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Background: Recognition of the factors related to doing preventive 

behaviors against children tendency to addictive drug such as role of 

parents is necessary. This study was performed aiming to determine 

the role of fathers in prevention of children tendency toward addic-

tive drugs based on theory of planned behavior.  

Materials and Methods: This was a descriptive cross sectional 

study. The research community was Yazd fathers in a sample of 180 

that were selected by multistage random sampling method. Data col-

lection tool was a questionnaire in three parts, seven demographic 

questions, attitude; four items, subjective norms; four items, per-

ceived behavioral control; two items, behavioral intention; five items 

and nine questions of behavior completed in self-report. Data were 

analyzed by using SPSS-18 such as; independent T-test, ANOVA, 

Pearson correlation coefficient and regression at α = 0.05.  

Results: The age range of participants was 30-59 years with the 

mean of 40.38±5.34. Items that achieved highest scores; necessity to 

do behavior in attitude section, confirmed wives in subjective norms 

section, difficulty of doing behavior in perceived behavioral control 

section, beginning behavior from tomorrow in behavioral intention 

section and creating heartily relationship with children in behavior 

section to prevent children from tendency toward addictive drugs. 

The highest score was achieved in subjective norms structure. Atti-

tude of fathers who were employees, homeowners and with a bache-

lor's degree or higher level of education, perceived behavioral control 

of fathers with no history of addiction in family or friends, divorced 

fathers' behavioral intention, and fathers' behavior with a bachelor's 

degree or higher level of education and with no history of substance 

abuse in family or friends were more positive in prevention of their 

children tendency to addictive drugs. Subjective norms and behavior-

al intention predicted 23.5% of the variance of the behavior.  

Conclusion: Subjective norms and behavioral intention, on which 

emphasis can help educational programs be more effective, were the 

most important factors in preventive behavior.  

Keywords: belief, attitude, behavior, addiction, theory of planned 

behavior, parents, prevention  
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 مجله    ا   امی  م 
 843-852صفحات      -4شماره      -   1دوره      -3131زمستان   

 مقاله   قحقیق   

نقش   ران د   ین   ر از گر    ف   دگ  ش   وگفنا د   آو   کا ی    ظر هی  ن     هنآگی   ن گ و   

 شاه      ن زر   نورهن   آگنهکو
 3131بهمن      2ت ريخ   يري:               3131دی      84ت ريخ   اح:               3131آبان      33 ت ريخ   يري :  

 چکیده

 1مهدی   می:یاي    جل يجه

 *2سید   سدید   م ل م 

 3سید   مجی     ي سی  

 4محسن   جسک:ه   

 5::یاي   یلیلی  
دانشجوی   درت،یآ   آموزد   به اشت   و   ارق ق ا      3

سالمتآ   م،رت   قحقیقات   اواما   اؤتماا    م   ،    

ب،   سالمتآ   دانشعاه   اشوی   س تش         اس و آ        

  اسو آ   ا ،ان 
استادآ   آموزد   به اشتآ   م،وه   آموزد   و   ارقق ا     8

سالمتآ   دانشعاه   اشوی   ستش       و      م ات       

 به اشت    درمان    شهی    ص و،     تدآ    تدآ   ا ،ان 
دانشیارآ   روانشتش  آ   م،وه   روانشتش  آ   دانشعاه   1

اشوی   ستش     و     مات   به اشت    درمان    شهی      

 ص و،     تدآ    تدآ   ا ،ان 
استاد ارآ   آمار   ییاق آ   م،وه   آمار   و   اسی میولو یآ   4

دانشعاه   اشوی   ستش     و     م ات   ب ه  اش ت          

 درمان    شهی    ص و،     تدآ    تدآ   ا ،ان    
دانشجوی   درت،یآ   آموزد   به اشت   و   ارق ق ا      5

سالمتآ   م،وه   به اشت   اموم آ   دانشعاه   اش وی    

ستش     و     مات   به اشت    درمان    ر،م انش اهآ     

 ر،مانشاهآ   ا ،ان    

 م يس ده   مسل   *

 سی    سدی    میشوم    
 +(32)3311931421قشفن:   

 سست   ال ت،ونی :
mehdimirzaiea@yahoo.com  

رنن ه   از   م،ا ز   ش،زن ان   به   مواد   اا ت ی ادآور         شنا ت   اواما   م  ،   در   انجای   رشتاریای   سیشعی،یمقدمه     

یای قغیی، رشتار ض،وری یست  ا ن مطالده با ی ف قدیین ن ق ز              ازؤمشه نقز وال  ن از ط، ق نی، ه     

ش  ه   ان ج ای         ر تی   س ران   در   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن ان   به   مواد   ااتیادآور   مرتن    ب،   نی، ه   رشتار   ب،نامه

 م،شت    

قحشیش    به   رود   مقطد    انجای   ش     ؤامده   مورد   س ویز   نمونه       -ا ن   مطالده   قوصیف           م اي   ر   رر 

ای   ان ت ش اد   ش  ن              می،ی   قدادش    رن م،یشه   نف،ی   از   س ران   شه،    تد   بودن    ره   به   رود   نمونه   329

ایآ   ر ه ار   م و  ه          آوری   اطالاات   در   سه   بشزا   یفت   س ات   ؤمدیت   شنا ت    و   زمینه   س،سشنامه   ؤم 

نع،دآ   رهار   مو ه   ینجاریای    ین آ   دو   مو ه   رنت،ت   رشتار   درد   ش هآ   سنس   مو ه   ،د    رشتار   و   نه   س  ات    

اش تار       ش ه   ق وس م   ن ،ی      آوری   یای   ؤم    صورت    ود   متارد   دی    ق میا   ش ن     داده    امش ،د   بود   ره   به

SPSS-18 یای   قوصیف    و   قحشیش    نیی،ا   ق    قست   مستقاآ      با   استفاده   از   آزمونANOVA      آ   آن ال ی ت

 مورد   آزمون   ،،ار   م،شتن        9095رم،سیون    ط    و   ض، ت   یمرستع    سی،سون   در   سط    مدناداری   

بود    مو  ه   ی ایا         49012  ±   5014سات   با   میانعین      53ال       19رنن مان      مح وده   سن   ش،رت         ي :یه

ض،ورت   رشتار   در   بشز   نع،دآ   قن ی    یمس،ان   در   ینجاریای    ین آ   مش ا   بودن   انجای   رشتار   در   رنت،ت   

رشتار   درد   ش هآ   ش،ور   رشتار   از   ش،دا   در   ،د    رشتار   و   ا جاد   ارقرا    صمیمانه   با   ش،زن ان   ؤهت   سیشعی،ی   از   

ا جاد   م،ا ز   به   مواد   ااتیادآور   در   بشز   رشتار   بیشت، ن   امتیاز   را   رست   ر،دن     بیشت، ن   امتیاز   م،بو    ب ه     

 انه   و   دارای   سط    قحدیالت   ل ی س ان     و          سازه   ینجاریای    ین    بود    نع،د   س ران   رارمن آ   صایت 

باالق،آ   رنت،ت   رشتار   درد   ش ه   س ران   ب ون   سابقه   ااتیاد   در    انواده   و   دوستانآ   ،د    رشتار   س ران   مطشقه   و   

رشتار س ران با قحدیالت لیسان  و باالق، و ب ون سابقه ااتیاد در  انواده و دوس ت ان در  د و                         

ق،   بود    ینجاری    ین    و   ،د    رش ت ار         سیشعی،ی   از   ا جاد   م،ا ز   به   مواد   ااتیادآور   در   ش،زن انشان   م رت

 درص    از   وار ان    رشتار   را   سیشعو     ر،دن        8105

ق، ن   ااما   در   انجای   رشتار   سیشعی،انهآ   ،د    رشتار   و   ینجاریای    ین    بود   ره   با   قنری       مهم   گی:ی     مییجه

 قوان   در   ا ن   رابطه   م  ،ق،   اما   ر،د       یای   آموزش    م    یا   در   ب،نامه   ب،   آن

 ش هآ   وال  نآ   سیشعی،ی      ر تی   اقی هآ   نع،دآ   رشتارآ   ااتیادآ   نی، ه   رشتار   ب،نامه       کلید   را ه

250 

            3ب اش ن                                المشش    م                  مش الت   سالمت    ،،ن   یاض،   به   ش ا   بین                                           
ی،رن    ره   میتان   شیور   مد،ف   مواد   مش ر   متفاوت   بوده   ول    آن   ه                                                                                       

 مقدمه     

ی   اؤ ت م اا  آ   از                                         انوان        س    ه                           ااتیاد   و   سو مد،ف   موادآ   به                                 
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1: Theory of Planned Behavior, TPB, 2: Attitude, 3: Subjective Norms, 4: Perceived Behavioral Control, 5: Behavioral Intention 

ایمیت   بیشت،ی   داردآ   ش،ور   زودر    آن   در   اوا ا   نوؤوان    و   ی ت                                                                                         
    قا   ؤا     ره   شیور   مد،ف   م واد   را   اوا  ا                                                                  8-4رمت،   از   آن   یست                            

       ان                  سالع    و   یت    رمت،   از   آن(   دانسته                                                31سن   نوؤوان    )ی ود   سن                               
یای   اؤ ت م اا                                            م،ا ز   به   سو مد،ف   مواد   مانن    سا ،   س   ه                                                           5و       

ق    اشیت    نیست   و   مجمواه   اواما   ش،دیآ    انوادم آ   اؤت م اا  آ                                                                                    
 ر،   اس ت                             شا ان               ا،تدادیآ   سیاس    و   ش،ینع    ب،   آن   قن ی،   دارد                                                                

ره   آمار   ی ا ت   از   شیور   بیشت،   ااتیاد   در   اش،اد   مج،د   نسرت   به   متنیا                                                                                            
ر  م                       متنسفانه   ا ش                               3    و   در   اش،اد   با   قحدیالت   رمت،   یست                                                         2    

یای   م   ر ت                               یای   مست،ده   در   اد،   یاض،   یم نان   نع،د                                                    سیش،شت      
    در   ا ن    دو    مط ال د ات                                              39و             33نسرت   به   مد،ف   وؤود   دارد                                        

دی    د  ماه   ش،د   نسرت   به   مواد   مش ر   و   زن م آ   قوانا     در                                                                                    نشان   م          
اط الا     از   ا وار                                        می،یآ   رنج اوی   و   ب                               اب،از   وؤود   و   قدمیم                        

     از   ط،ش                              بین    رنن ه   مد،ف   مواد   یست                                                مد،ف   از   اواما   سیز                       
یای   ششدیت    با   ب،وز   رش ت اری ای                                                        ان    ره   و  م                       مطالدات   نشان   داده                     

قوان   به   شیور   مد،ف   مواد                                               ازؤمشه   م                 38-34نابهنجار   ارقرا    دارد                                
نف    سا ینآ   ضد       ودر ن ت ،ل     و                                                                در   بین   اش،اد   دارای   ااتمادبه                                   

      انواده   نقز   اساس    در                                         39و             35ان ویعین   از   ش ست   اشاره   ر،د                                            
قنها   ااما   رش    ؤس م  آ                                           س،ورد   و   ق،بیت   ش،زن ان   دارد     انواده   نه                                                    

بش ه   مسرت   رش    روان آ   اؤتماا    و   مدنوی   رودد   نی ت   یس ت    در                                                                                       
ی ای                   دو    رابطه   میان   مد،ف   مواد   مش ر   و    انواده   س  وی ز                                                                    

ق، ن   اواما   در   سیشعی،ی   و     ا                                                   انوان         از   مهم                            متد دی   آن   را   به                     
     در                 35و              3م،ا ز   ش،زن ان   به   سمت   مواد   مش ر   در   نی،   م،شتن                                                                       

قوان   سر    ش،زن    س،وری   و    ا   نحوه   ی ا ت   و   ن ی ارت                                                                                ا ن   رابطه   م                 
رنن ه   مد،ف   مواد   در   نی،   م،شت   و                                                     یا   را   از   شارتوریای   سیشعی،ی                                        آن  

ان    ره   شیور   مد،ف   مواد   در   بین   نوؤوانان   و                                                                   مطالدات   نیت   نشان   داده                           
شون    ب االق ،                              ؤوانان    ره   رمت،   از   سوی   وال  ن   ی ا ت   و   نیارت   م                                                                 

     سیشعی،ی   از   مواؤهه   ؤوانان   با   دارویای   مم ن وا ه                                                                               3و              3است           
)سیشعی،ی   اولیه(آ   رارآم ق، ن   رود   ب،ای   سیش ع ی ،ی   از   ب ،وز   و                                                                                          

     ا ن   س ویز   به   ا ن   ؤهت                                           32اشتا ز   شیور   ااتیاد   در   ؤامده   باش                                                     
ق، ن   ن ه اد   از                                  ای        رن    ره   اوالال    انواده   سا ه                                      ایمیت   و   ض،ورت   سی ا   م                              

نی،   ق،بیت    است   و   رنان ه   ا ن    انواده   در   ق،بیت   ش،زن ان    ود   موشق                                                                                         
باش    و   نقز   رشمعی،    ود   را   در   سیشعی،ی   اولیه   از   ااتیاد   ا فا   ر ن                                                                                                  

سوز   ش ه   درنتیجه   نی،ویای                                         ش،زن ان   آن   رمت،   درار   ا ن   بالی    انمان                                               
رود   و                   یای   رشور   به   ی ر   نم                                  ساز   رشور   از   دست   ن،شتهآ   یت نه                                            آ ن ه     

یاآ   ؤ،ی   و   ؤنا ت   به   طر    رمت،    وای                                                            یای   اؤتماا آ   بتی اری                              آسیت    
ره   رشتار   انسان   بازقاب    از   اواما   مشتش    است   و                                                                       ش     بدالوه   ازآنجا                          

منیور   قحت   قن ی،   ،،ار   دادن   اواما   م  ،                                                            شنا ت   ا ن   شر ه   اششیت    به                                
ب،   رشتار   ازؤمشه   امور   بسیار   مهم    است   ره   ط    سالی ان   م ت م ادی                                                                                             

     ب،ای   قریین                           33متشددین   اشوی   رشتاری   در   س    آن   بوده   و   یستن                                                                    

یا   ره                   قوان   از   العویا   و   نی، ه                                    یای   سیشعی،ی   از   ااتیاد   م                                       و   قوضی    راه               
یای   آموزد   به اشت   و   ارقق ای   س الم ت                                                             راینمایا     ب،ای   شدالیت                          

یای   ب،نام ه   ر  تان   در                                           قوانن    به   س،سز                        یستن    استفاده   نمود   ره   م                                 
مورد   ا ن ه   ر،ا   اش،اد   رشتار   مطشود   موردنی،   را   ن ارن     رعون ه   ب ا                                                                                                    

ی ا   در                      رشتاریا   را   قغیی،   داد    و   ره   اوامش    را   با     در   ارزشیاب    ب،نام ه                                                                                     
     ل ا   در   ا ن   مطالده   از   ن ی ،  ه   رش ت ار                                                                          89نی،   م،شت    ساس    دین                                    

رود   استفاده   ش     شیشری ن                                             ره   در     ا   قوضی    آن   م                                      3ش ه         ر تی          ب،نامه      
و   آؤتن   با   ا ن   است الت   ره   اوالال   اش،اد   قدمیمات   رشتاری    ود   را   ب ،                                                                                            

رن ن     و                          سا ه   ب،رس    مدقوت   و   منطق    اطالاات   دست،    انتشاد   م                                                                
 انیاا   نتا س   امش ،د    ود   را   ،را   از   اقشا    قدمی م   م وردق وؤ ه   ، ،ار                                                                                                    

ب،ای   سیش ع و      و                                       5 33دین آ   نی، ه   اما   منطق    را   در   سات                                                       م   
ی ای                  ر تی   ر،دن ا   سش    با   قوؤه   به   مح ود ت                                                    قوضی    رشتار   ش،د   ط،                          

آؤتن   با   اضاشه   ر،دن   ااما   رن ت ،ت   رش ت اری                                                                        3325نی، ه   در   سات                      
ش ه   را                    ر تی          درد   ش ه   م ت   م رور   را   بسم   داده   و   نی، ه   رشتار   ب،نامه                                                                      

آ   رنت،ت   رشتاری                        1آ   ینجاریای    ین                    8مد،ش    ر،د    ا ن   نی، ه   از   نع،د                                        
ش ه   است    آؤتن   و   یم   اران ز                                                       قش یا           5و   ،د    رشتاری                      4درد   ش ه         

رنن ه   رشتار   انسان   ،د    رش ت ار   او                                                          ق، ن   ااما   قدیین                         مدتق ن    ره   مهم                  
رنن ه                 یستا   در   ا ن   میان   نع،د   ش،د   نسرت   به   رشتار   )نشستین   قدیین                                                                           

یا   و   مدیاریای   در   یات   ق و ن   و   م وردق واش ق                                                                               ،د    رشتار(آ   مالد                     
رنن    و   اشاره   به   ایس ا    ر ش                                                          یستن    ره   رشتار   اش،اد   را   قنییم   م                                             

دوست   داشتن    ا   قنف،   نسرت   به   ی،مونه   رشتار   مدین   دارد   و   ی ،ر ه                                                                                          
رود   ر ه                       ق،   باش آ   بیشت،   ایتمات   م                                       نع،د   ش،د   نسرت   به   رشتار   مطشود                                      

وی   ،د    انجای   آن   رشتار   را   داشته   باش    و   ب،ا      نع،د   از   دو   ااما                                                                                            
ااتقادات   رشتاری   ره   نتیجه   انتیارات    ا   باوری   است   ره   رشتار     ا                                                                                         

رن    و   ارزشیاب    از   نتا س   رشتار   ره   ش ام ا                                                                     منج،   به   بد     سیام یا   م                                
ش ودآ                   ارزش    است   ره   در   ساس    به   ا ن   سیام یا   نس ر ت   داده   م                                                                               

یا   و   انتیاراق    ره   با                                        ش ه   است    نع،د   از   ط، ق   مجمور   ارزد                                                    قش یا     
ش ود                    بین    م                می،ی   و   سیز                    ی،   سیام    رشتاری   یم،اه   ش ه   است   ان ازه                                                

رنن ه   ،د    رشتارآ   ینجاریای    ین     ا   ، اوت    ی ن                                                                              دومین   قدیین             
ش،د   است   ره   به   نع،د   د ع،ان   )مهم(   از   ،ریا   س رآ   مادرآ   دوس ت انآ                                                                                                

م،دد    ینجاریای    ین                                      یمس،   و    ی،   از    ود   ش،د   ربم   داردآ   اطال    م                                                          
از   ط، ق   دو   ااما   باوریای   ینجاری   ره   به   نی،ات   و   نع،د   د ع ،ان                                                                                       

 ی،از    ود   شش    ب،ای   انجای   رار   اشاره   دارد   و   انعیتد   ش،د   ب ،ای                                                                                              به  
م،دد    ااما   سوی   رنت ،ت   رش ت ار                                                         س  ،د   انتیارات   د ع،ان   قدیین   م                                       

انوان   انتیار   و   اطمینان   آسان     ا   سشت    انجای   رشتار   ش،د                                                                                  درد   ش ه   به              
شود    ام،   اش،اد   انتیار   ن اشته   باش    ره   ،ادر   به   انجای   موش ق                                                                                            قد،     م           

باشن آ   ایتماالال   ؤهت   قالد   ب،ای   انج ای   آن   ر ار                                                                        بد     رشتاریا   م                    
می،ی   و                    انعیشته   نشواین    ش     ا ن   سازه   نیت   از   ط، ق   دو   ااما   ان ازه                                                                             

شود   ره   شاما   ااماآ   ااتقادات   ینجاری    دن    ااتقاد   به                                                                            بین    م                سیز   
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 نقز   س ران   در   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن ان   به   مواد   ااتیادآور   

رنت،ت   ب،   رشتار    و ز    ام،   ش،دی   ااتقادات   رنت،ل    ،وی   نسرت   ب ه                                                                                        
رنن ه   به   اقشا         رشتار   داشته   باش آ   آنعاه   او   س ط                                                                                      اواما   رم            

باال     از   رنت،ت   ب،   رشتار   را   درد    وای    نمود    بالد     ام،   او   ااتق اد                                                                                                  
یای   رشتاری   داشته   ب اش  آ   س ط                                                            رنت،ل    ،وی   نسرت   به   بازدارن ه                                    

سا ین    از   رنت،ت   ب،   رشتار   را   درد    وای    نمود    ا ن   درد   مم ن   است                                                                                            
بین    ش،د   از   ش ،ا  م   اؤ ر اری   و                                                            ناش    از   قج،بیات   م شتهآ   سیز                                  

اضط،اری   و   نع،د   او   نسرت   به   ینجاریای   م  ،   محی ط     ب اش                                                                                          
ااما   دوی   قوانمن ی   درد   ش ه   است   ره   به   مد ن     درد   ش ،د   از                                                                                        
قوانا      ود   ب،ای   انجای   رشتار    ماییت   رشتاریا   و   نی ت   درد   ش ،د   از                                                                                                
قوانا      ا   ا ی   قوانا      ود   ب،ای   انجای   موشق   رش ت ارآ   م ن ج ،   ب ه                                                                                                     

م،دد    رهارمین   ااما   ا ن   نی،  ه   ر ه                                                             یای   او   م                    می،ی   رنز                ش ا   
انوان   ااما   محوریآ   ،د    ش،د   ب،ای   انجای        رشتار   مدین   اس ت                                                                                         به  

رنن ه   میتان   انعیته   شش    ؤهت   انجای   رشتار   اس تآ   ب ه                                                                                و   مند           
ارارق    شش    قما ا   الزی   را   ب،ای   انجای   رشتار    اص    از    ود   نش ان                                                                                        

دی     ا   نه   و   ی،   ره   ،د    انجای   رشتار   ش،د   بیشت،   باش آ   ای ت م ات                                                                                                     م   
بیشت،ی   ب،ای   انجای   آن   رشتار   وؤود   داردا   و   درنها ت   رشتار   ر ه   ب ه                                                                                             

رن آ   سشود   و   شیوه   ب ،  ورد   و                                                     مدن    روش    است   ره   ش،د   اما   م                                        
     ن ی ،  ه                             83-84وارنز   نشان   دادن   قحت   ش،ا م   مشتش    است                                                         

ب ی ن                           طور   مست،ده   ب،ای   شهم   و   س ی ز                                               ش ه   به              ر تی          رشتار   ب،نامه              
-14    و    ،بالع،ی   به اشت                                           85-13رشتاریای   مشتش    به اشت                                     

    ب ار   رشته   است    با   قوؤه   به   ا ن ه   در    دو    سی ش ع ی ،ی   از                                                                                                18
ااتیاد   به   مواد   مش ر   در   ش،زن ان   با   محور  ت     ان واده   در   رش ور                                                                                              
مطالدات   ان ر    صورت   م،شته   است   و   از   ط،ش    با   قوؤه   به   ای م ی ت                                                                                            
سیشعی،ی    انواده   محور   در   بسیاری   از   رشتاریای   م،قرم   با   سالمت   و                                                                                    
 دوصاا   ااتیاد   به   مواد   مش رآ   ل ا   ا ن   مطالده   با   ی ف   قدیین   ن ق ز                                                                                             
س ران   در   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن ان   به   مواد   ااتیادآور   مرتن     ب ،                                                                                            

 ش ه   انجای   ش                         ر تی          نی، ه   رشتار   ب،نامه                      

           م اي   ر   رر               

قحشیش    به   رود   مقطد    بود   و                                               -ا ن   س ویز        مطالده   قوصیف                                         

صورت   قدادش                          س ر   سارن   شه،    تد   ره   به                                      329در   میان               

می،ی   به   ا ن                           ای   انتشاد   ش ن    انجای   م،شت    رود   نمونه                                                      رن م،یشه        

وس،ورد   شه،    تد                              صورت   بود   ره   س    از   م،اؤده   به   اداره   را   آموزد                                                            

و   یماینع    نسرت   به   انجای   مطالده   از   دو   ناییه        و   دو                                                                              

وس،ورد   شه،   با   استفاده   از   ؤ وت   اا اد   قدادش    از   ی،   ناییه                                                                                      آموزد     

دو   م رسه   راینما     به   ش ا   قدادش    ساده   انتشاد   و   سش    با                                                                              

      45م،اؤده   به   م ار    و   مج داا   با   رم    ؤ وت   اا اد   قدادش    قد اد                                                                                 

آموز   از   ی،   م رسه   انتشاد   و   سش    با   یم اری   مس والن                                                                            نف،   دانز          

م رسه   س    از   قما    قشفن    با   س ران   در   صورت   داشتن   مدیاریای                                                                                

یا   ؤهت   انجای   مطالده                                     ورود   و   قما ا   به   مشاررت   در   س ویز   از   آن                                                     

داوت   به   اما   آم     مدیاریای   ورود   س ران   به   مطالده   شاما:   سارن                                                                                   

ساتآ   ا ی   وابستع    به                                     9 قا              19شه،    تد   باشن آ   مح وده   سن    بین                                             

مواد   و   ن اشتن   ش،زن    مدتاد   بود    مدیاریای    ،و    از   مطالده   شاما:                                                                                      

ا جاد   ااتیاد   در   وال  ن   و   ش،زن انآ   قغی،   محا   س ونت   به    ار    از   شه،                                                                                             

 تد   و   از   دست   دادن   ش،زن    )ش،زن ان(   در   یین   مطالده   بود   و   قششی                                                                                          

ا ن ه   ش،د   مدتاد   نراش    ص،شاا   اطمینان   به    ود   ا هاری   اش،اد   بود    ابتار                                                                                              

ای   بود   ره   با   استفاده   از                                             م،دآوری   اطالاات   س،سشنامه   محقق   سا ته                                          

ش ه               ر تی          دو   راینمای   ط،ای    س،سشنامه   ب،   اسا    نی، ه   رشتار   ب،نامه                                                                    

    و   راینمای                     15 دن    راینمای   ؤیشیان   ؤ    ش،انسی    و   یم اران                                                            

 آ   ط،ای    ش     ؤهت   قن ی    روا     محتوا     و   صوری                                                                  1و              1آؤتن            

نی،ات   رن  ن   قن   از   متشددین   در   زمینه   سو مد،ف   مواد   مش ر   و                                                                                

آموزد   به اشت   در   رابطه   با   مو ا  آ   ا ی   ابهای   و   طوالن    نرودن                                                                                  

مو ه   یا   رست   و   اصالیات   الزی   صورت   س  ،شت    سش    ؤهت   قن ی                                                                              

رنن مان   در                        سا ا  آ   س،سشنامه   در   ا تیار   س    نف،   از   مشابهان   ش،رت                                                                 

مطالده   ،،ار   م،شت   و   با   استفاده   ض، ت   آلفا   ر،ونرا    میتان   یمرستع                                                                                        

یا   محاسره   م،د      س،سشنامه   از   یفت   س ات   دموم،اشی                                                                          درون    آ تم            

ق،   از                   سوادآ   سا ین                   شاماآ   سن   )ب،یست   سات(آ   سط    قحدیالت   )ب                                                 

 انه   و                    د ششمآ   د ششم   و   لیسان    و   باالق،(آ   وضدیت   س ونت   )صایت                                                                 

مستنؤ،(آ   وضدیت   قنیا   )متنیا   و   مطشقه(آ   سابقه   ااتیاد   در    انواده   و                                                                                        

دوستان   )داری   و   ن اری(آ   شغا   )رارمن آ   آزادآ   رارم،   و   بازنشسته(   و                                                                                       

انجای   اامات   م یر     ود   رون   نماز   و   روزه   )بشه   و    ی،(آ   رهار   مو ه                                                                                          

صورت                مو     به               با   طی    ساس                      ( α          9023)     ب،ای   سنجز   نع،د                  

ای   از   رامالال   مواشق   قا   رامالال   مشال    و                                                            مقیا    لی ،ت   یفت   مت نه                           

ب،ای   م اتا   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن ان   به   مواد                                                                     4-82مح وده   نم،ه                   

ااتیادآور        رار   ض،وری   است    رهار   مو ه   ب،ای   سنجز   ینجاریای                                                                                

صورت   مقیا    لی ،ت   یفت                                      مو     به               با   طی    ساس                      ( α      2 90)  ین           

ب،ای                4-82ای   از   رامالال   مواشق   قا   رامالال   مشال    و   مح وده   نم،ه                                                                            مت نه     

م اتا   ام،   من   از   م،ا ز   ش،زن انم   به   مواد   ااتیادآور   ؤشومی،ی   رنمآ                                                                                       

یمس،ی   آن   را   قن ی     وای    ر،د    دو   مو ه   ب،ای   سنجز   رنت،ت   رشتار                                                                                      

صورت   مقیا    لی ،ت                                مو     به               با   طی    ساس                      ( α          9023) درد   ش ه               

-34ای   از   رامالال   مواشق   قا   رامالال   مشال    و   مح وده   نم،ه                                                                            یفت   مت نه           

ب،ای   م اتا   ب،ای   من   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن انم   به   مواد                                                                                  8

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
50

5/
3.

4.
24

9 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

24
1.

13
93

.3
.4

.2
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jp

m
ed

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 10

http://dx.doi.org/10.30505/3.4.249
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286241.1393.3.4.2.9
http://jpmed.ir/article-1-262-fa.html


Journal of Police Medicine 

253 
 

Winter 2015; Vol. 3, No. 4: 249-258   

) ااتیادآور   رار   سشت    است    سنس   مو ه   ب،ای   سنجز   ،د    رشتاری                                                                             

9023          α )                      صورت   مقیا    لی ،ت   سنس                                      مو     به               با   طی    ساس

ب،ای   م اتا                        5-85ای   از    یش    ز اد   قا   ی،مت   و   مح وده   نم،ه                                                                 مت نه     

من   قما ا   داری   در   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن انم   به   مواد   ااتیادآور   از                                                                                           

یفته   آ ن ه   ا، اماق    را   ش،ور   رنم    نه   س ات   رشتار   با   ساس    بشه   و    ی،                                                                                                

ره   ساس    بشه        امتیاز   و   ساس     ی،   ب ون   امتیاز   و   مح وده   نم،ه                                                                                        

صف،   قا   نه   بود   ب،ای   م اتا   من   ب،ای   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن انم   به                                                                                           

رنم    )قمام    مو ه                                یا   رابطه   صمیمانه   ب،،،ار   م                                         مواد   ااتیادآور   با   آن                          

یای               ش ه   است(    در   سا ان   داده                                     یا   و   س االت   در   بشز   نتا س   ارا ه                                         

و ،ا ز   یج یم   با                             SPSSاشتار   آماری                         ش ه   قوسم   ن،ی                      آوری          ؤم    

یای   قحشیش    نیی،   یمرستع آ   آنالیت                                                   استفاده   از   آمار   قوصیف    و   آزمون                                        

ط،شهآ   ق    قست   مستقا   و   آنالیت   رم،سیون    ط    در                                                                      وار ان                  

 مورد   آزمون   ،،ار   م،شتن                                     9095سط    مدناداری                    

           ي :یه     

 می،زا     اشو جه   و   یم اران

 اجیق يات   مر    س بقه   اجیی ي   ير   ه م ايه   ر   يرسی   رضدی    تل ل هغل سک م 

  ی، بشه  ی، بشه مطشقه متنیا سا ، رارم، آزاد رارمن  مستنؤ، مال   

 4   3 313 43 1   3 18  4 8  13 14  34 قد اد

 808 02 3 08   8802  30 3201 02 3 03 8 1404  830 3203 2303 درص 

 رنن مان   در   مطالده                           ای   ش،رت               متغی،یای   ؤمدیت   شنا ت    و   زمینه                                         1یدر           

 امح:اف   مدی ر± می مگین    مگ:    يدرا    ير   يیاگی:ی   ای   گ:ايب   ::یمدا    به   م اي   اجیی ي رر

 5032 ± 3 30 سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن ان   به              رار   ض،وری   است 
  509±  3029 سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن ان   به         ایمیت    دارد 

 5095±    30 بشز   است    سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن ان   به         رضا ت
 4035±   808 بشز   است    سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن ان   به         ل ت

 انح،اف   مدیار± میانعین    ینجاریای    ین    س ران   در   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن ان   به   مواد   ااتیادآور
  505±  9031 ام،   من   از   م،ا ز   ش،زن انم   به         ؤشومی،ی   رنمآ   یمس،ی   آن   را   قن ی     وای    ر،د 
 5051±   903 ام،   من   از   م،ا ز   ش،زن انم   به         ؤشومی،ی   رنمآ   وال  نم   آن   را   قن ی     وای    ر،د 

 5045±   903 ام،   من   از   م،ا ز   ش،زن انم   به         ؤشومی،ی   رنمآ   بهت، ن   دوستم   آن   را   قن ی     وای    ر،د 
 5015±  9033 ام،   من   از   م،ا ز   ش،زن انم   به         ؤشومی،ی   رنمآ   دوستم   آن   را   قن ی     وای    ر،د 

 انح،اف   مدیار± میانعین    رنت،ت   رشتار   درد   ش ه   س ران   در   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن ان   به   مواد   ااتیادآور
 4035±  4 30 ب،ای   من   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن انم   به         رار   سشت    است 

 4035±  3025 قوانم   در   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن انم   به         م  ،   باشم    من   م 

 انح،اف   مدیار± میانعین    ،د    رشتار   س ران   در   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن ان   به   مواد   ااتیادآور
 4033±  3083 من   قما ا   داری   در   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن انم   به         از   ش،دا   ا، اماق    را   ش،ور   رنم 

 8201±5903 من   قما ا   داری   در   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن انم   به         از   یفته   آ ن ه   ا، اماق    را   ش،ور   رنم 
 1098±  3059 من   قما ا   داری   در   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن انم   به         از   ماه   آ ن ه   ا، اماق    را   ش،ور   رنم 

 2 80±  3058 من   قما ا   داری   در   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن انم   به         از   سه   ماه   آ ن ه   ا، اماق    را   ش،ور   رنم 
 2 80±  3052  من   قما ا   داری   در   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن انم   به         از   شز   ماه   آ ن ه   ا، اماق    را   ش،ور   رنم

 انح،اف   مدیار± میانعین    رشتار   س ران   در   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن ان   به   مواد   ااتیادآور
 9028±   901  رنم   یا   رابطه   صمیمانه   ب،،،ار   م    من   ب،ای   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن انم   به         با   آن
 9028±   901  رنم   یا   به   نحو   صحی    و   منطق    صحرت   م    من   ب،ای   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن انم   به         با   آن

   90±  9043  رنم   من   ب،ای   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن انم   به              محیم   م،ی   و   صمیم    در    انه   ا جاد   م 
   90±  9048  رنم   من   ب،ای   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن انم   به         ب،   نحوه   س،   ر،دن   او،ات   ش،ا تشان   نیارت   م 

 1 90±  9044  رنم   من   ب،ای   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن انم   به         با   م رسه   قداما   و   یم اری   م 
   90±   904  رنم   یا   مفتعو   و   مشاوره   م    من   ب،ای   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن انم   به         با   آن

 9 90±  9043  رنم   یای   راد و     و   قشو ت ون    م،قرم   را   سیعی،ی   م    من   ب،ای   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن انم   به         ب،نامه
  904±  9043  رنم   من   ب،ای   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن انم   به         مطالده   م 

  904±  9043  رنم   من   ب،ای   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن انم   به         در   ؤشسات   آموزش    م،قرم   ش،رت   م 

 ش ه   ر تی   یای   نی، ه   رشتار   ب،نامه   رنن مان   در   ی،        از   مو ه   یای   سازه   میانعین   نم،ه   ارتساب    ش،رت  2یدر    
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      49012    ±     5014با   میانعین                        53ال                19رنن مان                   دامنه   سن   ش،رت                       

ق،   از                    (   سا ین                 590نف،   )             33سوادآ                  (   ب               0 نف،   )             38سات   بود                 

 (   دارای   سط                             3103نف،   )             85 (   د ششم   و                          8203نف،   )             58د ششمآ            

(    در    دو    مو ه   یای                                 3قحدیالت   لیسان    و   باالق،   بودن    )ؤ وت                                                 

م،بو    به   ی،   سازه   در   بشز   نع،دا   ض،ورت   انجای   رشتاریای                                                                          

رنن هآ   ینجاریای    ین ا   قن ی    انجای   رشتاریای                                                                سیشعی،ی       

رنن ه   از   ط،ف   یمس،انآ   رنت،ت   رشتار   درد   ش ها   مش ا                                                                          سیشعی،ی       

رنن هآ   ،د    رشتارا   ش،ور   انجای                                                بودن   انجای   رشتاریای   سیشعی،ی                                 

رنن ه   از   ش،دا   و   در   بشز   رشتار   ب،،،اری   و   ا جاد                                                                          رشتاریای   سیشعی،ی                  

ارقرا    صمیمانه   با   ش،زن ان   ؤهت   سیشعی،ی   از   ا جاد   م،ا ز   به   مواد                                                                                      

رنن مان                   (    ش،رت         8ااتیادآور   بیشت، ن   امتیاز   را   رست   ر،دن    )ؤ وت                                                             

یای   مشتش    بیشت، ن   امتیاز   را   از   سازه   ینجاریای                                                                      در   میان   سازه                

درص    از   ی ار ،   نم،ه   ،ابا   ارتسادآ   به   دست                                                                 2082  ین    با   رست                     

  90993 انه   )              (آ   صایت         P          90931(    س ران   رارمن    )                       1آوردن    )ؤ وت                    

      P                                                     (   ،و   دارای   سط    قحدیالت   لیسان    و   باالق   )90993          P            از   )

ق،آ   س ران   ب ون   سابقه   ااتیاد   در    انواده   و   دوستان   )                                                                         نع،د   م رت           

90938          P                                                                       از   رنت،ت   رشتار   درد   ش ه   بهت،آ   س ران    ؤ اش ه   از   )

(   از   ،د    رشتاری   باالق،   و   س ران   دارای                                                       P          90934یمس،ان    ود   )                

(   و   ب ون   سابقه                          P         90993سط    قحدیالت   لیسان    و   باالق،   )                                     

(   از   میتان   رشتار   بیشت،ی   در                                          P          90994ااتیاد   در    انواده   و   دوستان   )                                      

رابطه   با   سیشعی،ی   از   ا جاد   م،ا ز   به   مواد   ااتیادآور   در   ش،زن انشان                                                                                         

یای   مشتش    نی، هآ   سازه   ،د    رشتار   با                                                          ب، وردار   بودن     در   میان   سازه                                    

      ( r          90481و             P         90993)     رشتار   دارای   بیشت، ن   یمرستع    بودن                                          

رنن م                   (    یم نین   ینجاری    ین    و   ،د    رشتار   سیشعو                                                         4)ؤ وت           

یا   در    دو    انجای   رشتار                                          ق،ی   نسرت   به   د ع،   سازه                                   ،وی   

درص    از   وار ان                                8105رنن ه   داشتن    و   درمجمور   قوانستن                                                    سیشعی،ی       

 (   5رشتار   را   سیشعو     رنن    )ؤ وت                                         

 گی:ی          بح    ر   مییجه               

با   قوؤه   به   ا ن ه   مطالده   یاض،   با   ی ف   قدیین   اواما   م  ،   ب،   رشتار                                                                                                 

س ران   در    دو    در   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن ان   به   مواد   ااتیادآور                                                                                     

انوان        نی، ه                              ش ه   به              ر تی          در   رهاررود   نی،ی   نی، ه   رشتار   ب،نامه                                            

اموم    قوضی    و   قریین   رشتار   انجای   ش آ   نتا س   نشان   داد   ره   از   میان                                                                                           

یای   م  ،   ب،   انجای   رشتار   مرتن    ب،   ا ن   نی، ه   به   ق،قیت   اواما                                                                                           سازه    

،د    رشتاری   و   ینجاریای    ین    به   ش ا   مدناداری   م  ،   بودن     در                                                                                   

مطالدات   مرتن    ب،   ا ن   نی، ه   در   رشور   نیت   به   نتا س   مشابه    در   ا ن                                                                                           

        12ای   ره   در   مطالده   ر، م    و   یم اران                                                         مونه          ان    به               اشته           زمینه   دست           

ق، ن(   و   رنت،ت   رشتار   درد   ش هآ   در   مطالده     ان                                                                         ،د    رشتاری   )،وی                   

یای   نع،دآ   ینجاریای    ین    و   رنت،ت                                                         سازه        13ن اد   و   یم اران                          

    نع،دآ               49رشتار   درد   ش هآ   در   مطالده   بشی، ان   و   یم اران                                                                

ینجاریای   انتتاا    و   رنت،ت   رشتاری   درد   ش ها   و   سا ،   مطالدات                                                                               

رنن ه   را   رنت،ت   رشتار   درد                                            ق، ن   سیشعو                       ار    از   رشور   نیت   ،وی                            

ان                  یای   انتتاا    را   دانسته                                 رنن ه   را   ن،ی                      ق، ن   سیشعو                      ش ه   و   ضدی               

     الزی   به   قوضی    است   در   مطالده   یاض،   سازه   رشتار                                                                     84آ       14آ       44-43

انوان   متغی،   وابسته   در   نی،   م،شته   ش    و   درنتیجه   سازه   ،د    رشتار                                                                                             به  

ق،   شنا ته   ش    ول    در   ب،     از   مطالدات                                                             رنن ه   ،وی                 انوان   سیشعو                       به  

 نقز   س ران   در   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن ان   به   مواد   ااتیادآور   

 يرحد   می مگین   ای   حداکث:   مه:ه هده   حداکث:   مه:ه   کسا هده   حداقل   مه:ه   کسا امح:اف   مدی ر می مگین میغی:

  304   8 4 5034 32045 نع،د

 2082  84 4 1044 83038 ینجاریای    ین 

 4038  38   3033 3093 رنت،ت   رشتار   درد   ش ه

 4  85 5 095  099 3 ،د    رشتار

 2033  3 9 8013 031  رشتار

  ش ه   ر تی   یای   مشتش    نی، ه   رشتار   ب،نامه   میانعین   نم،ات   سازه  3یدر    

 ر:ی ر قصد   ر:ی ر ک ی:    ر:ی ر   يره   هده   ج ر  ی   ن    مگ:  میغی:  

         3 نع،د

       3 90858** ینجاریای    ین 

     3 9 909  9032* رنت،ت   رشتار   درد   ش ه

   3 90931 90995   909 ،د    رشتار

 3 90481** 90932 90893**   903* رشتار

 ش ه   ر تی   یای   مشتش    نی، ه   رشتار   ب،نامه   یمرستع    میان   سازه  4یدر    
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انوان   متغی،   وابسته   در   نی،   م،شته   ش    و   ا ،ات   سا ،                                                                             سازه   ،د    به               

یای   میان                      یا   ب،   روی   آن   سنجی ه   ش ه   بناب،ا ن         از   قفاوت                                                                     سازه    

مونه   قوؤیه   ر،د                                قوان   ا ن                نتا س   مطالده   یاض،   با   سا ،   مطالدات   را   م                                                      

ق،   بودن   سازه   ،د    رشتار   در   ا ن                                                     از   ط،ش          د ع،   از   دال ا   ،وی                                        

ای   ره                   مونه          قوان   به   نحوه   سنجز   آن   م،قرم   دانست   به                                                       مطالده   را   م                 

د ع،                ارارق             ب،رس    ش    به                    ،د     ؤای               به       اؤ،ای   ،د             صورت                به  

دین    ره   ا ن   نحوه                                  در   ا ن   نور   از   سنجز   زمان   را   م نی،   ،،ار   م                                                           

قوان    س،ات   آ از   رشتار   و   یم                                                ب،رس    مطابق   با   نی،   رارشناسان   م                                          

     در   را                  83آ       12آ       43ایتمات   امش ،د   وا،د    رشتار   را   ارققا    بشش                                                             

درص    از                     8105ش ه   در   مطالده   یاض،   قوانست                                             ر تی          نی، ه   رشتار   ب،نامه                      

ره   دو                   وار ان    رشتار   را   سیشعو     رن     به   د ع،   سشن   درصورق                                                                  

ااما   نامر،ده   ش ه   در   م ا الت   آموزش    مورد   م ا شه   و   آموزد                                                                             

قوانیم   قریین   باالق،ی   را   از   رشتار   موردنی،   انتیار                                                                        مناست   ،،ار   می،د   م                         

ش ه   میتان   ا ن   قریین   متفاوت                                              داشته   باشیم    در   مطالدات   انجای                                     

    13طور   م ات   در   مطالده     ان    ن اد   و   یم اران                                                                   ش ه   است   به                    بیان    

      15      12درص    وار ان    رشتارآ   در   مطالده   ر، م    و   یم اران                                                                           

درص                 12      45درص    وار ان    رشتارآ   در   مطالده   یارارن   و   یم اران                                                                    

درص    وار ان    رشتار   و                                       3      48وار ان    رشتارآ   ون   دون   و   یم اران                                                 

    قوسم   م ت   قدورات   و   قما الت                                           4می،زا     اشو جه   و   یم اران                                      

درص                  4ش ه   دارد                      ر تی          ره   قشابه   بسیار   ز ادی   با   نی، ه   رشتار   ب،نامه                                                        

قوان                ش ه   بود    ا ن   قفاوت   در   میتان   قریین   را   م                                                              وار ان    رشتار   بیان                      

یای   ش،ینع    و   اؤتماا    متفاوت                                               نور   رشتاریایآ   اش،اد   و   زمینه                                   

االوه   در   مطالده   یاض،   سازه   ،د                                              موردب،رس    م،قرم   دانست    به                               

رشتار   با   رشتار   بیشت، ن   یمرستع    را   داشتن    ره   در   مطالدات   د ع،   نیت                                                                                           

     در   مطالده   یاض،   س ران    ره   در                                                13و             49ش ه   است                       به   آن   اشاره               

 انواده   و   دوستان    ود   سابقه   ااتیاد   ن اشتن    از   میتان   رنت،ت   رشتار                                                                                        

درد   ش ه   و   رشتار   بهت،ی   در    دو    انجای   رشتاریای   سیشعی،انه                                                                              

    مد،ف   سیعار   و                          49ب، وردار   بودن     در   مطالده   بشی، ان   و   یم اران                                                               

مواد   مش ر   قوسم   یمساالن   و   سابقه   مد،ف   مواد   قوسم   اا ا                                                                           

ساز   ب،ای   م،ا ز   نوؤوان   به   مد،ف   مواد                                                           انواده   از   اواما   زمینه                            

    نیت   بیان   داشتن                               4ال  ن   ا ت   و   یم اران                                  مش ر    ر،   ش     ش،ور                       

درص    ؤوانان   مدتاد   را   دارای   دوست   مدتاد   یستن     امین    و                                                                                  39ی ود          

رنن    ره   و،ت    ش،د                                      نیت   در   مطالده    ود   رنین   بیان   م                                               42یم اران               

یای               ششار   محیم   ب،ای   مد،ف   مواد   باش    و   ا ن   ششار   از   قوانا                                                                               قحت   

ق،   باش    در   مد،     ط،   مد،ف   مواد   ،،ار   دارد    با،،ی   و                                                                                او   اشتون          

    مداش،ت   با   اش،اد   مدتاد   و   اش،اد    انواده   دارای   ااتیاد   را                                                                                 43یم اران               

رنین   بیان                       دانن    و   ا ن                     در   م،ا ز   ش،زن ان   به   مواد   مش ر   م  ،   م                                                    

یا   و                  رنن    ره   با   قو   ؤه   به   نقز    انواده   در   انتقات   ینجاریاآ   ارزد                                                                                   م   

العوس  ،ی   رودران   و   نوؤوانان   از   اا ای    انوادهآ   در   صورت   ااتیاد                                                                                    

وال  ن   االوه   ب،   ا ،ات   مش،د   مد،ف   مواد   قوسم   اولیاآ   ا ن   رودران                                                                                    

آورن     شارو   و                             ایتمات   بیشت،ی   دارد   ره   به   مد،ف   مواد   مش ر   روی                                                           

    رنین   نتیجه   م،شتن    ره   رسان    ره   به   مد،ف   ز اد                                                                    59یم اران               

یا     با   زمینه                             س،دا تن آ   ا شت   دارای    انواده                                        ال ا   و   مواد   مش ر   م                            

می،د   قدار                             رنین   نتیجه   م                      53آشفته   بودن     ب،ود   و   یم اران                                           

رمت،   در   محیم    انواده   و   رابطه   مناست   وال    ش،زن ی   با   مد،ف   رمت،                                                                                       

مواد   مش ر   قوسم   نوؤوانان   م،قرم   است    در   مطالده   یاض،   س ران                                                                               

ق،   و                  دارای   سط    قحدیالت   لیسان    و   باالق،   از   میتان   نع،د   م رت                                                                    

رشتار   بیشت،ی   در    دو    انجای   رشتاریای   سیشعی،انه   ب، وردار   بودن                                                                                     

    به   نقا   از   صالح    سط    قحدیالت                                              58در   مطالده   میف،   و   یم اران                                        

وال  ن   را   در   ااتیاد   ش،زن ان   م  ،   دانسته   است    در   مطالدات   د ع،                                                                                        

    نیت   ایتمات   م،ا ز   ش،زن ان   دارای   وال  ن   مدتادآ   به   مد،ف                                                                              55-51

ان     در   مطالده   یاض،   س ران   ؤ اش ه   از   یمس،                                                                  مواد   را   بیشت،    ر،   ر،ده                              

 ود   از   ،د    رشتاری   باالق،   در    دو    انجای   رشتاریای   سیشعی،انه                                                                                

    طال               5زاده                  ب، وردار   بودن     در   ا ن    دو    مولوی   و   رسوت                                                      

 می،زا     اشو جه   و   یم اران

 میغی:   رابسیه B SE Beta t 2R P-value میغی:  ی   مسیقل

 90538 -   90 3013 -  ابت

 90815 

9055 

 رشتار 

 9032 3014 90944 90918 90931 نع،د

 9093 3 80 90384 90942 3 903 ینجاریای    ین 

 9015 9031 2 909 90924 1 909 رنت،ت   رشتار   درد   ش ه

   90993 085  4 903  9098 90435 ،د    رشتار

 ش ه   نسرت   به   رشتار   سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن ان   ر تی   یای   مشتش    نی، ه   رشتار   ب،نامه   یای   سازه   رنن ه   سیشعو    5یدر    
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وال  ن   را   در   م،ا ز   ؤوانان   به   مد،ف   مواد   مش ر   م  ،   ب،شم،دن    و                                                                                       

یای   زن م آ   مشاوره    انواده   و   ا جاد   م،ارت                                                               ب،   آموزد   مهارت                  

 ش،ینع    و   ین،ی   ؤهت   سیشعی،ی   از   ا ن   مس شه   قنری    ر،دن                                                                       

یا               آ   روابم   محت،مانهآ   س  ،د   ارزد                                      5یای   ز ادی    انواده                                   س ویز     

ق، ن   اواما                            را   از   مهم                 54و             53    و   ی ا ت   و   نیارت   وال  ن                                          52  

سیشعی،ی   از   م،ا ز   ش،زن ان   به   مواد   مش ر   و   روابم   متشنس   وال  ن   را                                                                                         

          53در   اشتا ز   شیور   مد،ف   مواد   مش ر   در   ش،زن ان   م  ،   دانستن                                                                                

ق، ن   ااما   در   انجای   رشتار                                            نتا س   مطالده   یاض،   نیت   نشان   داد   مهم                                              

ش ه   ،د                      ر تی          سیشعی،انه   قوسم   س ران   مرتن    ب،   نی، ه   رشتار   ب،نامه                                                              

یای               یا   در   ب،نامه                      رشتاری   و   ینجاریای    ین    است   ره   با   قنری    ب،   آن                                                              

 قوان   در   ا ن   رابطه   م  ،ق،   اما   ر،د                                                    آموزش    م            

قوان   به   ا ی                           یای   ا ن   مطالده   م                              ق، ن   مح ود ت                          از   مهم              

دست،س    به   مطالدات   ریف    در   وال  ن   ؤهت   دستیاب    به   اشا   و                                                                               

اواما   م  ،   مهم   در   سیشعی،ی   و   یم نین   قهیه        ابتار   مناست   و                                                                                    

شود   در   مطالدات   ریف    به   ب،رس                                                   بوم    اشاره   ر،دآ   ل ا   سیشنهاد   م                                         

اواما   م  ،   در   سیشعی،ی   از   مد،ف   مواد   مش ر   در   ش،زن ان   ازنی،                                                                                  

یا     ره   ش،زن انشان   به   ا ن   بیماری   مرتال   یستن    س،دا ته                                                                                انواده       

 شود     

ق، ن   ااما   در   انجای   رشتار   سیشعی،انه   از   ااتیاد                                                                      با   قوؤه   به   ا ن ه   مهم                                  

به   مواد   ااتیادآور   در   ش،زن ان    انواده   ب،   اسا    م ت   رشتار                                                                              

ش ه   در   ا ن   مطالدهآ   ،د    رشتاری   و   ینجاریای    ین    بود                                                                               ر تی          ب،نامه      

ل ا   قنری    ب،   استفاده   از   نتا س   مو ه   یای   مورد   س،سز   در   ا ن   مطالده                                                                                            

 شود           یای   آموزش    سیشعی،انه   سیشنهاد   م                                              در   ط،ای    و   اؤ،ای   ب،نامه                               

 تقدي:   ر   تاک:                

نامه   دانشجو     مدود   شورای   س ویش                                                    ا ن   مقاله   ب،م،شته   از   سا ان                                        

دانش  ه   به اشت   دانشعاه   اشوی   ستش     و     مات   به اشت    درمان                                                                               

شهی    ص و،     تد   ؤهت   ا     درؤه   رارشناس    ارش    در   رشته   آموزد                                                                                 

وسیشه   از   مس ولین   دانشعاه   و                                              به اشت   یست   ره   ب  ن                        
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