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Original Article
The projective responses of substance dependants in Rorschach test

Abstract
Introduction: Study on the characteristics and emotional style of 
abusing people gives the information about the addiction 
fundamental factors of and what perpetuates the addictive 
behavior. Due to Impressive growth of stimulants, particularly 
methamphetamine, in our country in recent years, this study aimed 
to evaluate the projection responses related to methamphetamine 
group in the Rorschach test. 
Materials and Methods: This cross-sectional study performed in 
90-91 using availability sampling method in 40 methamphetamine-
dependent men in Yaran, Omid, Novin, Omid-e-Rahaee and Nejat 
Camp and 40 people in control group in  Yazd. Two groups were 
matched in age and gender and educational level were equal. The 
Rorschach test was performed on all participants. Credibility 
among investors score obtained. Data were analyzed using with 
SPSSV19 and logistic regression models.
Results: The findings suggest that Human negative responses and 
color-shape responses in Rorschach test were able to separate 
significantly (P<0.05) methamphetamine-dependent people and 
control group. With a logistic regression model, 70% of people 
were correctly classified.
Conclusion: Negative projection of human responses In 

methamphetamine-dependent group indicate that 
methamphetamine-dependent group were somewhat uncertain 
about the personal perfection due to having narcissistic personality, 
and tended to neutralize or control defensively positions that find 
challengeable with their valuable. Also reduce of responses with 
color-shape content shows improvement in treatment in 
methamphetamine-dependent group.
Keywords: Dependency, Projection, Response, Rorschach test
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  مقدمه

روانازبسیاريتوجهموردموضوعاتازیکیامروزه

زیرااست،مخدرموادپزشکان، مصرفروانوبالینیشناسان

جملهاززیاديمنفیاثراتوعواقبتواندمیمسئلهاین

سایروبیکاريافزایشجامعه،وخانوادهانسجامکاهش

دنبالبهجامعهمختلفاقشاردراقتصاديواجتماعیمشکالت

اساسبرموادشناسییکی از موارد آسیب). 1(باشدداشته

بندي چهارمین ویراست راهنماي تشخیصی و آماري تقسیم

ازمنظور. )2(مواد می باشدمصرفسوءاختالالت روانی،

نقصبهمنجرکهاستموادمصرفالگويمواد،مصرفسوء

این موارد شاملشده ويماهه12دورهیکدرعملکرددر

محلامورانجامدرشکستبهمنجرکهمکررمصرف: است

کههاییموقعیتدرمکررمصرف. شودمیمدرسهیاخانهکار،

مستی، ایجادحالتدررانندگیمثلخطرندپرجسمینظراز

مکررمصرفمواد،مکررمصرفينتیجهدرمشکالت قانونی

علتبهکهاجتماعیوفرديبین يعمدهمشکالتوجودبا

توانمیراموادشناسیآسیب).3(اندآمدهوجودبهموادازاستفاده

مواد بررسیکنندهسوءمصرفگروهفرافکنهايپاسخاساسبر

موادکنندگانمصرفسوءبرايویژهبههاآزموناین ).4(کرد

). 5(باشدمیمناسبدهند،فریبرادیگراندارندتمایلکه

بهدرونیهايحالتریزيفرافکن، برونهايپاسخازمنظور

دررافرافکنهايپاسخرورشاخ،آزمون.استخارججهان

عاطفی،شخصی،بین ادراكخویشتن،ادراكیعنیبعدهفت

وتنشتحملوپردازي و کنترلاندیشهمیانجیگري،پردازش،

ضعفادراکی،تفکرافسردگی،یعنیویژهشاخصشش

وسواس،زنگی وبهگوشخودکشی،يمنظومهآمدن،کنار

وخویشتن، امکاناتمنظور از ادراك .کندبررسی می

. کندمیادراكراخودکهگونهآناست،هاي فردمحدودیت

  هايسبکورفتاريهايپاسخبهشخصی،بینادراك

عاطفی،بعد. پردازدمیفردي میاندر روابطآمدنکنار

 بهعواطفبیانودادن سازمانچگونگیمورددراطالعاتی

  وپردازشينحوهبهپردازشبعددر .دهدمیدست

بعددررورشاخآزمون. شودمیپرداختهاطالعاتدهیسازمان

  . پردازدمیواقعیتادراكينحوهبهمیانجیگري

اندازهچهتاآزمودنیکهدهدمینشاننیزپردازياندیشهبعد

). 6(دهدمیسازماندارمعنیايگونهبهراهاي خودادراك

رورشاخآزمونبهاخیراکهجدیديبعد- تنشتحملوکنترل

خاصهايرفتاراجرايوگیريتصمیمتوانایینیز- شدهاضافه

هايمحركومنابعباشدندرگیرواستفادهمتضمنکه

پیشینهگرچه.)7(سنجدمیرااست،تنشتحملومختلف

روانیوضعیتفهموتشخیصبرايکهدهدمینشانپژوهشی

هايآزمونمواد،کنندهسوءمصرفافرادشخصیتیعملکردو

وانمود،برابردربودنمقاومعلتبهرورشاخجملهازفرافکن

ربطبیتفکرجملهازموارديوهستندعینیهايآزمونازبهتر

ازبهترموادکنندهمصرفسوءافراددررانادرستادراكو

پیشینه، با این حال مرور)5(دهندمیتشخیصعینیهايآزمون

کنندگانسوءمصرفجامعهدرکهدهدمینشانپژوهشی

آزموندرفرافکنهايپاسخشاخص هايوابعادمواد،

آمریکا،درمطالعهیکدر. استنشدهبررسیچندانرورشاخ،

برمنطبقخصوصیاتیواجدکوکائینکنندگانسوءمصرف

خویشتن،ادراكشاخصدر.بودندرورشاخآزمونشاخصشش

وپیشرفتبرايبااليانگیزهنتیجهدروتمایالت خودشیفتگی

سازي برونیوتراشیدلیلانکار،دفاعیکارهايوسازچنینهم

این. شودمیدیدهاشتباهاتمسئولیتپذیرفتنازاجتناببراي

بهحدازبیشوابستگیشخصی، بینادراكشاخصدرافراد

بهمسائل،حلبرايدارندتمایلوکنندمیتجربهرادیگران

امامندندعالقهدیگرانبهگر چهافراداین .کنندتکیهدیگران

دیگران،طرفازکاملپذیرشمورددراطمینانعدمعلتبه

حضور گستردهاجتماعیهايشبکهدرسطحیبه طورفقط

احساساتيدهندهنشاننیزعاطفیشاخص. یابندمی

افرادایندراحساساتتعدیلتواناییعدموخشميبرانگیزنده

مشکالتحلدرافرادایناگر چهپردازش،شاخصدر. است

نگر،برونافرادمثلاماکنند،میزیاديتالشگیريتصمیمیا

افرادچنینهم. کنندنمیپاالیشرامنابعکافیاندازهبه

وواقعیتتحریفعدموجودباکوکائین،يکنندهسوءمصرف

مایلنددیگرانازبیشتراياندازهتامیانجیگري،درنقصعدم

پردازياندیشهشاخص. کنندسازيشخصیراجدیداطالعات

  ).8(است سازيعقالنیدفاعازاستفادهيدهندهنشاننیز
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هايآزمونهايیافتهدرراهاییتناقضهاپژوهشبه عالوه 

  نشانموادکنندگانسوءمصرفگروهدرفرافکنوعینی

اساسشخصی، برکه در بعد ادراك بینطوريبه. دهندمی

لحاظازمواديکنندهسوءمصرفافرادعینی،هايآزمون

که در حالی )9(هستندآستانهزیروابستگیهايویژگی

ي کنندهدهند که افراد سوءمصرفهاي فرافکن نشان میآزمون

وکنندمیتجربهرادیگرانبهحدازبیش  کوکائین، وابستگی

هم). 8(کنند تکیهدیگرانبهمسائل،حلبرايدارندتمایل

توانمیرامطالعهکم یکپردازي دستچنین در بعد اندیشه

  رورشاخ،آزمونازحاصلهايیافتهکهکردگزارش

. دهدنشان میمواديکنندهسوءمصرفافراددرراانتقاديخود

رويبر3- میلونآزمونازاستفادهبانتیجهاینکهصورتیدر

  ازیکیترتیب،اینبه. )5(نیامددستبهنمونههمین

تشخیصوفرافکنهايپاسخنوعبررسیمطالعههاي اینهدف

وابعاداساسبرموادکنندگانمصرفسوءدرآنالگوي

مطالعاتچهاگرعالوهبه. استرورشاخآزمونهايشاخص

موادکنندگانسوءمصرفطیفدررافرافکنهايپاسخپیشین

عدممطالعاتاینهاينارساییازیکیامااندکردهشناسایی

کنندگانمصرفسوءدرهاپاسخاینتعمیمبرايشواهديوجود

آمفتامینمتسوءمصرفدهدمینشانشواهد.استآمفتامینمت

مصرفافزایشبهتوجهبا. )10(استگسترشبهروکشوردر

شواهديجستجويدنبالبهمطالعهاینکشور،درمواداین

پاسخالگويوفراوانیبتوانآنيپایهبرکهاست

  .کردشناساییراآمفتامینمتکنندگانسوءمصرف

  کارروش

آمفتامین در مرد وابسته به مت 40در این پژوهش توصیفی، 

به1390سالاسفندتابهمنزمانیبازهدرکهیزدشهرستان

نجاتورهاییامیدنوین،امید،یاران،اعتیادتركهايکمپ

ورودهايمالكبادسترس،روش دربودند بهکردهمراجعه

باشد، شیشهمصرفیيمادهآخرین): 11(شدند انتخابزیر

يباشند، سابقهکردهمصرفشیشهماه12مدتبهحداقل

آزموناجرايزمانباشند، درنداشتهپزشکیروانبستري

زمانباشند و درنکردهمصرفموادهفته3مدتبهرورشاخ

سپس  ).5(نباشندداروییدرمانتحترورشاخآزموناجراي

ي بهزیستی استان یزد و مقایسه، از بین کارمندان ادارهبه منظور 

ي مواد که با کنندهمصرفنفر غیر  سوء 40ي یزدباف، کارخانه

آمفتامین از نظر جنس و سن همتا و از نظر گروه وابسته به مت

پژوهش ایندر).5(شدندانتخاببودند،شدههمگنتحصیالت

هاي نین سازمانچها و همبه علت عدم همکاري آزمودنی

ها، از اقتصادي آزمودنی- مربوطه براي تعیین وضعیت اجتماعی

روي دو گروه، پس از . نظر شدهمتا کردن این عامل صرف 

اجرا ) 12(رضایت آگاهانه به صورت انفرادي، آزمون رورشاخ 

بین هاي مختلف پایایی این آزمون در ایران، براي متغیر. شد

هایی گذاري، پروتکلپس از نمره. )13(باشد می 94/0تا  14/0

العمل آزمون طبق دستور<2/1Lو >17Rیا>14Rداراي 

  .رورشاخ از نمونه حذف شدند

فرافکنهايپاسخ. ها با رگرسیون لجستیک تحلیل شدندداده

داري سایهمجموع،)L(المبدا هايمقیاس(عاطفیهايبعددر

)Sum Shading(،فام بیرنگپاسخ)Sum C’(،پاسخ

هاي پاسخوزنمجموع،)Sum Y(پراکنده داريسایه

- رنگپاسخ،)FC(  رنگ- شکلپاسخ،)W Sum C(رنگ

ترکیبو)Blends(چندگانه هايکنندهتعیین،)CF(شکل 

خویشتنادراك،))Col-ShdBlends(سایه داري - رنگ

  شاخص،)Fr+rF(انعکاس هايپاسخهايمقیاس(

پاسخ،)FD(شکل بعدپاسخ،)3r+(2)/R(محوري خود

،))MOR(میر ومرگمحتوايو)Sum V(بعد داريسایه

انسانیحرکتمیر،ومرگپاسخهايمقیاس(پردازيایده

تعقل شاخص،)Mp(منفعل انسانیحرکت،)Ma(فعال 

)Intell( ،ویژه ينمره 6وزنی شاخص)Wsum6(،کالم

متجانس ناترکیب،)DR(منحرف پاسخ،)DV(منحرف 

)INCOM(،اي ترکیب افسانه)FAB(،نامناسب منطق

)ALOG( ناخالصی و)CONTAM((،میانجیگري  

شکليناحیهدرصد)%XA(متعارف درصدهايمقیاس(

هايپاسخ)%- X(شده تحریف شکل%)WDA(معمول 

لکه سفیدمحلدرمنفیپاسخ)-FQx(منفی کیفیتباشکل

)-S(،رایج پاسخ)P(،معمول شکل)X(%+نا شکلو

،)R(ها تعداد پاسخهايمقیاس(پردازش،))%Xu(معمول 

نامعمول جزءهايپاسخ،Dينمره،)W(لکه به کلپاسخ
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)Dd(پردازش آمدي، کار)Zd(،ماندگی درجا)PSV (و

متغیرهايمقیاس(شخصیبینادراك،))DQ+(مثبت کیفیت

،)Human Content(انسانی محتواي، پاسخ)Sum T(بافت 

مثبتپاسخ،)PHR(انسانی منفیپاسخ،)H(انسان پاسخ

حرکت پرخاشگري ،)COP(تعاونی حرکت،)GHR(انسانی 

)AG (خصوصی پاسخو)PER( (تنش تحملوکنترلو

،Dينمره،)Adj D(تعدیل شده Dينمرههايمقیاس(

پاسخ،)M(انسانی حرکتپاسخ،)EA(واقعی يتجربه

تحریک،)m(جماد حرکتپاسخ،)FM(حیوانی حرکت

افسردگی،ادراکی،تفکرهايشاخصو) )Es(شده  تجربه

وزنگیبهگوشخودکشی،يمنظومهآمدن،کنارضعف

  بین و گروه وابسته بهوسواس  به عنوان متغیرهاي پیش

آمفتامین و گروه شاهد به عنوان متغیر وابسته وارد تحلیل مت

هدف تحلیل، تشخیص موثرترین متغیر ها در تفکیک . شدند

  .آمفتامین و گروه شاهد از یکدیگر استگروه وابسته به مت

  نتایج

26وآمفتامینمتبهوابستهمرد25کنندگان شاملشرکت

  وابسته بهگروهسنمتوسط. بودندشاهدگروهدرمرد

نشان) سال 31±6(شاهد گروهو) سال 31±7(آمفتامینمت

از نظر  .اندشدههمتاسنیمتوسطلحاظازگروهدوکهدهدمی

دهد که در گروه وابسته به ها نشان میسطح تحصیالت یافته

4/31دیپلم،افراد داراي مدرك زیردرصد40آمفتامینمت

  کارشناسیدرصد3/14وکاردانیدرصد3/14دیپلم،درصد

1/23دیپلم،زیردرصد2/46شاهدگروهدروبودندباالتریا

مدرك درصد4/15وکاردانیدرصد4/15دیپلم،درصد

  .داشتندباالتریاکارشناسی

برازندگیکهدهدمینشانمدلضرایبعمومیآزموننتایج

درتغییرمیزانهاآزمونایندر. داردوجودهادادهبامناسبی

مقایسهقبلیگامباگامهردرنماییدرستبیشینهتابعلگاریتم

درتغییرمیزانیکگامدر. شوندمیآزمونخیمجذورباو

  کهمدلیبامقایسهلگاریتم تابع بیشینه درست نمایی در

نظرازندارد،وجودمدلدربینپیشهايمتغیرازیکهیچ

X2=42/9(خیمجذورآزموننتایج. استدارمعنیآماري
و 

05/0P< (درصد 5سطحدرتغییرکه میزاندهدمینشان

تغییرمیزان یکگامبامقایسهدردومگامدر. استدارمعنی

X2=26/14(استمعنادارآمارينظراز
). >05/0Pو 

خیمجذورآزمونباگامهردرمدلباهادادهبرازندگی

کهدهدمیآزمون نشانایننتایج. شدبررسیلمشو–هاسمر

X2=95/8(یکگامدرمدل
بادومگامدرو) <05/0Pو 

X2=64/9(داردمناسببرازندگیهاداده
توان.)<05/0Pو 

هایافته. شدبررسینیزبینیپیشدررگرسیونلجستیکمدل

= 0,19(درصد19یکگامدرمدلتوانکهدهندمینشان

. است) نماییدرستبیشینهتابعلگاریتم= 72,70تعیین، ضریب

درصد 28بهدومگامدربینیپیشدرمدلتوانآن،برافزون

تابعلگاریتم= 67,85.تعیین،ضریب= 0,28(یابدمیافزایش

  ).1جدول) (نماییدرستبیشینه
  

  لمشو مدل رگرسیون در هر گام –آزمون عمومی، ضرایب تعیین و مجذور کاي هاسمر   -1جدول 

X2گام
Omnibus-2Log likelihoodR2

Cox & SnellR2
NagelkerkeX2

Hosmer & Lemeshow

142/9 70/7214/019/095/8

226/14 85/6721/028/064/9

  

گزارش2جدولدرهاگروهصحیحبنديطبقهدرمدلتوان

مدل1گامدرکهاستآنازحاکیهایافته. استشده

توان. نمایدتفکیکدرصد65دقتباراهاگروهاستتوانسته

آمفتامینوابسته به متگروهدرهاگروهتفکیکدرمدل

)4/79=P (شاهدگروهازبیشتر)2/46=P (است.  

بنديطبقهوهاگروهتفکیکدرمدلتواندومگامدر

  . استرسیدهدرصد70بهواستیافتهافزایش

رگرسیونضرایبوبینیپیشدرموثرهايمتغیر3جدولدر

-متغیربینازکهدهدمینشانهایافته. استشدهگزارشهاآن

متغیرموثرترینانسانیمنفیپاسخیکگامدرفرافکن،هاي

ازکهاست42/0آنرگرسیونضریبواستبینیپیشدر

)آماره والد= 09/7و>05/0P(استدارمعنیآمارينظر
1

 .  

                                               
قراراستفادهموردرگرسیونضرایبمعناداریازمونبرایوالدآماره١
رگرسیونضرایبکھاستآنشودمیآزمونکھصفریفرض. گیردمی

  ھستندصفربامساوی



197 Fundamentals of Mental Health, 16(3), Autumn آمفتامینپروفایل شخصیتی بیماران وابسته به مت                                          2014

  نشانکهاست52/1متغیراینمقدار نسبت برتري براي

انسانیمنفیپاسخدرافزایشواحدیکازايبهدهدمی

52/1آمفتامینمتبهوابستهگروهدرگرفتنقرارشانس

وانسانیمنفیپاسخهايمتغیردومگامدر. یابدمیافزایش

ضریب. شدندمدلواردتوامطوربهشکل–رنگپاسخ

آمارينظرازواست  - 44/0شکل–رنگرگرسیون پاسخ

مقدار نسبت آماره والد=83/3و>05/0P(استدارمعنی

  یکازايبهدهدمینشانکهاست64/0متغیراینبرتري براي

وابستهگروهدرگرفتنقرارشانسمتغیرایندرافزایشواحد

منفیپاسخگامایندر. یابدمیکاهش64/0آمفتامینمتبه

ضریبواستشدهواردمدلدردوممتغیرعنوانبهانسانی

استدارمعنیآمارينظرازواست52/0آنرگرسیون

)05/0P<آماره والد=36/8و.(  

  نشانکهاست68/1متغیراینبرايمقدار نسبت برتري 

برترينسبتمتغیرایندرافزایشواحدیکازايبهدهدمی

  .یابدمیافزایش68/1پایه

  

  آمفتامیندرصد صحیح طبقه بندي گروه شاهد و گروه وابسته به مت - 2جدول 

گروهگام
بینی شدهپیش

درصد صحیح
آمفتامینوابسته به متشاهد

1

12142/46شاهد

7274/79آمفتامینمت

0/65کل

2

15117/57شاهد

7274/79آمفتامینمت

0/70کل

  

  شکل –ضریب رگرسیون و آزمون والد متغیرهاي پاسخ منفی انسانی و پاسخ رنگ - 3جدول 

BS.E.WaldExp (B)متغیرگام

42/016/009/752/1پاسخ منفی انسانی1

2

  شکل- پاسخ رنگ

پاسخ منفی انسانی

44/0 -  

52/0

22/0  

18/0

83/3  

36/8

64/0  

68/1

  

بحث 

آمفتامین، بر اساس نتایج این پژوهش، افراد وابسته به مت

هاي با محتواي پاسخ هاي فرافکن منفی انسانی بیشتر و پاسخ

دهند و شکل کمتري نسبت به گروه شاهد نشان می –رنگ 

فتامین را آمتوانند افراد وابسته به متمتغیر در کنار هم می 2این 

  .از گروه شاهد تفکیک کنند

. هاي قبلی در این زمینه به چنین نتایجی دست یافتندپژوهش

پژوهش موردي اکسنر
1

اردبرگو
2

بهوابستهفرديروي 

نشاناست،محركموادجزءآمفتامینمتمانندکهکوکائین،

باالییانسانیهاي منفیپاسخفرد،اینپروتکلدرکهداد

درحديتافردکهبوداینازحاکییافتهاین. داردوجود

  حالتباداردتمایلواستنامطمئنشخصیکمالمورد

                                               
1Exner
2Erdberg

  

رایابدمیانگیزچالشخودارزشباکههایی راموقعیتتدافعی

چنینتوانمییافتهاینتبییندر. )8(نمایدکنترلیاخنثی

خصوصیتدارايکوکائین،بهوابستهافرادکهکرداستدالل

پژوهشراستايدراستداللاین. باشندمیخودشیفتهشخصیتی

دورتی
3

و لسوینگ 
4

-سوءافراددهدمینشانکهباشدمی 

نشانراخودشیفتگیازباالییدرجهکوکائینکنندهمصرف

  ).14(دهند می

هندینچنینهم
5

افرادرويپژوهشیطی،)15(همکارانو

کنندگان،مصرفسوءکهدادندنشانجواناماريبهوابسته

نشانشکليغلبهبهنسبتبیشتريرنگيغلبهباهايپاسخ

به  .بودهاآناحساسیالعملعکسيدهندهنشانکهدادند

                                               
3Dougherty
4Lesswing
5Hendin
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عالوه اکسنر و اردبرگ در پژوهش روي فردي وابسته به 

کوکائین عنوان کردند که معموال احساسات نقش مهمی در 

فرد دارد و این که به احتمال زیاد، گیري حل مسائل یا تصمیم

پذیري قابل توجه فرد احساساتش را آشکارا، همراه با تحریک

درآمدهدست بهينتیجهمخالفیافته،این). 8(دهد بروز می

  بهوابستهافراددهدمینشانکهاستحاضرپژوهش

نسبتکمتريشکل–هاي با محتواي رنگپاسخآمفتامینمت

چنینتوانمییافتهاینتبییندر. دهندنشان میشاهدگروهبه

–هاي با محتواي رنگکه پاسخکه با توجه به اینکرداستدالل

هایش، با ي کنترل ضعیف فرد بر هیجاندهندهشکل، نشان

کاهشباشددست آوردن این کنترل، میوجود تالش براي به

آمفتامین،متبهوابستهگروهدرشکل–رنگهايپاسخ

کنترلفرد،کهدهدمینشانواستدرمانپیشرفتازشاخصی

که شاهدگروهکهحالیدر. داردهایشتکانهبهنسبتبیشتري

زیاديکاريفشاروبودهبافیزدکارخانهکارگرانازاغلب

گروهدرمانیهايبرنامهازبسیاريتحتشدند،می  متحملرا

و کنترل کمتري  بودندنگرفتهقرارآمفتامین،به متوابسته

که اکسنر و  در ضمن چنان .هاي خود داشتندنسبت به تکانه

در پژوهش موردي خود عنوان کردند عدم کنترل ) 8(اردبرگ 

اي به حس درماندگی عاطفی فرد وابسته به کوکائین، تا اندازه

معطوف به موقعیت جاري فرد و احتماال احساس گناه و 

حدي به احساس تنهایی و نیازمندي پشیمانی راجع به آن و تا 

هاي با محتواي رسد پایین بودن پاسخبه نظر می. گرددبرمی

آمفتامین در پژوهش حاضر شکل در گروه وابسته به مت–رنگ

توان به علت برخورداري از حمایت سایر افراد بستري در را می

چنین استفاده از گام، هم 12کمپ، شرکت در جلسات 

رادي که ترك کرده بودند و مجددا با کمپ تجربیات سایر اف

برخورداري از این امکانات، حس . در ارتباط بودند توجیه کرد

چنین احساس تنهایی درماندگی، احساس گناه و پشیمانی و هم

  . دادو نیازمندي را در این افراد کاهش می

باکهاستاینپژوهشاینکاربرديپیامدهايترینمهماز

- متبهوابستهگروهفرافکنهايپاسخهايتفاوتبهتوجه

انسانی،منفیهايدر پاسخمخصوصاشاهد،گروهوآمفتامین

این . ریزي کردپیرامناسبیدرمانیهايراهکارتوانمی

ها و باشد که در تعمیم یافتههایی نیز میپژوهش واجد    کاستی

تاندارد اس. ها توجه شوداستنباط نهایی از پژوهش بایستی به آن

نبودن فضاي اجراي آزمون، حضور نفر سوم حین اجراي 

ها از آن آزمون، استناد به گزینش قبلی مراکزي که آزمودنی

پزشکی روانبسترييسابقهعدممورددربودندشدهانتخابجا

اقتصادي از –و همتا نشدن دو گروه از نظر پایگاه اجتماعی

لیکن به منظور کاهش این . اندها بودهترین این کاستیبرجسته

هاي آینده، عالوه بر شود در پژوهشها پیشنهاد میکاستی

اقتصادي،  –همتا کردن دو گروه از نظر پایگاه اجتماعی

ها در مکانی آرام و بدون حضور شخص سوم آزمون آزمودنی

پزشکی همچنین به منظور اطمینان از عدم بستري روان. شوند

  .ات الزم را انجام دهدآزمودنی ها، پژوهشگر اقدام

  گیرينتیجه

چه ذکر شد نتیجه کلی این پژوهش این بود که افراد  چنان

آمفتامین، پاسخ هاي فرافکن منفی انسانی بیشتر و وابسته به مت

شکل کمتري نسبت به گروه  –هاي با محتواي رنگ پاسخ

توانند افراد دهند و این دو متغیر در کنار هم میشاهد نشان می

- پاسخ. آمفتامین را از گروه شاهد تفکیک کنندسته به متواب

- آمفتامین را میهاي منفی انسانی باالتر در گروه وابسته به مت

توان به علت نامطمئنی در مورد کمال شخصی و سعی در رفتار 

ي ویژگی خودشیفتگی در این دهندهتدافعی دانست که نشان

متر در گروه شکل ک- هاي با محتواي رنگگروه است و پاسخ

توان به علت برخورداري از آمفتامین را میوابسته به مت

حمایت سایر افراد بستري در کمپ، شرکت در جلسات دوازده 

چنین استفاده از تجربیات سایر افرادي که ترك کرده گام، هم

.بودند و مجددا با کمپ در ارتباط بودند توجیه کرد
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