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 هایافته

 مقایسه مکانیسم های دفاعی، طرحواره های های ناسازگار و مفهوم خویشتن در افراد معتاد به مواد مخدر و غیرمعتادبررسی  فرضیه:

ناسازگار و  های متغیرهای پژوهش شامل مفهوم خویشتن، طرحواره هایدر این بخش میانگین و انحراف معیار هر یک از زیرمقیاس

 ارائه شده است. 1دفاعی در افراد غیرمعتاد و معتاد به مواد مخدر در جدول های مکانیزم

 ژوهشیهای پهای دفاعی به تفکیک گروهناسازگار و مکانیزم های مغهوم خویشتن، طرحواره های: آمار توصیفی زیر مولفه1جدول

 شاخص

 

 متغیر

 گروه

افراد معتاد به مواد  کل

 (=80nمخدر)

 افراد غیر معتاد

(80n=) 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

ن
شت

وی
خ

م 
هو

مف
 

 54/5 28/14 08/3 32/13 11/7 25/15 توانایی ذهنی

 66/3 19/16 60/2 21/17 25/4 17/15 کارآمدی شغلی

 23/5 13/14 32/1 06/13 14/7 21/15 جذابیت جسمانی

 41/3 28/15 26/3 53/14 42/3 03/16 های اجتماعیمهارت

 37/1 60/15 96/0 25/16 42/1 95/14 هاها و حسنعیب

 96/14 50/75 58/6 38/74 11/20 62/76 نمره کل مفهوم خویشتتن

زم
انی

مک
ی

اع
دف

ی 
ها

 

 58/32 75/120 69/31 85/119 62/33 65/121 رشد نایافته

 11/11 92/40 78/10 47/42 30/11 37/39 رشد یافته

 82/9 01/68 60/10 37/39 73/8 73/42 روان آزرده

ار
زگ

سا
 نا

ی
ها

ه 
ار

حو
طر

 

 20/41 38/86 55/38 33/78 41/42 43/94 بریدگی و طرد

 33/34 90/69 88/33 27/63 69/33 53/76 خودگردانی و عملکرد مختل

 33/14 01/35 94/13 60/31 98/13 40/38 های مختلمحدودیت

 62/13 97/33 83/12 62/30 63/13 32/37 مندیدیگر جهت

 33/15 26/34 35/15 02/32 07/15 51/36 زنگی بیش از حد و بازداریگوش به

 

اد معتاد دهد، میانگین افرهای آن نشان میمیانگین نمرات افراد غیر معتاد و معتاد به مواد مخدر در نمره کل مفهوم خویشتن و زیر مقیاس

های اجتماعی و نمره کل مفهوم خویشتن بیشتر از میانگین افراد های توانایی ذهنی، جذابیت جسمانی، مهارتبه مواد مخدر در زیر مقیاس

ها میانگین افراد معتاد به مواد مخدر کمتر از میانگین افراد غیر ها و حسنهای کارآمدی شغلی و عیبباشد و در زیرمقیاسغیر معتاد می

 (.1باشد )جدولمعتاد می
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 مفهوم هایمولفه زیر از یک هر در( معتاد غیر و مخدر مواد به معتاد افراد) هاگروه میان تفاوت داریمعنی تعیین بررسی جهت بررسی

استفاده شد. استفاده از این  1از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری ناسازگار های طرحواره و دفاعی هایمکانیزم خویشتن،

 های است که پیش از اجرای آزمون مورد بررسی قرار گرفتند.تحلیل، مستلزم رعایت پیش فرض

کشیدگی  و چولگیها از شاخص کجی و کشیدگی استفاده شد و نتایج نشان داد که شاخص جهت بررسی پیش فرض نرمال بودن داده

باشد. به منظور بررسی همگنی واریانس خطای ها میداشت و این به معنی نرمال بودن داده قرار -2و  2ی سطوح پژوهش در دامنه همه

ی داری آزمون لوین برای همهاز عدم معنیاستفاده شد. نتایج نشان  2متغیرهای پژوهش در دو گروه )آزمایش و کنترل(، از آزمون لوین

ه ها مشاهدهای بین گروهی رعایت شده است و تفاوتی بین آنواریانس(. بنابراین شرط همگنی P>05/0دارد ) 05/0سطوح در سطح 

را مورد  ها(باکس، همگن بودن ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در تمام سطوح متغیر مستقل )گروه Mنتایج آزمون  نشده است.

متغیری با استفاده از فاصله ماهاالنوبیس مورد های پرت چند عدم وجود دادهچنین (. هم=246/0P؛ 15/124M= Box’sتایید قرار داد )

بررسی قرار گرفت که داده پرت شناسایی نشد و صحت این فرضیه بررسی شد. عالوه براین هم خطی بین متغیرهای وابسته با ضریب 

( بود 5/0تا  3/0) طهمبستگی بین جفت متغیرها بررسی شد و با توجه به اینکه تمامی ضرایب همبستگی بین جفت متغیرها  در حد متوس

ستگی خطی توان این نتیجه را گرفت که بین متغیرها همباین فرضیه مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به حد متوسط ضرایب همبستگی می

دار درصد معنی 95در سطح اطمینان  3های چند متغیری مربوطه یعنی المبدای ویلکزآمارهچندگانه وجود ندارد. بنابراین با توجه به  

س چند متغیری، های تحلیل کوواریانباشد. با توجه به برقراری مفروضهبنابراین مفروضه همگنی ضرایب رگرسیون برقرار می ،باشندنمی

 .مجاز به استفاده از این آزمون آماری هستیم

 

ارائه شده  2ل ایج حاصل از آن در جدوبرای تعیین اثر کلی متغیر گروه بر متغیرهای پژوهشی از آزمون المبدای ویلکز استفاده شد که نت

 است.

 تحلیل کوواریانس چندمتغیری داری : آزمون معنی2جدول

 (𝟐∆) 4مجذور اتا F Df Edf P ارزش آزمون

 661/0 <001/0 153 5 642/59 661/0 اثر پیالئی

 661/0 <001/0 153 5 642/59 339/0 المبدای ویلکز

 661/0 <001/0 153 5 642/59 949/1 اثر هتلینگ

 661/0 <001/0 153 5 642/59 949/1 بزرگترین ریشه روی

 

                                                           
1 Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) 

2 Levene's test 

3 Wilks' Lambda 

4 Partial Eta Squared 

https://en.wikipedia.org/wiki/Levene%27s_test
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( 642/59مربوط به هر چهار آزمون با ) Fدار است، چراکه شود که اثر کلی گروه معنیمشاهده می 2با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 

)افراد غیرمعتاد و معتاد به مواد مخدر( حداقل در یکی از زیر دار است. یعنی بین دو گروه معنی P<001/0( در سطح 5و با درجه آزادی )

 داری وجود دارد.های مفهوم خویشتن تفاوت معنیمقیاس

اطالعات  ارائه شده است. 3برای تعیین اینکه این تأثیر کلی در کدام متغیرها وجود دارد، نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری در جدول 

ای مفهوم خویشتن هچند متغیری برای مقایسه میانگین افراد غیرمعتاد و معتاد به مواد مخدر از نظر زیر مقیاس مربوط به تحلیل کوواریانس

 نشان داده شده است.  3ها( در جدول ها و حسنهای اجتماعی و عیب)توانایی ذهنی، کارآمدی شغلی، جذابیت جسمانی، مهارت

 مطالعه مورد های متغیر در گروهی بین تفاوت تعیین برای چندمتغیریحلیل کوواریانس ت آزمون نتایج: 3جدول

 (𝟐∆مجذور اتا ) SS df MS F P های مفهوم خویشتنزیر مقیاس

ده
 ش

یح
صح

ی ت
گو

ال
 

 025/0 140/0 989/1 671/62 2 342/125 توانایی ذهنی

 049/0 020/0 020/4 813/55 2 626/111 کارآمدی شغلی

 077/0 002/0 560/6 512/185 2 024/371 جذابیت جسمانی

 009/0 510/0 677/0 995/183 2 990/367 های اجتماعیمهارت

 034/0 361/0 534/2 534/108 2 468/392 هاها و حسنعیب

 سن

 384/0 <001/0 881/97 576/3084 1 842/2 توانایی ذهنی

 579/0 <001/0 287/216 969/3002 1 070/1 کارآمدی شغلی

 354/0 <001/0 134/86 749/2435 1 999/4 جسمانیجذابیت 

 241/0 <001/0 902/49 947/3564 1 965/59 های اجتماعیمهارت

 136/0 <001/0 735/35 241/2861 1 481/24 هاها و حسنعیب

 گروه

 026/0 041/0 228/4 435/127 1 435/127 توانایی ذهنی

 074/0 <001/0 492/12 431/156 1 431/156 کارآمدی شغلی

 043/0 009/0 002/7 054/186 1 054/186 جذابیت جسمانی

 045/0 007/0 422/7 567/83 1 567/83 های اجتماعیمهارت

 224/0 <001/0 290/45 065/67 1 065/67 هاها و حسنعیب

 

ی های توانایی ذهنمطالعه در زیر مقیاسهای مورد شود، تفاوت میانگین نمرات بین گروهچنین استنباط می 3مطابق مندرجات جدول 

(228/4=F( کارآمدی شغلی ،)492/12=F( جذابیت جسمانی ،)002/7=Fمهارت ،)( 422/7های اجتماعی=Fو عیب )ها ها و حسن

(290/45=F)   05/0در سطح>P نگرش گیریم که چنین نتیجه می 3های این دو گروه در جدول دار است. لذا با توجه به میانگینمعنی

های اجتماعی در افراد معتاد به مواد مخدر نسبت به افراد غیر معتاد باالتر های توانایی ذهنی، جذابیت جسمانی و مهارتمنفی در زیرمقیاس

 ت.تر اسها در افراد معتاد به مواد مخدر نسبت به افراد غیر معتاد پایینها و حسنهای کارآمدی شغلی و عیباست و در زیرمقیاس

 نشان داده شده است. 4مفهوم خویشتن در جدول  تحلیل کوواریانس تک متغیری ج آزموننتای
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 مفهوم خویشتن: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری 4جدول 

 SS df MS F P ( 𝟐∆مجذور اتا) 

 005/0 374/0 794/0 859/178 1 859/178 نمره کل مفهوم خویشتن

 

وجود  05/0داری بین میانگین نمره کل مفهوم خویشتن در دو گروه مورد مطالعه در سطح تفاوت معنینتایج آزمون آنکووا نشان داد، 

 (=374/0P= ،794/0Fندارد )

 

ارائه شده  5برای تعیین اثر کلی متغیر گروه بر متغیرهای پژوهشی از آزمون المبدای ویلکز استفاده شد که نتایج حاصل از آن در جدول 

 است.
 تحلیل کوواریانس چندمتغیری  داریمعنی: آزمون 5جدول

 (𝟐∆) 1مجذور اتا F Df Edf P ارزش آزمون

 073/0 008/0 155 3 098/4 073/0 اثر پیالئی

 073/0 008/0 155 3 098/4 927/0 المبدای ویلکز

 073/0 008/0 155 3 098/4 079/0 اثر هتلینگ

 073/0 008/0 155 3 098/4 079/0 بزرگترین ریشه روی

 

( 098/4مربوط به هر چهار آزمون با ) Fدار است، چراکه شود که اثر کلی گروه معنیمشاهده می 5با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 

دار است. یعنی بین دو گروه )افراد غیرمعتاد و معتاد به مواد مخدر( حداقل در یکی از زیر معنی P<001/0( در سطح 3و با درجه آزادی )

 داری وجود دارد.های دفاعی تفاوت معنیمکانیزم هایمقیاس

 ارائه شده است. 6برای تعیین اینکه این تأثیر کلی در کدام متغیرها وجود دارد، نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری در جدول 

های اسمخدر از نظر زیر مقی اطالعات مربوط به تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه میانگین افراد غیرمعتاد و معتاد به مواد

 نشان داده شده است.  6های دفاعی )رشد نایافته، رشد یافته و روان آزرده( در جدول مکانیزم

 

 مطالعه مورد های متغیر در گروهی بین تفاوت تعیین برایتحلیل کوواریانس چندمتغری  آزمون نتایج : 6جدول

 (𝟐∆مجذور اتا ) SS df MS F P های دفاعیهای مکانیزمزیر مقیاس

الگوی تصحیح 

 شده

 002/0 635/0 098/0 567/47 2 135/95 رشد نایافته

 021/0 109/0 413/0 012/115 2 024/230 رشد یافته

 035/0 031/0 451/2 192/159 2 384/318 روان آزرده

 گروه

 001/0 745/0 106/0 964/113 1 964/113 رشد نایافته

 016/0 114/0 532/0 128/309 1 128/309 رشد یافته

 026/0 041/0 245/4 547/402 1 547/402 روان آزرده

 

                                                           
1 Partial Eta Squared 



 تحلیل کوواریانس چندمتغیری نحوه گزارش                                                                     نشریه علمی پژوهشی سالمت روان کودک    

psydevch@gmail.com 
 

( F=245/4روان آزرده ) های مورد مطالعه در زیر مقیاسشود، تفاوت میانگین نمرات بین گروهچنین استنباط می 6مطابق مندرجات جدول 

( و F=106/0های رشد نایافته )معتاد و معتاد به مواد مخدر( در زیرمقیاسهای )افراد غیر دار است و بین گروهمعنی P<05/0در سطح 

گیریم که چنین نتیجه می 1های این دو گروه در جدول داری یافت نشد. لذا با توجه به میانگین( تفاوت معنیF=114/0رشد یافته )

ای رشد یافته هبه افراد غیر معتاد باالتر است. و در زیرمقیاس های مکانیزم دفاعی روان آزرده در افراد معتاد به مواد مخدر نسبتزیرمقیاس

 تر است.و رشد نایافته در افراد معتاد به مواد مخدر نسبت به افراد غیر معتاد پایین

ئه شده ارا 7برای تعیین اثر کلی متغیر گروه بر متغیرهای پژوهشی از آزمون المبدای ویلکز استفاده شد که نتایج حاصل از آن در جدول 

 است.
 تحلیل کوواریانس چندمتغیری داری آزمون معنی: 7جدول

 (𝟐∆) 1مجذور اتا F Df Edf P ارزش آزمون

 092/0 011/0 153 5 104/3 092/0 اثر پیالئی

 092/0 011/0 153 5 104/3 908/0 المبدای ویلکز

 092/0 011/0 153 5 104/3 101/0 اثر هتلینگ

 092/0 011/0 153 5 104/3 101/0 بزرگترین ریشه روی

 

( 104/3مربوط به هر چهار آزمون با ) Fدار است، چراکه شود که اثر کلی گروه معنیمشاهده می 7با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 

حداقل در یکی از زیر دار است. یعنی بین دو گروه )افراد غیرمعتاد و معتاد به مواد مخدر( معنی P<001/0( در سطح 5و با درجه آزادی )

 داری وجود دارد.های طرحواره های ناسازگار تفاوت معنیمقیاس

 ارائه شده است. 8برای تعیین اینکه این تأثیر کلی در کدام متغیرها وجود دارد، نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری در جدول 

 

ای همیانگین افراد غیرمعتاد و معتاد به مواد مخدر از نظر زیر مقیاساطالعات مربوط به تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه 

یش گی بمندی و گوش به زنهای مختل، دیگر جهتطرحواره های ناسازگار )بریدگی و طرد، خودگردانی و عملکرد مختل، محدودیت

 نشان داده شده است.  8از حد و بازداری( در جدول 

 
 مطالعه مورد های متغیر در گروهی بین تفاوت تعیین برایتحلیل کوواریانس چندمتغیری آزمون نتایج: 8جدول

 هایزیر مقیاس

 طرحواره های ناسازگار
SS df MS F P 

مجذور اتا 

(∆𝟐) 

الگوی تصحیح 

 شده

 035/0 016/0 921/5 200/45684 2 401/91368 بریدگی و طرد

 032/0 018/0 887/4 142/3152 2 285/6304 خودگردانی و عملکرد مختل

 051/0 005/0 724/8 503/633 2 006/1267 های مختلمحدودیت

 019/0 083/0 945/2 373/319 2 746/638 مندیدیگر جهت

 050/0 008/0 001/8 268/497 2 536/994 زنگی بیش از حد و بازداریگوش به

 گروه
 038/0 014/0 170/6 560/10199 1 560/10199 بریدگی و طرد

 036/0 016/0 874/5 748/6750 1 748/6750 خودگردانی و عملکرد مختل

                                                           
1 Partial Eta Squared 
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 055/0 003/0 053/9 640/1591 1 640/1591 های مختلمحدودیت

 020/0 073/0 261/3 808/759 1 808/759 مندیدیگر جهت

 053/0 004/0 727/8 649/1711 1 649/1711 زنگی بیش از حد و بازداریگوش به

 

طرد  های بریدگی وهای مورد مطالعه در زیر مقیاسشود، تفاوت میانگین نمرات بین گروهچنین استنباط می 8مطابق مندرجات جدول 

(170/6=F( خودگردانی و عملکرد مختل ،)874/5=Fمحدودیت ،)( 053/9های مختل=F و گوش به زنگی بیش از حد و بازداری )

(727/8=F)   05/0در سطح>P مندیهای )افراد غیر معتاد و معتاد به مواد مخدر( در زیر مقیاس دیگر جهتر است و بین گروهدامعنی 

(261/3=Fتفاوت معنی )های گیریم که زیرمقیاسچنین نتیجه می 1های این دو گروه در جدول داری یافت نشد. لذا با توجه به میانگین

 نسبت به افراد غیر معتاد باالتر است.  طرحواره های ناسازگار در افراد معتاد به مواد مخدر

 


