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Background: Addiction is one of the most important social harms, that 

seriously threatens society, particularly the young generation. It endan-

gers the individual, family and society health and also leads to mental 

and moral corruption. The present research was designed by the aim of 

investigating the role of family’s function in prediction of tendency to 

drugs among students. 

Materials and Methods: The present study is descriptive and correla-

tional. The population of this research includes all the high school boy 

students in Karaj city in the academic year of 1392-93, which included 

15000 students. Based on the Krejcie and Morgan table, the number of 

the sample was determined as 375 individuals, which were selected 

through a multistage cluster sampling. The data collection was per-

formed through addiction potential scale of Weed et al. (APS) (1992) 

and family assessment devise (FAD) of Epstein et al, (1983). For ana-

lyzing the data, methods of Pearson correlation and step-by-stem regres-

sion were used, and the data were analyzed by using SPSS v. 18.  

Results: Findings showed that in families of 14.4% of the individuals, 

there is an addiction background, and in 6/85% there is no addiction 

background in the family. The correlation results showed that the com-

ponents of problem-solving and affection expression have a negative 

and significant relationship with tendency to addiction, and their values 

are – 0.197 and – 0. 144 (P > 0.05). Also, the relationship between the 

component of role and tendency to addiction was not significant (P > 

0.05). The results of step-by-step regression also indicated that the com-

ponents of problem solving and affection expression explain 0.074 of 

the differences in tendency to addiction and the effect size of each of 

these variables in the regression equation is 0.324 and 0.225, respective-

ly. 

Conclusion: Regarding the importance of the role of family’s function 

in drug tendency among students, the results of the present study can be 

useful in the context of planning and making appropriate policies for the 

purpose of promoting educational programs to families and their stu-

dents.  
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ص ور         صوص   نسج   موا    را   ده   های   امنعا     است   ره   مام ه   و   ده   قرین   یسی    ا نیاد   یک    از   مه مقدمه     

اندازد   و   هع  ن ی ن   م وم             ره   ستمت   فرد     انوادا   و   مام ه   را   ده     ر   م    طوری   رند    ده    مدی   قهدید   م 

دی ن          شود    اهوهح   حاار   داهدی   دررس    نقح    عتکرد    انوادا   در   ایح    انی اط   روان    و   ا تی    فردی   م 

 ورایح   ده   مواد   م در   در   دانح   یموزا    طراح    شد 

اهوهح   حاار   قوصیف    از   نوی   هعزسن     است    مام ه   یماری   این   اهوهح   را   رتیه   دانح    ا         مواي   ر   رر 

یم وز       دانح   71444دادند   ره   مشنعج   در      قشکیج   م    7932-7939یموزا    اسر   ددیرسنان    شهر   رر    در   سا    

ویری      نفر   ق یین   وردید   ره   ده   رو    نعونه   911دودند    در   اساو   مدو    ررمس    و   موروا    ق داد   ا  ای   نعونه   

ها   دا   اسنفادا   از   مقیاو   اسن داد   ا نیاد   وید   و   هعکارا    )   ای   انن اش   شدند    وردیوری   دادا    ای   دندمرحته    وشه

7332  )(APS)      (    7389و   ادرار   سنجح    انوادا   ااشناین   و   هع ک ارا )(FAD)            ان ج اب   ش د    د رای

ه ا       واب   اسنفادا   وردید   و   قیتیج   دادا   ده   های   هعزسن     ایرسو    و   رورسیو    واب   ها   از   رو    وقیتیج   دادا   قجریه

 انجاب   شد       78نس ه      SPSSافرار   یماری      دا   اسنفادا   از   نرب

درصد      8148درصد   افراد   نعونه    سادقه   ا نیاد   ومود   دارد   و   در      7141ها   نشا    داد   ره   در    انوادا      یافنها        ي :یه

های حج مسئته و ادراز  واطف دا  دی ر سادقه ا نیاد ومود نداشنه است  ننایج هعزسن   نشا  داد ره مؤلفه 

 4441د اش د   )      م      44711و      44731ها   ده   قرقی       ورایح   ده   ا نیاد   راد ه   منف    و   م نادار   دارند   و   مقادیر   ی 

≥P (   هع نین   راد ه   مؤلفه   نقح   دا   ورایح   ده   ا نیاد   م نادار   نزود    )4441  ≤  P         ننایج   قیتیج   رو رس ی و    )

از   قیییرا    ورایح   ده      44411های   حج   مسئته   و   ادراز    واطف   دا   یکدی ر      واب   نیر   دیان ر   این   دود   ره   مؤلفه   ده   واب

   44221و      44921رنند   و   اندازا   قر یر   هر   ی    از   این   منییرها   در   م ادله   رورسیون    ده   قرقی       ا نیاد   را   قزیین   م 

 داشد       م 

دا   قومه   ده   اهعیت   نقح    عتکرد    انوادا   در   ورایح   دانح   یموزا    ده   مواد   م   در   ن ن ای ج           گی:      مییجه

های   یموزش    ده      های   مقن     مهت   ارااه   درنامه   ریری   و   اق اا   سیاست   قواند   در   زمینه   درنامه   اهوهح   حاار   م 

 ها   مفید   داشد    ها   و   دانح   یموزا    ی     انوادا

 ا نیاد     عتکرد    انوادا    دانح   یموزا    ا      کلید   را ه

788 

نو                      دهداشن     روان    و   امنعا     است   ره   ار ر   رشورهای   مها    ده                                                                      
دا   ی    درویر   هسنند   و   مشکت    فردی    امنعا     و   دهداشن    دس ی ار                                                                                       

     دورا   نوموان     و                                    7نعاید                     وسنردا   و   شدیدی   در   موام    قیعیج   م                                             
های   مه    و   ار  ر   در   ورایح   د ه   م واد   م   در   و                                                                                 موان    از   دورا                 

 مقدمه     
ه ا    ا  ن ی اد   و                                        های    انوادا                   ها   و   ن ران                      قرین   د د ه                  امروزا   از   مه                  

ورایح   ده   مصری   مواد   م در   است    مصری   سی ار    مشرودا    الکت                                                                                     
های               قرین   دالح                 و   سایر   مواد    یریانون    قوس    نوموانا    یک    از   مه                                                               
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شود    مصری   زودهن اب   مواد   ی     امج                                                       مشرودا    الکت    میسوش   م                             
های   د دی   و   دروز   سایر   رفنارهای                                                     رساز   درای   مصری   مواد   در   سا                                       

     دسیاری   از   رفن اره ای   ا ر    ر                                                            2رود                   ادامنعا     ده   شعار   م                           
هع و    سی ار    الکج    مواد   م در   و   رواد    منس    نام عئن   در   سنین                                                                                   

درص د   اف راد   از                                   34     دیح   از                       9سال     اقفا    میافنند                                       78یزج   از              
رنند    شروی   زوده ن   اب    مص ری                                                         نوموان    مصری   مواد   را   ی از   م                                       

            1دهد                   قر   را   افرایح   م                       قر   و   اسنفادا   از   مواد     رنا                                            دیشنر    مداوب              
های   افراد   رام    ده   مواد                                          ورایح   ده   مصری   مواد   را   در   داورها   و   ن ر                                                       

     ورایح                    1اند                   ها   ق ریف   رردا                       و   ایامدهای   منف    و   م زت   مصری   ی                                           
های   ن رش    افراد   از   ی ز ی ج                                                    ده   مصری   مواد   راد ه   مسنقی    دا   حوزا                                             

ها   از   یانون    دود    و   میرا    ا یر    امنعا     مواد    اررهای                                                                                  در    ی         
ناش    از   مصری   مواد   و   یا   حا     و   ایامدهای    وشایند   مصری   م واد                                                                                       

     8و    یرا   دارد                       
های   مؤ ر   در   ستمت   مسع    و   روان     اف راد                                                                    انوادا   یک    از   میی                          

است   ره   شرای     زب   درای   رشد   و   رسید    ده   قواز    مسع     روان    و                                                                                      
     ددو    ش     انوادا   نقح   اساس    در                                                     1یورد                    امنعا     را   فراه    م                          

قنها   در   رشد   مسع    دت ک ه                                               ارور    و   قردیت   فرزندا    دارد   این   امر   نه                                                   
رشد   روان     امنعا     و   م نوی   فرزندا    ن ی ر   ق ر  ی رو  ار   اس ت                                                                                                 

قرین    وامج   در   ایش یری                                        نوا    یک    از   مه                             ها    انوادا   را   ده                            اهوهح     
            3و             8اند              و   یا   ایجاد   ورایح   فرزندا    ده   سعت   مواد   م در   درشعردا                                                                   

 نوا                  ال وی   زیسن    روان    امنعا     مصری   مواد    نقح    انوادا   را   ده                                                                        
ویری    قداوب   و    ود   ا نیاد   مؤ ر   است   و   ه                                                                  نهادی   ره   ه    در   شکج                          

ویرد    قررید   د ر                                   شود   در   ن ر   م                           ود   منیعج   ایامدهای   منف    ی    م                                        
      7384نقح    وامج    انوادو    در   دروز    حف    و   درما    ا نیاد   از   ده ه                                                                                  

فرون    یافنه   است    قررید   میققین   در   ق امج   فرد   م ناد   و    انوادا   د ودا                                                                                                
و   در   ی    ن ر    سیسنع    ده   مشکج   ی    را   ده   رج    انوادا   ق  ع ی                                                                                              

     ق ار     انوادو    شدید   و   ایوند    انوادو    ا ی ف   د ا                                                                               74اند                   دادا    
ای   از   رفنارهای   م رش   نوموانا    ازمعته   س و مص ری                                                                         طیف   وسنردا            

     افراد   در   م ر      ر   ا نیاد   م  ع و     ف ای د                                                                           77مواد   ارقزاط   دارد                              
     72 انوادا   ورب   و   صعیع    هسنند                                         

های    ره   نوموانا    وادسنه   ده   مواد   دارند   مشکت    ارقزاط                                                                                در    انوادا            
ه ای                       ی اف ن ه                       79دیشنر   و   فرایند   حج   مشکج   رعنری   ومود   دارد                                                              

ص ور    مس ن ق ی     و                                            دهد   ره    انوادا   اولیه   ده                                     قیقیقا    نشا    م                    
 یرمسنقی    نقح   دسیار   مهع    در   ورایح   رودرا    و   نوم وان ا    د ه                                                                                       

ه ای                  رند    اطت ا    حاصج   از   مصاح ز ه                                                مصری   مواد   م در   ایفا   م                               
دهد   ره   رواد    س ی    و   سردی   در    انوادا   اولیه   این                                                                           دالین    نشا    م                   

ها   د ه   م واد                                م نادا    ومود   داشنه   و   این   مواوی   احنعا    ورایح   ی                                                               
م در   را   افرایح   دادا   است    هع نین   شیوا   نادرس ت   س را رس ن                                                                                            

ها   ده   سو مصری   مواد   نقح   دسرای     داش ن ه                                                                    والدین   در   ورایح   ی                         

     م ال ا    م نتف   مواردی   ن یر   ق ر  ی     دوس ن ا    و                                                                                  72است             
ا یری    ا ف   ر ن ن ر    و                                             هعنوای    دا   ینا     ا نت    در   فرایند   مام ه                                                  

های   رسع    و    یررسع     ا نیاد   سایر   ا  ای    انوادا    ره ای                                                                                        ن ار      
رنندا   مواد   نسزت   د ه   م واد                                            دین    مصری            از   فشارهای   امنعا      مها                               

و ی ری    ح                            م در   و   زندو     ا ف   در   یدر    ادراز   ومود   و   قصعی                                                               
    ا نعاد   د ه                          71اطت     از    وار    سو مصری   مواد                                            رنجکاوی   و   د                 
     ومود                 78    ا ف   در    ودرننرل    و   اندوا   از   شکست                                                        71نف    اایین                   

دین                    را   در   ایح                   78و             71های   م زت   نسزت   ده   مصری   مواد                                                    ن ر     
اند    قیقیقا    م نتف   راد ه    عتکرد    ان وادا                                                                  مصری   مواد   مؤ ر   دانسنه                           

     ه ی وم ج   و                                 73رنند                    و   ن ر    نسزت   ده   مواد   م در   را   قریید   م                                                     
هعکارا    در   اهوهح    ود   ده   نقح   ریفیت   ا یف   رواد    دا   وال دی ن                                                                                      

     در   م ال  ه   س ال     و                                              24 نوا    ی     امج   ار  ر   قررید   دارند                                                         ده  
هعکارا    ره   داهدی   شنا ت    وامج    انوادو    میاف    و   ایش یرانه   در                                                                                  
نوموانا    اس انیای   قزار   در   م ر      ر   مصری   الکج   ی رار   و رف ت                                                                                         

نفر   مورددررس    یرار   ورفنند    ننایج   نشا    داد   ره    ناصر                                                                                74144ق داد           
های                انوادو    )شامج   ایوندهای    انوادو     ن ار     انوادو    و   ن ر                                                                      
وی ها                   والدین   ده   مصری   الکج   فرزند(   ارقزاط   دا ی    دا   مصری   الکج   ده                                                                             

در   نوموانا    د نر   دارد    هع نین   ارققا    ایوندهای   نوموانا    والدینشا                                                                                         
قواند   قر یرا    درازمد    م زن    در   راهح   مصری   الکج   داشنه   داشد                                                                                      م   
ای   ده   راد ه   دین    وامج   میی                                                                درو    و   هعکارا    در   م ال ه                                         27    

های   قردین    والدی ن   و                                        مصری   مواد    یرمجاز   قوس     انوادا   و   ف الیت                                                   
اسناد   ش صین    مادر   و   موا    از   طری    مصاحزه   اردا نند    ننایج   نشا                                                                                         
داد   ره   در      وامج   میی     مانند    شونت   در   دسنرو   دود    م واد                                                                                     
مصری   مواد   قوس     انوادا   و   راد ه   سرد   و   دور   دین   والدین   و   فرزند   از                                                                                              

     میرزای                           22 وامج     رساز   در   مصری   مواد   قوس    فرزندا    است                                                                  
 تویجه   و   هعکارا    در   اهوهش    قر یر    عتکرد    انوادا   در   وادسن                                                                                            

ها   دیان   ر                             موانا    ده   مواد   م در   صن ن    مورددررس    یرار   دادند    یافنه                                                                       
این   دود   ره    عتکرد    انوادا   وروا   وادسنه   ده   مواد   م   در   در   ه ع ه                                                                                                 

ها   شامج    عتکرد   رت     ارقزاطا     یمی ن      اط ف      ای ف ای                                                                                   حی ه    
نقح    حج   مسئته    هعراه     اطف    و   رنن ر    رف ن ار   د ه   ش ک ج                                                                                          

     فرهودیا    و   هعک ارا                                         29قر   از   وروا   دی ر   دود                                      داری   نامناس                م ن     
در   م ال ه    ود   در   میا    افراد   ارامنه   شهر   قهرا    نشا    دادند   ره   فقدا                                                                                               

     در                 21قرین    امج    ود   ا نیاد   دودا   است                                                       حعایت   راف     انوادا   مه                             
درصد   از                     18اهوهش    ره   قوس    فروقن    و   هعکارا    انجاب   شد   ننایج                                                                    

قومه    و    دب   رننر     انوادا                                        دانشجویا     تج   ورایح   ده   ا نیاد   را   د                                                
     در   اهوهش    ره   قوس    موسوی   و   ه ع ک ارا                                                                      21دانند                     در   افراد   م                

انجاب   شد   ننایج   نشا    دادند   ره    دب   ارقزاط   صعیعانه   در     ان وادا   از                                                                                               
     ش ف ی     ید ادی   و                                           28 تج   ورایح   دانشجویا    ده   سی ار   است                                                    

هعکارا    در   اهوهش    قیت    نوا    مق ایس ه   ال   وی   ق   ام ت                                                                                         
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 نقح    عتکرد    انوادا   در   ورایح   دانح   یموزا    ده   مواد   م در
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های   دارای     و   وادسنه   ده   مواد   و    ادی   و   ارااه   راهز رده ای                                                                                            انوادا       
های   دارای                       ها   نشا    داد   ره   رارررد    انوادا                                             ای   اردا نند    یافنه                              مدا ته      

  و   وادسنه   ده   مواد   و    ادی   در   قوانای    حج   مسئته    قوانای    دریراری                                                                                          
ده     اطف     یمی ن      اطف    و   رننر    رفنار   ق ف او                                                                             ارقزاط    ااس               

های   دارای      و                                دین    انوادا                         ومود   دارد    قنها   در   زمینه   ایفای   نقح                                                
     21وادسنه   ده   مواد   و    ادی   قفاوق    مشاهدا   نشد                                                             

دار   ی    ق ع ام                                  یک    از   م  ت    مام ه   دشری   امروز   ره   ی ار   زیا                                                           
و ی رد                       صوص   موانا    و   نوموانا    را   در   درم                                                    موان    زندو    افراد   ده                          

ا نیاد   یا   سو مصری   مواد   است   ره   امروزا   شکج   دسیار   ا ی   ی دا   و                                                                                             
ره   نیع    از   مع یت   هر                                         رنار    ده    ود   ورفنه   است    دا   قومه   ده   این                                                          

دهند   و   اسنفادا   روزاف رو    از                                                 رشور   را   موانا    و   نوموانا    قشکیج   م                                               
مواد   م در   مدید   شیوی   یافنه   است   ارور    اردا نن   ده   این   مس ئت ه                                                                                        

شود    مشاهدا   قیقیقا    انجاب   ورفنه   ایشین   در   این   زمین ه                                                                                   یشکار   م           
ها   ده   دررس    نقح    عتکرد    ان وادا   در                                                       وویای   ی    است   ره   ار ر   ی                                  

اند   و   قومه   رع    ده   نق ح                                              های   دارای   فرد   م ناد   صور    ورفنه                                               انوادا       
م وی                        اند    ایش یری   از   ا نیاد   صرفه                                           ایش یرانه   این    امج   نشا    دادا                                    
شود    هرینه   یموزش    درای   متوویری   از                                                       در   زما    و   هرینه   میسوش   م                                   

مراق    رعنر   است   و   هع نی ن                                              ادنتی   ده   ا نیاد   از   هرینه   درما    ی    ده                                                  
های   یموزش    ایش ی ری   از   ا  ن ی اد                                                            مد    زمان    ره   صری   درنامه                               

شود   نیر   ر ع ن ر                                     شود   از   زمان    ره   درای   درما    م نادا    صری   م                                                                م   
شود   زیرا   احنعا      ود                                        است   و   ننایج   م زت   و   ماندواری   نیر   حاصج   م                                                        

ا نیاد   فردی   ره   قیت   درما    یرارورفنه   نسزت   ده   احنع ا    ا  ن ی اد                                                                                            
م راق                         فردی   ره   قا   ده   حا    مصری   مواد   را   قجرده   نکردا   است   د ه                                                                          

ره    وامت    مانند   حواد    ن او وار   در                                                           دیشنر   است    هع نین   ازینجای                                   
زندو     فقدا     فشارهای   روان     مشکت      ان وادو     و   ا   ف                                                                                    

های   فردی   در   رویاروی    دا   این   مسااج   و   نیر   د اوره ا   و   ن وی                                                                                          مهار      
 صوص   افرادی   را                              ن ر    افراد   ده   مواد   ازمعته    وامت    هسنند   ره   ده                                                            

ره   ازلیا    ش صین    یمادو    ا نیاد   را   دارند   ده   سعت   م واد   م   در                                                                                           
دهند    لروب   شنا ت   هر   ده   دیشنر    وامج     رزا   و   شناسای                                                                                   سو    م         

شود   دنادرای ن                             ازایح   یشکار   م                         افراد   مسن د   ده   سو مصری   مواد   دیح                                         
من ور   متوویری   از   زااج   شد    نیروی   انس ان     م وا    رش ور   و                                                                                            ده  

های   ورای   مهت   درما    ا نیاد   و   رسی د                                                             متوویری   از   مصری   هرینه                           
ده   راهزردهای   مدید   قیقی    در   زمینه   سو مصری   م واد   ن ی ازم ن د                                                                                          

من ور   ایش یری   مؤ ر   شن ا  ت   و                                                    مدا ت    ایش یرانه   هسنی    و   ده                                   
در     تج   رفنار   اروری   است    ل ا   دا   قومه   ده   نقح   درمسنه    ان وادا                                                                                           
و   قر یرو اری   ی    در   ورایح   یا    دب   ورایح   افراد   ده   س ع ت   م واد                                                                                            
م در   و   نیر   راهح   دشع یر   میان ین   سن   ا نیاد   در   مام   ه   م ا   و                                                                                           

ساز   نوموان    در   زن دو     اف راد                                                       هع نین   نقح   حساو   و   سرنوشت                                
دنادراین   انجاب   اهوهش    داهدی   دررس    رارررد    انوادا   در   ورایح   ده                                                                                    

رو   اهوهح   حاار   د اه دی                                           داشد    ازاین                     ا نیاد   در   نوموانا    اروری   م                                    
دین    ورایح   ده   مواد   م در   در                                                دررس    نقح    عتکرد    انوادا   در   ایح                                         

 دانح   یموزا    انجاب   شد                            

 ا         مواي   ر   رر               
اهوهح   حاار   قوصیف    از   نوی   هعزسن     اس ت    م ام   ه   یم اری                                                                                        
اهوهح   حاار   را   رتیه   دانح   یموزا    اسر   ددیرسنان    شهر   ر ر    در                                                                                    

یم وز                   دان ح             71444دادند   ره   مشنعج   در                                   قشکیج   م                 32-39سا          
 نوا    مام ه   موردن ر   در   این   اهوهح   ده   این                                                                 دودند    انن اش   اسرا    ده                              

داشد   ره   یمار   مصری   و   ورایح   ده   اسنفادا   از   مواد   در   مام  ه                                                                                           اطر   م          
داشد   و   ان ن   اش   دان ح                                                مراق    دیشنر   از   د نرا    م                                       ما   در   اسرا    ده                    

یموزا    ده   این    اطر   دود   ره   ار ریت   یشر   نوموا    مشیو    ده   قیصیج                                                                                      
قوان ن د   م   ری   و                                         داشند   و   دانح   یموزا    ده   احنعا    دیشنری   م                                                            م   

نعایندا   یشر   نوموا    داشند    منییر   مع یت   شنا ن    سادقه   مصری   مواد                                                                                      
ای   )دت    یا     ی ر(   در   اد ن دای                                                               در    انوادا   نیر   دا   ی    سؤا    دو   ورینه                                                

ارسشنامه   مش     شد    درای   ق یین   حج    نعونه   اهوهح   از   م دو                                                                                  
ررمس    و   موروا    اسنفادا   وردید   ره   دا   قومه   د ه   م ام   ه   یم اری                                                                                               

نفر   در                    911اهوهح    ق داد   نعونه   در   اساو   مدو    ررمس    و   موروا                                                                     
من ور   امرای   اهوهح   ا    از   رس    م ج وزه ای                                                                    ن ر   ورفنه   شد    ده                        

 زب   از   سازما    یموز    و   ارور    شهرسنا    رر    و   ا     مج وزه ای                                                                                     
مردوطه   مهت   انجاب   اهوهح    میق    درای   انن اش   نعونه   مورد   ن ر   از                                                                                    

ای   اسنفادا   نعود    شه ر   ر ر                                                     ای   دند   مرحته                      ویری    وشه            رو    نعونه           
ش ود                    ازن ر   یموز    و   ارور    ده   یازدا   ناحیه   یا   من قه   ققسی     م                                                                                

ره   مام ه   این   اهوهح   را   دانح   یموزا    اسر   دد ی رس ن ان                                                                                            ازینجای         
وانه   دهار                       صور    قصادف    از   دین   مناط    یازدا                                              دادند   ادندا   ده                        قشکیج   م           

من قه   انن اش   شد    س     از   میا    مدارو   هعین   مناط    دو   ددیرسنا                                                                                      
یم وز                   دان ح             911صور    قصادف    انن اش   وردید    س     ق   داد                                                                 ده  
صور    قصادف    از   دین   این   دو   ددیرسنا    انن اش   ش دن د    س                                                                                                   ده  

های   اهوهح   را   در   میا    افراد   نعونه   اهوهح   قوزی                                                                             میق    ارسشنامه               
من ور   ر  ای ت   ا  ت    در   ا هوه ح   ر ت ی ه                                                                            نعود    هع نین   ده                     

رنندوا    در   زمینه   د ون     انجاب   م ال ه   و   میرمانه   م ان د                                                                                  شررت    
اطت ا    و   هع نین   هدی   از   انجاب   م ال ه   قومیه   شدا   و   قعام    ینا                                                                                       

ها   در   این   اهوهح   د ا                                         وقیتیج   دادا                   دا   قعایج   وارد   م ال ه   شدند    قجریه                                            
های   هعزس ن                                      و   ده   رو                    -78SPSS    افرار   یماری              اسنفادا   از   نرب                  

 واب   صور    ورفت                         ده        ایرسو    و   رورسیو    واب                          
ها   از   ادرار   زیر   اسنفادا   و ردی دا                                                          یوری   دادا                 در   این   اهوهح   درای   مع                              

 است     
:   ای ن                  (Addiction Potential Scale)مقیاو   اسن داد   ا نیاد                              

سؤا                 93(   سا نه   شد   شامج                           7332مقیاو   ره   قوس    وید   و   هعکارا    )                                         
(   هنجاریاد    ش دا                              7982است   ره   در   ایرا    قوس    مینوی    و   صالی    )                                                       
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رس د   ر ه                          ن ر   نع           است    مینوی   مقیاو   رامتت   ناهع ن   است   و   ده                                                      
های   ی    ارقزاط   مسنقیع    دا   سو مصری   مواد   داشن ه   د اش ن د                                                                                           مادا    

اری    اایای    این   مقیاو   در   نعونه   دهنجار   )دافاصته   ی    هفن ه(   در                                                                                         
دودا   است    اایای     نس   ه                                                  4411و             4483مردا    و   زنا    ده   قرقی                                    

هنجاریاد    شدا   این   مقیاو   در   اهوهح   مینوی    و   صالی    دا   اسنفادا                                                                                    
      4419و   از   طری    دو   نیعه   ررد    نی ر                                                     4419از   رو    یلفای   ررونزا                                 

میاسزه   شدا   است    در   اهوهح   رسنع    و   هعکارا    مقدار   ش ا                                                                                      
     28ده   دست   یمد                            APS  4482قعییر           

:   ای ن                  (Family Assessment Device)ادرار   سنجح    انوادا                            
      84(   در              7389ارسشنامه   را   ااشناین     رن     دالدوین   و   دیش اش   )                                                               

سؤا    قهیه   رردند   و   هدی   ی    سنجید     عتکرد    انوادا   دنا   در   ال وی                                                                                       
م    مسنر   است    این   ال و    صوصیا    سا ناری    شیت    و   ق  ام ت                                                                                         

سازد   و   شح   دد د   از    عتکرد    انوادا   شامج   ح ج                                                                        انوادا   را   م ین   م                         
ها    هعراه     اطف     یمیر     اطف    و   رنن ر                                                            مشکج    ارقزاط    نقح                     
رند   دنادراین   ادرار   سنجح    انوادا   منناس    د ا                                                               رفنار   را   مش     م                       

  توا                   ها   ده             این   شح   دد د   از   شح    ردا   مقیاو   درای   سنجید    ی                                                              
ی     رد   ه    ییاو   هفن    مردوط   ده    عتکرد   رت     انوادا   قشک ی ج                                                                                     

ه ای                  شدا   است    ادرار   سنجح    انوادا   دا   ارای    یلفای    ردا   مقیاو                                                                         
از   هعسان    درون     ود     د ر  وردار   اس ت                                                                     4432قا              4412ی    از             

های   حج   مشکج    ارقز اط                                          ارای    یلفای   رج   مقیاو   و    ردا   مقیاو                                             
ها    هعراه     اطف     یمیر     اطف     رننر    رفنار   و    عت ک رد                                                                                     نقح   

        4481        4412        4498 4487        4432رت     در   اهوهح   امین    ده   قرقی                                               
ورار    شدا   است    اور    ردا   مقیاو    عتک رد                                                                 4487و             4487        4481

ها    ار    رنی    شح    ردا   مقیاو   دی   ر                                                             رت    را   از   قجریه   و   قیتیج                                 
این   ادرار   از   اسنقت    نسز    در وردارند    هع نین   اد رار   س ن ج ح                                                                                          

     23زما    است                        دین   و   ه               انوادا   دارای   روای    ایح                             

 ا         ي :یه     

داشد    هع نین   میان ی ن   س ن     اف راد                                                              م         71417      9418 واطف           
درص د                   7141سا    دودا   است    هع نین                                      71487      7427موردم ال ه                

ها   وم ود   دارد   و                              افراد   ورار    دادند   ره   سادقه   ا نیاد   در    انوادا   ی                                                                
 درصد   دی ر   سادقه   ا نیاد   در    انوادا   را   ورار    ندادند                                                                         8148

 

 امد:اف   اای مداري می مگین میغی:ا 

 9437 18479 ورایح   ده   ا نیاد

 عتکرد    
  انوادا

 1422 91488 نقح
 8438 91422 حج   مسئته
 9418 71417 ادراز    واطف

 7427 71487 سن

 های   قوصیف    منییرهای   اهوهح   شا      1جدر    

میان ین   و   انیرای   اسناندارد   منییرهای   اهوهح   را   نش ا                                                                               7مدو           
دهد    در   این   اساو   میان ین   و   انیرای   اسناندارد   ورایح   ده   ا نیاد                                                                                             م   

داشد    میان ین   و   انیرای   اسناندارد   مؤلفه   نق ح                                                                       م         18479            9437
و   مؤلف ه   اد راز                                   91422            8438    مؤلفه   حج   مسئته                            91488      1422

 ماقری    هعزسن     دین   منییرهای   اهوهح  2جدر    

 میغی:ا 
 گ:ايش    ه   اعیی ي

 س ح   م ناداری (rاری    هعزسن     )

 44281 -44494 نقح

 44447 -44731 حج   مسئته

 44472 -44711 ادراز    واطف

های   من ی ی ر                                ننایج   ماقری    هعزسن     ایرسو    دین   مؤلفه                                                     2مدو           
دهد   ره   در   اساو   ی                                       عتکرد    انوادا   دا   ورایح   ده   ا نیاد   را   نشا    م                                                             

داشد   ره   دا   قومه   ده                                      م         -4   494راد ه   مؤلفه   نقح   دا   ورایح   ده   ا نیاد                                                    
د اش د                                                                      س ح   م ناداری   ی    این   مقدار   ده   لیا    یماری   م نادار   ن ع                                                                             

 (4441   ≤  P   )                                                                         هعزسن     مؤلفه   حج   مسئته   دا   ورایح   د ه   ا  ن ی اد
این   م نا                 داشد   ده                     درصد   م نادار   م                          33داشد   ره   در   س ح                                م         -44731

ره   هرده   مهار    حج   مسئته   دیشنر   داشد   ده   احنعا    رع ن ری   ف رد                                                                                        
ورایح   ده   ا نیاد    واهد   داشت    هعزسن     منف    و   م نادار   م ؤل ف ه                                                                                           

ن ی ر               (  P  ≤   4441و             r          -44411ادراز    واطف   دا   ورایح   ده   ا نیاد   )                                            
دهد   ره   هرده   فرد   در   این   مؤلفه   نعرا   دیشنری   رس    نعاید                                                                                  نشا    م          

 ده   احنعا    رعنری   ورایح   ده   ا نیاد   دارد                                                  
من ور   دررس    مقدار   قزیین   منییر   ورایح   ده   ا ن ی اد   د ر   اس او                                                                                               ده  

های   نقح    حج   مسئته   و   ادراز    واطف   از   رورسیو    دن دو ان ه                                                                                         مؤلفه     
 یمدا   است                  9ای    ره   ننایج   ی    در   مدو                                              واب   اسنفادا   رردا                          ده        واب   

ه ای                  قرقی    ورود   م ؤل ف ه                               مرحته   ورود             در   مدو    فو    سنو                             
هعزسن                         Rدهد    مقدار                        دین   ده   م ادله   رورسیون    را   نشا    م                                               ایح   

       R2ده د   و                دین   دا   منییر   مت    را   نشا    م                                         دین   مؤلفه   )های(   ایح                             
مقدار   اری    ق یین   یا   ده    زارق    مقدار   واریانس    از   منی ی ر   م ت                                                                                             

شود    دا   قومه   ده   این                                         دین   قزیین   م                       است   ره   قوس    مؤلفه   )های(   ایح                                         
قواییا    در   مرحته   او    مؤلفه   حج   مسئته   وارد   م ادله   وردیدا   است                                                                                    

      44731و   مقدار   هعزسن     ی    دا   منییر   مت    )ورایح   ده   ا ن ی اد(                                                                                   
نعاید                   درصد   از   قیییرا    ورایح   ده   ا نیاد   را   قزیین   م                                                                  943داشد   و                    م   

در   مرحته   دوب   مؤلفه   ادراز    واطف   نیر   ده   م ادله   وارد   ش دا   اس ت   و                                                                                               
افرایح   ایدا   رردا   است    ای ن                                                  44221اری    هعزسن     دندوانه   ده                                   

درصد   از   وارایان    ورایح   ده   ا نیاد   را   ق ز ی ی ن                                                                               141دو   مؤلفه   داه                        
نعایند    هع نین   مؤلفه   نقح   ده   دلیج   اینکه   ا ر   م   ن اداری   در                                                                                               م   

م ادله   رورسیون    نداشنه   است   از   م ادله   رورسیون    ح ی   و ردی دا                                                                                    
و   س ح   م ناداری   ی    در   مدو    فو    ده   ای ن   س ؤا                                                                               Fاست    یمارا              
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 نقح    عتکرد    انوادا   در   ورایح   دانح   یموزا    ده   مواد   م در

  781-738صفیا       -9شعارا      -1دورا    -7931ااییر   

دهد   ره   ییا   مقدار   واریان    قزیین   شدا   قوس    منییر   )ه ای(                                                                                      ااس    م          
داشد   یا    یر   ره   در   اینجا   دا   قومه                                                         دین   ده   لیا    یماری   م نادار   م                                        ایح   

م  ن ادار                          P≤   44447(   در             F    71472ده   مقدار   ی    درای   مرحته   او    )                                        
دین            قواند   ورایح   ده   ا نیاد   را   ایح                                            داشد   و   دنادراین   حج   مسئته   م                                            م   

(   و              P≤   44447داش د   )                   م نادار   م                    Fنعاید    در   مرحته   دوب   نیر   مقدار                                         
ق وان ن د                           دنادراین   هر   دو   مؤلفه   حج   مسئته   و   ادراز    واطف   دا   ه    م                                                                               

نشا    دهندا   ا ری                                         دین    نعایند    مقدار                              ورایح   ده   ا نیاد   را   ایح                              
داشد   ره   نشا    از   میرا    قر یر   م ن ی ی ر                                                                     اسناندارد   شدا   رورسیو    م                               

 tدین   در   م ادله   رورسیون    دارد   و   دا   قومه   ده   م ق ادی ر                                                                                      )های(   ایح               

های   م وم ود   در   م   اد ل ه                                                       شود   ره   قر یر   قعام    مؤلفه                                      مشاهدا   م            
ده د                  منف    نشا    م                        مقادیر            ).  P≤   4447رورسیون    م نادار   است   )                              

داشد    در   این   اساو   دا   قومه   ده                                                      ره   ا ر   مؤلفه   در   منییر   مت    منف    م                                                
مدو    در   صور     ادت   دود    سایر   شرای    دا   افرایح   ی    واحد   در   هر                                                                                       

های   حج   مسئته   و   ادراز    واطف   ده   قرقی     د ه   ان دازا                                                                                    ی    از   مؤلفه               
واحد   راهح   در   منییر   ورایح   ده   ا نیاد     واه ی                                                                              44221و             44921
 داشت      

 گی:       د    ر   مییجه               
د ی ن                           اهوهح   حاار   داهدی   دررس    نقح    عتکرد    انوادا   در   ایح                                                                

ها   دیان ر   این                             ورایح   ده   مواد   م در   در   دانح   یموزا    انجاب   شد    یافنه                                                                     
دود   ره   دو   مؤلفه   حج   مسئته   و   ادراز    واطف    عتکرد     ان وادا   ق وا                                                                                                

دین    ورایح   ده   مواد   م در   در   دانح   یموزا    دارند   ره   دا   نن ای ج                                                                                           ایح   
     د ای   و                       22     درو    و   هعکارا                                    27قیقیقا    سال    و   هعکارا                                     

    و             29     میرزای     تویجه                                 97     اورحسین   و   هعکارا                                       94هعکارا                  
داشد    ول    مؤلف ه   )ن ق ح(                                                        هعسو   م                21شفی    یدادی   و   هعکارا                                     
دین    ورایح   ده   مواد   م   در   در   دان ح                                                            عتکرد    انوادا   قوا    ایح                             

            27یموزا    را   نداشت   ره   دا   ننایج   قیقیقا    سال    و   ه ع ک ارا                                                                                        
    و   شفی    یدادی   و                                29     میرزای     تویجه                                 97اورحسین   و   هعکارا                                

داشد    مکارد    و   هعکارا    در   اهوه ح                                                              ناهع وا    م                    21هعکارا                  
 ود   در   دررس    سا نار   و    عتکرد    انوادا   در   راد ه   دا   مص ری   م واد                                                                                            
قوس    نوموانا    و   قفاو    قر یر   این    وامج   در   اساو   من    دریافن ن د                                                                                          
زندو    دا   هر   دو   والدین   دا   راهح   میرا    مصری   مواد   راد   ه   دارد                                                                                            
ریفیت   ارقزاط   دا   مادر   و   وادسن     ده   مادر    امج   دازدارندا   مصری   مواد                                                                                           

قر   از   د نرها   است     تت   این   ام ر                                                          دودا   و   این   قر یر   در   اسرها   درمسنه                                            
ده   قعایج   زیاد   اسرها   درای     ر   ررد    یا   نادیدا   ورفنن   و   زی ر   ا ا                                                                                              
و اشنن   یوانین   نسزت   دادا   شدا   است   ره   ح ور   نا ر   ی ن    مادر   این                                                                                      

 صوص   م ادر                          رند    میققین   ده   نقح    انوادا   ده                                               قعایج   را   رننر    م                        
            92د ش    ده   رفنار   وادسنه   ده   مواد   افراد   موا    قررید   دارند                                                                                در   ن          

ها   ره   )ی     د رن ام ه                                                در   دررس    ا رد ش    ارو ا   قعررر   در    انوادا                                                   
ای   ایش یرانه   درای   راهح   ا نت    مص ری   م واد   ق وس                                                                                   مدا ته      

      794فرزندا    والدین   قیت   درما    ن هدارندد   دا   منادو    است(   در   روی                                                                                  
 انوادا   قیت   درما    این   ننیجه   ده   دست   یمد   ره   رع    ده   وال دی ن                                                                                         

های   والدین                                قیت   درما    در   راهح   مصری   مواد   و   یموز    مهار                                                          
مد    در   ورایح   ده   مصری   مواد   و   راهح   مصری   م واد                                                                           قر یر   طو ن              
     99ها   دارند                        در   فرزندا    ی                  

قوا    وفت    انوادا   از   طری    ر اه ح                                                         یمدا   م                دست         در   قزیین   ننایج   ده                       
  ر   و   قشوی    و   قرویج   حعایت   و   مقاوم ت   ن ق ح   ر ت ی دی   در                                                                                           

     موامهه   دا                          91رند                   ایش یری   و   مدا ته   در   سو مصری   مواد   ایفا   م                                                       
های   رشدی   در   در ه   زندو     انوادو    و   فردی   د ه   ی اد ج                                                                                     دالح    
ناا یر   است   و    دب   وم ود                                            دین    امنناش              دین    و   ده    یریادج   ایح                              ایح   

ه ای                  دار   از    انوادا                   های   مشکج                مهار    حج   مسئته   مش صه    انوادا                                    
دار   است    ا نیاد   ااس     ده   شرای    دشوار   و    دب   قوانای                                                                                   یر   مشکج          

ها   در   مقایسه   د ا                                    وونه    انوادا                    فرد   و    انوادا   در   حج   مسااج   است    این                                                  
های    ادی   در   ادراز    واطف   و   هیجانا    م  ز ت   و   م ن ف                                                                                             انوادا       

اندازا   راف    نسز ت   د ه   ه                                                     منناس    دا   موی یت   رفایت   ندارند   و   ده                                              
دهند   )د د   ادراز    واطف(    د و      ان وادا                                                                       تیه   و   قومه   نشا    نع                             

نقح   میوری   در   امنعا     ررد    نوموانا    دارد    وامج     ان وادو                                                                                       
 نوا    یک    از    وامج     رساز    عدا   سو مصری   م واد   ق وس                                                                                       ده  

      -ه ای   ول                       شدا   است    اسنفادا   از   مواد   دا   ق ار                                                      نوموانا    ورار                 
های   درو     انوادو    ن ر    ا  ی رن دا   وال دی ن                                                                          فرزندی   و   ق ار                   

نسزت   ده   مصری   مواد   قوس    نوموانا    و   اسنفادا   از   الکج   و   سی ار   در                                                                                          
داشد     عتکرد   ارقزاط    ا یف    ان وادا                                                         انه   قوس    والدین   مرقز    م                                  

داری   داشنه   اس ت    ن   ار    و                                                      نیر   دا   ا نیاد   نوموانا    ارقزاط   م ن                                             
دین    رنندا   یدرقعند   سو مص ری                                          ان زاط   ناراف    والدین   م عو     ایح                                       

دریراری   راد ه   مناس    دین   والدی ن                                                  91مواد   قوس    نوموانا    است                                    
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وردد   دسیاری   از   نیازهای    اطف    ف رزن دا    در                                                                     و   فرزندا    سز    م                       
میی     انوادا   دریوردا   شود    ومود   راد ه   دین   والدی ن   و   ف رزن دا                                                                                             
میی     انوادا   را   ده   ی    اناه اا    اطف    امن   درای   فرزندا    قز دی ج                                                                                          

رند   ره   در   ی    احساو   امنیت   نعایند    در   این   اساو   ا   ف   ی ا                                                                                                م   
ه ا   و                     راد ه   ا یف   دین   والدین    اایزند   نزود    فرزن دا    د ه   ارز                                                                          

ا یری   ر ه                    هنجارهای    انوادا   و   شکج   ن رفنن   فرایند   صییح   مام ه                                                             
ا یرد   ای ون د   د ا   دوس ن ا    و                                                          در   واب   او    قوس    والدین   انجاب   م                                            

رند    ایوندی   ره   در   ورایح   ده   سع ت   م واد                                                                     هعسا     را   ققویت   م                         
قواند   نقش    مه    را   داشنه   داشد    طز    ن ریه   ق  ام ج   د رو    و                                                                                               م   

رود    نقش    مه    در   ای ش   ی ری   از                                                       -هعکارا    رواد    اویای   والد                              
سو مصری   مواد   دارد    در   اساو   این   ن ریه    فقدا    حعایت    رننر    و                                                                                      
ن ار    والدین   ده   ایوندهای    انوادو    ا یف    مشکت    ش صین                                                                               
ارقزاط   دا   هعسا     مصری   رنندا   مواد   و   نیر   مصری   یزمایش    م واد                                                                                     

شود    هع نین   نزود    در    منقادج   والدین   و   ف رزن دا                                                                                  مننه    م           
نف    اایی ن    ا ر  اش   ری                                                     تی      افسردو      ر                         منجر   ده   د               

ها   د ه                      وردد    این   ویهو                            ها   م              ا یری   و   ناقوان    در   رننر    قکانه                                              قهییج     
وردند   و   نار اریم دی   د ی ش ن ر                                                           ساز   مصری   مواد   م                             نوده    ود   زمینه                  

های   مصری   مواد   را                                  های    انوادو    دیعارا    مزنت   ده   ا نت                                                   مش صه     
     98رنند                  قومیه   م           

قواند   اسن داد   و   یمادو                                             قرین   زمینه   رشدی   است   ره   م                                           انوادا   مه              
های    ره   قیقی ر   و                                    ده   ا نیاد   را   در   ا  ای    ود   ایجاد   رند    در    انوادا                                                                   

سرزنح   ومود   دارد   ارقزاط   مناس    قو ب   دا   ا نعاد   در   دین   ا  ا    ومود                                                                                         
ها   و                  ندارد    مرزهای   دین   ا  ای    انوادا   وااح   و   روشن   نیست    نقح                                                                       

ها   نیست    حج   مسئته   و   مش ک ج                                                    و ایف   منناس    دا   س ح   رشدی   ی                                      
ه ا                 ویرد    هعراه     اطف    ومود   ندارد    ق   ار                                                            ود    انجاب   نع                         ده  
قوان د   دس ن ر                                 ها   هع     م                     شود   و   این                   وفصج   نع                 طور   مناس    حج                      ده  

 مناسز    درای   ادنت   ده   سو مصری   مواد   داشد                                                   
های    است                 ها   دارای   میدودیت                          این   اهوهح   نیر   هعانند   سایر   اهوهح                                               

ها   قومه   شود    این   اهوهح                                            نعاید   در   ق عی    ننایج   ده   ی                                           ره   ایجاش   م                
ی    دررس    مق      دودا   ره   ده   رو    هعزسن     انجاب   ش دا   اس ت                                                                                   

قوا    ننیجه   این   اهوهح   را    تت   م  ت ول     دانس ت   و                                                                                  رو   نع               ازاین     
دررس    دیشنر   در   زمینه   راد ه   دین    عتکرد    انوادا   دا   ورایح   ده   ا نیاد                                                                                            

د اش د    در                              قر   طول    درای   قریید   راد ه   فو    م                                                  نیازمند   م ال ا    دیی                         
این   اهوهح   درای   سنجح   راد ه   دین    عتکرد    انوادا   دا   ورایح   د ه                                                                                     

ر ه                 رو   دا   قومه   ده   ای ن                                  ا نیاد   از   ارسشنامه   اسنفادا   شدا   است    ازاین                                                       
ه ا                 ها   منزه    ود   سنج    دارند   معکن   اس ت   در   ا اس                                                                        نامه          ارسح    

یمدا   ده   مام ه   موردم ال  ه                                             دست         سوویری   ومود   داشنه   داشد    ننایج   ده                                            
)دانح   یموزا    اسر   شهر   رر (   یادج   ق عی    است   و   درای   موام    دی ر                                                                                          

ش ود   ای ن                           داید   مان    احنیاط    زب   را   ده    عج   یورد    ایشنه اد   م                                                                           

شود   قر ی ر                          اهوهح   در   روی   نعونه   د نرا    نیر   قکرار   شود    ایشنهاد   م                                                                        
 عتکرد    انوادا   در   راد ه   دا   دی ر   انیراف ا    ام ن ع ا      ازم عت ه                                                                                                  
 رفنارهای   ار  ر    درهکاری    سریت   و    یرا   مورد   دررس    یرار   د یرد                                                                              

 ت ک:   ر    دريام                   
نامه   رارشناس    ارشد   نویس ن دا                                                  اهوهح   حاار   حاصج   د ش    از   اایا                                        

      7421439نامه   در   ق اری                                     او    در   دانش اا    وارزم    است    این   اایا                                                    
      7147181818قوس    سناد   مزارزا   دا   مواد   م در   رج   رشور   دا   شع ارا                                                                         

 نوا    طر    اهوهش     زت   وردیدا   است   دنادراین   از   مس ئ ول ی ن                                                                                           ده  
سازما    مردوطه   ره   در   ط    مراحج   امرای   طر    هع ک اری    زب   را                                                                                    
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