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 غیرمعتاد درشهرستان شیروان مقایسه کیفیت زندگی مردان معتاد و
 

 ّوتی َّضٌگ
 

 هطبٍر آهَسش ٍ پزٍرش ضیزٍاى ،ثرطی تَاى هطبٍرُ ارضس وبرضٌبس
 

* Email: hemati.hushang@gmail.com 

 

 چکیده

زر ضْزستبى ضیزٍاى اًجبم گزفت. ایي  پژٍّص حبضز ثب ّسف همبیسِ ویفیت سًسگی زر هززاى هؼتبز ٍهززاى غیزهؼتبز
ًفز غیز هؼتبز ثَزًس،وِ ثب استفبزُ اس جسٍل 108ًفز هؼتبز 130ٍهمبیسِ ای هی ثبضس. جبهؼِ آهبری  -پژٍّص اس ًَع ػلی 

سي ٍتحػیالت ثب گزٍُ  ًفز اس افزاز غیز هؼتبز وِ اس ًظز جٌس، 86ًفز هؼتبز ٍ 97ًٍوًَِ گیزی تػبزفی تؼساز  هَرگبى
 ویفیت سًسگی گزز آٍری ضس. ثبپزسطٌبهِ  اعالػبت ثب استفبزُ اس هؼتبزاى ّوتب سبسی ضسُ ثَزًس هَرز همبیسِ لزار گزفتٌس.

تفبٍت هؼٌب زاری  زٍگزٍُ ویفیت سًسگیگزفت. ًتبیج ًطبى زاز وِ ثیي  لزارهستمل هَرز تجشیِ ٍتحلیل  Tاستفبزُ اس آسهَى 
 هوىي است ویفیت سًسگی افزاز را پبییي ثیبٍرز .  ثِ احتوبل ثیطتز.سَء هػزف هَاز p <0/05 )) ٍجَز زارز

 ویفیت سًسگی ،اػتیبز. :اه هژاودیلک

 
فزٌّگی ٍاجتوبػی جبهؼِ اهزٍس هبست، ٍ پززاذتي ثِ ایي هسئلِ هْن اس اثؼبز ٍسٍایبی تزیي هؼضالت پسیسُ ٍیزاًگز اػتیبز یىی اس هْوتزیي ٍجسی

ّبی ػَاهل اغلی لبچبق هَاز هرسر، اًگیشُ ّب ٍضزٍری ٍ اجتٌبة ًب پذیز است. زر وٌبر ضزٍرت ثزرسی چگًَگی تَلیس ٍریطِ"گًَبگَى اهزی وبهال
ّبی گًَبگَى ثِ اػتیبز ٍ سَس، ضبیستِ است ثیص اس پیص گزایص گزٍُاع هَاز هرسر ذبًوبىآضىبر ٍ همبغس سَزاگزاًِ تَسیغ گستززُ اًَ پٌْبى ٍ
ّبی سیستی، ضٌبذتی، رٍاًی ٍ ذبًَازگی جَاًبى آسیت پذیزفتِ اس هَاز هرسر اس زیسگبُ رٍاى ضٌبذتی، فزٌّگی ٍاجتوبػی هَرز تَجِ ٍتأهل ٍیژگی

 (.1379ُ اًسیطی ضَز)  افزٍس،لزار گیزز ٍزر اهز پیطگیزی ٍ هػًَیت افزاز چبر
هؼتبزیي ثِ هَاز هرسر زرثسیبری اس وطَرّب  ػسُرٍثِ فشًٍی است  زرغبلت وطَرّب اػتیبز .زرحبل حبضزاػتیبز ثِ هَاز هرسر اثؼبزی جْبًی یبفتِ است

از هرسر ًمل ضسُ است. زرهَرز هطىالت اًسروبراػتیبز ثِ هَاسلَل همبهبت زست هیلیَى ًفز رلوی است وِ هىزراًزٍ  هطرع ًیست ٍ زرایزاى  ػسز
 الذزُ هطىالت والى هولىتی اػتیبز فزاٍاى گفتِ ٍ ًَضتِ ضسُ است.بذبًَازُ ٍاعزافیبى اٍ ٍ ث ًبضی اس اػتیبز زرسغَح هرتلف ثزای فزز هؼتبز،

َرز ًظزػالئن هحزٍهیت ثِ هػزف یه یبچٌس ًَع هَاز هرسروِ سجت ثزٍسرفتبرّبی هَازجَیبًِ ضسُ ٍ زرغَرت ػسم هػزف هَاز ه ٍاثستگی اػتیبز

 سالهت ٍرفبُ ذَز، ًتیجِ هػزف وِ ًیبسجسوی ٍ رٍاًی اٍست اذالق ػوَهی، ٍزر ِ هػزف زارٍ زارزثوِ ػبزت  وسی است 1هؼتبزٍ  ثزٍس هیىٌس

 اًساسز.هی ذغز ذبًَازُ ٍاجتوبػص راثِ
اس آًجبیی وِ ویفیت سًسگی زر افزاز ثیوبر ثِ حبلتی اس ذَة ثَزى اعالق هی ضَزوِ هٌؼىس وٌٌسُ ٍضؼیت جسوی رٍاًی ٍاجتوبػی هی ثبضس 

ی زر ثؼس ٍاذتالالت هشهي ٍعَالًی هبًٌس اػتیبز ثِ ػٌَاى یه ثحزاى زر سًسگی افزاز ٍثِ ذػَظ هؼتبزیي هی تَاًس هٌجز ثِ وبّص ویفیت سًسگ
تفبٍت رٍحی ٍجسوبًی ضَز لذا هجتالیبى ثِ اػتیبز ًیبسّبی سیست ضٌبذتی ،رٍاى ضٌبذتی ،اجتوبػی ٍ ّیجبًی زارًس وِ زر همبیسِ ثب افزاز سبلن ه

 (.1388است)اهبهی پَر ٍّوىبراى،
شم ضٌبذت ػلوی گًَِ ضٌبسی هؼتبزاى ٍاستفبزُ اس آى ًطبى هیسّس ایي هَفمیتْب هستل تجزثِ وطَرّبیی وِ زراهز هجبرسُ ثب هَاز هرسر هَفك ثَزُ اًس

ثستگی ثِ زر اهز پیطگیزی اٍلیِ ٍثبًَیِ ثب تَجِ ثِ هتغیزّبی ثَهی ثَزُ است. ثِ گفتِ ًَیسٌسگبى زرسٌبهِ رٍاى  پشضىی وبپالى اس ًگبُ سغحی )ٍا
ي گًَِ سبزُ پٌساری ًویتَاى ایي سَال پیچیسُ را پبسد زاز وِ هَاز(زر ًتیجِ هػزف هبزُ ای ذبظ ثب الگَی سَء هػزف ثِ ٍجَز هی آیس .اهب ثب ای

 (1382)حیسری پْلَیبى ٍّوىبراى،ی ضًَس  ٍزیگزاى زچبر آى ًو چزا تٌْب ػسُ ای ذبظ هجتال ثِ سَء هػزف ٍٍاثستِ ثِ هَاز هی ضًَس
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 هی ثبضس.غیز هؼتبز  زر هززاى هؼتبز ٍ ویفیت سًسگی ّسف ولی ثزرسیزر تحمیك حبضز
تَاًس هٌجز ثِ وبّص ویفیت سًسگی زر ثؼس رٍحی ٍجسوبًی ضَز. لذا هجتالیبى ثِ ػٌَاى یه ثحزاى زر سًسگی افزاز ثِ ذػَظ هؼتبزیي هیاػتیبز، ثِ

ًیش ضٌبذتی، رٍاى ضٌبذتی، اجتوبػی ٍ ّیجبًی زارًس.ٍػالٍُ ثزاثزات هرزثی وِ ثزسًسگی فزز زارز اعزافیبى ٍثستگبى رااػتیبز ًیبسّبی سیست
 (.2009زرهؼزؼ آسیت لزار هی زّس)ضبُ هحوسی ٍّوىبراى،

 َز.ای افشایص ویفیت سًسگی افزاز ثویفیت سًسگی افزاز هؼتبز زر همبیسِ ثب افزاز سبلن هتفبٍت است. وِ ثبیس زر پی ارائِ راّىبرّبی هٌبست ثز
س ٍضؼیت وًٌَی اش ثب تَجِ ثِ فزٌّگ ًٍظبم آهَسضی وِ زر آى سبسهبى جْبًی ثْساضت تؼزیف جبهؼی اس ویفیت سًسگی ارائِ زازُ است.زرن فزز ا

 (.1996سًسگی هی وٌس ٍارتجبط ایي زریبفت ّب ثب اّساف،اًتظبرات،استبًسارّب ٍاٍلَیتْبی هَرز ًظز فزز)سبسهبى ثْساضت جْبًی ،
 (وست هی وٌٌس. SF-36زر تحمیك حبضز هٌظَر اس ویفیت سًسگی ًوزُ ای وِ آسهَزًیْب زر پزسطٌبهِ ویفیت سًسگی)

اًس وِ ثیي َّش تحمیمی ثب ػٌَاى همبیسِ َّش ّیجبًی ٍ ویفیت سًسگی افزاز هؼتبز ٍغیز هؼتبز ثِ ایي ًتیجِ رسیسُزر (1390ًزیوبًی  ٍّوىبراى )
 گلوي (2004(ٍتزیٌیسازٍّوىبراى)2008؛ 2001ّوچٌیي ثبروزٍّوىبراى)ّیجبًی ٍویفیت سًسگی زر زٍ گزٍُ تفبٍت هؼٌی زاری ٍجَز زارز.

 ( ًتبیج هطبثِ ثِ زست آٍرزًس.2005ثیشاری ٍّوىبراى)(1995ٍّوىبراى)
ز (زر تحمیك ثب ػٌَاى همبیسِ اثؼبز ػولىزز ذبًَازُ ٍویفیت سًسگی زر ثیي افزاز هؼتبز ٍغیز هؼتبز ثِ ایي ًتیجِ رسیس وِ اذتالل زر اثؼب1390لوزی)

ثیطتز اس افزاز غیز هؼتبز است.افزاز هؼتبز ویفیت سًسگی پبییي تزی اس افزاز غیز هؼتبز زارًس.ّوچٌیي ثیي اثؼبز ػولىزز ػولىزز ذبًَازُ،افزاز هؼتبز 
 ذبًَازُ ٍویفیت سًسگی زر افزاز هؼتبز ٍغیز هؼتبز راثغِ ٍجَز زارز.

 ش رو
ویفیت سًسگی زر هززاى هؼتبز ٍغیز هؼتبز است، تحمیك حبضز اس ًَع ػلی همبیسِ ای است.زر ایي رٍش  همبیسِ ثب تَجِ ثِ ّسف پژٍّص وِ

زی زارز وِ زر آسهَزًیْبیی وِ زارای رفتبر هَرز هغبلؼِ ّستٌس ثب آسهَزًیْبیی وِ ایي رفتبر زر آًْب هطبّسُ ًوی ضًَس همبیسِ هی ضًَسٍاضبرُ ثِ هَار
ت ٍ هغبلؼِ آى زر حبل حبضز اس عزیك اثزی وِ ثز هتغیز زیگز وِ هؼلَل ذَاًسُ هیطَز گذارزُ ٍثزجب هبًسُ است ،اهىبى آًْب ػلت اس پیص رخ زازُ اس

 زارز. 
تب  20هززاى غیز هؼتبز . زر ایي تحمیك هٌظَر اس هززاى هؼتبز افزازی ّستٌس وِ ثیي  -2هززاى هؼتبز  -1تحمیك حبضز زٍ جبهؼِ آهبری ٍجَز زارززر 
سبل سي زارًس ٍزارای حسالل هسرن زیپلن ّستٌسٍ هَاز هرسر هػزف هیىٌٌس ٍجْت تزن ثِ هزاوش ٍاثستِ ثِ ثْشیستی ضْزستبى ضیزٍاى زر  40

َزُ ٍثِ سبلِ زارای حسالل هسرن زیپلن ثَزًسوِ هؼتبز ًج 40تب 20هزاجؼِ ًوَزُ اًس.هززاى غیز هؼتبز افزاز  10/5/1392الی  10/2/1392ثبسزُ سهبًی 
ٍتؼسازّوزاّبى 130هؼتبز ثِ هزاوش زرهبًی تزن اػتیبز هزاجؼِ ًوَزُ اًس  ٍ زر ضیزٍاى سًسگی هیىٌٌس.تؼساز افزاز ػٌَاى ّوزاُ ثب فزز هؼتبز

 ًفزهی ثبضس.108آًْب)افزازغیزهؼتبز(  

 ًفزثَزًس. 86ًفزٍگزٍُ غیزهؼتبز  97تػبزفی اًتربة ضسًس وِ حجن ًوًَِ گزٍُ هؼتبززرتحمیك حبضزًوًَِ آهبری ثزاسبس جسٍل هَرگبى ٍثِ رٍش 
 زر تحمیك حبضز اثشارگزز آٍری اعالػبت پزسطٌبهِ هی ثبضس وِ ػجبرتٌس اس:

  (:fsپزسطٌبهِ ویفیت سًسگی)-1
سیبستْبی ثْساضتی ٍ ًیش تحمیمبت ٍ هغبلؼبت جوؼیت ػوَهی وبرایی ذَز را ثبثت وززُ ثزای هػبرفی چَى وبر ثبلیٌی ،ارسیبثی  fs -36پزسطٌبهِ

زر وطَر آهزیىب عزاحی ضس ٍاػتجبر ٍپبیبیی آى زر گزٍّْبی هرتلف ثیوبراى هَرز ثزرسی لزار  1992ػجبرتی تَسظ ٍاضزثَى زر سبل  36است. فزم 
 گزفتِ است.

ری ذبغی ًسارًس. ّسف اس عزح ایي پزسطٌبهِ ،ارسیبثی حبلت سي ،گزٍُ یب ثیوب ًَس،اذتػبظ ثِهفبّیوی وِ تَسظ ایي پزسطٌبهِ سٌجیسُ هی ض
سالهت اس ّز زٍ ًظز ٍضؼیت جسوبًی ٍرٍاًی است وِ ثِ ٍسیلِ تزویت ًوزات ّطت گبًِ تطىیل زٌّسُ سالهت ثِ زست هی آیس.ایي پزسطٌبهِ 

)   سالهت ػوَهی   ،سالهت ػوَهی   ،   ػولىزز جسوبًی   ،    هحسٍزیت ایفبی ًمص ثِ ػجبرت است وِ ّطت حیغِ هرتلف سالهت  36زارای 
را هَرز ارسیبثی  زلیل جسوبًی ،  هحسٍزیت ایفبی ًمص ثِ زالیل ػبعفی   ، زرز ثسًی   ،  ػولىزز اجتوبػی  ،   ذستگی یب ًطبط  سالهت رٍاًی ( 

 .لزار هی زّس
ػجبرت(،ػولىزز 4ػجبرت(، ذستگی یب ًطبط )5ػجبرت(، سالهت ػوَهی )2ػجبرت(، زرزّبی ثسًی )4جبرت(،ایفبی ًمص جسوی )(ػ10ثؼس جسوبًی )

 2ػجبرت( است وِ ویفیت سًسگی افزاز را هَرزارسیبثی لزار هی زّس.)ػجبرت ضوبرُ 5ػجبرت(ٍسالهت رٍاًی )3ػجبرت(،ایفبی ًمص ػبعفی )2اجتوبػی )
 سْب لزار ًگزفتِ ٍفمظ تغییز زر ٍضؼیت سالهتی فزز عی زٍرُ یه سبلِ را ثزرسی هی وٌس(.زر ّیچ یه اس سیز همیب

است.اهتیبس ّز ثؼس ثب اهتیبس ػٌَاًْب زر آى ثؼس هطرع هی ضَز.پبیبیی ٍاػتجبر ًسرِ فبرسی  100پبییي تزیي ًوزُ زر ایي پزسطٌبهِ غفز ٍثبال تزیي 
 ایي پزسطٌبهِ زر ایزاى تأییس ضسُ است .
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 (.  1997.گبرات ،گبرات،1993ٍّطْب زرثبرُ ویفیت سًسگی ًطبى هی زّس وِ ایي پزسطٌبهِ رٍایی ٍپبیبیی ثبالیی زارز)هه َّرًی،ٍار ٍراچه،پژ
زًس سبل ثِ ثبال وِ اوثز آًْب هتبّل ثَزًس ،ارسیبثی وز15ًفز زر رزُ سٌی  4163(ثز رٍی 2005رٍایی ٍاػتجبر پزسطٌبهِ اٍلیي ثبر زر ایزاى هٌتظزی)

% ثِ زست 88ثَز.زر تحمیك آلفبی وزًٍجبخ ثزای ول همیبس  0.65ثِ غیز اس ثؼس سزسًسگی  0.95تب 0.77ضزیت پبیبیی زر ّطت ثؼس اس 
 (.                    1384آهس)هٌتظزی،

یزٍاى هزاجؼِ ٍثب زریبفت   بى ثِ ازارُ ثْشیستی ضْزستبى ضپس اس اًتربة هَضَع ٍارائِ عزح پژٍّص ٍتأییسآى زر ضَرای پژٍّص زاًطگبُ آساز لَچ
ثِ ولیٌیىْبی تزن اػتیبزرفتِ ٍ پس اسثجت ًبم ٍ ضٌبسبیی هزاجؼِ وٌٌسگبى ضوبرُ تلفي آًْبزریبفت ضس تبثزای رٍس اجزای آسهَى ّوبٌّگی هجَس 

آًبى ثِ هزاوش تزن اػتیبز آهسُ ثَزًساسلحبػ سي ٍهسرن تحػیلی، یه غَرت گیزز.پس اس ّوتب سبسی هؼتبزاى ثبافزاز غیز هؼتبز وِ ثِ ػٌَاى ّوزاُ 
ّفتِ لجل اسآسهَى تلفٌی جْت  ثزگشاری آسهَى اسزٍگزٍُ زػَت ضسٍزرتبرید همزرپس اسجلت اػتوبز ٍرضبیت ّززٍ گزٍُ ًوًَِ پزسطٌبهِ ّب زر 

آٍری ولیِ پزسطٌبهِ ّب ٍتػحیح ثِ تجشیِ ٍتحلیل زازُ ّب پززاذتِ  اذتیبر آًبى لزار گزفت. ًحَُ پز وززى پزسطٌبهِ تَضیح زازُ ضس.ثؼس اس جوغ
 ضس.

 تَغیفی اسهیبًگیي، سغح آهبر زر زر زٍ سغح آهبرتَغیفی ٍآهبراستٌجبعی استفبزُ گززیس fsffزرتحمیك حبضزجْت تجشیِ ٍتحلیل زازُ ّباسًزم افشار
 گزٍّْبی هستمل استفبزُ ضس. tرسغح آهبر استٌجبعی اسآسهَى زرغساستفبزُ ضسٍز فزاٍاًی ٍ اًحزاف هؼیبر،

 

 جیاتن

 
 دو گروه کیفیت زندگیجهت مقایسه میانگین  T: نتایج آزمون 1جدول

 Tآسهَى  اًحزاف هؼیبر هیبًگیي تؼساز گزٍُ هتغیز

سغح       زرجِ آسازی Tارسش
ویفیت  هؼٌبزاری

 سًسگی
 000/0 181 1/16 1/11 6/606 86 غیز هؼتبز  

 7/10 1/349 97  هؼتبز  

 
هحبسجِ   Tهی ثبضس.  1/349 گزٍُ هؼتبز   ویفیت سًسگی ٍ هیبًگیي 6/606گزٍُ غیز هؼتبز   ویفیت سًسگیهالحظِ هی ضَز هیبًگیي  1زر جسٍل 

گزٍُ غیز هؼتبز  ٍ  ویفیت سًسگی( لذا ثب تَجِ ثِ ًتبیج حبغلِ هی تَاى ًتیجِ گزفت ثیي P >05/0هی ثبضس ) 1/16هؼبزل  181ضسُ ثب زرجِ آسازی 
 .ثٌبثزایي فزضیِ هَرز تأییس لزار هی گیزز.هؼٌب زاری ٍجَززارزتفبٍت  گزٍُ هؼتبز  

 (،1387(،اهبهی پَر ٍّوىبراى )1390)،لوزی 13889(،ضوس اسفٌس آثبزٍّوىبراى)1390ًتبیج ایي تحمیك ثب ًتبیج تحمیمبت ًزیوبًی ٍّوىبراى)
 (ّوسَ هی ثبضس.2001(ٍ ثیشاری ٍّوىبراى )2004تزیٌیساز ٍّوىبراى) (،1995(،گلوي)2002جبًسَى) ٍ تزییٌیساز

 نتیجه گیری و ثحب
سًسگی زر  ویفیتحبضز  وِ ػجبرتٌس اس عجك ثزرسی ٍتجشیِ ٍتحلیل ّبی اًجبم گزفتِ آهبر تَغیفی ٍاستٌجبعی هطرع گززیس وِ فزضیِ تحمیك 

 . زاى هؼتبز ٍغیز هؼتبز پذیزفتِ ضسهز
اس آى جب زر پژٍّص حبضز اس اثشار پزسطٌبهِ استفبزُ ضسُ است  ،هوىي است ثبػث ػىس الؼول پبسد زٌّسگبى ضسُ ثبضس وِ اس هحسٍزیتْبی 

 تحمیك است.پژٍّص حبضز فمظ ثِ هززاى اذتػبظ پیسا وززُ است.
زر ضْزستبى ثب اثشارّبی زلیك تزٍهتٌبست ثب فزٌّگ جبهؼِ ذَز زر ثبفت ّبی هرتلف فزٌّگی،اجتوبػی ٍ زرجبهؼِ سًبى ٍ اًجبم پژٍّص ّبی هطبثِ

 ّبی زیگز ثب هَلؼیت ّبی هرتلف جغزافیبیی پیطٌْبز هی ضَز.ثبتَجِ ثِ ًمص هْن اهیسزر ثْجَزی ضزایظ سًسگی ٍاهیس ٍار ضسى ثِ تزن اػتیبز
ی ثزای اثز ثرطی ثیطتز اًجبم طٌْبز هی ضَز هطبٍرُ گزٍّی هجتٌی ثز اهیس زرهبًی ّوشهبى ثب زٍرُ ّبی تزن اػتیبز ٍزر ولیٌیه ّبی زرهبًپی

 ثِ زست اًسر وبراى آهَسش ٍپزٍرش پیطٌْبز هی ضَز آهَسش هْبرت ّبی سًسگی را اس زٍراى اثتسایی زر ًظز ثگیزًس.ضَز.
  

www.sid.ir


www.SID.ir

Archive of SID
 

 270 -273صفحه:          (                                     1334آبان 14)مجمًعه مقاالت ايلیه همایش ملی سًاد آمًزی ي ارتقای سالمت

 
 

273 

 

 

منابع    

هْز( راٌّوبی ضٌبذت ٍزرهبى اػتیبز زر 1391اذتیبری ،حبهس؛ ثْشازی، آریي؛ غبزلی، هزین؛ هیزثْب، ّیلسا؛ ًَرٍسی، الزى؛ ػلَی، اهیزحسیي.)
 اًتطبرات ارجوٌس. -ایزاى)چبح سَم(

 (هجبًی ًظزی ٍػولی پژٍّص زر ػلَم اًسبًی ٍاجتوبػی، تْزاى .رضس.1382زالٍر،ػلی.)
 .ًػزت اهلل(. ضْز اة ،آیٌسُ سبساى( ذالغِ رٍاى پشضىی .جلس اٍل .)پَر افىبری، 1384ي؛ سبزٍن، ٍیزجیٌیب.)سبزٍن،ثٌیبهی

 ( رٍاى زرهبًی هجتٌی ثز ویفیت سًسگی. )ذوسِ،اوزم(. تْزاى ،اًتطبرات ارجوٌس.1389فزیص، هبیىل ة.)
پژٍّی.  سًسگی ٍراثغِ ثیي هتغیزّب زر ثیي افزاز هؼتبزٍغیز هؼتبز. فػلٌبهِ اػتیبزتبثستبى( همبیسِ اثؼبز ػولىزز ذبًَازُ ٍویفیت 1390لوزی ، هحوس.)

 سبل پٌجن. ضوبرُ ّیجسّن.
 ( جبهؼِ ضٌبسی ویفیت سًسگی. اًتطبرات جبهؼِ ضٌبسبى.1389هرتبری،هزضیِ؛ًظزی ،جَاز.)

 -36بیی ٍ رٍایی گًَِ فبرسی پزسطٌبهِ(،تزجوِ،تؼییي پبی1384هٌتظزی،ػلی؛گطتبسجی ،آسیتب؛ ٍحساًی ًیب، هزین سبزات.)
 ًْن(.زفتز تحمیمبت ٍاًتطبرات ثسر(رٍضْبی تحمیك ٍ چگًَگی ارسضیبثی آى زر ػلَم اًسبًی)چبح 1374ًبزری،ػشت اهلل؛سیف ًزالی،هزین.) 

 
Ciarrochi,J.V.Dean,F.&Anderson,S.(2002).Emotional intelligence moderates the relationship between stress and mental 

health. Journal of personality and Individual Differences,32,192-209. 

Costa P.T., McCrae R.R.(1986)Cross-sectional studies of personality in anationl sample: I. Development and validation 

of survey measures. Psychology and aging 1: 140-143. 

 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

