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 -1زاًؽدَی زکترین گرٍُ رٍاًؽٌاظین زاًؽکسُ علَم اًعاًین ٍاحس ذویين زاًؽ اُ آزاز اظالهین ذویين ایراى.
 -2اظتازیارن گرٍُ هؽاٍرُن زاًؽکسُ علَم اًعاًین ٍاحس ذویين زاًؽ اُ آزاز اظالهین ذویين ایراى.
 -3زاًؽیارن گرٍُ هؽاٍرُن زاًؽکسُ علَم اًعاًین ٍاحس ذویين زاًؽ اُ آزاز اظالهین ذویين ایراى.
 -4زاًؽیارن گرٍُ ظٌدػ ٍ اًسازُگیرین زاًؽ اُ عالهِ طثاطثائین تْراىن ایراى.
نویسنده مسئول :حعیي زاٍزی
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ارجبع :هظلَهی اکرمن زاٍزی حعیين حیسری حعين عع ری هحوس .پیص بینی آمبدگی به اعتیبد بر اسبس دارایی هبی تحولی نوجوانبن .هدلِ تحقیقات علَم رفتاری
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چکیده
زمینه و هدف :اذتالل هفرف هَاز هؽکل رفتاری پیچیسُ ای اظت کِ هی تَاًس ًاؼی از عَاهلل هتدلسزی از خوللِ عَاهلل اختولاعین فرٌّ لین
هحیطین رٍاًؽٌاذتی ٍ زیعتی تاؼس .از ایي رٍ پصٍّػ حاضر تا ّسف پیػ تیٌی آهازگی تِ اعتیاز تر اظاض زارایی ّای تحَلی ًَخَاًاى اًدام ؼس.
مواد و روشهب :پصٍّػ حاضر تَـیفیّ-وثعت ی تَز .تسیي هٌظَر از تیي زاًػ آهَزاى زذتر ٍ پعر پایِّای تحفیلی زّن ٍ یاززّن ؼْرظلتاى
اراکن ًوًَِای تِ حدن ً 500فر ( 250زذترن  250پعر)ن تِ رٍغ ًوًَِگیری تفازفی ذَؼِای اًتراب گرزیس .ترای خوع آٍری زازُّا از هقیاضّای
ایراًی آهازگی تِ اعتیاز ( Iranian Addiction Preparedness Scaleیا ً ٍ )IAPSیولرخ زارایلیّلای تحلَلی ( Developmental
 Assets Profileیا  )DAPاظتفازُ ؼس .زازُّا زر ظطح تَـیفی تا اظتفازُ از آهارُّای هیاً یين اًحراف هدیار ٍ فراٍاًی هَرز تحلیل قرار گرفتٌس
ٍ زر ظطح اظتٌثاطی تا اظتفازُ از رٍغ ّوثعت ی پیرظَى ٍ تحلیل رگرظیَى تدسیٍِتحلیل ؼسًس.
یبفتههبً :تایح ًؽاى زاز کِ تیي زارایی ّای تحَلی ٍ هَلفِ ّای آى تا آهازگی تِ اعتیاز ٍ اتداز آى زر ًَخَاًاى راتطِ هدٌازار ٍخَز زارز (.)p>0/05
ّوچٌیي ًتایح ًؽاى زاز کِ زارایی ّای تحَلی ٍ هَلفِ ّای آى پیػ تیٌی کٌٌسُ آهازگی تِ اعتیاز ٍ اتداز آى ّعتٌس (.)p>0/05
نتیجهگیریً :تایح پصٍّػ حاضر ًؽاى زاز کِ زارایی ّای تحَلی پیػ تیٌی کٌٌسُ آهازگی تِ اعتیلاز ًَخَاًلاى ّعلتٌس تٌلاترایي تَخلِ تلِ ایلي
هتغیرّای پیػتیي تَظط پصٍّؽ راىن هترففاىن زرهاً راى ٍ ترًاهِ ریساى ترای پیؽ یری از اذتالل هفرف هَاز یا اعتیاز ضرٍری تِ ًظر هیرظس.
واژههبی کلیدی :اذتالل هفرف هَازن اعتیازن زارایی ّای تحَلین ًَخَاًاى.

هظلَهی ٍ ّوکاراى

www.mui.ac.ir

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-12

تحقیقات علَم رفتاری  /زٍرُ  / 17ؼوارُ 1398 / 3

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.1.8

349

] [ DOI: 10.52547/rbs.17.3.348

مقدمه
ًَخَاًی ( )Adolescentزٍرُ گلاار از کلَزکی تلِ تسرگعلالی
اظت .ایي زٍرُ تا تغییرات چؽو یر خعوین ؼٌاذتی ّیدلاًی ٍ
اختواعی ّوراُ اظت ( .)1تعیاری از عَاهل تْسیسکٌٌسُ ظالهت
ٍ رفتارّای پر ذطر زر ّویي ظي تِ ـَرت پیػ رًٍسُ ؼلرٍ
هیؼًَس (ً .)2یازّای تغایِ این اذتالل ّای ذلَرزىن فدالیلت
خٌعین عفًَت ّای هقارتتین تارزاری ٍ ٍالسؼسى ٍ هفرف هَاز
( )Substance abuseاز هْوتللریي هَضللَعات هرتللَ تللِ
ظالهت ایي زٍرُ ّعلتٌس ( .)1هفلرف تٌثلاکَن الکلل ٍ زارٍّلا
تَظط ًَخَاًاى یک تْسیس هْن ترای ظالهت عوَهی اظت کلِ
هٌدر تِ تیوارّای هسهي زر زًسگی آیٌسُ آًْا هی ؼَز (.)3
زٍرُ ًَخَاًی رایحتریي زهاى ترای ؼرٍ هفرف هَاز اظت.
تعیاری از ًَخَاًاًی کِ هَاز هفرف هیکٌٌس احتوال زیازی زارز
کِ زر زی ر رفتارّای پر ذطر از خولِ رفتارّای ضس اختولاعین
تسّکاری ٍ رفتار خٌعی زر گیر ؼًَس .زر ترذی کؽَرّا هفلرف
هَاز غیر هداز زر ًَخَاًاى تعلیار افلسایػ یافتلِ اظلت .زرـلس
هفرف ظی ار ٍ ًیکَتیي تِ  51زرـس زر تیي ًَخَاًاى 13 -19
ظال رظیسُ اظت کِ قثل از ظي  11ظال ی ؼلرٍ تلِ هفلرف
کرزُاًس ٍ ایي عازت ظثة ایداز اذتالل ّایی هاًٌلس اظلترض ٍ
اضطراب ٍ ًیس گرایػ زٍز ٌّ ام آىّا تِ هَاز زی ر ؼسُ اظلت
(ٍ .)4یصگی عوسُ اذتالل هفلرف هلَاز هدوَعلِای از عالیلن
ؼٌاذتین رفتاری ٍ فیسیَلَشیکی اظت کلِ ًؽلاى زٌّلسُ تلساٍم
هفرف هَاز تِ رغن هؽکالت قاتل تَخِ هرتثط تلا هلازُ اظلت
( .)5یکی از هْنتریي علل ایي اذتالل عسم ٍخلَز ترًاهلِّلای
پیؽ یراًِ هٌاظة ٍ هؤثر اظت .ترًاهِّلای پیؽل یراًِ هٌاظلة
ًیازهٌس ؼٌاذت علوی علل تأثیرگاار تر گرایػ ٍ آهازگی افراز تِ
هفرف هَاز اظت (.)6
یافتِّای پصٍّؽی حاکی از آى اظلت کلِ زر ؼلکلگیلری
اعتیاز زر زهیٌِّای رؼسی ًاظالنن اظتدساز ٍ آهازگی اعتیاز ًقػ
اظاظللی زارز ( .)7تللر طثللر ًظریللِ اظللتدساز ٍ آهللازگی اعتیللاز
( )Addiction potentialترذلی از افلراز زر ـلَرت فلراّن
تَزى ؼرایط هعتدس اتتال تِ اعتیاز ّعتٌس زر حالی کِ ظایر افراز
ایي آهازگی را ًسارًس ( .)8ترذی از ًَخَاًاى هفرف الکل ٍ هلَاز
را ًَعی طغیاى ٍ تِ هٌسللِ یکؽلیَُ تعلْیل پیًَلس اختولاعی ٍ
افسایػ هٌسلت زر هیاى ّوعاالى زر ًظر هیگیرًس ( .)9ترذی از

ًَخَاًاى ترای رظیسى تِ للاتن رفلع کعلالت ٍ ارضلای حلط
کٌدکاٍین فرار یا هقاتلِ تا هؽکالت ظلرا هلَاز هلیرًٍلس (.)2
ترذی زی ر از آًاى تِ علت عسم اطالعات ٍ ًاآگاّی از ذطلرات
هَاز ٍ الکل تِ ظوت آى ّا گرایػ پیسا هیکٌٌلس ( .)10عَاهلل
هتدسزی هثل ظلثک ّلای فرزًلسپرٍرین ظلثک ّلای هقاتللِن
هؽکالت رفتارین عسم تاززاری رفتلارین تکاًؽل رین ًَخلَیین
زًسگی زر یک هحیط تی ثثات یا تَام تا تلسرفتاری ٍ هؽلکالت
رٍاى ؼٌاذتی افراز را زر هدرق اعتیاز ( )Addictionیلا ذطلر
هفرف هَاز قلرار هلی زٌّلس ( .)11تلِ عثلارت زی لرن عَاهلل
هتدسزی هاًٌس هحیط فرٌّ ی-اختواعین عَاهل زیعتین عَاهلل
ؼرفیتی ٍ عَاهل رٍاًی -رفتاری پیػتیٌیکٌٌلسُ آهلازگی تلِ
اعتیاز ًَخَاًاى هدرفی ؼسُ اظت (.)12
یکی زی ر از عَاهل هرتثط تا آهلازگی تلِ اعتیلاز ًَخَاًلاى
زارایایی ّای تحَلی ( )Developmental assetsاظت (13ن
14ن  .)15پصٍّػّلای اًدلام ؼلسُ ًیلس ًؽلاى زازُ اظلت کلِ
زاراییّای تحَلی تِ عٌَاى یک عاهل هحافظتکٌٌسُ ًَخَاًاى
را از ؼرکت زر رفتارّای آظیةزا تاز هیزارًس (14ن  .)16زر ظال
 Benson 1990هفَْم زارایی ّای تحَلی را تِ عٌَاى تَاًایی
ّای اختواعی ٍ رٍاى ؼٌاذتی هطرح کرزًس کلِ ظلثة افلسایػ
پیاهسّای تْساؼتی زر کَزکاى ٍ ًَخَاًاى هلی ؼلَز .ظلدط زر
ظال  1995هَرز تدسیس ًظر قرار گرفت .زر حال حاضلر زارایلی
ّای تحَلی تِ عٌَاى هدوَعِ ای از تدلاربن هٌلاتع ٍ فرـلت
ّای رؼسی تدریف ؼسُ اظلت کلِ تلِ ّلر یلک از پیاهلسّای
تْساؼتی هْن یا ظالهت کوک هی کٌس .ایي زارایلی ّلا ؼلاهل
اًَا رٍاتطن تدارب اختواعین هحیط ّای اختولاعی ٍ تدلاهالت
زًاؼَیی هی ؼلَز ( .)16زارایلی ّلای تحلَلی ؼلاهل ً 40لَ
زارایی اظت کِ تِ زٍ ًَ زارایی ّای تحَلی زرًٍلی ٍ تیرًٍلی
تقعین هی ؼًَس .زارایی ّای تحَلی تیرًٍی ؼاهل چْلار طثقلِ
حوایتن هحسٍزیت ٍ اًتظاراتن تَاًوٌسظازین اظتفازُ ظلازًسُ از
زهاى هی ؼَز .زارایی ّای زرًٍی ًیس ؼاهل چْار طثقِ تدْس تِ
یازگیرین ارزغّای هثثتن ؼایعت یّلای اختولاعی ٍ َّیلت
هثثت اظت (17ن 18ن  .)19ایي زارایی ّا ًقػ هْوی زر رضایت
از زًسگی ٍ تْسیعتی ًَخَاًاى تازی هی کٌٌس (19ن .)20
تررظی ازتیات پصٍّػ ًؽاى هلی زّلس تلیي زارایلی ّلای
تحَلی تا هفرف هَاز یا اعتیلاز راتطلِ ٍخلَز زارز .تلرای هثلال

پیػ تیٌی آهازگی تِ اعتیاز تر اظاض ...

مواد و روشها

هدیار ٍرٍز زاًػ آهَزاى تِ ًوًَِ آهاری عسم ظاتقِ اتتال تِ
اذللتالل ّللای رٍاى پسؼللکی/رٍاى ؼللٌاذتی ٍ توایللل خْللت

ّوکاری زر ایي پصٍّػ تَز .هدیار ذرٍج از پلصٍّػن ًقلؿ زر
تکویل پرظؽٌاهِ ّا تلَز .هالحظلات اذالقلی ؼلاهل رضلایت
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جدول  .1توزیع فراوانی دانص آموزان نمونه پژوهص به تفکیک جنسیت و رضته تحصیلی
خوع کل
خوع
زرـس
تدساز
رؼتِ
کالض
هسرظِ
21/8
26
ریاضی فیسیک
26/1
31
علَم اًعاًی
119
زّن
52/1
62
علَم تدرتی
250
زذتراًِ
12/97
17
ریاضی فیسیک
18/32
24
علَم اًعاًی
131
یاززّن
68/70
90
علَم تدرتی
26/2
37
ریاضی فیسیک
55/3
78
علَم اًعاًی
141
زّن
18/4
26
علَم تدرتی
250
پعراًِ
50/5
55
ریاضی فیسیک
23/9
26
علَم اًعاًی
109
یاززّن
25/7
28
علَم تدرتی

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-12

پصٍّػ حاضر تَـیفی از ًَ ّوثعت ی تَز .خاهدِ آهاری ایي
پصٍّػ ؼاهل کلیِ زاًػ آهَزاى زذتر ٍ پعر پایِّای تحفیلی زّن
ٍ یاززّن هسارض زٍلتین ذاؾن غیراًتفاعی ٍ هؽغَل تِ تحفیل زر
رؼتِّای علَم اًعاًین ریاضی فیسیک ٍ علَم تدرتی ؼْرظتاى اراک
زر ظال تحفیلی  1396 -97تَزً .وًَِ آهاری ؼاهل ً 500فر (250
زذترن  250پعر) از زاًػ آهَزاى زذتر ٍ پعر پایِّای تحفیلی زّن
ٍ یاززّن ًظری تَز کِ تِ رٍغ ًوًَِگیری تفازفی ذَؼِای چٌس
هرحلِای اًتراب ؼسًس .اتتسا از تیي هسارض هتَظطِ زٍم اراک زٍ
هسرظِ یکی زذتراًِ ٍ زی ری پعراًِ تِ تفازف اًتراب ؼس .زر
هرحلِ زٍم از پایِّای زّن ٍ یاززّن هسرظِ زذتراًِ ٍ پعراًِ یک
کالض تِ ـَرت تفازفی اًتراب ؼس .تِ زلیل ٍخَز ظِ رؼتِ ریاضی
فیسیکن علَم تدرتی ٍ علَم اًعاًی زر ّر هسرظِ از ّر کسام از رؼتِ
ّا ٍ پایِ ّا تِ تفکیک خٌعیت یک کالض تِ عٌَاى ًوًَِ اًتراب
ؼس .از آًداکِ پایِ پیػ زاًؽ اّی تا هحسٍزیت زهاًی رٍترٍ تَزًس زر
خاهدِ آهاری قرار ً رفتٌس .تر ایي اظاض زاًػ آهَزاى  12کالض
ًوًَِ پصٍّػ را تؽکلیل زازًس .تَزیع فراٍاًی ًوًَِ اًتراب ؼسُ زر
خسٍل  1گسارغ ؼسُ اظت.
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ّ ٍ Chatterjeeوکاراى ًؽلاى زازًلس کلِ تلیي زارایلی ّلای
تحَلی زرًٍی ٍ ؼرٍ هفرف هاری خَاًا ٍ الکل راتطلِ ٍخلَز
زارز .آًْا ًؽاى زازًس زارایی ّای تحَلی زرًٍلی تدلسیل کٌٌلسُ
راتطِ تیي ظَء اظتفازُ ٍ کصکاری ذاًَازُ تا ؼرٍ اٍلیِ هفلرف
هاری خَاًا ٍ الکل زر زًاى اظت .تدالٍُن ؼاًط اتتال تِ هفرف
هَاز ٍ الکل زر زذتراى ٍ پعراًی کِ زاراییّای تحَلی کولی را
گسارغ کرزُ تَزًلس زٍ تراتلر گلرٍُ گلَاُ تلَز (ٍ Chew .)13
ّوکاراى تا تررظی گرٍّی از زاًػ آهَزاى راٌّوایی ٍ زتیرظتاى
هٌتقل ؼلسُ تلِ هرکلس علسالت کیفلری ( Juvenile justice
 )centerزریافتٌس زاًػ آهَزاى فاقس زارایلی ّلای تحلَلی تلِ
احتوال تیؽتری زرگیر هفرف هَاز ٍ رفتارّای ریعک پایر هی
ؼسًس (ّ ٍ Syvertsen .)14وکاراى گلسارغ کرزًلس کلِ تلیي
عَاهل هحافظت کٌٌسُ زرًٍی ٍ تیرًٍی یا زارایی ّای تحَلی تلا
هفللرف الکللل ٍ تٌثللاکَ زر ًَخَاًللاى راتطللِ ٍخللَز زارز (.)15
ّ ٍ Omanوکاراى زریافتٌس کِ تلیي زارایلی ّلای تحلَلی تلا
هفرف الکل ٍ زارٍ راتطِ ٍخَز زارز .تدالٍُن زارایی ّای تحَلی
ذاؾ هلی تَاًٌلس از ًَخَاًلاى زر هقاتلل هفلرف الکلل ٍ زارٍ
هحافظت کٌٌس ( .)21تا تَخِ تِ ؼیَ اذلتالل هفلرف هلَاز زر
کَزکاى ٍ ًَخَاًاى (3ن )4ن پیاهسّای ًاؼی از ایي اذلتالل ()11
ٍ اّویت پیؽ یری از هفلرف هلَاز یلا گلرایػ تلِ اعتیلاز ()3

پصٍّػ حاضر تا ّسف پیػ تیٌی آهازگی تِ اعتیلاز تلر اظلاض
زارایی ّای تحَلی ًَخَاًاى اًدام ؼس.

هظلَهی ٍ ّوکاراى

مقیاابس ایراناای آماابدگی بااه اعتیاابد
 Addiction Preparedness Scaleیب  :)IAPSاتلساری
Iranian

یبفتههب
هیاً یي ظٌی ٍ هدسل ؼرکت کٌٌسگاى تِ ترتیة ٍ 16/21
 18/48تَز .زر خسٍل  2هیاً یي ٍ اًحراف هدیار ٍ ّوچٌیي
ّوثعت ی تیي هتغیرّای پصٍّػ حاضر ارائِ ؼسُ اظت.

جدول  .2ضبخص هبی توصیفی مربوط به متغیرهبی پژوهص
4
3
2
1
هتغیر
آهازگی تِ اعتیاز
**0/78
آهازگی تِ اعتیاز فدال
**
0/52
**0/93
آهازگی تِ اعتیاز هٌفدل
**-0/54
**-0/50
**-0/60
زارایی ّای تحَلی
**
**
**
0/91
-0/52
-0/43
**-0/55
زارایی ّای تحَلی زرًٍی
**0/94
**-0/49
**-0/50
**0/56
زارایی ّای تحَلی تیرًٍی
2/98
2/48
1/69
2/09
هیاً یي
0/47
0/81
0/52
0/58
اًحراف هدیار

5

**0/72
2/93
0/45

6

3/02
0/55
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1
2
3
4
5
6

تَظط اًیعلتیتَ پصٍّؽلی ( )Search Instituteظلاذتِ ؼلسُ
اظت .ایي هقیاض ؼاهل زٍ ذرزُ هقیاض زاراییّای زرًٍی (32
هازُ) ٍ تیرًٍی ( 26هازُ) اظت .زر ایي آزهَى از ؼرکت کٌٌسگاى
ذَاظتِ هی ؼَز تر اظاض یک هقیاض لیکرت چْار زرخِ ای از
اـالم یا تِ ًسرت ( )0تا تِ ؼست یا تقریثام ّویؽِ ( )3تِ ظَال ّا
پاظد زٌّسً .تایح رٍایی ّن زهاى آى تا پرظؽٌاهِ ً لرغ ّلا ٍ
رفتارّا ترای ًورُ کل ٍ ذرزُ هقیاض ّای زارایی ّای زرًٍی ٍ
تیرًٍی تِ ترتیة 0/82ن  0/76 ٍ 0/80گسارغ ؼسُ اظلت (.)24
زر پصٍّػ هرازی ٍ ّوکلاراى اعتثلار آزهلَى ٍ ذلرزُ هقیلاض
ّایػ تِ رٍغ ّوعاًی زرًٍلی  0/88تلا  0/93گلسارغ ؼلسُ
اظللت .اعتثللار آزهللَى تللِ رٍغ تازآزهللایی  0/73تللا  0/86تللَز.
ؼاذؿ ّای هرتَ تلِ تحلیلل علاهلی تاییلسی (GFI;0/99ن
 )RMSEA;0/05هٌاظة گسارغ ؼسُ اظت ( .)25زر پصٍّػ
حاضر اعتثار  ٍ DAPذلرزُ هقیلاض ّلایػ تلِ ترتیلة تراتلر
0/945ن  0/911 ٍ 0/901تَز.

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.1.8

 41هازُ ای ( 36هازُ اـلی ٍ  5هازُ زرٍ ظٌح) اظت کِ تَظط
زرگر ٍ تر اظاض هقیاض آهلازگی تلِ اعتیلاز (ٍ Weed )APS
 Butcherظاذتِ ؼسُ اظت .ایي هقیاض ؼاهل زٍ ذرزُ هقیاض
آهازگی فدال ٍ غیرفدال اظت .آهازگی فدال هرتَ تِ رفتارّلای
ضساختواعین هیل تلِ هفلرف هلَازن ً لرغ هثثلت تلِ هلَازن
افعرزگی ٍ ّیداى ذَاّی اظت .زر ذرزُ هقیاض آهازگی هٌفدل
تیؽتریي هازُّا هرتَ تِ عسم اتراز ٍخَز ٍ افعرزگی اظلت .زر
ایي آزهَى از ؼرکت کٌٌسگاى ذَاظتِ هی ؼَز تلر اظلاض یلک
هقیاض لیکرت چْار زرخلِ ای از کلاهالم هرلالفن ( )0تلا کلاهالم
هَافقن ( )3تِ ظَال ّا پاظد زٌّسً .ورُ کل ایي هقیاض تلیي 0
تا  108قلرار زارزً .ولرُ تلاالتر تلِ هٌسللِ آهلازگی تیؽلتر فلرز
پاظدزٌّسُ ترای اعتیاز اظت ٍ ترعکط .زرگلر زر تررظلی ذلَز
زریافت کِ ایلي پرظؽلٌاهِ از رٍایلی هالکلی ٍ ظلازُ هٌاظلثی
ترذَرزار اظت .اعتثار ایي هقیاض تِ رٍغ ّوعاًی زرًٍی 0/91
تَزُ اظلت ( .)22زر پصٍّؽلی زی لر زرگلر ٍ ّوکلاراى اعتثلار
 ٍ IAPSذرزُ هقیاض ّای آهازگی فدال ٍ هٌفدل را تلِ رٍغ
ّوعاًی زرًٍی تِ ترتیلة 0/90ن  0/75 ٍ 0/91گلسارغ کرزًلس

نیمرخ دارایایهابی تحاولی
 Assets Profileیب  :)DAPاتساری  58هلازُ ای اظلت کلِ
Developmental

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-12

آگاّاًِ ترای ؼرکت زر پلصٍّػن هحرهاًلِ هاًلسى اطالعلات ٍ
پرّیس از ّرگًَِ آظلیة تلِ ؼلرکت کٌٌلسگاى تلَز .زازُ ّلای
پصٍّػ اظلتفازُ از رٍغ ّلای آهلار تَـلیفی ٍ رٍغ تحلیلل
رگرظیَى گام تِ گام تحلیل ؼس .تلرای تحلیلل زازُ ّلا از ًلرم
افسار آهاری ً SPSSعرِ  24اظتفازُ ؼلس .تلرای خولع آٍری
زازُ ّا از هقیاض ّای زیر اظتفازُ ؼس.

( .)23زر پصٍّػ حاضر اعتثار  ٍ IAPSذرزُ هقیاض ّایػ تِ
ترتیة تراتر 0/916ن  0/813 ٍ 0/896تَز.

پیػ تیٌی آهازگی تِ اعتیاز تر اظاض ...

جدول  .3نتبیج تحلیل رگرسیون مربوط به پیص بینی آمبدگی به اعتیبد بر اسبس دارایی هبی تحولی
ضرایة
ذطای
ضرایة غیر
هداٍر
tارزغ
ّوثعت ی
هتغیر
VIF
p
اظتاًسارز
اظتاًسارز
اظتاًسارز
ّوثعت ی
1
0/0001
-16/85
-0/60
0/009
-0/15
0/36
0/60
زارایی ّای تحَلی

هسل
1
2

1

هی زّس کِ ًورُ کل زارایی ّلای تحلَلی پلیػ تیٌلی کٌٌلسُ
آهازگی تِ اعتیاز اظت ( .)p>0/05تدالٍُن ایي هتغیر رٍیْلن 36
زرـس ٍاریاًط آهازگی تِ اعتیاز را تثییي هی کٌلس .زر خلسٍل 4
ًتایح هرتَ تِ پیػ تیٌی آهازگی تِ اعتیاز تر اظاض هَلفِ ّای
زارایی ّای تحَلی ًَخَاًاى تا اظتفازُ از رٍغ تحلیل رگرظیَى
گام تِ گام ارائِ ؼسُ اظت.

جدول  .4نتبیج تحلیل رگرسیون مربوط به پیص بینی آمبدگی به اعتیبد بر اسبس ابعبد دارایی هبی تحولی
ضرایة
ذطای
ضرایة غیر
هداٍر
tارزغ
ّوثعت ی
هتغیر
VIF
P
اظتاًسارز
اظتاًسارز
اظتاًسارز
ّوثعت ی
زاراییّای تحَلی تیرًٍی
زاراییّای تحَلی تیرًٍی
زاراییّای تحَلی زرًٍی

0/56

0/318

0/60

0/36

-0/12
-0/07
-0/079

1
0/47
0/47

کٌٌسُ آهازگی تِ اعتیاز ًَخَاًاى ّعتٌس ( .)p>0/05ایي هتغیرّا
رٍیْن  36زرـس ٍاریاًط آهازگی تِ اعتیاز را تثییي هی کٌٌس .زر
خسٍل ً 5تایح حاـل از تحلیل رگرظیَى هرتَ تِ پلیػ تیٌلی
آهازگی تِ اعتیاز فدال تر اظاض هَلفِ ّای زارایی تحَلی ارائلِ
ؼسُ اظت.
ًتایح خسٍل ً 5ؽاى هی زّلس کلِ آهلارُ زٍرتلیي ٍاتعلَى
( )Durbin-Watson;1/64تیاً ر علسم ترطلی از هفرٍضلِ
اظتقالل تاقیواًسُ ّا اظت .هقلسار ؼلاذؿ  ٍ VIFتحولل ًیلس
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ًتایح خسٍل ً 4ؽاى هی زّلس کلِ آهلارُ زٍرتلیي ٍاتعلَى
( )Durbin-Watson;1/61تیاً ر علسم ترطلی از هفرٍضلِ
اظتقالل تاقیواًسُ ّا اظت .هقلسار ؼلاذؿ  ٍ VIFتحولل ًیلس
تیاً ر عسم ّن ذطلی چٌسگاًلِ اظلتً .تلایح تحلیلل ٍاریلاًط
(ً )analysis of varianceؽاى زاز هسل رگرظیًَی هسل اٍل
(p>0/0001ن df;1 ٍ 498ن  ٍ )F;232/01زٍم (p>0/0001ن
df;1 ٍ 497ن  )F;141/88هدٌازار اظتً .تایح خلسٍل ً 4ؽلاى
هی زّس کِ زارایی ّای تحلَلی تیرًٍلی ٍ زٍرًلی پلیػ تیٌلی

0/008
0/01
0/01

-0/56
-0/34
-0/309

-15/23
-6/55
-5/96

0/0001
0/0001
0/0001

1
2/09
2/09

تحول

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.1.8

ًتایح خسٍل ً 3ؽاى هی زّلس کلِ آهلارُ زٍرتلیي ٍاتعلَى
( )Durbin-Watson;1/61تیاً ر علسم ترطلی از هفرٍضلِ
اظللتقالل تاقیواًللسُ ّللا اظللت .هقللسار ؼللاذؿ  ٍ VIFتحوللل
( )toleranceتراتر  1اظتً .تایح ایي زٍ آزهَى تیاً ر عسم ّن
ذطی چٌسگاًِ اظلتً .تلایح تحلیلل ٍاریلاًط ( analysis of
ً )varianceؽللاى زاز کللِ هللسل رگرظللیًَی هدٌللازار اظللت
(p>0/0001ن df;1 ٍ 498ن ً .)F;248/18تایح خسٍل ً 3ؽاى

تحول

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-12

ًتایح خسٍل ً 2ؽاى هی زّس کِ تیي زارایی ّای تحلَلی ٍ
اتداز آى تا آهازگی تِ اعتیاز ٍ هَلفِ ّای آى راتطِ هٌفی هدٌازار
ٍخَز زارز (ً .)p>0/05تایح پصٍّػ حاضر ًؽلاى زاز کلِ تلیي
کلیِ اتدلاز زارایلی ّلای تحلَلی زرًٍلی (تدْلس تلِ یلازگیرین
ارزغّای هثثتن ؼایعت یّلای اختولاعی ٍ َّیلت هثثلت) ٍ
تیرًٍی (حوایتن هحسٍزیت ٍ اًتظلاراتن تَاًوٌسظلازین اظلتفازُ
ظازًسُ از زهاى) تا آهازگی تِ اعتیاز ٍ هَلفِ ّای آى راتطِ هٌفی
هدٌازار ٍخَز زارز (ّ .)p>0/05وچٌیي تلیي ًولرُ کلل زارایلی

ّای تحَلین زارایی ّای تحَلی زرًٍی ٍ تیرًٍی ٍ  8تدس آًْا تا
یکسی ر راتطِ هثثت هدٌازار ٍخَز زارز ( .)p>0/05تلرای پلیػ
تیٌی آهازگی تِ اعتیاز تر اظاض زارایی ّای تحَلی ًَخَاًلاى از
رٍغ تحلیل رگرظیَى ظازُ اظلتفازُ ؼلس .اتتلسا تلرای تررظلی
ًرهال تَزى زازُ ّا از آزهَى ؼاپیرٍٍ-یلک ( Shapiro–Wilk
 )testاظتفازُ ؼسً .تایح ایي آزهَى ًؽاى زاز کِ هتغیلر هلالک
ًرهال ًیعت از ایي رٍ از تثسیل ل اریتن ( )Log10اظتفازُ ؼس.
زر خسٍل ً 3تایح حاـل از تحلیل رگرظیَى ارائِ ؼسُ اظت.

هظلَهی ٍ ّوکاراى

تیاً ر عسم ّن ذطلی چٌسگاًلِ اظلتً .تلایح تحلیلل ٍاریلاًط
(ً )analysis of varianceؽاى زاز هسل رگرظیًَی هسل اٍل
(p>0/0001ن df;1 ٍ 498ن  ٍ )F;171/19زٍم (p>0/0001ن
df;1 ٍ 497ن  )F;89/32هدٌازار اظتً .تلایح خلسٍل ً 5ؽلاى
هی زّس کِ زارایی ّای تحلَلی تیرًٍلی ٍ زٍرًلی پلیػ تیٌلی

1

جدول  .5نتبیج تحلیل رگرسیون مربوط به پیص بینی آمبدگی به اعتیبد فعبل بر اسبس ابعبد دارایی هبی تحولی
ضرایة
ذطای
ضرایة غیر
هداٍر
tارزغ
ّوثعت ی
هتغیر
VIF
P
اظتاًسارز
اظتاًسارز
اظتاًسارز
ّوثعت ی
زارایی ّای تحَلی تیرًٍی
زارایی ّای تحَلی تیرًٍی
زارایی ّای تحَلی زرًٍی

2

0/50

0/25

0/51

0/26

-0/10
-0/08
-0/03

0/008
0/01
0/01

-0/50
-0/41
-0/13

-13/08
-7/33
-2/40

0/0001
0/0001
0/016

خسٍل ً .6تایح تحلیل رگرظیَى هرتَ تِ پیػ تیٌی آهازگی تِ اعتیاز هٌفدل تر اظاض اتداز زارایی ّای تحَلی
ضرایة
ذطای
ضرایة غیر
هداٍر
tارزغ
ّوثعت ی
هتغیر
P
اظتاًسارز
اظتاًسارز
اظتاًسارز
ّوثعت ی
0/001
-13/60
-0/52
0/01
-0/16
0/27
0/52
زارایی ّای تحَلی زرًٍی
0/001
-6/34
-0/34
0/01
-0/11
زارایی ّای تحَلی زرًٍی
0/30
0/54
0/001
-4/45
-0/24
0/01
-0/06
زارایی ّای تحَلی تیرًٍی

هسل
1
2

1
0/47
0/47

VIF

تحول

1
2/09
2/09

1
0/47
0/47

کٌٌسُ آهازگی تِ اعتیاز هٌفدل ًَخَاًاى ّعتٌس ( .)p>0/05ایلي
هتغیرّا رٍیْن  30زرـس ٍاریاًط آهلازگی تلِ اعتیلاز هٌفدلل را
تثییي هی کٌٌس .زر خسٍل ً 7تایح حاـلل از تحلیلل رگرظلیَى
هرتَ تِ پیػ تیٌی آهازگی تِ اعتیلاز تلر اظلاض هَلفلِ ّلای
زارایی تحَلی زرًٍلی (تدْلس تلِ یلازگیرین ارزغّلای هثثلتن
ؼایعللت یّللای اختوللاعی ٍ َّیللت هثثللت) ٍ تیرًٍللی (هایللتن
هحسٍزیت ٍ اًتظاراتن تَاًوٌسظازین اظلتفازُ ظلازًسُ از زهلاى)
ارائِ ؼسُ اظت.

جدول  .7نتبیج تحلیل رگرسیون مربوط به پیص بینی آمبدگی به اعتیبد بر اسبس ابعبد دارایی هبی تحولی درونی و بیرونی
ضرایة
ذطای
ضرایة غیر
هداٍر
تحول
tارزغ
ّوثعت ی
هتغیر
هسل
VIF
P
اظتاًسارز
اظتاًسارز
اظتاًسارز
ّوثعت ی
1
2

0/63

0/40

0/64

0/41
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3

تَاًوٌسظازی
تَاًوٌسظازی
َّیت هثثت
تَاًوٌسظازی
َّیت هثثت
تدْس تِ یازگیری

0/58

0/34

-0/10
-0/07
-0/05
-0/06
-0/04
-0/02

0/006
0/008
0/007
0/008
0/008
0/009

-0/58
-0/40
-0/31
-0/36
-0/27
-0/12

-16/14
-9/30
-7/30
-8/22
-5/89
-2/80

0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

1
1/54
1/54
1/67
1/67
1/67

1
0/64
0/64
0/59
0/59
0/59
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ًتایح خسٍل ً 6ؽاى هی زّلس کلِ آهلارُ زٍرتلیي ٍاتعلَى
( )Durbin-Watson;1/63تیاً ر علسم ترطلی از هفرٍضلِ
اظتقالل تاقیواًسُ ّا اظت .هقلسار ؼلاذؿ  ٍ VIFتحولل ًیلس
تیاً ر عسم ّن ذطلی چٌسگاًلِ اظلتً .تلایح تحلیلل ٍاریلاًط
(ً )analysis of varianceؽاى زاز هسل رگرظیًَی هسل اٍل
(p>0/0001ن df;1 ٍ 498ن  ٍ )f;185/008زٍم (p>0/0001ن
df;1 ٍ 497ن  )f;105/91هدٌازار اظتً .تایح خلسٍل ً 6ؽلاى
هی زّس کِ زارایی ّای تحلَلی تیرًٍلی ٍ زٍرًلی پلیػ تیٌلی

1
2/09
2/09

تحول

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-12

هسل

کٌٌسُ آهازگی تِ اعتیاز فدال ًَخَاًاى ّعلتٌس ( .)p>0/05ایلي
هتغیرّا رٍیْن  26زرـس ٍاریلاًط آهلازگی تلِ اعتیلاز فدلال را
تثییي هی کٌٌس .زر خسٍل ً 6تایح حاـلل از تحلیلل رگرظلیَى
هرتَ تِ پیػ تیٌی آهازگی تِ اعتیاز هٌفدل تلر اظلاض هَلفلِ
ّای زارایی تحَلی ارائِ ؼسُ اظت.

پیػ تیٌی آهازگی تِ اعتیاز تر اظاض ...
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بحث و نتیجهگیری
ّسف پصٍّػ حاضر پیػ تیٌی آهلازگی تلِ اعتیلاز تلر اظلاض
زارایی ّای تحَلی ًَخَاًاى تَزً .تایح ایلي پلصٍّػ ًؽلاى زاز
تیي زارایی ّای تحَلی ٍ آهازگی تِ اعتیاز آى راتطِ ٍخَز زارز.
تیي زارایی ّای زرًٍی ٍ تیرًٍی تا آهلازگی تلِ اعتیلاز فدلال ٍ
هٌفدل راتطِ ٍخَز زارز .تِ عثارت زی ر تا افسایػ زارایلی ّلای
تحَلی زرًٍی ٍ تیرًٍی آهازگی تِ اعتیاز فدال ٍ هٌفدل ًَخَاًاى
افسایػ هی یاتسً .تایح ًؽاى زاز کِ زارایی ّای تحَلی زرًٍی ٍ
تیرًٍی پیػ تیٌی کٌٌسُ هَلفِ ّای آهلازگی تلِ اعتیلاز فدلال ٍ
هٌفدل زر ًَخَاًاى ّعتٌس .تیي کلیِ اتداز زارایلی ّلای زرًٍلی
(تدْس تِ یازگیرین ارزغّای هثثتن ؼایعت یّای اختولاعی ٍ
َّیللت هثثللت) ٍ تیرًٍللی (حوایللتن هحللسٍزیت ٍ اًتظللاراتن
تَاًوٌسظازین اظتفازُ ظازًسُ از زهاى) تا یکلسی ر ٍ آهلازگی تلِ
اعتیاز ٍ هَلفِ ّای آى یدٌی آهازگی تِ اعتیاز زرًٍلی ٍ تیرًٍلی
راتطِ ٍخَز زارز .از تلیي اتدلاز زارایلی ّلای زرًٍلی ٍ تیرًٍلی
تَاًوٌسظازین َّیت هثثت ٍ تدْس تِ یازگیری تیؽتریي ًقلػ را
زر پیػ تیٌی آهازگی تِ اعتیاز ًَخَاًاى زاؼتٌس
ًتایح پصٍّػ حاضر ّوعَ تا یافتِ ّای پصٍّػ ّای قثلی
(13ن 14ن 15ن  )21تللَزّ ٍ Chatterjee .وکللاراى تللا تررظللی
ً 79339فر از زاًػ آهَزاى پایِ ّای ً 11 ٍ 9ؽلاى زازًلس کلِ
تیي زارایی ّای تحَلی زرًٍی ٍ ؼرٍ هفلرف هلاری خَاًلا ٍ
الکل راتطِ ٍخَز زارز .آًْا ًؽلاى زازًلس زارایلی ّلای تحلَلی

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-12

ًتایح خسٍل ً 6ؽاى هی زّلس کلِ آهلارُ زٍرتلیي ٍاتعلَى
( )Durbin-Watson;1/75تیاً ر علسم ترطلی از هفرٍضلِ
اظتقالل تاقیواًسُ ّا اظت .هقلسار ؼلاذؿ  ٍ VIFتحولل ًیلس
تیاً ر عسم ّن ذطلی چٌسگاًلِ اظلتً .تلایح تحلیلل ٍاریلاًط
(ً )analysis of varianceؽاى زاز هسل رگرظیًَی هسل اٍل
(p>0/0001ن df;1 ٍ 498ن )F;260/77ن زٍم (p>0/0001ن
df;1 ٍ 497ن  ٍ )F;170/77هللسل ظللَم (p>0/0001ن ٍ 496
df;1ن  )F;118/04هدٌازار اظتً .تایح خسٍل ً 6ؽاى هی زّس
کللِ از تللیي اتدللاز زارایللی ّللای تحللَلی تیرًٍللی ٍ زٍرًللین
تَاًوٌسظازین َّیت هثثت ٍ تدْس تِ یازگیری پیػ تیٌی کٌٌلسُ
آهازگی تلِ اعتیلاز ًَخَاًلاى ّعلتٌس ( .)p>0/05ایلي هتغیرّلا
رٍیْن  41زرـس ٍاریاًط آهازگی تِ اعتیاز را تثییي هی کٌٌس.

زرًٍی تدسیل کٌٌسُ راتطِ تیي ظَء اظتفازُ ٍ کصکاری ذاًَازُ تا
ؼرٍ اٍلیِ هفرف هاری خَاًلا ٍ الکلل زر زًلاى اظلتن اهلا زر
هرزاى چٌیي ًقؽی ًسارز ( .)13تا ٍخَز ایين آًْا زر تررظی ذلَز
تٌْا راتطِ تیي زارایی ّای تحلَلی زرًٍلی تلا هفلرف هلَاز را
تررظی کرزًسّ ٍ Chew .وکاراى تا تررظلی گرٍّلی از زاًلػ
آهَزاى راٌّوایی ٍ زتیرظتاى هٌتقل ؼسُ تِ هرکس عسالت کیفری
زریافتٌس زاًػ آهلَزاى فاقلس زارایلی ّلای تحلَلی تلِ احتولال
تیؽتری زرگیر هفرف هَاز ٍ رفتارّای ریعک پایر هلی ؼلًَس
(ّ ٍ Syvertsen .)14وکاراى گسارغ کرزًس کلِ تلیي عَاهلل
هحافظت کٌٌسُ زرًٍی ٍ تیرًٍی یا زارایی ّای تحَلی تا هفرف
الکل ٍ تٌثلاکَ زر ًَخَاًلاى راتطلِ ٍخلَز زارز (ٍ Oman .)15
ّوکاراى زریافتٌس کِ تیي زارایی ّای تحَلی تا هفرف الکلل ٍ
زارٍ راتطِ ٍخَز زارز .تدالٍُن زارایی ّلای تحلَلی ذلاؾ هلی
تَاًٌس از ًَخَاًاى زر هقاتل هفرف الکل ٍ زارٍ هحافظلت کٌٌلس
( .)21زر کل ًتایح پصٍّػ حاضر ّوعَ تا پصٍّػ ّلای فلَ
ًؽاى زاز زاًػ آهلَزاًی کلِ از زارایلی ّلای تحلَلی تیؽلتری
ترذَرزار ّعتٌس آهازگی کوتری ترای اعتیاز زارًسّ .وچٌیي ایي
زارایی ّای تحَلی تِ عٌلَاى یلک عاهلل هحافظلت کٌٌلسُ از
اتتالی آًْا تِ اذتالل هفرف هَاز یا اعتیاز پیؽ یری هی کٌٌس.
زر تثییي ًتایح فَ هی تَاى گفت چلارچَب زارایلی ّلای
تحَلی ؼاهل هدوَعِ ای از تداربن فرـت ّلان رٍاتلطن ارزغ
ّا ٍ هْارت ّایی اظت کِ ترای افسایػ تَاًلایی تغییلر زر فلرز
الزم اظت ٍ اظاظام هعتلسم ّوکاری هتقاتل خاهدِ ٍ فلرز تلرای
ایداز ؼرایطی خْت ؼکَفایی هتقاتلل ًَخلَاى ٍ خاهدلِ اظلت
( .)26زر ّویي راظتا ًتایح پصٍّػ حاضلر ًؽلاى زاز کلِ تلیي
زارای ّای تحَلی زرًٍی (تدْس تِ یازگیرین ارزغّای هثثلتن
ؼایعت یّای اختولاعی ٍ َّیلت هثثلت) ٍ تیرًٍلی (حوایلتن
هحسٍزیت ٍ اًتظاراتن تَاًوٌسظازین اظتفازُ ظازًسُ از زهاى) تلا
یکسی ر راتطِ هثثت ٍخَز زارز .از ایي رٍ تَاًلایی ّلای فلرزین
هحیط ّای ٍ اثر هتقاتل آًْا ًقػ هْوی زر آهلازگی افلراز تلِ
اعتیاز یا گرایػ تِ هفرف هَاز زارًلس .چلارچَب زارایلی ّلای
تحللَلی هثتٌللی تللر ًظریللِ ظیعللتن ّللای تللَم ؼللٌاذتی
Bronfenbrennerن ًظریلللللِّلللللای ظیعلللللتنّلللللای
تحللَلی ّ ٍ Baltes ٍ Baltes ٍ Schneirlaوچٌ لیي اذیللرام
ّ ٍ Lernerوکاراى اظت .زر ّوِ ایي رٍیکرزّا ارگاًیعن تلِ

هظلَهی ٍ ّوکاراى
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تقدیر و تطکر
ایي هقالِ هعتررج از رظالِ زکتری ًَیعٌسُ اٍل اظت .زر پایلاى
از کلیِ ؼرکت کٌٌسگاى ٍ ّوچٌیي کلیلِ افلرازی کلِ هلا را زر
اًدام ایي پصٍّػ یاری ًوَزًسن تؽکر ٍ قسرزاًی هی ؼَز.

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.1.8

عٌَاى تازی ر رؼس ذَزن راتطِ پَیا ٍ هتقاتل تیي ارگاًیعن (فلرز)
ٍ زهیٌِ ٍ ّوچٌیي اًدطاف پایری ٍ تَاى تغییلر زر طلی زهلاى
عول هی کٌس ( .)26از ظَی زی رن زارایی ّلای تحلَلی زرًٍلی
ًقػ هْوی زر ظالهت زارًس زیرا آًْا اظاض ذَزتٌظیوی هلَثر
ّعتٌس (ّ ٍ Soare .)13وکاراى هدتقسًس چارچَب زارایی ّلای
تحَلی کِ تر رٍیکرز رؼسی هثثت هتورکس اظلت یلک رٍیکلرز
کلی را ایداز هلی کٌلس کلِ هَخلة رؼلس هَفلر زر اتدلاز رٍاى
ؼٌاذتین خعوی ٍ یا اختولاعیّ-یدلاًی هلی ؼلَزّ .وچٌلیي
ؼاهل تافت ّای اـلی رؼس ًَخَاًاى از خولِ ذاًَازُن هسرظِ ٍ
اختوا هی ؼَز ٍ تِ فْن پیاهسّای رؼسی هثثت هتدلسز کولک
هی کٌس ( .)20زر کل ایي ظرهایِ ّای تحلَلی هَخلة کلاّػ
رفتارّای هراطرُ آهیس زر هحیط هی ؼلًَس ٍ ًقلػ هحافظلت
کٌٌسُ ٍ حوایتی را ترای ًَخَاًاى تازی هی کٌٌس ٍ از ایي طریر
هَخة کاّػ آهازگی تِ اعتیاز هی ؼًَس.
زر هدوَ ًتایح پصٍّػ حاضر ًؽاى زاز کلِ تلیي زارایلی
ّای تحَلی ٍ آهلازگی تلِ اعتیلاز ًَخَاًلاى راتطلِ ٍخلَز زارز.
ّوچٌیي زارایی ّای تحَلی پیػ تیٌی کٌٌسُ آهازگی تِ اعتیلاز
ًَخَاًاى ّعتٌسً .تایح ًؽاى هی زّس کِ زارایلی ّلای تحلَلی
ًقػ هْوی زر آهازگی تِ اعتیاز ٍ اذتالل هفرف هلَاز تَظلط
ًَخَاًللاى زارًللس از ایللي رٍ تَخللِ پصٍّؽ ل راىن هترففللاىن
زرهاً راىن ٍ ترًاهِ ریساى تِ ایي زارایی ّا تلرای پیؽل یری از

اذتالل هفرف هَاز یا اعتیاز ضرٍری تِ ًظر هیرظس .تلا تَخلِ
تِ ًقػ هْن زارایی ّای تحَلی زر پیػ تیٌی آهازگی تِ اعتیاز
ًَخَاًاىن هترففاى هلی تَاًٌلس ترًاهلِ ّلایی تلرای افلسایػ
زارایی ّای تحَلی تْیِ کٌٌس ٍ اثر آى تر پیؽ یری از اتلتال تلِ
اذللتالل هفللرف هللَاز تررظللی کٌٌللس .پللصٍّػ حاضللر زارای
هحللسٍزیت ّللایی تللَزً .وًَللِ پللصٍّػ حاضللر هحللسٍز تللِ
زاًػآهَزاى هقطع هتَظطِ زٍم تَز تٌاترایي زر تدوین ًتایح تلِ
ظایر گرٍُ ّای ظٌی تایس احتیا ؼَز .زر پصٍّػ حاضلر تلرای
تررظی هتغیرّای پصٍّػ از آزهَى ّای هساز-کاغای اظلتفازُ
ؼسن از ایي رٍ ًتایح پصٍّػ حاضر هی تَاًس تحت تاثیر ظَگیری
ٍ عسم ـساقت ؼرکت کٌٌسگاى تاؼس .زر ًْایت ایي پصٍّػ تلِ
ـَرت هقطدی زر هَرز گرٍّی از ًَخَاًاى اًدام ؼلسن تٌلاترایي
اًدام هطالدات طَلی هی تَاًس اطالعات زقیلر تلری را فلراّن
ظازز.
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Prediction of Addiction Potential Using Developmental Assets in Adolescents

[ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-12 ]

Akram Mazloomi1, Hossein Davoudi

Abstract

2

, Hasan Heidari

3

, Mohammad Asgari

4

Original Article

Aim and Background: Substance abuse disorder or addiction is complex behavioral problems arising from
many interacting factors, including social, cultural, environmental, psychological and biological. Therefore, the
aim of this study was prediction of addiction potential using developmental assets in adolescents.
Methods and Materials: This study was a descriptive-correlational research. To achieve this purpose, 500
students (250 boys, 250 girls) of 10 and 11 grades in Arak were selected by stage cluster sampling. The
participants completed Iranian Addiction Preparedness Scale (IAPS) and Developmental Assets Profile (DAP).
Data were analyzed by SPSS software, using Pearson correlation and regression analysis.
Findings: The results showed that there is a significant relationship between developmental assets and its
dimensions with addiction potential and its components in adolescents (p<.05). Also, developmental assets and
its dimensions predict the addiction potential and its components (p<.05).
Conclusions: Results of present study showed that developmental assets an important role in predicting
addiction potential in adolescents. Therefore, consideration of these predictive variables by researchers,
specialists, therapists, and planners seems necessary to prevent drug substance abuse disorder or addiction.
Keywords: Addiction, Adolescents, Developmental assets, Substance abuse disorder.
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