         

ثَد. ایي اختالف ثیي  ػبدج ًغجت ثِ جَاًبىؽْزعتبى عوٌبى 
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1394تابستان  ، بهار و11و 10مندیش، دوره ششم، شماره   

 همکاران و بساک مواد به وابسته افراد در آن با مرتبط عوامل و روانی اختالالت شیوع بررسی

 

   

(. ظْیزالـذیي ٍ  11) دٍ گزٍُ اس ًظز آهبری هؼٌبدار ثـَدُ اعـت  

ِ   1386ّوىبراى در تبثغـتبى   ای را ثـب ّـذف    در تْـزاى هغبلؼـ

ثزرعی هیشاى اختالالت رٍاًی در افزاد ٍاثغتِ ثِ هَاد هزاجؼـِ  

ثیبًگز ٍجَد ػالئن  ًتبیجوٌٌذُ ثِ دٍ هزوش درهبًی اًجبم دادًذ، 

ّـب   رٍاًپشؽىی ٍ اختالل تَام ثِ هیشاى ًغجتبا سیبد در آسهـَدًی 

 (.7د )ثَ

در ؽْز وزهـبى   1380-82ّب ٍ ّوىبراى در عبل  ای للؼِ  

ِ     هغبلؼِ ای اخـتالالت رٍاًـی ٍ    ای را ثـب ّـذف ثزرعـی همبیغـ

ّبی ؽخقیتی در افزاد ٍاثغتِ ٍ بیـز ٍاثغـتِ ثـِ هـَاد      ٍیضگی

اًجبم دادًذ. ًتبیج ًؾبى داد وِ افزاد ٍاثغتِ ثـِ هـَاد اس ػالئـن    

آعیت ؽٌبختی ٍ اختالالت رٍاًی ثیؾتزی ًغجت ثِ افزاد بیـز  

ِ  ٍاثغتِ ثزخَردار ثَدًذ  ثـِ هـَاد ثـِ تزتیـت     . در افـزاد ٍاثغـت

افغزدگی اعبعی ٍ اختالالت ؽخقیت ٍ در افزاد بیـز ٍاثغـتِ   

 (.  3) افغزدگی دارای ثیؾتزیي فزاٍاًی ثَد ،ثِ هَاد

تَاًـذ در   ؽٌبخت اختالالت رٍاًی ٍ ػَاهل هزتجظ ثب آى هی

پیؾگیزی، ووه ثِ تـزن ٍ جلـَگیزی اس ثزگؾـت هجـذد ثـِ      

زاد ٍاثغتِ هؤثز ثبؽذ لذا هحممبى ثـزآى  عوت هَاد هخذر در اف

ؽذًذ وِ هغبلؼِ حبضز را ثـب ّـذف تؼیـیي ؽـیَع اخـتالالت      

در افزاد ٍاثغـتِ ثـِ هـَاد هزاجؼـِ      رٍاًی ٍ ػَاهل هزتجظ ثب آى

اًجبم  1393ّبی تزن اػتیبد دسفَل در عبل  وٌٌذُ ثِ درهبًگبُ

 دٌّذ.  

 روش بررسی

. اعـت  همغؼـی  ًـَع تَفـیفی   ای اس پضٍّؼ حبضز هغبلؼِ

توبم افزاد ٍاثغـتِ ثـِ هـَاد هخـذر وـِ      را هغبلؼِ  جبهؼِ هَرد

  ُ ّـبی تـزن اػتیـبد ؽْزعـتبى      جْت تزن اػتیبد ثـِ درهبًگـب

اس ثیي هزاوش تـزن اػتیـبد   . وزدًذ، ؽبهل ؽذًذدسفَل هزاجؼِ 

ثـِ فـَرت عجمـِ ثٌـذی )ثـب تخقـیـ ثـِ        ثیوبر   150 تؼذاد

پـظ اس وغــت  ًغـجت( ٍ تقـبدفی اس ثـیي هزاجؼــِ وٌٌـذگبى     

ّـب   ؽـزایظ ٍرٍد آسهـَدًی  رضبیت ثِ ایي هغبلؼـِ ٍارد ؽـذًذ.   

، هزاجؼِ جْـت  رٍاًگزداى هَاداًَاع ؽبهل ٍاثغتگی ثِ یىی اس 

ؽـزایظ خـزٍن ًیـش     ٍثـَد  در هغبلؼِ ؽزوت داٍعلجبًِ  تزن ٍ

. در ایـي  ؽـذ  را ؽـبهل هـی  ػذم رضبیت اس ؽـزوت در هغبلؼـِ   

ٍ  SCL-90ٍاًـی  هغبلؼِ اس پزعؾـٌبهِ تؾـخیـ اخـتالالت ر   

. پظ اس تىویل گزدیذاعتفبدُ پزعؾٌبهِ اعالػبت دهَگزافیه 

، تَعــظ ؽــزوت وٌٌــذگبى   ی رضــبیت وتجــی  پزعؾــٌبهِ

  .وزدًذ ّب را تىویل پضٍّؾگزاى ثب عؤال اس ثیوبراى پزعؾٌبهِ

پزعؾٌبهِ اعالػبت دهَگزافیه ؽبهل عَاالتی درثبرُ عي، 

عغح تحقیالت، عَل هذت اػتیبد ٍ ًـَع هـبدُ هقـزفی ثـَد.     

ّـبی بزثـبلگزی در    جولِ پزعؾٌبهِ اس  SCL90-Rپزعؾٌبهِ 

گغتزدُ اعت وِ ثزای افزاد  شؽىی ثب وبرثزدًپؾٌبعی ٍ رٍارٍاً

ؽذُ ٍ رٍایـی  عبل هٌبعت ثَدُ ٍ در ایزاى اعتبًذارد  15ثبالی 

ٍ پبیبیی آى ارسیبثی ؽذُ اعت، ّوچٌیي اس ایـي آسهـَى ثـزای    

هغبلؼبت اپیذهیَلَصیه ًیش اعـتفبدُ ؽـذُ اعـت. ایـي آسهـَى      

ثؼـذ آعـیت    9ثبؽذ وِ ثزای اًذاسُ گیـزی   عؤال هی 90دارای 

اًـذ   ّبی ػبهـل تؼیـیي ؽـذُ    رٍاًی وِ ثِ ٍعیلِ تحلیل ؽٌبعی

اس ؽـىبیبت جغـوبًی،    عزاحی ؽذُ اعت. ایـي اثؼـبد ػجبرتٌـذ   

ــیي فــزدی، ٍعــَاط فىــزی   ــظ ث ػولــی، -حغبعــیت در رٍاث

ــن  ــغزاة، خؾ ــزدگی، اض ــه،  ، افغ ــغزاة فَثی ــَهت، اض خق

آسهـَدًی   پزیؾی وِ ثـزای ّـز   پزداسی پبراًَئیذ ٍ رٍاى اًذیؾِ

عَال  7گزدد. ضوٌب  آسهَى تْیِ هی پزٍفبیل ثبلیٌی جذاگبًِ اس

ّبی ارائِ ؽذُ ثزای  بعخهتفزلِ ًیش در ایي آسهَى ٍجَد دارد  پ

 4 تـب   فـفز  وـِ اس  ثبؽـذ  گشیٌِ هی 5ّزیه اس عَال ّب دارای 

ؽـَد.   سیـبد ٍ ؽـذیذ( ًوـزُ گـذاری هـی      تبحذی، )ّیچ، ووی،

اخـتالل   همیبط ثیبًگز ٍجـَد  ّز در 1هیبًگیي ًوزات ثبالتز اس 

ِ  ایي ثبؽذ. هی ٍ  خـبرن  در سیـبدی  ّـبی  پـضٍّؼ  در پزعؾـٌبه

 ثَدُ ثزخَردار ثبالیی رٍایی اس ٍ گزفتِ لزار اعتفبدُ هَرد داخل

 هالوـی  رٍایـی  ضـزایت   Draggoti، Ricles ٍ Rack .اعت

ِ  را ثب آسهَى ایي گبًِ ًِ اثؼبد ّوشهبى  ٍجْـی  اٌـذ  پزعؾـٌبه

ثـیي   اججبری ٍعَاط همیبط ثِ اعتثٌبی MMPI   عَتب هیٌِ

ِ  اًـذ  وزدُ گشارػ درفذ 73تب  36  یـه  عـغح  در ّوگـی  وـ

، Draggoti ،Fetting اعـت  ثـَدُ  هؼٌـبدار ( <01/0P)درفذ 

Pettmann (1983،1984 ِ  گیزؽٌبعـی  ( در یه هغبلؼِ ّوـ

 اعتفبدُ ثب عزعبى ؽٌبعی هزوش اٌذیي در رٍاًی ّبی ثیوبری

 اًجـبم  وـزدى  عـزًذ  ػٌَاى ٍعیلۀ ثِ   SCL-90-R آسهَى اس

 ٍ تویـش  در آسهَى هٌبعت اس لذرت حبوی كتحمی ًتبیج دادًذ.

 ًؾـبى  ًتبیج ّوچٌیي اعت. ثَدُ اس ثیوبر عبلن افزاد تؾخیـ

ـ  ثِ لبدر خَثی ثِ ایي آسهَى وِ داد  عـزًذ  ثیوـبراى  تؾـخی

ِ و وغبًی ثب همبیغِ در ثَدًذ درهبًی هذاخلۀ وِ ًیبسهٌذ ؽذُ
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 در ّوچٌـیي . اعـت  ثـَدُ ٌذ، ًذاؽـت  درهـبًی  ؽـیَُ  ثِ ًیبسی

َ Karlozzi ٍ Lang (2008 ّبی  پضٍّؼ  ٍ (2007) (، ٍالیجـ

Hessel (2001) ّـبی  گزٍُ در آسهَى ٌّجبریبثی ٍ اػتجبریبثی 

 وؾَر داخل در اعت. گزفتِ لزار هَرد ثزرعی ثیوبراى هختل 

تحمیمی  SCL-90 پزعؾٌبهۀ پبیبیی ٍ رٍایی سهیٌۀ ارسیبثی در

 ایـي تحمیـك   در اعت. گزفتِ فَرت (1359) هیزسایی تَعظ

 افـزاد  ٍ هؼتبد رٍاًی ثیوبر ًفز 2241رٍی ثز  SCL-90آسهَى

 ثب هؾبثْی ًتبیج ارسیبثیْب، همبیغِ در وِ اعت ؽذُ اجزا عبلن

 آسهـَى  دّذ. اػتجبر هی ًؾبى را هزیىبآدر  آهذُ دعت ثِ ًتبیج

 خقَهت، اعتثٌبی همیبط ثِ ّب همیبط در توبم ثزرعی ایي در

 رٍایـی  اعـت.  ثَدُ 8/0 تزط هزسی ٍ افىبر پبراًَئیذ ثیؾتز اس 

 ٍعیلِ ػٌَاى یه ثِ آسهَى ایي اس وِ اعت آى ًؾبًگز ًیش عبسُ

 ًیـش  ایزاى در ّبی رٍاًی ثیوبری تؾخیـ ٍ وزدى عزًذ جْت

ِ ّویي  در وزد. اعتفبدُ هیتَاى  عزیـك  اس وـِ اػتجـبر   هغبلؼـ

 ثـز  عـٌجذ  یهـ  را سهبى عَل آسهَى در ثجبت وِ هجذد آسهَى

ِ  یه گذؽت اس پظ ٍ رٍاًی هتجبًظ ثیوبر ًفز 94 رٍی  ّفتـ

ضـزیت   دارای ّب همیبط اوثز وِ گزفت اٍلیِ فَرت ارسیبثی اس

 در ّوچٌـیي  درفـذ ثَدًـذ.   90 تـب  78 ثـیي  ثـبال  ّوجغتگی

-SCL آسهَى اس ثب اعتفبدُ ( 1369) فزجبد تَعظ وِ تحمیمی

90-R  ثب آى ًتبیج وِ داد ًؾبى گزفت هؼتبداى فَرت رٍی ثز 

 .(12) هغبثمت دارد خبرجی تحمیك هؾبثِ ًتبیج

ّـبی آهـبری تَفـیفی،     در ًْبیت ًتبیج ثب اعتفبدُ اس آسهَى

ضــزیت ّوجغــتگی اعــپیزهي، ضــزیت ّوجغــتگی پیزعــَى، 

MANOVA  پیگیزی ٍDUNCAN    ثب اعتفبدُ اس ًـزم افـشاس

SPSS  ِهَرد تجشیِ تحلیل لزار گزفت. 15ًغخ 

 ها یافته

ًفز هزد هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ هزاوش  150ایي پضٍّؼ تؼذاد در

تبى دسفَل ؽزوت وزدًذ. ثِ دلیل ایي وِ هزاجؼِ اػتیبد ؽْزع

وٌٌذگبى ثِ ایي هزاوش فزفبا جٌغیت هـذوز داؽـتٌذ، تفىیـه    

-SCLّـبی   جٌغیتی اًجبم ًؾذ. در ًْبیت ثب تَجِ ثِ هـالن 

( اس آًْب هجتال ثِ اخـتالل رٍاًـی   درفذ 82ًفز) 123تؼذاد  90

ــَدًی  ــبًگیي عــٌی آسه ــذ. هی ــب  ثَدً ــِ  94/34 6/8±ّ ــَد و ث

ــبییٌ ــي پ ــي   18تزیي ع ــبالتزیي ع ــبل ٍ ث ــَد.   61ع ــبل ث ع

ّب اس ًظز عي ثِ اْبر گزٍُ تمغـین ؽـذًذ وـِ گـزٍُ      آسهَدًی

 52) درفـذ  3/42ذٍد ـحعبل ثیؾتزیي فزاٍاًی  30-39 عٌی

ذٍد ـحـ عبل ٍ ثبالتز ووتـزیي فــزاٍاًی     50ًفز( ٍ گزٍُ عٌی 

 داؽتٌذ.را ًفز(    9) درفذ 3/7

ــذگبى در   ــیي ؽــزوت وٌٌ ــبرُ عــغح تحقــیالت در ث درث

ذٍد ـحسیز دیپلــن ثیؾتزیي فزاٍاًی پضٍّؼ، هیشاى تحقیالت 

ذٍد ـحـ ًفز(، وبرؽٌبعی ووتزیي فــزاٍاًی   100) درفذ 3/81

درثبرُ هذت  .را ثِ خَد اختقبؿ داد ًفز(  3) ًوًَِ درفذ 4/2

 هـذت  سهبى هقزف هَاد در ثیي ؽزوت وٌٌذگبى در پضٍّؼ،

 1/34ذٍد ـحـ عـبل ثیؾـتزیي فزاٍاًـی     8ثـبالی   هـَاد  قزفه

عـبل ووتـزیي    2سیـز   هـَاد  هقـزف  هـذت ًفـز(،   42) درفذ

را ثِ خَد اختقبؿ ًفز(  6) ًوًَِ درفذ 9/4ذٍد ـحفـزاٍاًی  

هـبدُ   ثیؾـتزیي   ًفـز(  60) درفـذ  4/48ذٍد ـح ثب تزیبن .داد

درفـذ   6/1ذٍد ـحـ ٍ ؽیؾِ ثـب   هقزفی ثیي ؽزوت وٌٌذگبى 

را داؽـت. ثـبالتزیي هیـبًگیي    ًفز(   4ووتزیي فـزاٍاًی ًوًَِ )

( ٍ 19±06/9ًوزات در اختالالت رٍاًی هزثَط ثـِ افغـزدگی )  

( 43/9±72/4پبییي تزیي هیبًگیي هزثَط ثِ افىـبر پبراًَئیـذ )  

 (.1ثَد )جذٍل 

 
ّبی هزوشی اختالالت رٍاًپشؽىی در افزاد هزاجؼِ وٌٌـذُ   ؽبخـ -1جذٍل

 اػتیبد دسفَل ثِ هزاوش تزن

   ًَع اختالل رٍاًپشؽىی

 هیبًگیي

 

 اًحزاف هؼیبر

 86/7 30/17 جغوبًی ؽىبیبت

 99/6 15/16 ػولی -فىزی ٍعَاط

 16/6 78/12 فزدی  هیبى حغبعیت
 06/9 00/19 افغزدگی

 27/7 33/15 اضغزاة
 90/4 46/9 پزخبؽگزی

 08/5 52/9 هزضی فَثیه اضغزاة
 72/4 43/9 پبراًَئیذی افىبر
 70/7 38/14 پزیؾی رٍاى

 69/57 77/134 رٍاًپشؽىی اختالالت

 

ــب   ـــي ث ــیي عـ ــىیث ــتالالت رٍاى پشؽ ــبری  اخ ــِ آه راثغ

( وـِ ایـي راثغـِ آهـبری     =006/0Pداری هؾبّذُ ؽـذ )  هؼٌی

 هیبى جغوبًی، حغبعیت ّبی ؽىبیبت دار در سیز همیبط هؼٌی

 فَثیـه  فزدی، افغـزدگی، اضـغزاة، پزخبؽـگزی، اضـغزاة    

پزیؾی هؾبّذُ گزدیذ. ضـزیت   ىپبراًَئیذی ٍ رٍا هزضی، افىبر
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ّوجغــتگی پیزعــَى راثغــِ هٌفــی را ثــیي عــي ٍ اخــتالالت 

رٍاًپشؽىی ًؾبى داد ثِ ایي هؼٌـی وـِ ّـز اـِ عـــي افـزاد       

ٍاثغتِ ثِ هَاد هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ درهبًگـبُ ّـبی تـزن اػتیـبد     

ثیؾـتز   ووتز ثَد، هیشاى ؽیَع اختالالت رٍاًـی در ایـي افـزاد   

 ثَدُ اعت.

 اخـتالالت رٍاى پشؽـىی  ثـب  هذت سهبى هقـزف هـَاد   ثیي 

  (.=6/0P)راثغِ آهبری هؼٌبدارهؾبّذُ ًؾذ 

ی راثغـِ  اخـتالالت رٍاى پشؽـى  ثـب  ًَع هـبدُ هقـزفی   ثیي 

ثغَریىـِ ؽـىبیبت   ( >05/0P)آهبری هؼٌی دار هؾبّذُ گزدیذ 

ــوبًی  ــزی (=001/0P)جغ ــَاط فى ــی-، ٍع ، (=002/0P)ػول

ــغزاة  ــگزی (=003/0P)اض ــی (=001/0P)، پزخبؽ ، رٍاًپزیؾ

(001/0(P=  حغبعــیت ثــیي فــزدی ٍ(006/0P=)  در هقــزف

ٍ افىـبر پبراًَئیــذی   =P)001/0)وٌٌـذگبى ؽیؾـِ، افغــزدگی   

(001/0(P=     در هقزف وٌٌذگبى حؾـیؼ ٍ اضـغزاة فَثیـه

(001/0(P=  .در هقزف وٌٌذگبى تزیبن ثیؾتز هؾبّذُ گزدیذ

اثـتال ثـِ اخـتالالت رٍاًـی در هقـزف       اهب ثغَر ول ًوزُ ولـی 

  .=P)001/0)وٌٌذگبى ؽیؾِ ثیؾتز اس عبیز هَاد ثَد 

ثـب  هیـشاى تحقـیالت   ًتبیج هغبلؼِ حبضز ًؾـبى داد ثـیي   

 تفبٍت آهـبری هؼٌـی دار ٍجـَد ًـذارد     اختالالت رٍاى پشؽىی

(13/0P=). 

 

 بحث و نتیجه گیری

 4/48)در ایي هغبلؼِ ثیؾتزیي هبدُ هقـزفی تزیـبن ثـَد    

وِ ثـب هغبلؼـِ ػجبعـی ٍ ّوىـبراى در گزگـبى ّوغـَ        درفذ(

وزدُ اعـت وـِ    گشارػ ًیش تجزیش اس ای هغبلؼِ (.13) ثبؽذ هی

ِ  (15ذ )وٌٌـ  هی هقزف تزیبن ،هؼتبدیي درفذ 80  ای هغبلؼـ

ِ  اعـت  دادُ ًؾبى ٍ گزفتِ فَرت ایزاًی جَاًبى ثیي در شًی  وـ

 ایي وِ (13) ثبؽذ هی درفذ 80 حذٍد ّزٍئیي ٍ تزیبن ؽیَع

 آى همجَلیـت  ٍ تزیبن ثَدى دعتزط در دلیل ثِ ؽبیذهغبلِ 

ًتبیج . ثبؽذ هی هقزف عَء هَرد هَاد عبیز ثِ ًغجتِ جبهؼ در

ٍ ّوىـبراى وـِ گـشارػ      Kateهغبلؼِ حبضز ثب ًتبیج هغبلؼِ 

وزدًذ ثیؾتزیي هبدُ هقزفی الىل ٍ حؾیؼ ثـَدُ، ّوخـَاًی   

 ػَاهـل  ٍ هـذّت  فزٌّـ   ًـضاد،  رعـذ  یه ًظز ثِ( 15ًذارد )

 (.16،17ثبؽذ ) ثیزگذارتأ

در هغبلؼِ حبضز ثیؾتزیي اختالل هؾبّذُ ؽذُ افغـزدگی  

ٍ بفـبری ًـضاد    Parvarin ،Kellinثَد وـِ ثـب ًتـبیج هغبلؼـِ     

 اثتالیی ّن هغبلؼِ تزیي ٍعیغ در (.5، 18، 19ثبؽذ ) ّوغَ هی

ِ  ؽٌبختی ّوِ گیزی آهزیىب، جبهؼِ در پَؽـؼ   تحـت  جبهؼـ

(ECA) Epidemiological catchments area هزوـش  در 

درفذ ثیؾـتزیي ّوجـَدی را    80 خلمی ثب اختالل رٍاًپشؽىی،

(. ّوجَدی ا فغزدگی ثـب هقـزف   20ثب هقزف هَاد ًؾبى داد )

هَاد در هغبلؼِ وبپالى ًیش ثیبى ؽذُ اعت. در ایي هغبلؼِ ثیبى 

 در فذ اسافزاد هجتال ثِ اخـتالالت خلمـی، هغـتؼذ    56ؽذُ وِ 

(. یىی اس پیبهـذّبی هقـزف هـَاد    2ٍاثغتگی ثِ هَاد ّغتٌذ )

رٍاًپشؽىی اعت وِ ًؾبى دٌّـذُ ارتجـبط    -ایجبد ػالئن ػقجی

 (.7ثیي هَاد هؤثز ثز هغش ٍ اختالالت رٍاًی اعت )

ّبی ایي هغبلؼِ ًؾبى داد وِ ثـیي عـــي    ثغَر ولی یبفتِ

 اردراثغِ آهبری هؼٌی داری ٍجـَد د  اختالالت رٍاى پشؽىیثب 

 ثیؾـتز  ػالئـن  ؽـیَع  ثبؽـذ  ووتـز  عي اِ ّز وِ هؼٌی ثذیي

ثبؽـذ   ّبی پـضٍّؼ حیـذری ّوغـَ هـی     ثَدوِ ثب یبفتِ خَاّذ

دار در سیـز   (. الجتِ در هغبلؼِ حبضز ایي راثغِ آهبری هؼٌی22)

فـزدی،   هیـبى  جغـوبًی، حغبعـیت   ّـبی ؽـىبیبت   همیـبط 

 هزضی، افىبر فَثیه افغزدگی، اضغزاة، پزخبؽگزی، اضغزاة

ِ  ایي ثِ تَجِ ثب پزیؾی هؾبّذُ گزدیذ. پبراًَئیذی ٍ رٍاى  وـ

ِ  الـذام  تـز  پـبییي  عٌیي در وِ هؼتبداًی حبضز پضٍّؼ در  ثـ

 ثیؾـتزی  رٍاًـی  ّبی آؽفتگی اًذ اس ًوَدُ هخذر هَاد هقزف

 ّن ثِ هزثَط هغبلؼبت در گزدد پیؾٌْبد هی اًذ ثَدُ داررثزخَ

 الؾبر اس رٍاًپشؽىی اختالالت عبیز ٍ هَاد هقزف عَء اثتالیی

 .گزدد اعتفبدُ تز اختقبفیعَر ثِ جَاى

دّذ ّـز اـِ هـذت سهـبى      ّبی ایي پضٍّؼ ًؾبى هی یبفتِ

هقزف هَاد ووتز ثبؽذ، هیـشاى اثـتال ثـِ اخـتالل رٍاًپشؽـىی      

 ٍ فـزد  پـذیزػ  اس ًبؽـی  تَاًذ هی  هغئلِ ایي وِثیؾتز اعت 

گزٍُ ّـبی  ٍاثغتگی ٍ آعیت پذیزی ثیؾتز در  ثب فزد عبسگبری

داری  الجتِ ایـي تفـبٍت در حـذ هؼٌـی     .(7) ثبؽذ عٌی پبییٌتز

یـي هغبلؼـِ  ثـب ًتـبیج هغبلؼـِ      ثبؽذوِ ثغَر ولی ًتـبیج ا  ًوی

 (.7، 23ّوغَ اعت ) Kissالذیي ٍ  ظْیز

در هغبلؼِ هب ًتبیج ًؾبى داد وِ ّز اِ عـغح تحقـیالت   

ایي پشؽىی ووتز اعت، ثٌـبثز  ثبالتز ثبؽذ، هیشاى اختالالت رٍاى
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تَاى تحقیالت را ثِ ػٌَاى یه ػبهل پیؾگیزی وٌٌـذُ ثـِ    هی

حغبة آٍرد. ًتبیج ایي هغبلؼِ ثب ًتبیج هغبلؼِ ظْیـز الـذیي ٍ   

Lester ًتـبیج هغبلؼـِ    ّوغَ ثَدُ اهب ثبParvarin   ّوخـَاًی

ِ  وِ هی (7، 18، 24ًذارد ) ّـب   تَاًذ ثِ ػلت تفبٍت تؼذاد ًوًَـ

ًفز ٍ در  2015ّب  ذاد ًوًَِتؼ  Parvarin ثبؽذ سیزا در هغبلؼِ

یـي هغـئلِ   ثبؽذ وِ ثـب تَجـِ ثـِ ا    ًفز هی 150هغبلؼِ حبضز 

 . ای ثب حجن ثیؾتز فَرت پذیزد گزدد هغبلؼِ پیؾٌْبد هی

ی راثغـِ  اخـتالالت رٍاى پشؽـى  ثـب  ًَع هـبدُ هقـزفی   ثیي 

دار هؾبّذُ گزدیذ. ثغَریىـِ ؽـىبیبت جغـوبًی،     آهبری هؼٌی

ػولـی، اضـغزاة، پزخبؽـگزی، رٍاًپزیؾـی ٍ     -ٍعَاط فىـزی 

حغبعیت ثیي فزدی در هقزف وٌٌذگبى ؽیؾـِ، افغـزدگی ٍ   

افىــبر پبراًَئیــذی در هقــزف وٌٌــذگبى حؾــیؼ ٍ اضــغزاة 

فَثیه در هقزف وٌٌذگبى تزیبن ثیؾتز هؾبّذُ گزدیـذ. اهـب   

َر ول ًوزُ اثتال ثِ اخـتالالت رٍاًـی در هقـزف وٌٌـذگبى     ثغ

ؽیؾِ ثیؾتز اس عبیز هَاد ثَد. ًتبیج هغبلؼـِ حبضـز ثـب ًتـبیج     

( ًبّوغـَ  7، 18، 23) ٍ ظْیز الذیي Parvarin ،Kissهغبلؼِ 

ثبؽــذ سیــزا در ایــي هغبلؼــبت ثیــبى ؽــذُ وــِ در هقــزف  هــی

، وٌٌذگبى وَوـبئیي، اضـغزاة ٍ در هقـزف وٌٌـذگبى تزیـبن     

افغزدگی ثیؾتزیي ؽیَع را داؽتِ اعت. دلیـل ایـي اهـز هـی     

تَاًذ ًبؽـی اس پزاوٌـذگی هـذت هقـزف ٍ اثؼـبد فزٌّگـی در       

جَاهغ هختل  ٍ ّوچٌـیي افـشایؼ رٍس افـشٍى هقـزف هـَاد      

 هخذر فٌبػی در وؾَر ثبؽذ.

دّذ وِ هیشاى ؽیَع اخـتالالت   ًتبیج ایي هغبلؼِ ًؾبى هی

ثبؽذ وـِ اس   بى هَاد، ثبال هیپشؽىی در ثیي هقزف وٌٌذگ رٍاى

ثبؽـذ. هیـشاى ؽـیَع     تزیي اختالل هـی  ایي ثیي افغزدگی ؽبیغ

تـز، هـذت    اختالالت در افزاد ثب عي ٍ عغح تحقـیالت پـبییي  

سهبى ووتز هقزف هَاد ٍ  ّوچٌیي هقـزف وٌٌـذگبى ؽیؾـِ     

 ثبؽذ. ثیؾتز اعت. ثیؾتزیي هبدُ هقزفی ًیش تزیبن هی

 

 تطکر و قدردانی 

داًٌذ وِ اس هؼبًٍـت پضٍّؾـی    ثز خَد السم هی پضٍّؾگزاى

داًؾگبُ ػلَم پشؽىی دسفَل ثِ جْت حوبیت هـبلی ٍ هؼٌـَی   

، هزاوـش تـزن اػتیـبد     DURS) 113 ایي پضٍّؼ )ثب وذ عزح

ٍاثغتِ ثِ داًؾگبُ ػلَم پشؽـىی دسفـَل، جٌـبة آلـبی دوتـز      

هحوذ ؽْزیبرفز ٍ پزعٌل هزوش تزن اػتیبد دوتـز ؽـْزیبرفز ٍ   

ذیزیت ٍ پزعٌل هزوش تزن اػتیبد ثْؾـت گتًَـذ ٍ   ّوچٌیي ه

توـبهی ؽــزوت وٌٌــذگبى ٍ افــزادی وــِ هــب را در اًجــبم ایــي  

پضٍّؼ یبری ًوَدًذ ووـبل تؾـىز ٍ لـذرداًی را ثؼوـل آٍرد.     

ّوچٌیي اس جٌبة آلبی هٌْذط احغـبى ثْزاهپـَر وبرؽـٌبط    

ارؽذ آهـبر ٍ اپیـذهیَلَصی جْـت اًجـبم هؾـبٍرُ آهـبری ایـي        

 گزدد. شاری هیپضٍّؼ عپبعگ
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Abstract 

Background & Aim: Identifying the mental disorders is the one of the factors that can help health 

care providers to recognize the addict persons who have higher possibility of relapse and guide 

them to planning for helping to high risk people. The purpose of this study was to determine the 

prevalence of psychiatric disorders and its related factors in addicted persons refereed to substances 

withdrawal centers. 

Material & Method: This study is a cross-sectional study. 150 clients who refereed to Dezful 

withdrawal addiction centers,enrolled randomly with classified (by the allocation ratio) method. 

After completing Informed consent, participants completed SCL-90 and demographic 

questionnaire. The data was analyzed by Spearman, Pearson, MANOVA, DUNCAN tests with use 

software SPSS(version 15).  

Results: 123 of participants had mental disorders. The most common substance used was opium 

and the most common of mental disorders was depression. There were significant relationship 

between psychiatric disorders and age (0.006) and the type of substance (0.001)But there were no 

statistically significant relationship between psychiatric disorders and duration of substance use 

(0.6) and education (0.13). 

Conclusion: The results show that prevalence of psychiatric disorders among drug abusers is high . 

These problems more seen in lower age and Methamphetamine abusers. 

 Keywords:  Psychiatric disorders, substance abuse, addiction, depression 

 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

dh
j.l

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                             9 / 10

http://ndhj.lums.ac.ir/article-1-64-fa.html


1394تابستان  ، بهار و11و 10مندیش، دوره ششم، شماره   

 همکاران و بساک مواد به وابسته افراد در آن با مرتبط عوامل و روانی اختالالت شیوع بررسی
 

    

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

dh
j.l

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

http://ndhj.lums.ac.ir/article-1-64-fa.html
http://www.tcpdf.org

