
 چکیده

 اجتمبعی بب مسبئل متعذدی در حًسٌ سالمت ي بُشیستی افزاد -رياوی -َبی مصزف مًاد بٍ عىًان پذیذٌ جسمیاختالل 

َذف  ريد.َبی بُذاضت ريان بٍ ضمبر میجبمعٍ مزتبط است؛ بٍ َمیه دلیل ضىبخت متغیزَبی مزتبط بب آن اس ايلًیت

مصزف مًاد ي  یمبتال بٍ اختالل َب مبرانیحل مسئلٍ ب یي راَبزدَب جبنیَ یضىبخت میتىظ ،یزیپذ جبنیَ سٍیمقبپژيَص 

مبتال بٍ  مبرانیب یپژيَص ضبمل تمبم یجبمعٍ آمبر)پس ريیذادی( بًد. ای مقبیسٍ -ريش پژيَص علی .بًد مبتال زیافزاد غ

بٍ تعذاد  1331سبل  ییضُز رضت در سٍ مبٍَ ابتذا بدیتزک اعت یَبکیىیمصزف مًاد مزاجعٍ کىىذٌ بٍ مزاکش ي کل یَباختالل

وفز افزاد  100مصزف مًاد ي  یل َبمبتال بٍ اختال مبرانیبوفز  100) وفز 200 ضبملومًوٍ پژيَص ویش وفز بًد.  150 یبیتقز

بٍ ريش ومًوٍ  آن اس خزيج ي پژيَص بٍ يريد مالک ي طٍیح هیا بب مزتبط َبیپژيَص ىٍیطیپ بٍ تًجٍ بب کٍ بًدمبتال(  زیغ

ضذوذ ي پزسطىبمٍ  اوتخبةي َذفمىذ بزای افزاد غیز مبتال  مصزف مًاد یمبتال بٍ اختالل َب مبرانیبگیزی دردستزس بزای 

مسئلٍ کسیذی ي الوگ حل یراَبزدَبي  (2003گزيس ي جبن ) جبنیَ یضىبخت میتىظ، (1332آروت ) یزیپذ جبنیََبی 

َبی مستقل ي تحلیل ياریبوس چىذمتغیزی مًرد تجشیٍ ي گزيٌ  tَبیَب بب استفبدٌ اس آسمًنرا تکمیل کزدوذ. دادٌ (1331)

مبتال  مبرانیب گزيٌ دي َبی تىًع طلبی ي ضذت َیجبنی ي مًلفٍزیپذ جبنیَ هیبوگیم بیهتحلیل قزار گزفت. وتبیج وطبن داد 

 یضىبخت میتىظ . َمچىیه، بیه میبوگیه(P<01/0) دارد يجًد دارمعىی تفبيتمبتال  زیمصزف مًاد ي افزاد غ یبٍ اختالل َب

 زیمصزف مًاد ي افزاد غ یالل َبمبتال بٍ اخت مبرانیب گزيٌ ديَبی ارسیببی مجذد ضىبختی ي ببسداری َیجبوی ي مًلفٍ جبنیَ

 گزيٌ دي. َمیىطًر، بیه میبوگیه راَبزدَبی حل مسئلٍ اوطببقی ي غیز اوطببقی (P<01/0) دارد يجًد دارمعىی تفبيتمبتال 

بز ایه اسبس می تًان  (.P<01/0) دارد يجًد داریمعى تفبيت مبتال زیمصزف مًاد ي افزاد غ یمبتال بٍ اختالل َب مبرانیب

دارای سطًح ببالتزی اس َیجبن پذیزی ي مبتال  زیافزاد غوسبت بٍ مصزف مًاد  یمبتال بٍ اختالل َب مبرانیبٍ گزفت کٍ وتیج

 راَبزد حل مسئلٍ غیز اوطببقی؛ ي سطًح پبییه تزی اس راَبزدَبی تىظیم ضىبختی َیجبن ي راَبزد حل مسئلٍ اوطببقی َستىذ.

 

 .مصزف مًاد یاختالل َب ،حل مسئلٍ یراَبزدَب ،جبنیَ یختضىب میتىظ ،یزیپذ جبنیَها: کلید واژه

 


