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 »پذيريوابست پرسشنامة«ساخت و رواسازي 
 

0Fدكتر حسن رفيعي

  ***، سيد محمدحسين جوادي**، فردين علي پور∗
 

اي اجتماعي با ابعاد بهداشتي، فرهنگي، و اقتصادي است كه بخش عظيمي از سوءمصرف مواد پديده: چكيده
اسيت جامعه، الزم است پيشگيري از اين نيروي انساني بسياري از كشورها را درگير نموده است. با توجه به حس

 يريشگيپ يبرا هدفمند يزير برنامهمشكل اجتماعي اولويت بااليي در سياستهاي اجتماعي كشور داشته باشد، اما 
توان مفهومي  خود مستلزم شناخت وضع موجود و نيز عوامل مستعدكنندة آن است. استعداد اعتياد را مي ادياعت از

سنجش آن هم تصويري از وضع باشد و عوامل نگرشي و نيز ساير عوامل مرتبط با اعتياد  دربردارندةدانست كه 
دهد و هم نقاط مداخله را نمايان سازد. تاكنون ابزاري پايا و روا براي سنجش استعداد اعتياد  موجود به دست مي

-منظور با استفاده از گويه. بدين تعيين شده باشد كه مختصات آن در سطح كشور وجود نداشتهدر جوانان ايراني 
طراحي و در اختيار » پذيريپرسشنامة وابست«هاي هاي مرتبط با عوامل خطر و محافظ اعتياد، مخزن اولية گويه

گيري هاي دولتي و غيردولتي سراسر كشور قرار گرفت كه با استفاده از نمونه نفر از دانشجويان دانشگاه 510
 اي انتخاب شده بودند.چندمرحله

ها از تحليل عاملي اكتشافي با راي تعيين پايايي كل ابزار از ضريب آلفاي كرونباخ و براي تعيين روايي گويهب 
گويه در مدل  38بعد از انجام تحليل عاملي اكتشافي،  ةاولي ةگوي 108چرخش واريماكس استفاده شد. از مجموع 

درصد از پراكنش (واريانس) كل سازه را  59.011عامل  7شدند و اين عامل بار مي هفتباقي ماندند كه بر روي 
كنندگان، نتايج مطلوب بود. حجم و تنوع شركت 0.780ها كردند. مقدار آلفاي كرونباخ براي كل گويهتبيين مي

، آن را ابزار مناسبي براي سنجش استعداد اعتياد در جوانان »پذيريپرسشنامة وابست«رواسازي، و كوتاهي نسبي 
 ست.كشور ساخته ا

 
 ، تحليل عاملي، جوانان، روايي، سوءمصرف مواد.»پذيريپرسشنامة وابست«پايايي، كليد واژه: 

                                                           
 و يرفتار مطالعات مؤسسة و ،يتوانبخش و يستيبهز علوم دانشگاه ،(MPH) يهمگان سالمت ارشد كارشناس و روانپزشك* 

 ، تهران.وشيدار ياجتماع
 وش،يدار ياجتماع و يرفتار مطالعات مؤسسة و ي،توانبخش و يستيبهز علوم دانشگاه ،ياجتماع يمددكار يدكتر يدانشجو** 

barbodalipour@gmail.com، 09127397889(نويسنده مسئول) ..تهران ، 
 ، تهران.يتوانبخش و يستيبهز علوم دانشگاهدانشجوي دكتري مددكاري اجتماعي، *** 
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 مقدمه 
ترين مشكالت اجتماعي است كه تمامي كشورهاي جهان به نوعي با آن  اعتياد يكي از بزرگ

در جهان است.  »مواد سوءمصرف«حاكي از افزايش  ها گزارشدست به گريبانند، به طوري كه 
، بين 2007در سال  1F1»دفتر ملل متحد براي مبارزه با مواد و جرائم«براساس آخرين تخمين 

درصد از اين گروه  8/5تا  8/4 سال، يعني 64تا  15 ميليون نفر در گروه سني 250ات172
به نقل از دفتر شوراي  UNODC ،2007(مواد هستند  سوءمصرفسني، در جهان دچار 

). آخرين مطالعة كشوري نيز تعداد معتادان را در 2010، الملل نيباقتصادي و اجتماعي سازمان 
). با مطالعة 1389ها و همكاران،  حدود دو ميليون نفر برآورد كرده است (نارنجي 1386سال 

سال، دو برابر شده و  12دريافت كه ميزان معتادان تقريبا هر  توان يمروند اعتياد در كشور 
به نقل از كيوان آرا  1387(ميثمي و همكاران،  دشو يم افزوده درصد بر جمعيت آنان 8ساالنه 

 ).1385و همكاران، 
 يها مرگ در فوت عامل دومين ،تصادفات از پس ،مواد مخدر با مبارزه ستاد گزارش طبق

دهند مي  ). اين شواهد نشان102: 1388(حجازي و همكاران،  تاس اعتياد مشكوك، عوارض
مشكالت جامعة ما را تشكيل  نيتر نهيهزو پر نيتر بزرگاز كه اعتياد در حال حاضر يكي 

 .دهد يم
 

  طرح مساله
معرض اين مسئله اجتماعي جوانانند كه موتور محرك توسعه و  هاي جمعيتيِ در يكي از گروه

زاي اجتماعي در اين برهه از زندگي و  شوند. توجه به آسيبپيشرفت هر جامعه محسوب مي
زا  و  اند زمينة شكوفايي آنان را فراهم سازد. يكي از عوامل آسيبتو تقويت عوامل محافظ مي

 تهديدكنندة سالمت، سوءمصرف مواد است.
جوانان به اشكال و درجات مختلف و در فرآيندي كه به ترتيب شامل مصرف گاهگاه، 

دم استمرار مصرف مواد به مقدار كم، استمرار مصرف مواد به مقدار زياد، وابستگي، و در نهايت ع
الجرم طيفي از  و )1998، 2ناديوقرار دارند (اين خطر در معرض كنترل بر مصرف مواد است، 

: از ها در زمينه اعتياد عبارت اندها را مي طلبند. عمده ترين خدمات و برنامهخدمات و برنامه

                                                           
1. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 
2. Nadeau 
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و  )، ارزيابي]اپيدميو لوژيك[گيرشناختي ارتقاي سالمت، پيشگيري، غربالگري (اجتماعي و همه
سنجش شدت مشكل (الگوي مصرف، سالمت جسمي، سالمت روان، شبكه حمايتي، كارايي 

زدايي (كه به تنهايي درمان اعتياد محسوب زودهنگام، سم ياه هاي و ...)، ارجاع، مداخلحرفه
هاي غيرتخصصي اعتياد نيز انجام شود)،  نمي شود و مي تواند در مراكز بهداشتي و بيمارستان

2Fچبوتزجذب اجتماعي، پيگيري و مراقبت (بازتواني، با

: 1381به نقل از خستو،  ؛2000، 1
236.( 

د. فرآيند شومي» پيشگيري«كيد زيادي بر أهاي فوق تامروزه در بين خدمات و برنامه
 ةهاي مطالعترين حوزه، يكي از مهمستبر آموزش و تغيير رفتار امبتني پيشگيري كه اساساً 

 . محققان در سالهاي اخير به صورت موفقيتوب مي شودسمحماعي هاي) اجت انحرافات (آسيب
-مدت و بلندتوانند اثرات مثبت كوتاها ميه هوسيعي از مداخل ةاند كه گسترآميزي نشان داده

 مدتي در پيشگيري از شروع مصرف مواد تا تبديل به سوءمصرف مواد داشته باشند. 
) 1 شد: آغازميالدي در قالب سه نوع برنامه  هشتاد ةها و اقدامات پيشگيرانه از ده پژوهش

د، مثل تمام دانش آموزان يك برمي گيرنبرنامه هاي همگاني: اين برنامه ها جمعيت كل را در
د، مثل ندارختصاص هاي در معرض خطر ا گروهبه برنامه هاي انتخابي: اين برنامه ها  .مدرسه

هايي از مردم با رفتارهاي خطرساز  ه ها گروهبرنامه هاي ويژه: اين برنام .فرزندان يك پدر معتاد
هاي ضداجتماعي. در طرح  مانند مصرف كنندگان تزريقي مواد يا شخصيت شامل مي شوند،را 

زير پيشنهاد شده است: كاهش تعداد مصرف هاي كلمبو براي برنامه هاي پيشگيرانه هدف 
وع مصرف مواد؛ كاهش خير انداختن سن شرأكنندگان؛ كاهش سطح يا شدت مصرف مواد؛ به ت

 ).1390مصرف آسيب زاي مواد و كاهش آسيب هاي همراه با مصرف مواد (مدني، 
 پر رفتارهاي مرتبط با هايمؤلفه و عوامل تمامي كشف هاي پيشگيريبرنامه در چند هر

 دست رفتارها اين در دخيل متغيرهاي و عوامل از تعدادي به دستيابي است، مشكل خطر
 معرض در افراد براى آموزشىه هاي مداخلة برنام تدوين و اوليه پيشگيري جهت در را اندركاران

كه بر  است عوامل خطر و محافظيسوءمصرف مواد، موثر بر  دهد. يكي از عواملمي ياري خطر
 .دگذارمي  ثيرأبه مواد ت وابستگي افراد 
 ريثأت يرهايمس و يا شهير علل كشف يپ در ادياعت ةحوز در رياخ دهه نيچند مطالعات

 ييرهايمس چه از و شود يم آغاز چگونه ادياعت كه نيا. اند بوده مخدر مواد سوءمصرف يارذگ

                                                           
1. Chabot 
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 ييشناسا يمتعدد عوامل. است گرفته قرار حوزه نيا پژوهشگران ةعالق مورد كند يم شرفتيپ
 يبرخ ومي كنند  رتريپذ بيآس مواد به ادياعت ابررب در را افراد يشتريب احتمال به كه اند شده

 شيافزا با كهاست  يعامل هر خطر عامل. كنند يم تيتقو ريمس نيا در را افراد عوامل از گريد
 محافظ عامل. است مرتبط ند،شته باشدا يمنف يامدهايپ مي توانند كه ييرفتارها بروز احتمال

 در تا كند يم كمك افراد به د،ده يم كاهش را خطرزا يرفتارها اثرات كهاست  يعامل هر
(اسپونر،  بخشد يم ارتقا را نيگزيجا يرهايمس و نشوند ريدرگ ياحتمال يزا بيآس يفتارهار

3Fهال و لينسكي

1 ،2001 .( 
 محافظ و خطر عوامل نيب تعادل رييتغ يريشگيپ يها برنامه در عمده هاي هدف از يكي

قان و اما آنچه محق .باشد خطر عوامل از تر نيسنگ محافظ عوامل ةوزن كه يا گونه بهاست، 
كند، داشتن ابزاري پايا (قابل گذاران را در دستيابي به اطالعات صحيح كمك مي سياست

اعتماد) و روا (معتبر) است كه با آن بتوانند به ارزيابي وضعيت گروه هدف خود و مطالعة 
اثربخشي اقدامات و مداخالت بپردازند. پژوهش براي ساخت ابزار مطلوب در طول چند دهة 

كارلو و انحرافات اجتماعي محسوب مي شود ( ةهاي مطالعاتي فعال در حوزز عرصهاخير يكي ا
در هر زمان و نيز پايش روند به اعتياد افراد استعداد . سنجش و ارزيابي )2000، 2راندال

، نيازمند يابي مداخالت مرتبط با اين حوزهتغييرات آن به عنوان يكي از مهمترين اجزاء ارزش
). 1984، 3كوپر و كرويلمهم را با دقت و صحت هر چه بيشتر انجام دهد ( ابزاري است كه اين

)، 1389رود (رفيعي و همكاران، كشور به شمار مي مهمبا آنكه اعتياد از مشكالت اجتماعي 
و در حوزه دارد نوجود  ايجوانان كشور به سوءمصرف مواد پرسشنامهاستعداد  براي سنجش

كه پايايي و فظ نيز پرسشنامه هاي محدودي موجود است هاي مشابه مثل عوامل خطر و محا
 اياي براين مطالعه ساخت و رواسازي پرسشنامههدف روايي آنها به روشني گزارش نشده است. 

 است.استعداد جوانان كشور به اعتياد سنجش 
 

 روش شناسي
انشگاههاي محور از اعتياد در دپيشگيري اجتماع ةارزشيابي برنام«اين پژوهش بخشي از طرح 

سسه مطالعات رفتاري و ؤم«به  1390است كه سازمان بهزيستي كشور در سال » كشور
                                                           
1. Spooner, Hall and Lynskey  
2. Carlo & Randall  
3. Copper & Croyle 
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در  1383واگذار كرده است. برنامة مزبور را سازمان بهزيستي كشور از سال » اجتماعي داريوش
اند،  هاي دولتي و غيردولتي كه براي مشاركت در آن اعالم آمادگي كرده تعدادي از دانشگاه

مزبور سپرده است. با  ةسسؤكند و اكنون پس از چند سال اجرا، ارزشيابي آن را به مياجرا م
اي كشوري رواسازي شده توجه به نبود ابزاري كه در گروه جمعيتي دانشجويان و در نمونه

خود ابزارهاي متعددي طراحي هاي محققان براي سنجش مقدار دستيابي برنامه به هدف باشد، 
دانشجويان به  نيز يكي از آنهاست كه استعداد» پذيريپرسشنامة وابست«د و و رواسازي كرده ان

4Fغلب مطالعات رواسازيا. اين مطالعه مثل سنجدرا مي موادو نهايتاً وابستگي به سوءمصرف 

از  1
از آن براي تعيين روايي و از آزمون آلفاي كرونباخ ابزار نوع همبستگي است. براي تعيين پايايي 

 اكتشافي استفاده شده است.تحليل عاملي 
) و پرسشنامة 1379با تركيب پرسشنامه جزايري و همكاران ( 1383پورشهباز در سال 

گويه ساخت و ضريب آلفاي كرونباخ آن را در  52)، ابزار ديگري با 1994كني و همكاران (
بارة درد. او يسنجمؤلفه را مي 7كه  بودگويه  52نوجوانان تعيين كرد. اين پرسشنامه شامل 

مقياسهاي نحوة تعيين روايي تجربي ابزار خود توضيحي نداده، ولي ضريب آلفاي كرونباخ خرده
 ده است. كرگزارش  0.85تا  0.47هفتگانه آن را از 

-پس از مناسبمرور منابع، و  با اتكا بهبرگرفته از ابزارهاي قبلي و نيز هاي با تركيب گويه
در اختيار فراهم و » پذيريپرسشنامة وابست«مخزن اوليه ، براي اين گروه جمعيتيآنها سازي 

استان كشور قرار  9دانشگاه دولتي و غيردولتي  17نفر از دانشجويان شاغل به تحصيل در  510
 گرفت. 

 گيري طبقهاي انجام گرفت. ابتدا با استفاده از روش نمونهگيري به صورت چندمرحلهنمونه
استان  نهي كشور (شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز)، منطقه جغرافيايپنج شده از  بندي

(مازندران، خراسان رضوي، زنجان، چهارمحال و بختياري، فارس، آذربايجان شرقي، كرمانشاه، 
اي از هر استان ايالم، و تهران) به صورت تصادفي انتخاب شد. سپس با استفاده از روش خوشه

هر دانشگاه با توجه به فهرست دانشجويان دو دانشگاه وارد مطالعه شدند و سپس در داخل 
ا تحليل رجدر مورد حجم نمونه مناسب براي ا نفر به صورت تصادفي انتخاب شدند. 30تعداد 

نفر براي  300منابع تعداد نمونه بيشتر از از شده است: در برخي  مطرحعاملي نظرات متعددي 

                                                           
1. validation study 
2. Kahn 
3. Gorsuch 
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و در برخي ديگر  )1983، 3اچ؛ گورس2006، 2كانتحليل عاملي مناسب ذكر شده است ( ياراج
:  1388دانسته شده است (حبيب پور و صفري، » بسيار خوب«نفر  500حجم نمونه بيشتر از 

تحقيق  يارتر از اين قواعد سرانگشتي كه براي برآورد حجم الزم قبل از اج ). البته مهم325
5Fهاي آماري مشخصي ( مفيدند، آزمون

1KMO ايد پس از ) وجود دارد كه ب2و كرويت بارتلت
 گيري و قبل از تحليل عاملي به كار روند.نمونه

در صورتي كه  .4ييديأو ت 3دو نوع تحليل عاملي با دو هدف متفاوت وجود دارد: اكتشافي
اي نداشته باشد و سعي كند از بارهاي عاملي بندي ابزار هيچ نظرية اوليهمحقق درباره عامل

كند، تحليل عاملي اكتشافي و در غير اين صورت،  ها استفادهبراي كشف ساختار عاملي داده
). تحليل عاملي اكتشافي 1388شود (هادي نژاد و زارعي، ميداده ييدي انجام أتحليل عاملي ت

ساخته در جمعيتي متفاوت ابزار پيش يرگيكاربه در هنگام ساخت ابزارها و نوع تأييدي هنگام 
 املي اكتشافي استفاده كرديم.روند. در اين تحقيق ما از تحليل عبه كار مي

با چرخش  5و به روش تحليل مولفة اصلي 17ويرايش  SPSSتحليل داده ها با نرم افزار 
در تحليل عاملي دو دستة كلي چرخش، متعامد و متمايل شد.داده انجام  7واريماكس 6متعامد، 

داراي همبستگي باال ها با يكديگر مرتبط، يعني به لحاظ آماري  وجود دارد. در صورتي كه عامل
 هاي متمايل (اوبليمين مستقيم و پروماكس) و در غير اين صورت از چرخش باشند، از چرخش

شود. ما از چرخش واريماكس هاي متعامد (واريماكس، كوارتيماكس، و اكويماكس) استفاده مي
اي انتخاب استفاده كرديم، چون نتايج چرخش اوبليمين مستقيم كه معموالً به عنوان آزموني بر

 )1هاي باال ميان عوامل بود (جدول  رود، حاكي از نبود همبستگينوع چرخش به كار مي
هاي متعامد نيز  از ميان چرخش .)2000؛ كان، 1999، 8(فبريگار، وگز، مكالوم و استراهان

ها خيلي زياد  تر است، برگزيده شد. در مواردي كه تعداد عامل روش واريماكس كه از همه رايج
  شود.هاي متعامد ديگر استفاده مي شد، از چرخشبا

                                                           
1. Kaiser- Mever- Olkin measure 
2. Bartlett 
3. Exploratory 
4. Confirmatory 
5. principal component analysis 
6. orthogonal 
7. Varimax  
8. Fabrigar, Wegener, MaCallum and Strahan 
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 هاي تحقيقيافته

كه از اين تعداد  استان كشور تشكيل مي دهند نهنفر از دانشجويان  510نمونه اين تحقيق را 
 352كارداني،  ر مقطعدرصد) د 23.5( نفر صد و بيست دند.بودرصد) پسر  56.7( نفر 289

كارشناسي ارشد  ر مقطعدرصد) د 7.5( نفر 38و  ،كارشناسي ر مقطعدرصد) د 69( نفر
آنها درصد  11.2بود و سال  21.49تحقيق كنندگان شركتدند. ميانگين سني كرتحصيل مي

 هل تشكيل مي دادند.أرا افراد مت
 -ها براي تحليل عاملي از آزمون كرويت بارتلت و مقياس كايزرر بررسي تناسب دادهد 

 p≤ 0.001 ،903 =df،040/10535يجة آزمون كرويت بارتلت (نت .اولكين استفاده شد -مير
=2χ ( مير -و مقدار مقياس كايزر- ) 909/0اولكينKMO= ها براي ) مناسب بودن داده

 0.28همبستگي عوامل با چرخش اوبليمين مستقيم از تحليل عاملي را نشان داد. دامنة  ياراج
كند. هاي ما حكايت ميتحليل عاملي داده بود كه از نامناسب بودن اين چرخش براي 0.107تا 

6Fاز چرخش واريماكس استفاده شد كه نتايج آن بدين شرح است: ويژند (مقدار ويژه)از اين رو 

1 
دهد، بايد كه سهم نسبي هر عامل از كلِ پراكنش (واريانس) متغيرهاي تحقيق را نشان مي

  3ايست، تأمين شود. آزمون سنگريزه2هاباالتر از يك باشد تا هدف تحليل عاملي كه تقليل داده
هاست، ولي اين روش نيز بر ويژند مبتني  نيز روش نموداري براي انتخاب تعداد مناسب عامل

درصد از پراكنش  59.011عامل به دست آمد كه در مجموع  هفت  است. با اين دو معيار،
 ها را تبيين كردند.داده

                                                           
1- eigen value 
2. data reduction 
3-scree plot 
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 اصلي هايمؤلفه تحليل از حاصل ايسنگريزه :  نمودار1نمودار 

 
 ها : ويژند و پراكنش عامل1 شماره جدول

 ويژند (مقدار ويژه) عامل
-درصد پراكنش (واريانس) تبيين

 شده
-درصد تجمعي پراكنش تبيين

 شده
1 218/10 763/23 763/23 
2 782/4 121/11 884/34 
3 183/3 402/7 286/42 
4 425/2 639/5 925/47 
5 001/2 655/4 580/52 
6 603/1 792/3 372/56 
7 135/1 640/2 011/59 
 

Component Number
3837363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321
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هريك از  سهمشده مي توان تبيين پراكنشِ با توجه به ستون درصد تجمعيِ 1جدول شماره در 
هم توانسته اند  رويمزبور عامل  هفتد. كررا مشاهده در تبيين پراكنش كل پرسشنامه عوامل 
 .را تبيين كنندسازه كل از پراكنش درصد  60حدود 

 
 ها ها و عامل: ماتريس همبستگي بين گويه2 شماره جدول

 
 هاگويه

 عاملها
تمايل به 

 مواد
 

 مشاركتعدم 
 برنامه در  فعال

 يريشگيپ يها
 ادياعت درمان و

 باور
نادرست 

 وعيش به
 مواد يباال

 ونديپ عدم
 خانواده با

نادرست  باور
 مثبت به

آثار  بودن
 .موادجسمي 

 با شساز
 مصرف
  مواد

 عدم
 و يتمندأجر

 به اعتماد
 .نفس

مصرف بعضي از مواد مخدر 
آدم را سرزنده و با نمك 

 مي كند.
821/0 062/0- 015/0 056/0 079/0 161/0- 083/0- 

 نوجوانان با معاشرت از من
 كه خودم سال و سن هم

 لذت كنند، يم مصرف مواد
 .برم يم

821/0 060/0- 086/0- 108/0- 064/0- 144/0- 081/0- 

 و گاه صورت به مواد فمصر
 يب حيتفر نوع كي گاهيب

 حساب به ضرر كم اي ضرر
 ديآ يم

794/0 075/0- 020/0- 042/0 243/0 056/0- 046/0- 

 اشكال حيتفر و يشاد يبرا
 مواد آدم يگاه كه ندارد
 كند مصرف را مخدر

793/0 015/0- 021/0- 013/0- 009/0- 070/0- 001/0 

 هم اگر مخدر مواد مصرف
 يبرا فقط باشد، داشته يرضر

 به و است كننده مصرف خود
 رساند ينم يبيآس جامعه

778/0 119/0- 038/0- 049/0 135/0 068/0- 024/0 

 مواد از يكي دارم دوست
 كنم امتحان را مخدر

771/0 066/0- 036/0- 062/0 017/0 212/0- 123/0- 

 ساالن و سن هم از يكي اگر
 را او نزند مخدر مواد به لب من
 دانند يم ننه بچه و امل

747/0 048/0- 012/0 014/0 019/0- 035/0- 013/0 

 از شيب و هيرو يب مصرف فقط
 015/0 042/0 081/0 029/0 052/0 028/0 713/0 دارد ضرر مخدر مواد حد

 تحمل قدرت مواد مصرف
 مشكالت مقابل در را فرد

 كند يم اديز
681/0 030/0- 078/0- 012/0 376/0 073/0 039/0- 

 -137/0 069/0 356/0 046/0 -081/0 -061/0 664/0 باعث مخدر مواد مصرف
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 يهنر يها ييتوانا شيافزا
 شود يم فرد

 حداقل من دوستان شتريب
 را مخدر مواد از يكي

 اند كرده امتحان
642/0 154/0- 350/0 004/0 107/0- 212/0- 123/0- 

 يبرا مخدر مواد مصرف
 است ديمف مسن افراد

491/0 080/0 148/0 031/0 298/0 297/0- 008/0 

 ما مدرسه در باشد قرار اگر
 موفق يها روش درباره
 ادياعت درمان و يريجلوگ

 شود، هيته يواريد روزنامه
 به كنم يم يسع هم من
 كنم كمك آنها

203/0 781/0 063/0 035/0 024/0 049/0 019/0 

 مثل( يدولت ريغ گروه كي اگر
 يجمع اي همحل افراد از يگروه

 يبرا) مدرسه آموزان دانش از
 اي محله در ادياعت كاهش
 داشته يا برنامه ما مدرسه
 كنم يم يسع هم من باشند،

 كنم شركت برنامه آن در

115/0 760/0 057/0- 051/0 030/0 090/0 047/0- 

 مثل يدولت سازمان كي اگر
 يبرا يستيبهز سازمان
 را نوجوانان اد،ياعت كاهش

 من كند، عوتد يهمكار به
 آنان با كنم يم يسع هم

 كنم يهمكار

062/0 684/0 104/0- 067/0 248/0- 027/0 013/0- 

 يبرا يانتظام يروين اگر
 اي محله در معتادان كاهش
 داشته يا برنامه ما مدرسه
 يم يسع هم من باشد،
 كنم كمك آنها به كنم

014/0 671/0 163/0- 015/0 075/0- 009/0- 025/0 

 يكتاب كه شوم همتوج اگر
 موفق يها روش درباره
 ادياعت درمان و يريجلوگ

 شده منتشر نوجوانان يبرا
 را آن كنم يم يسع است،

 بخوانم وكنم  هيته

251/0 616/0 058/0- 083/0 090/0- 203/0 022/0 

 همكالس از يا عده اگر
 ادياعت كاهش يبرا ميها

 من باشند، داشته يا برنامه
 نآنا با كنم يم يسع هم

539/0 596/0- 036/0 081/0 223/0 092/0 141/0 
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 كنم يهمكار
 يها برنامه كنم يم يسع
 ش،ينما لم،يف مانند( يونيزيتلو

 درباره كه را...)  و يسخنران
 درمان و يريجلوگ يها روش

 كنم نگاه باشد، ادياعت

280/0 534/0 237/0 034/0 115/0 100/0 153/0 

 -023/0 007/0 -096/0 062/0 792/0 -032/0 091/0 است اديز معتاد ما محله در

 محل در موادمخدر هيته
 آسان يليخ من يزندگ
 است

017/0 060/0- 789/0 174/0 091/0 058/0- 051/0 

 در نوجوانان از ياديز تعداد
 يم مصرف مواد ما، محله
 كنند

073/0 058/0 750/0 147/0 210/0 038/0- 132/0 

 در افراد از ياديز تعداد
 مواد من يزندگ محل

 كنند يم مصرف
061/0 036/0- 745/0 196/0 141/0 005/0- 060/0 

 و احساسات به من خانواده
 تياهم من يها خواسته

 دهند ينم
087/0 040/0 191/0 714/0 097/0 060/0 104/0 

 فرزندان نيب من، خانواده
 شود يم قائل فرق خود

180/0 013/0 092/0 695/0 056/0 007/0 061/0 

 ما خانواده در مواقع شتريب در
 212/0 012/0 178/0 619/0 203/0 -040/0 150/0 دارد وجود دعوا و اختالف

 ياعضا رفتار از اوقات يگاه
 يم خجالت ام خانواده

 كشم
164/0 003/0 132/0 596/0 055/0 128/0 291/0 

 داشته كمك به ازين اگر
 من از نميوالد باشم،
 كنند يم تيحما

361/0- 095/0 020/0- 572/0 046/0 086/0 054/0 

مصرف بعضي از مواد مخدر 
ها  براي درمان برخي از بيماري

 روش مناسبي است. 
030/0 044/0- 215/0 031/0 709/0 154/0- 169/0 

برخي از مواد مخدر قدرت 
 جسمي افراد را بيشتر مي كند. 

277/0 021/0- 053/0 129/0 679/0 124/0- 126/0 

مواد مخدر مصرف برخي 
 هيچ ضرر رواني ندارد.

308/0 125/0- 069/0 024/0 589/0 167/0- 005/0 

مصرف مواد مخدر با شيوه 
 زندگي من سازگار نيست. 

275/0- 057/0 011/0 078/0 041/0- 788/0 010/0- 

مصرف مواد مخدر با روحيه 
 من سازگار نيست. 

390/0 089/0 116/0 020/0 018/0- 670/0 017/0 
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از همه مواد مخدر بدم من 
 مي آيد. 

078/0- 156/0 084/-0 066/0 289/0- 647/0 098/0 

سعي مي كنم به محل هايي كه 
افراد معتاد در آنجا رفت و آمد 

 مي كنند، نروم
120/0 325/0 199/0- 093/0 138/0- 476/0 064/0- 

 ياجتماع يتهايموقع در
 هستم ييكمرو فرد

184/0 044/0 021/0 099/0 094/0 014/0- 820/0 

 حضور در كردن صحبت
 است سخت ميبرا جمع

001/0 044/0- 072/0 157/0 014/0- 104/0 746/0 

 ريسا نظر هيشب نظرم اگر
 ندارم جرات نباشد، افراد

 كنم انيب را ام يواقع دهيعق
059/0- 077/0 069/0 172/0 142/0 017/0- 718/0 

ها و عوامل را نشان مي دهد و با توجه به  با توجه به جدول فوق كه همبستگي بين گويه
ال پس از چرخش بر ؤلفه اي چرخش يافته گويه ها مي توان مشخص نمود كه هر سؤماتريس م

با رجوع به بار عاملي مشخص  ،ال در عامل مرتبطؤروي كدام عامل بار شده است و جايگاه هر س
 د.شومي 

يافته به روش واريماكس  چرخش نيز كه همبستگي عوامل 3ماتريس تبديل عوامل جدول 
دهد، به روشني از همبستگي اندك عوامل و لذا مناسب بودن روش متعامد حكايت را نشان مي

 كند.مي
 :  ماتريس تبديل عامل3 شماره جدول

 7 6 5 4 3 2 1 عامل
1 .901 -.264 .027 .102 .194 -.248 -.093 
2 -.217 -.217 .624 .481 .322 -.185 .383 
3 .266 .878 .056 .192 .178 .165 .246 
4 .063 .166 .732 -.204 -.211 .097 -.581 
5 .192 -.181 .027 .473 -.624 .541 .155 
6 .109 -.225 .148 -.465 .408 .681 .262 
7 .134 .045 .221 -.490 -.475 -.334 .595 

ده شد. چنان كه جدول ر برآورد پايايي پرسشنامه از محاسبة ضريب آلفاي كرونباخ استفاد
به  740/0و مقدار استانداردشدة آن  780/0دهد، مقدار ضريب آلفاي كرونباخ نشان مي 3

از همساني  »پذيريوابستپرسشنامه «گوية  38د ندهدست آمده است. اين نتايج نشان مي
 .نددروني قابل قبولي برخوردار
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 شنامهعوامل پرس كرونباخ آلفاي : نتايج محاسبة4شماره جدول 
مقدار آلفاي  

 كرونباخ
مقدار آلفاي كرونباخ 

 استانداردشده
تعداد 
 گويه

 38 /.740 /.780 كل مقياس

 12 929/0 929/0 مواد به تمايل

 يها برنامه در  فعالنكردن  مشاركت
 درمان و يريشگيپ

662/0 692/0 7 

 4 816/0 816/0 مواد يباال وعيش بهنادرست  باور

 3 656/0 657/0 مواد مصرف بودن مثبت بهنادرست  باور

 5 686/0 /685 خانواده بانداشتن  ونديپ

 4 689/0 693/0 .مواد مصرف با يسازگار

 3 713/0 714/0 نفس به اعتماد و يتمندأجرنداشتن 

 
 بحث و نتيجه گيري

 در فعالنكردن  مشاركت«، »به مواد تمايل«مؤلفة  هفتاي است مركب از سازه پذيريوابست
 بهنادرست  باور«، »مواد يباال وعيش بهنادرست  باور«، »ادياعت درمان و يريشگيپ يها مهبرنا

 نداشتن«، »مواد مصرف با يسازگار«، »خانواده با ونديپ نداشتن«، »مواد مصرف بودن مثبت
سنجش استعداد اعتياد در كشور وجود ندارد و  ةپرسشنام». نفس به اعتماد و يمند تأجر

هاي محدود رواسازي شده اند و هر  دود مشابه با اين مفهوم نيز در جمعيتپرسشنامه هاي مح
در جمعيت ) گرچه 1383پژوهش پورشهباز ( خاصي دارند. به عنوان مثال ياهك ايرادي

تعداد آنها كمتر بود و ثانياً روش رواسازي نيز به روشني بيان نشده  ا شده بود، اوالًرجمشابهي ا
) به دست آمده بود. 0.7ها نيز كمتر از حداقل قابل قبول ( مقياس هبود و پايايي برخي از خرد

تعداد تر، و با روشي معتبرتر (تحليل عاملي)  در اين مطالعه با حجم نمونه بيشتر و متنوع
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 تر و به دست آمد كه براي استفاده در تحقيق قبول ابزاري با پايايي و روايي قابلاالت كمتر ؤس
  .است تر هاي بزرگ كشوري مناسب

گرچه استفاده از روش تحليل عاملي اكتشافي در اين مرحله (ساخت ابزار جديد) كامالً مناسب 
هاي متفاوت) الزم است از  تكوين ابزار (استفاده از آن در جمعيت است، براي مراحل بعديِ

 روش تحليل عاملي تأييدي استفاده شود. 
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