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چکیده
اعتیاد یک مشکل بزرگ فردی و اجتماعی است که عالوه بر عوارض جسمی و روانی ،سالمت جامعه را نیز از نظر اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی مورد تهدید و آسیب قرار می دهد .عوامل متعدد خانودگی و اجتماعی در ایجاد استعداد اعتیاد و
استعمال مواد مخدر نقش دارند که با شناخت آن ها می توان برنامه های پیشگیرانه را اجرا کرد .بنابراین پژوهش حاضر با هدف
بررسی رابطه سبک های فرزند پروری والدین با استعداد استعمال مواد مخدر در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر زابل
صورت پذیرفت .روش اجرای این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شیوه های
فرزند پروری شیفر(  ،) 1691پرسشنامه استعداد اعتیاد چندوجهی مینه سوتا) ) 1849( (MMP1-2می باشد جامعه آماری در
این پژوهش شامل 21782نفر می باشد حجم نمونه با توجه به جامعه آماری و جدول کرجسی  1و مورگان ) 1671 ( 2برابر با
 898نفر تخمین زده ،تعداد  898دانش آموز و والدین ( 142والدین ) و ( 142دختر ) به عنوان نمونه در دسترس در سنجش به
واسطه پرسشنامه ها شرکت نمودند . .داده های پژوهش نیز با استفاده از نرم افزار  spssو آزمون ضریب همبستگی پیرسون
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج نشان داد بین سبک های فرزند پروری والدین با استعداد استعمال مواد مخدر در دانش
آموزان دبیرستانی دختر شهرستان زابل رابطه وجود دارد .نتایج تحلیل واریانس حاصل از تفاوت میانگین استعداد استعمال مواد
مخدر به تفکیک میزان تحصیالت والدین نشان می دهد که هرچه تحصیالت والدین بیشتر باشد اعتیاد در خانواده کاهش می
یابد.
واژههای كلیدی :فرزندپروری ،استعمال ,استعداد اعتیاد ،دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان ،شهر زابل
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مقدمه:
خانواده نظام منسجمی است که نقش بسیار مهمی در شکل گیری شخصیت فرزندان دارد و در روانشناسی کاربردی امروز در
مباحثی مانند روان شناسی خانواده ،رفتارها و اصول تربیتی والدین که از آن تحت عنوان شیوه های فرزندپروری 1یاد می شود،
و نوع برخورد والدین و تعامالت عاطفی شان با فرزندان اهمیت خاصی دارد .از مهمترین نقشهایی که پدر و مادر به عنوان
اعضای اصلی خانواده ایفا می کنند تربیت و هدایت فرزندان و چگونگی برقراری پیو ند عاطفی امن می باشد .در این زمینه
مهمترین عامل شکل گیری شخصیت فرزند به تجربه های دوران کودکی او با مراقب اولیه خود که اغلب مادر است باز می
گردد .کودکان در سالهای اولیه زندگی خود در مقابل مراقب اصلی که معموال مادر است احساس امنیت می کنند و مادر را به
عنوان پناهگاه و تکیه گاهی برای خود می بینند و هر نوع خالء و کمبودی در این مهم مشکالتی را برای فرد به بار می آورد
اعتیاد یک بیماری زیست شناختی ،روانشناختی و اجتماعی است و عوامل متعددی در سبب شناسی سوء مصرف و اعتیاد
موثر هستند که در تعامل با یکدیگر به شروع و سپس اعتیاد منجر می شود ( رحیمی موقر و همکاران :1879 ،ص  .) 12اعتیاد
یک مشکل بزرگ فردی و اجتماعی است که عالوه بر عوارض جسمی و روانی آن برای افراد معتاد ،سالمت جامعه را نیز از نظر
اجتماعی و اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی مورد تهدید و آسیب قرار میدهد (دین محمدی :1847 ،ص  .) 81عنوان استعداد اعتیاد
به این معناست که این امر آمادگی یا آسیب پذیری در مقابل سوء مصرف مواد را ارزیابی می کند اعم از اینکه فرد در حال
حاضر سوء مصرف داشته باشد یا نه (مومنی و همکاران: 1862 ،ص  ) 18خصوصیات روانی  -شخصیتی معتادان به مواد مخدر
صرفاً ناشی از مواد مخدر نیست بلکه معتادان ،قبل از اعتیاد دارای نارسایی های روانی و شخصیتی عدیده ای بوده اند که بعد از
اعتیاد به صورت مخرب تری ظاهر و تشدید شده ،لذا مشکل معتاد تنها مواد مخدر نیست ،بلکه در اصل رابطه متقابل شخصیت
او و اعتیاد مطرح است(مار و همکاران  ، 2116 ،2به نقل از حجتی و همکاران :1846 ،ص  .) 81اعتیاد به عنوان یکی از معضالت
جوامع بشری در مسیر خود پیر ،جوان ،نوجوان و حتی کودکان را نیز در بر گرفته است و مشکالت و معضالت اجتماعی
بسیاری را موجب شده است .این موضوع متخصصان و مسئوالن را بر آن داشته تا برای پیشگیری از این معضل اجتماعی تالش
کنند ( باقری ، 1842 ،به نقل از قنبری طلب و همکاران :1862 ،ص  .) 21وابستگی به مواد یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی
محسوب میشود که میتواند پایه و اساس بسیاری از آسیب ها و معضالت اجتماعی در سطح جامعه باشد .به نظر میرسد با وجود
مطالعات زیادی که طی چند سال اخیر در مورد شناخت ،پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد مخدر صورت گرفته است ،هنوز
تا رسیدن به هدف نهایی راه بسیار طوالنی در پیش است ،چراکه مقوله ی اعتیاد پدیده ای چند بعدی و چند عاملی است
(عفتی و همکاران:1861 ،ص .) 11
بیشترین افراد ناسازگار و مسأله دار ،وابسته به خانواده های آسیب دیده هستند و فرزندانی که مربوط به خانواده های پر
کشمکش می باشند به سبب عدم برخورداری از آرامش روانی و عدم تمرکز و آشفتگی بیشتر در معرض رفتارهای ناسازگارانه
قرار دارند ( بیابانگرد:1878 ،ص  .) 88با توجه به موارد بیان شده ،تحقیق حاضر با هدف بررسی سبک های فرزند پروری
والدین با استعمال مواد مخدر در ایجاد استعداد اعتیاد دانش آموزان می باشد تا بر اساس یافته های آن بتوان پیشنهادات و
توصیه هایی در جهت مبارزه با سوء مصرف موادمخدر و پیشگیری از این عادت مضر در قشر دانش آموز ارائه نمود.
اعتیاد
تعریف های متعددی از اعتیاد ارائه گردیده ،اما تعریف جامع و قابل قبول از سوی کمیسیون بهداشت جهانی ،بدین شرح است:
اعتیاد به مواد مخدر ،مسمومیت حاد یا مزمنی است که مضر به حال شخص و اجتماع می باشد و زاییده مصرف دارویی طبیعی
Parenting style
Mourners
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و صنعتی بوده و مصرف آن ،عوارض روحی و جسمی را در پی دارد ( .کفاشیان:1841 ،ص  .) 18هنوز نوعی وفاق کلی بر سر
تعریف اعتیاد به مواد مخدر به عنوان جرم یا بیماری وجود ندارد و دستگاههای مسئول ،رویکرد های متفاوتی نسبت به آن
دارند .در واقع امر ،هم آنکه معتاد را بیمار تلقی می کند و هم آن کس که او را مجرم می شمارد ،فراموش کرده اند که معتاد
بیش و بیش از هر چیز قربانی است قربانی سازماندهی نادرست اجتماعی ،اقتصادی و حتی سیاسی هم آنکه معتاد را بیمار تلقی
می کند و هم آن کس که او را مجرم می شمارد موضوع را فردی می کنند در این رویکرد معتاد یا بیمار است که باید او را با
دارو درمان کرد و یا مجرم و سرکش و پرخاشگر که باید او را با تنبیه سر کوب و با دارو آرام کرد به هر حال مشکل به فرد و
شخصیت و نگاه و نگرش او نسبت داده می شود غافل از آنکه مسئله اجتماعی با اصالح فرد حل نخواهد شد و باید به مسئله
اعتیاد به مواد مخدر با رویکرد مترقی تری برخورد کرد جایی که اعتیاد به مواد مخدر به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده در بر
خورد با آن نیز باید همه گروه ها و سازمان های جامعه دخالت داشته باشند( .اورنگ:1897 ،ص .) 89
اعتیاد عبارت است از وابستگی به عوامل یا موادی که تکرار مصرف آن ها با کم و کیف مشخص و در زمان معین از دیدگاه
معتاد ضروری می نماید .یعنی تداوم بخشیدن به مواد و عوامل مخدر (درمان عامیانه ) ،غیرمعمول و دور از موازین علمی می
باشد.در اعتیاد فرد وابستگی جسمانی و روانی به عوامل مخدر زا پیدا می کند به طوری که این روند به صورت یک عادت در
می آید و خود معتاد را چنان وابسته می کند که به طور نامعقول و از طریق راهکارهای مختلف از جمله (دزدی ) برای بدست
آوردن مواد وا می دارد .مواد مخدر به دلیل اثرات دارویی که دارد نوعی آرامش کوتاه مدت توام با تغییر در سطح بیولوژی و
فیزیولوژی و تغییر در بخش مهم بدن که سلسله اعصاب مرکزی می باشد را بوجود می آورد .اعتیاد به مواد مخدر یک بیماری
اصلی پیش رونده و کشنده است  ،این عارضه نوعی ارتباط تسکین دهنده با یک ماده روان گردان یا تاثیرگذار بر ذهن یا
رفتاری که ما را در برابر میل بیش از حد ناتوان میکند ( دانشگر و همکاران :1861 ،ص .) 28
استعداد اعتیاد
عنوان استعداد اعتیاد به این معناست که این امر آمادگی یا آسیب پذیری در مقابل سوء مصرف مواد را ارزیابی می کند اعم از
اینکه فرد در حال حاضر سوء مصرف داشته باشد یا نه (مومنی و همکاران :1861 ،ص  .) 88خصوصیات روانی  -شخصیتی
معتادان به مواد مخدر صرفاً ناشی از مواد مخدر نیست بلکه معتادان ،قبل از اعتیاد دارای نارسایی های روانی و شخصیتی
عدیده ای بوده اند که بعد از اعتیاد به صورت مخرب تری ظاهر و تشدید شده ،لذا مشکل معتاد تنها مواد مخدر نیست ،بلکه در
اصل رابطه متقابل شخصیت او و اعتیاد مطرح است ( مار و همکاران ، 2116 ،به نقل از حجتی و همکاران :1846 ،ص .) 21

فرزند پروری
8

قابلیت های اجتماعی کودکان مطالعه و بررسی نمایند یکی از مهم ترین مباحث در این حوزه (فرزندپروری) نامیده میشود
(محمدخانی:1848 ،ص .) 82
فرزند پروری فعالیت پیچیده ای ش امل روش ها و رفتارهای ویژه است که به طور مجزا یا در تعامل با یکدیگر بر رشد کودک
تآثیر می گذارد .در واقع پایه واساس شیوه فرزند پروری مبین تالش های والدین برای کنترل واجتماعی کردن کودکان شان
است ( بامریند :1661 ،8ص .) 111
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البته باید توجه داشت که در این تعریف روش های بهنجار فرزندپروری مورد نظر است و روش هایی چون سو استفاده از
کودکان را در بر نمی گیرد .بامریند روش های فرزند پروری را براساس تفاوت های آن در کنترل فرزندان متمایز کرده است اگر
چه والدین ممکن است در چگونگی کنترل و اجتماعی کردن فرزندان خود با یکدیگر تفاوت داشته باشند ولی به نظر می رسد
که همه والدین در تعلیم وتربیت و نظارت بر فرزندان نقش اولیه را به عهده دارند
در متون اسالمی نیز به فرزند پروری فعالیت پیچیده شامل رفتارها ،زمینه سازی ها ،آموزش ها تعامل ها و روش هایی است
که به طور مجزا و در تعامل با یکدیگر ب ر رشد شناختی معنوی عاطفی رفتاری در ابعاد فردی و اجتماعی تاثیر می گذارد ار
دیدگاه اسالمی مسئولیت فرزند پروری در اصل به عهده پدر ومادر است حضرت علی (ع) می فرماید :والدین باید برای آ موزش
و تربیت فرزندان بهترین شیوه ها را به کار گیرند همچنین رسول اکرم چهره دی گر این مسئولیت پذیری از ناحیه والدین را حق
فرزند بر والدین دانسته و بر لزوم پذیرش مسئولیت آموزش و پرورش فرزند تاکید فرموده است امام صادق (ع) نیز به تاثیر
والدین در بهداشت روانی ،اخالقی ،شخصیتی ،و اجتماعی فرزندان و نسل های بعد به آنان را به نوعی عملکرد آموزشی و تربیتی
والدین منوط دانسته است تعامل میان والدین و فرزندان با روش فرزند پروری آنان ارتباط دارد و به دلیل انطباق های مداومی
که در آن صورت می گیرد پدیده پویا است برای مثال :مادران و نوزادان و کودکان نو پای خود را مرتب در آغوش می گیرند و
نوازش می کنند ولی به تدریج که کودکان بزرگ می شوند ابراز محبت مادر تغییر شکل پیدا می کند زیرا کودک از نظر
شناختی رشد یافته و تغییر کرده است بنابراین همزمان با رشد کودکان روش ابراز محبت والدین به فرزندان از نظر شکل و
فراوانی تغییر پیدا می کند (مینایی:1848 ،ص .) 211
وضعیت اجتما عی اقتصادی ،فرهنگی و نگرش والدین نسبت به فرزند پروری بر تعامل میان والدین و فرزندان تاثیر گذار است
همچنین تغییرات بهنجار در تعامل والدین و کودکان در اجتماعی شدن کودکان نقش دارد شناخت تغییرات بهنجار در تعامل
والد  -کودک از عناصر کلیدی رویکردهای پویا محسوب میشود .
سبک های فرزند پروری
سبک های فرزند پروری یا شیوه های تربیتی والدین بروز ناهنجارهای رفتاری فرزندان اثرات قابل توجهی دارد نقش کیفیت
رفتاروالدین برعملکرد تحصیلی ،روابط با همساالن و سازگاری در دوره نوجوانی مشخص شده است ( .مکوبی:1664 ،ص .) 21
روش های متفاوتی برای فرزند پروری مطرح شده اند؛ از یک دیدگاه فرزند پروری به  8روش تقسیم شده است که برتقاضاها و
پاسخ دهی والدین مبتنی است و عبارتند از:
- 1شیوه مقتدرانه - 2شیوه سهل گیرانه - 8شیوه مستبدانه - 8شیوه مسامحه کارانه.
سبک های فرزند پروری واجد دو مولفه اساسی هستند:
- 1پاسخدهی (صمیمیت واطمینان بخشی ) که به میزان تالش والدین برای رشد ابراز وجود و استقالل در کودکان ،حمایت و
اطمینان بخشی به کودکان و توجه به نیازهای آنان اشاره دارد
- 2تقاضاهای والدین (کنترل رفتاری ) که به تالش والدین برای یکپارچگی خانواده و جذب فرزندان در خانواده از طریق داشتن
تقاضاهای متناسب با توانایی های فرزندان ،نظارت بر آنان و وضع مقررات اشاره دارد ( .بارمریند :1661 ،ص .) 88
نظریه های پیدایش اعتیاد
نظریه روان شناختی
نظریه روان شناختی بر تفاوت های فردی اشخاص در شیوه تفکر و احساس درباره رفتار خویش تأکید دارند .تفاوت هایی که
می تواند به شکل تفاوت هایی ظریف و جزئی در رفتار برخی افراد با افراد متعارف یا حتی در قالب اختالالت وخیم شخصیتی
ظاهر شود و برخی افراد را به سبب عللی مانند افزایش خشم و عصبانیت ،کمی وابستگی و تعلق خاطر به یکدیگر ،یا تمایل به
خطر کردن و لذت جویی با شدت بیشتری مستعد ارتکاب رفتارهای کج روانه سازد ( .سلیمی و داوری:1841 ،ص .) 819
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نظریه زیست شناختی
نظریه زیست شناختی را می توان به دو حیطه تبیین های حاکی از اختالالت بدن و تبیین های ژنتیک تقسیم کرد .نظریه
زیست شناختی ،عوامل جسمی و زیستی را عامل پیدایش کجروی می شمرند .به نظر آن ها مجرمان و تبهکاران دارای
ساختمان زیستی خاص هستند و با دیگران به لحاظ زیستی متفاوت می باشند  .یعنی بین نقص بدنی و گرایش به انحرافات
اجتماعی رابطه نزدیکی وجود دارد .روان پزشکان نیز ابتال به بیماری ها و اختالالت روانی را ناشی از ضایعات وارد بر مغز می
دانند .بر این اساس ،عواملی مانند :ارث ،کروموزوم ها ،ژن ها ،ابتال به بیماری ها ،جنسیت ،سن و نژاد به نوعی عامل رو آوردن
فرد به اعتیاد معرفی می شود( .داوری:1841 ،ص .) 129
نظریه های جامعه شناختی
نظریه های جامعه شناختی ،بر نقش مهم و اساسی محیط اجتماعی در شکل دادن به پدیده کجروی تأکید دارند و هنگام توجه
به چگونگی شکل گرفتن رفتارهای کجروانه در صحنه اجتماع اساساً به عللی توجه می کنند که گروه ها یا قشرهایی را از
اعضای آن ،در معرض کجروی قرار می دهد .این دسته نظریه ها ،شکل گیری رفتارهای کجروانه را عمدتاً به اموری مانند
ساخت اجتماعی و شرایط و موقعیت های اجتماعی که فرد در آن ها قرار می گیرد نسبت می دهند .استدالل عمده در این
دسته تبیین ها آن است که نهاد های اجتماعی و مناسبات کلی اجتماعی را باید به عنوان یک کل نگریست و بر همین اساس،
کجروی را نیز در درون و در ربط و نسبت با آن باید مطالعه کرد .معموالً این نظریه ها پاسخ به این پرسش را هدف خود قرار
داده اند که چه چیزی در محیط های اجتماعی وجود دارد که مردم را کجرو و بزهکار می سازد(.محمدزاده کومله :1868 ،
ص .) 88
روش تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ هدف در زمرة تحقیقات کاربردی نظری و به لحاظ شیوه جمع آوری اطالعات از تحقیقات توصیفی  -از
نوع همبستگی و از شاخه مطالعات میدانی بوده که روش نمونهگیری به روش تصادفی انجام گرفته است.
ابزار جمعآوری دادهها
در این تحقیق به منظور جمع آوری دادههای مورد نیاز از پرسشنامه پرسشنامه شیوه های فرزندپروری شیفر,پرسشنامه اعتیاد,
پرسشنامه استعداد اعتیاداستفاده گردید.
پرسشنامه شیوه های فرزند پروری شیفر( ) 1691
پرسشنامه شیوه های فرزندپروری والدین که توسط نقاشیان در سال  1814برمبنای کار شیفر( ) 1691در شیراز تدوین شده بود
استفاده شد.این پرسشنامه دو بعد مح بت (سردی و گرمی) و کنترل(کنترل – آزادی ) تدوین شده و شامل  77گزینه مثبت و
منفی میباشد.
ارتباط والدین و فرزندان از جمله موارد مهمی است که سالها نظر صاحبنظران تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده .خانواده
نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط اطراف را به وجود می اورد .
هرخانواده ای شیوه های خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش به کار می گیرد .این شیوه ها که شیوه های
فرزندپروری نامیده می شوند متاثر از عوامل مختلف از جمله عوامل فرهنگی ،اجتماعی،سیاسی ،اقتصادی و غیره میباشد(هاردی
و همکاران ) 1668
. 1محبت (سردی و گرمی)  :سواالت  88تا 77
 . 2کنترل  :سواالت 1تا 82
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براساس طیف لیکرت بوده و به صورت زیر درجه بندی شده است :
خیلی موافق

موافق

بی نظر

مخالف

خیلی مخالف

1

8

8

2

1

جمع نمرات حاصل از مولفه محبت را اینجا بنویسید .................................
جمع نمرات ح اصل از مولفه کنترل را اینجا بنویسید...............................
با مقایسه این دو نمره میتوان فهمید که والدین کدام سبک فرزند پروری را برگزیده اند.
نقاشیان ضریب پایایی این آزمون را با روش تنصیف  ،%47یعقوبخوانی (  ) 72با روش تنصیف و آلفای کرونباخ  %62و  %42و
تهمتن (  ) 1877از طریق آلفای کرونباخ برای بعد کنترل  -آزادی  %78و برای سردی – گرمی روابط  %46و برای کل مقیاس
 %41گزارش کردند.
نقاشیان در مطالعه اولیه خود روایی آزمون را از طریق روایی محتوایی بدست آورد .یعقوبخوانی جهت تاثیر روایی عاملی سواالت
از روش تحلیل مو لفه های اصلی با استفاده از چرخش واریماکس استفاده کرد و در کل نتیجه نشان داد که تحلیل عوامل
تاییدکننده روایی سواالت بوده است.
پرسشنامه استعداد اعتیاد:
برای بررسی ریسک اعتیاد و یا سنجش اعتیاد تاکنون مقیاس های متعددی ساخته و ارزیابی شده است .در این میان آزمونهای
اجرا و ارزیابی شده سه خرده مقیاس پرسشنامه چندوجهی مینه سوتا) ، (MMP1-2شامل مقیاس تجدیدنظر شده می بارگی
مک اندرو) ، (MAC-Rمقیاس استعداد اعتیاد )(APSو مقیاس پذیرش اعتیاد ) (AASدارای کاربرد و شهرت بیشتری
هستند.
از آنجا که ارزیابی های علمی در حیطه پیشگیری و درمان نیازمند وجود یک ابزار مناسب و کارآمدند ،مواد این مقیاسها و
چگونگی نمره گذاری آنها معرفی خواهند شد .این آزمونها را رستمی و همکارانش ( ) 1849در ایران هنجاریابی کردهاند .که
پایایی و روایی ان به ترتیب  1 /74و  1 /91بدست آمد .مواد سه مقیاس استعداد اعتیاد) ، (APSمقیاس تجدیدنظر شده
می بارگی مک اندرو ) (MAC-Rو مقیاس پذیرش اعتیاد ) (AASبه ترتیب در قسمتهای الف ،ب و پ این ضمیمه آمدهاند.
این مقیاسها با کسب اجازه از نویسندگان جهت بهره برداری معرفی میگردند.
نتایج
در این بخش از طریق آمارهایی مانند کمینه ،بیشینه ،میانگین و انحراف معیار دادههای پژوهش توصیف شده است.
جدول(  ) 1- 8آماره های توصیفی شیوه های فرزند پروری و زیر مقیاس های آن
شاخص های آماری

تعداد

بیشینه

کمینه

میانگین

انحراف معیار

متغیرها
نمره کل شیوه های فرزند پروری

898

11,11

118,11

76,4118

6,88872

سهل گیرانه

898

18,11

88,11

21,7191

8,18711

مستبدانه

898

11,11

87,11

21,2814

8,84119

مقتدرانه

898

18,11

86,11

27,7771

8,82871
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در جدول(  ،) 1- 8همانگونه که مشاهده می شود میانگین کلی متغیر شیوه های فرزند پروری برابر با  76 /4118است و در زیر
مقیاس های آن بیشترین میانگین مربوط به مقتدرانه (  ) 27 /77و کمترین میانگین مربوط به مستبدانه (  ) 21 /28است.
همچنین از نظر شیوه های فرزند پروری در حد متوسط قرار دارند.
جدول(  ) 8- 8آماره های توصیفی استعداد استعمال مواد مخدر و زیر مقیاس های آن
شاخص های آماری
متغیرها
نمره کل استعداد استعمال مواد مخدر

تعداد

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

898

77,11

181,11

118,8911

12,82118

در جدول(  ،) 8- 8همانگونه که مشاهده می شود میانگین کلی متغیر استعداد استعمال مواد مخدر برابر با  118 /89می باشد.
همچنین اسنتباط می شود که استعداد استعمال مواد مخدر در میان دختران باالست.
فرضیه اول
بین سبک های فرزند پروری والدین با استعداد استعمال مواد مخدر در دانش آموزان دبیرستانی دختر شهرستان زابل رابطه
وجود دارد.
جدول (  ) 1- 8همبستگی سبک های فرزند پروری والدین با استعداد استعمال مواد مخدر
متغیر ها

استعداد استعمال مواد مخدر

سهل گیرانه

1,141

مستبدانه

1,111

مقتدرانه

** 1,222

سبک های فرزند پروری والدین

** 1,896
** P<1,11
* P<1,11

همانطور که نتایج جدول(  ) 1- 8نشان می دهد ،متغیرهای سبک های فرزند پروری والدین و زیر مقیاس آن( مقتدرانه) با
استعداد استعمال مواد مخدر به ترتیب با ضرایب همبستگی (  ،) r=1 /222و (  ) r=1 /896دارای رابطه ی مثبت و در سطح
آماری(  ) P> 1 /11معنادار هستند؛ همچنین بین متغیرهای سهل گیرانه و مستبدانه با استعداد استعمال مواد مخدر به ترتیب با
ضرایب همبستگی (  ) r=1 /141و (  ) r=1 /111رابطه معناداری(  ) P >1 /11وجود ندارد.
فرضیه دوم تحقیق
سبک های فرزند پروری والدین می تواند استعداد استعمال مواد مخدر را در دانش آموزان دبیرستانی دختر شهرستان زابل
پیش بینی کند.
جدول (  ) 9- 8نتایج رگرسیون چندگانه برای پیش بینی استعداد استع مال مواد مخدر توسط سبک های فرزند پروری والدین
t Beta
B
F
R
R
سطح معنی
خطای
احتمال
متغیر
square
داری
استاندارد
آماره F
سبک فرزند پروری
سهل گیرانه

1,291

1,194

4,779

1,111
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سبک فرزند پروری
مستبدانه

1,191 1,861

1,111 2,881 1,182

سبک فرزند پروری

1,117 1,717

1,111 8,428 1,272

مقتدرانه
نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه در این بخش (جدول  ) 9- 8نشان میدهد که متغیرهای پیش بین به طور همزمان توانستند
 9,4درصد از واریانس استعداد استعمال مواد مخدر را تبیین کنند (  R =1 /291؛  .) R2 = 1 /194ضریب رگرسیونی (بتا) مبین
آن است که سبک فرزند پروری مستبدانه  β = 1 /182 ( ،؛  ،) P> 1 /11و سبک فرزند پروری مقتدرانه(  β = 1 /272؛ > 1 /11
 ،) Pبا استعداد استعمال مواد مخدر رابطه مثبت و معناداری دارند به گونهای که با افزایش در متغیرهای پیش بین میزان
استعداد استعمال مواد مخدر افزایش می یابد .همچنین متغیر سبک فرزند پروری سهل گیرانه (  β =1 /146؛  ،) P> 1 /11با
استعداد استعمال مواد مخدر رابطه معناداری ندارد ،آزمون آماری  Fبرای معنیداری ضریب همبستگی برابر با  4 /779است که
در سطح  1 /11معنیدار است و نشان میدهد متغیره ای مستقل از قدرت تبیین باالیی برخوردار بوده و قادر است بهخوبی
تغییرات واریانس متغیر وابسته را توضیح دهند.
فرضیه سوم تحقیق
بین استعداد استعمال مواد مخدر در دانش آموزان دختر براساس میزان تحصیالت والدین تفاوت وجود دارد
جدول (  ) 4- 8نتایج تحلیل واریانس حاصل از تفاوت میانگین استعداد استعمال مواد مخدر به تفکیک میزان تحصیالت والدین
آزمون آنالیز واریانس
سطح تحصیالت تعداد میانگین انحراف استاندارد
متغیر
سطح معنی داری
درجه آزادی F
18,88 119,41 11
زیر دیپلم
12,81
118 41
دیپلم
استعداد
مواد مخدر

استعمال کاردانی
لیسانس
کارشناسی ارشد
دکترا

91

6,26 118,91

12,17 112,18 118
18,81 112,11 86
6

898

1,118 2,681

9,86 118,22

همانطور که جدول (  ) 4- 8نشان می دهد مقدار آماره  Fبرابر  2,681می باشد .با توجه به سطح معناداری  1,118که از 1 /11
کوچکتر است ،تفاوت میانگین استعداد استعمال مواد مخدر در دانش آموزان دختر براساس میزان تحصیالت والدین معنادار می
باشد ،همچنین نتایج جدول نشان می دهد هر چه والدین سطح تحصیالت پایین تری داشته باشند استعداد استعمال مواد
مخدر در دانش آموزان دختر افزایش می یابد.

نتیجه گیری
فرضی ه اول تحقیق  :سبک های فرزند پروری والدین و تجربه استعمال مواد مخدر در والدین پیش بینی کننده استعداد
استعمال مواد مخدر در دانش آموزان دبیرستانی دختر شهرستان زابل می باشد.
همانطور که نتایج جدول(  ) 1- 8نشان می دهد ،متغیرهای سبک های فرزند پروری والدین و زیر مقیاس آن( مقتدرانه) با
استعداد استعمال مواد مخدر به ترتیب با ضرایب همبستگی (  ،) r=1 /222و (  ) r=1 /896دارای رابطه ی مثبت و در سطح
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آماری(  ) P> 1 /11معنادار هستند؛ همچنین بین متغیرهای سهل گیرانه و مستبدانه با استعداد استعمال مواد مخدر به ترتیب با
ضرایب همبستگی (  ) r=1 /141و (  ) r=1 /111رابطه معناداری(  ) P >1 /11وجود ندارد.
از آنجا که بسیاری از رفتارهای فرزندان در ابتدا در محیط خانواده شکل می گیرد بنابراین اعتیاد والدین می تواند تاثیر
ناسازگاری بر روی شکل گیری رفتار فرزندان بگذارد .مطالعات نشان داده اند که فرزندان افراد معتاد خطر باالتری جهت
گرایش به مواد مخدر دارند.زیرا غالبا رفتار والدین را به صورت مداوم تقلید می کنند و آن را عاقالنه می پندارند لذا به دنبال
حس کنجکاوری در پی آزمودن موادی برمی آیند که والدین مصرف می کنند ( .آسایش و همکاران .) 41 :1868 ،به عنوان
مثال بر اساس نتایج تحقیق ناستیزایی و همکاران مشخص شد که عواملی مانند والدین معتاد و محیط زندگی آلوده ،دوستان
معتاد ( افراد هنجار شکن ) در گرایش نوجوانان به استعمال مواد مخدر نقش چشمگیری دارند .همچنین هدیه سیدمکی در
پژوهش خود به این نتیجه رسید که عوامل مختلف مانند فقر اقتصادی و مالی خانواده ،بی سوادی والدین ،سابقه اعتیاد به مواد
مخدر در بین اعضای خانواده و  ....را میتوان از عوامل اصلی استعمال مواد مخدر در بین نوجوانان می باشد .از نتایج همسو با
یافته های پژوهش حاضر می توان به تحقیق نصیری زرندی و همکاران که در سال  1861در شهر زنجان انجام داده اند می
توان اشاره کرد .آنها در این تحقیق پی بردند که بین مصرف مواد در خانواده و استعمال مواد مخدر توسط نوجوانان رابطه وجود
دارد .استعداد استعمال مواد مخدر نشان داد که نوجوانان وابسته به اعتیاد ،سبک فرزند پروری آنان بیشتر استبدادی و آزاد
گذرانه و اقتدار منطقی دارند .این نتیجه با نتایج آقا یانی و همکاران (  ) 1868مطابقت و همخوانی دارد .آقا یانی و همکاران
(  ) 1868در تحقیق خود تحت عنوان بررسی رابطه ی شیوه های فرزند پروری با اعتیاد استعمال مواد مخدر و سالمت اجتماعی
دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان به این نتیجه دست یافتند که بین شیوه فرزند پروری سهل گیرانه با استعداد
مواد مخدر رابطه ی معنی دار و مستقیم وجود دارد .بدین صورت که با باال رفتن میزان ارتباط عاطفی در خانواده ،اعتیاد
جوانان کاهش می یابد و برعکس با کاهش میزان ارتباط عاطفی در خانواد ه ،میزان اعتیاد جوانان افزایش می یابد .لذا والدین با
گوش دادن به صحبت های فرزندان ،حمایت از رفتارهای مثبت ،پسندیده و سالم ،توجه کردن به احساسات و عواطف آن ها
کمک کنند تا فرزندان با ایجاد رابطه ای نزدیک و صمیمانه با آن ها در صدد مقابله با بحران های زندگی برآیند .والدین اجازه
دهند تا با بحث و گفتگو ،احساس مسئولیت ،ارزشمندی و خود کارآمدی در آن ها رشد و تقویت شود .والدین با گزینش
روش های معقول و سنجیده ،راه رسیدن به استقالل فردی و رشد اجتماعی را برای فرزندان روشن نمایند .در صورتیکه روابط
بین اعضاء خانواده گرم  ،صمیمی ،حمایت گر و غیر مداخله جویانه باشد ،فرزندان را از گرایش به اعتیاد باز میدارد و محیط
خانواده را به پناهگاهی عاطفی و امن تبدیل می کند که فرزندان در آن احساس امنیت نمایند.
فرضیه دوم تحقیق :سبک های فرزند پروری والدین می تواند استعداد استعمال مواد مخدر را در دانش آموزان دبیرستانی دختر
شهرستان زابل پیش بینی می کند.
نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه در این بخش (جدول  ) 9- 8نشان میدهد که متغیرهای پیش بین به طور همزمان توانستند
 9,4درصد از واریانس استعداد استعمال مواد مخدر را تبیین کنند (  R =1 /291؛  .) R2 = 1 /194ضریب رگرسیونی (بتا) مبین
آن است که سبک فرزند پروری مستبدانه  β = 1 /182 ( ،؛  ،) P> 1 /11و سبک فرزند پروری مقتدرانه(  β = 1 /272؛ > 1 /11
 ،) Pبا استعداد استعمال مواد مخدر رابطه مثبت و معناداری دارند به گونهای که با افزایش در متغیرهای پیش بین میزان
استعداد استعمال مواد مخدر افزایش می یابد .همچنین متغیر سبک فرزند پروری سهل گیرانه (  β =1 /146؛  ،) P> 1 /11با
استعداد استعمال مواد مخدر رابطه معناداری ندارد ،آزمون آماری  Fبرای معنیداری ضریب همبستگی برابر با  4 /779است که
در سطح  1 /11معنیدار است و نشان میدهد متغیرها ی مستقل از قدرت تبیین باالیی برخوردار بوده و قادر است بهخوبی
تغییرات واریانس متغیر وابسته را توضیح دهند.
این نتیجه با نتایج تحقیقات بشارت و همکاران (  ،) 1841غالمی آبیز (  ،) 1841یار محمدیان (  ،) 1848رئیسی و همکاران
(  ،) 1847فروغی و صادقیان (  ،) 1846بروک (  ) 2118و شدلر و بالک (  ) 2117هم خوانی دارد .بدین معنی که با باال رفتن
میزان اختالف و ناسازگاری اعضاء خانواده ،اعتیاد جوانان افزایش می یابد و برعکس با کاهش میزان اختالف و ناسازگاری اعضاء
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خانواده ،اعتیاد جوانان نیز کاهش می یابد .اختالف و ناسازگاری و تعارض بین اعضاء خانواده به ویژه والدین ،زمینه های گریز از
کانون خانواده و پناه بردن به کانونهایی که فرد در آنجا پذیرفته میشود را فراهم میسازد و این کانون ها ،اغلب فضای
خطرآفرین گرایش به اعتیاد را برای فرد مهیا می سازند و یا فرد برای گریز از واقعیت ها ،ممکن است به مواد مخدر پناه ببرد.
لذا اعضاء خانواده ،به ویژه والدین می بایست محیط خانواده را عاری از هرگونه تنش ،اختالف و ناسازگاری نمایند تا فرزندان
بتوانند در محیطی آرام و سالم در کنار آن ها زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند و از گرایش به اعتیاد مصون بمانند.
فرضیه چهارم تحقی ق :بین استعداد استعمال مواد مخدر در دانش آموزان دختر براساس میزان تحصیالت والدین تفاوت وجود
دارد.
همانطور که جدول (  ) 4- 8نشان می دهد مقدار آماره  Fبرابر  2,681میباشد .با توجه به سطح معناداری  1,118که از 1 /11
کوچکتر است ،تفاوت میانگین استعداد استعمال مواد مخدر در دانش آموزان دختر براساس میزان تحصیالت والدین معنادار می
باشد ،همچنین نتایج جدول نشان می دهد هر چه والدین سطح تحصیالت پایین تری داشته باشند استعداد استعمال مواد
مخدر در دانش آموزان دختر افزایش می یابد.
یافته های جدید بالینی نشان میدهد که در شکل گیری اعتیاد ،زمینه های رشدی ناسالم و استعداد و آمادگی برای اعتیاد،نقش
اساسی ایفا میکند .نظریه ی استعداد اعتیاد بیان میکند برخی از افراد مستعد اعتیاد هستند و اگر در معرض آن قرار بگیرند،
مبتال می شوند در حالی که اگر کسی استعداد نداشته باشد ،معتاد نمیشود .بر اساس اطالعات موجود  1تا  12درصد افراد
جامعه مستعد اعتیاد هستند (قدیمی و همکاران .) 1888 ،به طور کلی اعتیاد یک بیماری پیچیده و چند وجهی است که در
شکل گیری آن زمینه های آماده ساز نقش اساسی دارند و بنیان آن نخست در درون نظام خانواده و سپس در اجتماع ریخته
می شود و والدین در این زمینه نقش اساسی دارند .در تایید یافته های این پژوهش می توان از تحقیقی که توسط سراج زاده
(  ) 1877بر اساس یک نمونه  861نفره از دانش آموزان دبیرستان های تهران انجام شد ،نشان می دهد ،هر چه میزان
تحصیالت والدین کم تر باشد مصرف مواد مخدر در آنها بیشتر است .وحدت و زینالی (  ) 1844با استفاده از پرسشنامه استعداد
اعتیاد ویراست دانش آموزان نشان دادند ،که دانش آموزان دختر دبیرستانی ایران که والدین با سوادی دارند از نظر استعداد
اعتیاد تفاوت معنی دار وجود دارند نسبت به دانش آموزانی که والدین بی سوادی دارند .داده های باال نشان می دهند ،والدین
با سواد نسبت به والدین کم سواد کمتر به مواد وابسته هستند و در استعداد و آمادگی برای اعتیاد نیز از هم تفاوت دارند.
رمسی و پارتریج (  ) 1666مطالعه تی در سطح ملی برتانیا بر روی نوجوانان  19تا  26ساله انجام دادند ،نتایج پژوهش درصد
مصرف حشیش و هر نوع ماده دیگر در طی یک سال گذشته را در والدین کم سواد بیشتر از والدین بی سواد نشان می دهد .در
راستای تحقیق حاضر به تحقیقی اشاره می کنیم که شیر خانی در سال ( ) 1849تحت عنوان علل سوق دهنده زنان به سوی
اعتیاد انجام داد .و به این نتایج دست یافت که بین تحصیالت خانواده و اعتیاد دختران رابطه معناداری وجود دارد یعنی هرچه
تحصیالت کمتر باشد احتمال معتاد شدن نیز بیشتر خواهد بود .همچنین بین وجود والدین با سواد در خانواده و والدین کم
سواد نیز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
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