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 چکیده

کننده مواد و های هویت در بین مردان مصرفآوری و سبکتاب مقایسهاین پژوهش، با هدف  

ی اشده است. روش مورد استفاده در این پژوهش علی مقایسه انجامشهر قزوین  کنندهمصرفریغمردان 

 کننده(غیرمصرف نفر 022 و مواد کنندهمصرف نفر 022) نفر 022 حجم به موردمطالعه آماری نمونه است.

 شهر اداعتی ترک مراکز به کنندگانمراجعه بین از مواد کنندهمصرف افراد دسترس در گیرینمونه روش به

ها ری دادهآوابزار جمع. شدند انتخاب نمونه عنوانبه کنندهرمصرفیغ افراد ساده تصادفی بصورت و قزوین

-نمره . پس ازآوری کانر دیویدسونپرسشنامه تاب های هویت کارنفسکی وسبک پرسشنامهاز  عبارتند

مستقل و تحلیل  tو با کمک آزمون آماری  spss افزارنرمها، با استفاده از گذاری پرسشنامه و استخراج داده

وری و آمتغیر تابها نشان داد گیری قرار گرفتند. یافتهها مورد سنجش و اندازهواریانس دو عاملی فرضیه

ک کننده مواد است. سبشتر از مردان مصرفبی کنندهسبک هویت اطالعاتی و هنجاری در مردان غیرمصرف

 یریگجهینتکننده مشاهده شد. کننده مواد بیشتر از مردان غیرمصرفهویت سردرگم در مردان مصرف

 یسوهبکننده مواد بیشتر بوده و با گرایش های هویت، سبک سردرگم در مردان مصرفسبکاز بین شود می

 اعتیاد رابطه دارد.

 کننده مواد.کننده و غیرمصرفهای هویت، مردان مصرفآوری، سبکتاب: واژگان کلیدی

  



 

Abstract: 

The aim of this study was to Compare Resilience and Identity Styles between Men Using 

Drugs and Non-Consuming Men in Qazvin. The method used in this study is comparative 

causal. The statistical sample consisted of 022 people (022 drug users and 100 non-drug users) 

by cluster sampling method of drug users among those referred to addiction treatment centers 

in Qazvin and randomly selected non-drug users as Samples were selected. Data collection 

tools include the Karnfsky Identity Styles Questionnaire and the Connor-Davidson Resilience 

Questionnaire. After scoring the questionnaire and extracting the data, the hypotheses were 

measured using SPSS software and independent t-test and two-factor analysis of variance. 

Findings showed that the variables of resilience and style of information and normative identity 

are higher in non-consuming men than in consuming men. Confused identity style was 

observed more in men who used drugs than in men who did not. It is concluded that among the 

identity styles, the confused style is more common in men who use drugs and is related to the 

tendency towards addiction. 
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