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Abstract
This study aimed to investigate the causal
relationships between family, school and selfesteem on potential to addiction among first
grade high school female students In the
academic year 93-1392. Research statistical
population was consisted of female students in
Abadan high schools which among them 518
persons were selected multi-stage cluster
sampling method as a sample. The instruments
consisted of 5 questionnaires Potential to
addiction Zargar (2006), Perceived parenting
styles ((EMBU-S Dirik, Yorulmaz & Karanci
(2014), Patterns of family communication
Fitzpatrich & Ritchie (1994), Self-esteem
Rosenberg (1965) and Commitment to school
Mohammad khani (2007). SPSS and AMOS
software were used for path analysis to assess the
causal modeling. The results showed that there
was a direct relationship between the components
of the parenting style of warmth, overprotection
and rejection with potential to addiction. In
addition,
conversation
of
the
family
communication patterns have direct and
conformity have indirect relationship with
potential to addiction. As well, There was direct
and indirect relationships between school's
commitment with potential so as to addiction.
According to the results, designed preventive
interventions can prevent potential to addiction to
improve relations among family and adolescents
and to strengthen the emotional bond between
parents and adolescents and to create belonging
and commitment to school in adolescents.
Keywords: parenting styles, communication
patterns, self-esteem, commitment to school,
potential to addiction, high school student
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مقدمه
با نگاهی واقعبینانه به مسئلة اعتیاد به مواد مخدر درم یی ابیم
که سوءمصرف مواد از قرنها پیش وجود داشته و اکنون نی ،

زیربنایی جهتگیری گفتوشنود 5و جه تگی ری همن وایی
مط رح گردی ده اس ت (ریت

پاتری

6

3

و ریچ ی .)1994 ،

س وگیری گف توش نود اش اره ب ه ش رایطی دارد ک ه در آن
وانواده ،اعااء را ب ه ش رکت آزادان ه و آس ان در تدام ل و

تقریباً هیچ کشوری از گسترش سوءمصرف اینگونه م واد در
امان نمانده است (چیریلو 1و همکاران .)1739 ،در این زمین ه

گفتوگو در زمینههای گوناگون تشویق میکند .این در حا،ی

مسئلهای که توجه بسیاری از پژوهشگران را ب ه و ود جل

اس ت ک ه در ای ن دی دگاه همن وایی ،مص دا ارتب اطه ای

کرده این است که قبل از آنک ه ر رد ب ه مص رف م واد روی

وانوادگی دانسته میشود که اعااء را وادار به یکسان نمودن

بی اورد ،زمین ه و آم ادگی آن ای اد م یش ود .در حقیق ت

نگرشها ،ارزشها و باورها مینمای د؛ یدن ی و انوادهه ا ب ا

یارتههای پژوهش ی ح اکی از آن اس ت ک ه در ش کلگی ری
اعتیاد ،زمینه های رش دی ناس ا،م ،اس تدداد و آم ادگی ب رای

همنوایی باال در تدامتت وود بر همسانی باورها و نگرشه ا
تأکید دارند و ارتباط های میان دو نسل در این وانوادهها ،ب ر

اعتیاد نقش اساسی دارد (زینا،ی ،وحدت و عیسوی 2008 ،و

حرفشنوی از پدر ،مادر و دیگر ب رگس االن اس توار اس ت

هی روی و آگاتس اما .)2005 ،2هرچن د عل ل و رراین دهای

8

(کوئرنر و ریت پاتری  .)2002 ،یارتههای ت قیقی نش ان داد
نوجوانانی که در وانوادههایی با گفتوشنود ب اال و همن وایی

درگیری ارراد در اعتیاد ،از ابتدا تا انتها و در تم امی مراح ل،
شایستة توجه جدی است ،اما بررسی مسئلة آمادگی اعتی اد و

پایین زندگی میکنند ،درگیری کمتری با اس تدمال دوانی ات

زمینهسازهای او،یه آن ،در مباحث و برنامهه ای پیش گیری و

داشته و نوجوانانی که در وانوادههای آن ان ا،گ وی ارتب اطی

مبارزه با این آسی  ،از اهمیت باالتری برووردار است.

همنوایی غا،

اس ت درگی ری بیش تری ب ا مص رف س یگار

در مورد سب شناسی آمادگی نوجوانان به مص رف م واد

پیداکرده اند (کرمی ،شهرس تانی ،توان ایی یوس فی و آس یابی،
 .)1791همچن ین نت ایش پژوهش ی نش ان داد ار راد در

آنها بهتنهایی نمیتواند علت آمادگی اعتیاد ررد را تبیین کند؛

وانوادههایی با گفتوشنود باال ،به می ان ب االتری در مقاب ل

زیرا آمادگی اعتیاد ،موضوعی پیچیده و دارای ابداد گوناگونی

مشکتت مقاومت نش ان م ی دهن د (کش تکاران .)1788 ،در

است و در بیشتر موارد ،تدامل پویای م موعهای از عوامل و

پژوهشی نی مشخص شد بین همنوایی و اعتیادپذیری رابط ة
مثب ت و مدن اداری وج ود دارد (ب اران اوالدی ،نوی دیان و

مخدر ررضیه های مختلفی بیان شده اس ت ،ام ا ه یچ ی

از

زمینهها در این مسئله نقش دارند .در بررس ی ای ن م موع ه
عوامل و زمینهها بروی از متغیرها نقش بارزتری ایفا میکنند.

رارسانی .)1792 ،همچنین گفته می شود تأ یرپذیری از عا و

ازجمله عواملی که در ارتباط با آم ادگی اعتی اد ررزن دان

سیگاری در وانواده و همنشینی با دوستان سیگاری که یک ی

میتوان به آن اشاره کرد نقش پیشبینیکنندگی وانواده است.

از پیامدهای یادگیری تقلید و همانندس ازی ناش ی از ا،گ وی

پژوهشها ،وانواده را بهعنوان یکی از مه مت رین عوام ل در

همنوایی در وانواده است ،با آمادگی به استدمال دوانیات در
اوایل و اواسد نوجوانی مرتبد است (مانگ -هیون ،هارو ،د،

پیشگیری و یا ای اد آم ادگی اعتی اد برش مردهان د (پیک و و
کوونس .)2010 ،7یکی از ا،گوهای مطرح که به تد امتت در
وانواده و نقش آن در س ازگاری م ر ر ب ا م ید پرداوت ه،

ا،گوی ارتباطی وانواده 4است .ا،گوی ارتباط ات و انواده ی ا

کندی ،پوالرد و تاکر.)2010 ،9

دیگر عامل وانوادگی که در مسئلة آم ادگی اعتی اد ح ائ
اهمیت است ،سب ه ای ررزن دپروری و ادراک ررزن دان از
این سب ها است .در حقیقت ادراک ررزن دان از س ب ه ای

شیوة بیان ارکار و احساس ات اعا ای آن ،از و انوادهای ب ه
وانوادة دیگر متفاوت است .شناوت این ا،گوها ب ه ش ناوت

ررزن دپروری وا ،دین یدن ی ادراک از باوره ا ،ارزشه ا و

میکند (کوروش نیا

ردا،یت های وا،دین ،من ر به ادراکاتی ازجمله طرد ،گرم ی و

جنبههای مختلف عملکرد وانواده کم

و ،طیفیان .)1786 ،در ا،گوه ای ارتب اطات و انواده دو بُد د
2. Hiroi & Agatsuma
4. Family communication pattern
6. Conformity
8. Koerner

ر ون حمایتگری م یشود .م موعهای از ت قیقات وج ود
1. Cirillo
3. Piko & Kovács
5. Conversation
7. Fitzpatrich & Ritchie
9. Myong-Hune, Harold, Kennedy, Pollard, & Tucker
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دارد که بر تأ یر شیوههای ررزن دپروری وا ،دینی ب ا آم ادگی

درنتی ه م انع از ب روز مش کتت ب رای او گ ردد .زم انی ک ه

اعتیاد تأکید دارد (عتیی ورایم و همکاران 1789 ،و زین ا،ی،

نوجوان احسا

پیوستگی به مدرسه وود داشته باشد ،کمت ر

وحدت و قره دینگه .)1789 ،یارتههای ای ن ت قیق ات نش ان
می دهند بین شیوه های ررزندپروری که ررد در کودکی ت ربه

احتمال دارد که در ررتارهای رردی و اجتماعیِ مخرب درگیر
شود و بیشتر احتمال دارد که ررتارهای اجتماعی همنوا مانن د

میکند با آمادگی اعتیاد او در نوج وانی ارتب اط وج ود دارد،

مورقیت در مدرسه یا امتنا از درگیری در سوءمص رف م واد

بهگونهای که رقدان روابد گرم و عاطفی (بشارت ،غف وری و

را ان ام دهند (گریفین و همکاران 2002 ،به نقل از پش ت

رس تمی 1790 ،و املکام

و ه ر  )1988 ،1و ر

ون
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مشهدی ،احمدآبادی ،پناغی ،زاده م مدی و رریدی.)1788 ،

حمایتگری( 2گلپرور ،آت شپ ور و آق ایی )1781 ،متغیره ای

عامل با،قوة دیگری که با آمادگی اعتیاد در ارتباط اس ت،

قابل متحظهای در پیشبینی آمادگی اعتیاد ررزن دان هس تند؛

هی ان

بهعتوه اررادی که دچار ط رد 7وا ،دینی م یش وند ،آم ادگی

حرمت وود اس ت .در حقیق ت حرم ت و ود ی

م رتبد ب اارزش شخص ی اس ت ک ه از م موع ة ارک ار،

بیش تری ب رای اعتی اد دارن د (روهن ر 4و همک اران2003 ،؛

احساسات و ت ربههای ما در طول زن دگی ناش ی م یش ود.

م مدوانی 1786 ،و املکام و هر  .)1988 ،به ط ورکلی،
ادراک ن دیکی یا دوری بیش از اندازة اعااء و انواده از ه م

روزنبرگ ( )1939بیان میکن د ک ه حرم ت و ود کل ی ر رد
عبارت است از ارزشیابی کلی شخص از ارزشمندی وود در

با مصرف و ار ایش مصرف مواد ارتباط دارد (بروک، ،وک اف

آنچه ان ام می دهد (روزنبرگ .)1995 ،یارت ه ه ای پژوهش ی

و وایتمن.)1980 ،5

نشان می دهد حرمت وود ضدیف و اعتمادبه نفس پایین یک ی

یکی از عواملی که آمادگی اعتی اد را در نوجوان ان ت ت

از علل آم ادگی اعتی اد اس ت (ر رو ا ،دین و صدرا،س ادات،

تأ یر قرار می دهد ،مدرسه است .مدرسه ررص ته ا ،کیفی ت
زندگی و ررتارهای نوجوان را تدیین م یکن د .ع توه ب ر آن

 .)1781طبق نظریة وود ت قیری نی  ،حرمت وود کل ی ر رد،
عامل اص لی در آم ادگی اعتی اد و پیش گیری از آن م س وب

تأ یری من صربهررد و عمیق بر زندگی نوجوان م یگ ذارد و

می شود (م مدوانی .)1786 ،ع توه ب ر آن ح م زی ادی از

موقدیتی حیاتی در تدریف احسا

کلی نوج وان از اجتم ا

دارد (کیا-کیتینگ و ا،یس .)2003 ،6به عبارتی مدرسه یکی از
عوامل مه م در ای اد ی ا پیش گیری از سوءمص رف م واد و

پیشینة پ ژوهش ح اکی از ارتب اط متغیره ایی چ ون ادراک از
سب ررزندپروری وا،دین ،تدارض وا،دین و کودک ،عملکرد
وانواده و ادراک نوجوان از جو منفی وانواده با حرم ت و ود

ب هکاری است (،یدل و روو ،داکوف ،آنگ ارو و هندرس ون،3

پایین است (حسینی ،بی ات ،یغم ایی ،حس ینزاده و نص یری،

 .)2004پژوهش ها نشان داده اند که بیگانگی ،ع دم پیون د ب ا

 1791و پورعبد،ی ،کدیور و همایونی.)1783 ،

مدرسه و کمبود تدلق با آن ،مشکتت متدددی را در بسیاری

همان طور که اشاره شد ،در م ورد س ب شناس ی آم ادگی

از زمینهها برای دانشآموزان پیشبینی میکند (ه اوکین  ،گ و،
هیل ،باتین -پرسون و آب وت .)2001 ،8اوی راً پ ژوهش ه ای

اعتی اد نوجوان ان ،ت قیق ات گون اگونی ص ورت گررت ه و
ررضیه های مختلفی مطرح است .پ ژوهش ه ای متد ددی نی

ان ام شده در مورد ارتباط با مدرسه ،اهمی ت ای ن س ازه را در

به طور م ا ب ه بررس ی نق ش عوام ل و انوادگی ،مدرس ه و

دورة نوجوانی مورد تأیید قرار داده ان د (میلین گ ،ب اک ،مان ت

حرمت وود که از متغیرهای مهم و تأ یرگذار در حیطة آمادگی

گومری ،اسپیر و استاالرد 2012 ،9و اوبرن ان و رورالن گ،10
 .)2010برای مثال میلینگ و همکاران ( )2012مدتقدن د بار ت

اعتیاد م سوب می شوند ،پرداوت ه ان د و ،ی رابط ة مس تقیم و
غیرمستقیم این عوامل و ن وه تأ یرگذاری آن بر آمادگی اعتی اد

حمایتگر مدرسه و وجود روابد دوستانه در مدرسه م ی توان د

روشن نیست .با توجه به اینکه اکث ر مطا،د ات ان ام ش ده در

پیوند و تدلق ب ه م درسه را ای اد کن د و

مورد عوامل مر ر بر آمادگی اعتیاد از ن و مطا،دات همبستگی

در نوجوان احسا

2. overprotection
4. Rohner
6. Kia-Keating & Ellis
8. Hawkins, Guo, Hill, Battin-Pearson & Abbot
10. O’Brennan & Furlong

1. Emmelkamp & Heeres
3. rejection
5. Brook, Lukoff & Whiteman
7. Liddle, Rowe, Dakof, Ungaro & Henderson
9. Millings, Buck, Montgomery, Spears, & Stallard
11. Griffin
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است ،مطا،ده حاضر با هدف بررسی مدل علّی روابد مس تقیم
و غیرمستقیم عوامل وانواده شامل ا،گوهای ارتب اطی و انواده

 .7طرد وا،دینی بر آمادگی به اعتیاد ت أ یر غیرمس تقیم
دارد.

(همنوایی و گفت وشنود) ،ادراک از سب ررزندپروری وا،دین
(گرمی ،ر ون حمایتگری و طرد) ،ارتباط با مدرس ه و حرم ت

 .4گفتوشنود بر آمادگی به اعتیاد تأ یر مستقیم دارد.
 .5همنوایی بر آمادگی به اعتیاد تأ یر مستقیم دارد.

وود با آمادگی اعتیاد در میان نوجوانان ان ام شده است .ش کل

 .6ارتباط با مدرسه بر آمادگی به اعتیاد ت أ یر مس تقیم

 ،1مدل مفهومی ارزیابی شده در این مطا،ده را نشان می دهد .بر
اس ا

ای ن م دل ررض ی مطا،د ه حاض ر ب ه دنب ال بررس ی

ررضیههای زیر است:

دارد.
 .3طرد وا،دینی بر آمادگی به اعتیاد ت أ یر غیرمس تقیم
دارد.

 .1گرمی وا،دین بر آمادگی به اعتیاد تأ یر مستقیم دارد.
 .2ر ون حمایتگری وا،دین بر آمادگی به اعتی اد ت أ یر
مستقیم دارد.

 .8گفت وشنود بر آمادگی به اعتی اد ت أ یر غیرمس تقیم
دارد.
 .9همنوایی بر آمادگی به اعتیاد تأ یر غیرمستقیم دارد.

شکل  .1مدل مفهومی عوامل مؤثر گرایش به اعتیاد

روش
روش پژوهش ،ج معة آم ر و نمونه
ت لیل مسیر 1ازجمله انوا روش ت قیق همبس تگی ب ه ش مار

از بین کلیة م دار

متوسطة دوترانة شهر آبادان ،هفت مدرسه

به صورت تصادری انتخاب و از ب ین ه ر مدرس ه س ه ک ت

میرود (سرمد ،ح ازی و بازرگ ان .)1788 ،بن ابراین مطا،د ة

به صورت تص ادری انتخ اب گردی د .در ه ر مدرس ه ،پ س از
ص بت و دعوت از مدیران واحد آموزش ی ب ه همک اری ،ب ا

حاضر از نو مطا،دات علی -همبستگی است .جامد ة آم اری

مراجده به کت هایی که به طور تصادری انتخاب ش ده بودن د،

این پژوهش را کلیه دانش آموزان دوترانه متوسطه شهر آب ادان

پرسشنامه ها بین دانشآموزان توزیع شد .با توجه به حساس یت

در سال ت صیلی  1792-97تش کیل داده ان د ک ه مش تمل ب ر

رضایت و اعتماد آنان ب رای

 2000دانش آموز بوده است .بر اسا

تناس

موضو مصرف مواد و  ،وم جل

ح م نمون ه ب ا

همکاری صادقانه با پژوهش ،قبل از تکمیل پرسشنامه ها ،پ س
از برق راری ارتب اط م ر ر ب ا دان شآم وزان در وص و

جامدة آماری  2000نفری 722 ،تدداد نمونه نیاز است .ب ا ای ن
حال با توجه به اینکه مطا،دات مدل سازی مداد،ه ساوتاری ب ه

پرسشنامه ها و نی تأکی د ب ر م رمان ه و ب ی ن ام ب ودن آنه ا

ح م جامدة آماری با استفاده از ج دول مورگ ان ،ب رای ی

توض ی اتی ب ه دان شآم وزان ارائ ه ش د .پ س از تکمی ل

نمونه های ب رگ احتی ا دارد (ش وماور و  ،ومکس)1788 ،

پرسشنامهه ا ،تم ام اطتع ات در رایان ه ب ت و ب ا ن رمار ار
 SPSS19و  AMOS18به روش ت لیل مسیر مورد ت یه وت لیل

ووشهای چند مرحله انتخاب گردید .به این صورت ک ه ابت دا

قرار گررت.

تدداد نمونه در این پ ژوهش  518نف ر ب ه روش نمون هگی ری

1. Path Analysis
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ابزار سنجش
پرسشنامة آمادگی به اعتیاد  :مقیا
1

حمایتگری و طرد به ترتی

 0/35 ،0/32و  0/66ب ه دس ت

آمادگی به اعتیاد را وید

و بوچر )1992( 2ساوتهاند و تتشهایی برای تدی ین روای ی

آمد .دو نمونه از سراالت پرسشنامه مذکور بدین شرح است:

آن در کشور ایران صورت گررت ه اس ت .پرسش نامة حاض ر،

 -1وا،دینم بدون آنکه به من اجازه دهند ت ا عل ت را ب دانم،
عصبی و ب ی حوص له م ی ش دند -2 .وا ،دینم م را ت س ین

مقیا ایرانی آمادگی به اعتی اد اس ت ک ه زرگ ر ( )1785ب ا
توجه به وضدیت روان ی -اجتم اعی جامد ه ایران ی س اوته

میکردند.
1

پرسشنامة الگوهاي ارتباطی خدانواده  :ای ن اب ار ی

است .این پرسشنامه دارای  76ماده بهاضارة  5مادة دروغسنش

مقیا

است؛ و بر روی ،یک رت  5درج های ( =0ک امتً مخ ا،فم ت ا

( )1990طراحیشده و دو بدد گفتوشنود ( 15گ اره اول) و

 =7کامتً موارقم) قرار دارد .روای ی س ازه مقی ا از طری ق
همبسته کردن آن با مقیا  25مادهای رهرست عتئ م ب ا،ینی

درج ة

موارقت یا عدم موارقت پاسخدهنده را در دامنهای پنش درج ه

با

( =0کامتً مخا،فم  =4ک امتً م وارقم) درب ارة  26گ اره ک ه

روش آ،فای کرونباخ  0/90م اسبه شد (زرگر 1785 ،به نقل

درزمینة ارتباطات وانوادگی او هستند ،میس ن د .ای ن اب ار
پایة نظری قوی دارد و سازوکارهای تأ یر ابداد گفتوشنود و

در پژوهش حاضر  ./89به دست آمد .دو نمون ه از س راالت
پرسشنامة مذکور بدین شرح است -1 :وقتی در ی جش ن

همنوایی بر ارتباطات وانواده و پیامدهایش را بهو وبی بی ان
میکند .در ایران کوروشنیا و ،طیفیان ( )1786نسخة رارس ی

یا جمع دوستان قرار میگیرم ،دوست دارم با مصرف بدا ی

مقیا

آ،فای کرونباخ ب رای

مواد که کمتر اعتیادآورن د ش ادی و ود را چن د براب ر ک نم.

جهتگیری گفتوشنود و همنوایی را به ترتی برابر با 0/83
و  0/81گ ارش کردهاند .در پژوهش بیان شده ،ضری آ،فای

(45 )SCL- 25درصد م اسبه شده است .پای ایی مقی ا

از زرگر ،ن اریان و ندامی .)1783 ،آ،فای کرونباخ پرسش نامه

 -2در کل آدم «تدارری» هستم.
پرسشنامة شیوههاي فرزندپروري والددینی ادراکشدده

وودس ن ی اس ت ک ه توس د ریت پاتری

همنوایی ( 11گ اره آور) را م یس ن د .ای ن مقی ا

و روایی آن را مطلوب و ضری

و ریچ ی

کرونباخ برای جهتگیری گفتوشنود و همنوایی ب ه ترتی

( :)3EMBU-Sاین پرسشنامه که ب رای ارزی ابی س ب ه ای

برابر با  0/90و  0/83به دست آمد .دو نمونه از سراالت ای ن

ررزندپروری ادراک شده ساوته ش ده اس ت ،دارای  27م ورد

پرسشنامه بدین شرح است -1 :ما در و انواده اغل درب ارة
موضوعاتی از قبیل سیاس ت و م ذه ب ث و گف ت وگ و

اوقات) قرارگررته است و  7بدد ط رد (16 ،15 ،17 ،3 ،4 ،1
و  ،)21ص میمیت ع اطفی ( 19 ،14 ،12 ،9 ،6 ،2و  )27و

میکنیم .هرچند بدای از اعاای وانواده با یک دیگر موار ق

است و بر روی طیف ،یکرت ( =1نه هرگ تا  =4بل ه اغل

نباشند -2 .اغل

پدر و مادرم چی ی مث ل ای ن م ی گوین د:

ر ون حم ایتگری ( 20 ،18 ،13* ،11 ،10 ،8 ،5 ،7و  )22را

«تمام اعاای وانواده در تصمیمگیریهای وانواده بای د نظ ر

میسن د .مورد  13تنها موردی است که بهص ورت ب رعکس

وود را بگویند».
5

نمرهگ اری میشود .در ت قیقی اعتبار و روایی این پرسشنامه

پرسشنامة حرمت خود روزنبرگ ( :) RSESاین مقی ا

مورد ارزیابی قرار گررت ،آ،ف ای کرونب اخ ب رای س ه و رده
مقیا صمیمیت عاطفی ،ر ون حمایتگری و طرد به ترتی

که توسد روزنب رگ در س ال  1965س اوتهش ده اس ت10 ،

 0/31 ،0/65و  0/68گ ارش شد همچنین ضری
سه ورده مقیا

اعتبار برای

صمیمیت عاطفی ،طرد و ر ون حم ایتگری

ب ه ترتی  0/32 ،0/37و  0/50ب ه دس ت آم د (دیری ،
یورو،م از و کارانس ی .)2014 ،در پ ژوهش حاض ر آ،ف ای
کرونباخ ب رای س ه و رده مقیا

صمیمیت ع اطفی ،ر ون

2. Weed & Butcher
4. Family Communication Patterns Questionnair

گویه دارد و در ی

طی ف ،یک رت  5درج های ( =0عم دتاً

نادرست تا  =4عمدتاً درست) نمرهگذاری م یش ود .مقی ا
حرمت و ود روزنب رگ مقی ا پرک اربردی ب رای ارزی ابی
حرمت وود است .با توجه به نتایش بهدستآمده از ت قیق ات
رجبی و بهل ول ( ،)1786ای ن مقی ا

از ض رای

همس انی

درون ی ،اعتب ار واگ را و س ازة رض ای تب خش و من اسب ی
)1. Iranian Addiction Potential Scale (IAPS
3. Swedish acronym for Egna Minnen Betraande
”}Uppfostran "{My memories of upbringing
5. Rosenberg,s self-esteem Scale
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برووردار است .آ،فای کرونباخ پرسشنامه در پژوهش حاض ر

ی فتهه
بهمنظور تدیین سهم هر ی

ب دین ش رح اس ت -1 :احس ا م یک نم آدم ارزش مندی
-حداقل مثل همة آدمهای دیگر -هستم -2 .احسا میک نم

استفاده شد که در برای بررسی ا رات مس تقیم ،غیرمس تقیم و

 ./92به دست آمد .دو نمونه از سراالت پرسشنامة بی ان ش ده

صفات ووبی دارم.
1

پرسشنامة تعهدد بده مدرسده  :ای ن مقی ا

قس متی از

از مر،فهها از روش ت لیل مس یر

کل متغیرهای مورد مطا،ده بر آمادگی به اعتیاد ،به کار گررت ه
می شود .همچنین در برآورد مدل ،مفروضه های ت لیل مس یر
ازجمله :عدم ه م پوش ی چندگان ة داده ه ا ،ع دم ه موط ی

پرسشنامة عوامل وطرساز و م ارظت کننده 2است ک ه توس د

چندگانه ،رابطه وطی و همگنی واریانس بین متغیرها و نرمال

م مدوانی ( )1786تهیه و هن اریابی شده است و به ص ورت

بودن داده ها مورد توجه ب وده اس ت .ش کل  ،2م دل نه ایی

دقی ق ،می ان تده د ب ه مدرس ه را م یس ن د .ای ن مقی ا
 12پرسشی به صورت ،یکرت  5درجه ای ( =1کامتً مخا،ف ت ا

پژوهش با توجه به شاوص های اصتحی پیش نهادی توس د
نرمار ار و پیشینة پژوهشی را نشان میدهد.

نم رات بیش تر در

ک ای اس کوئر ،یک ی از عم ومیت رین و پرک اربردترین

این آزمون ،نشانگر پایین بودن تدهد به مدرسه اس ت .ض ری
اعتب ار ای ن پرسش نامه  87درص د گ ارشش ده اس ت

تر

 =5کامتً موارق) نمرهگذاری میشود .کس

(م م دوانی .)1786 ،آ،ف ای کرونب اخ ای ن پرسش نامه در

شاوص های برازش است ک ه هرچ ه مق دار آن کوچ

باش د ،ب رازش م دل ت دوین ش ده توس د پژوهش گر
رضایتبخشتر و بهتر است و پژوهشگران مقدار کمتر از سه
2

پژوهش حاضر  ./83به دست آمد .دو نمونه از س راالت ای ن

را قابل قبول میدانند (کتین )x /df=2/44( )1780 ،میتوان

پرسشنامه بدین شرح است -1 :ویلی از روزها دوست ندارم

نتی ه گررت ساوتار کوواریانس م دل ب ه ط ور مدن اداری از

به مدرسه بروم-2 .گررتن نمرات و وب ب رایم ویل ی مه م
است.

ساوتار کوواریانس مشاهده شده ،متف اوت نب وده و درنتی ه

روش اجرا و تحلیل دادهه
بهمنظور ارزیابی مدل پیشنهادی از ت لیل مسیر اس تفاده ش د
ک ه ب همنظ ور بررس ی ا رات مس تقیم ،غیرمس تقیم و ک ل
متغیرهای موردمطا،ده بر گ رایش ب ه اعتی اد ب ه ک ار گررت ه
میشود .تمامی ت لیلها با استفاده از نرمار اره ای  SPSS16و

مدل تدوینشده پس از اصتح تأیید شده است؛ اما ب ا توج ه
به حساسیتی که مقدار کای اسکوئر به ح م نمونه دارد ،بهتر
است برای بررسی مناس

ب ودن م دل ،س ایر ش اوصه ای

برازندگی نی بررسی گردید .بهطورکلی ،در این پژوهش برای
،AGFI،GFI

ارزی ابی نیک ویی ب رازش تم امی م دل از
 CFI ،IFI ،TLI ،NFI،RMSEاستفاده شده است .م دل پ س
از اصتح ،برازندگی بسیار مناسبی با دادهها نشان داد.

 AMOS18صورت گررت .ب ه منظ ور تدی ین کفای ت ب رازش
ا،گوی پیشنهادی با دادهها ،ترکیبی از شاوصهای برازن دگی

اصتح شده ،برای آزمون مدن یداری تأ یرگ ذاری متغیره ای

کای ،)χ2 /df( 7ش اوص نیک ویی ب رازش ،)GFI( 4ش اوص

پ ژوهش ب ه س ط مدن یداری مس یرهای موج ود در م دل
میپردازیم که تمامی مسیرها بهج به مسیرهای همن وایی ب ه

شامل مقدار م ذور کای ( ،)χ2شاوص هن ار ش ده م ذور

نیکویی ب رازش تد دیلش ده ،)AGFI( 5ش اوص برازن دگی

هن ار ش ده ،)NFI( 6ش اوص برازن دگی تطبیق ی،)CFI( 3
9
شاوص برازندگی ار ایشی ،)IFI( 8ش اوص ت وکر ، -ویس
( )TLIو ج ذر می انگین م

ذورات وط ای تقری

10

( )RMSEAمورد استفاده قرار گررتند.
2. Risk and Protective Factors Inventory
4. Goodness of fit index
6. Normed fit index
8. Incremental fit index
10. Root mean squared error of approximation

پس از بررسی شاوص ه ای برازن دگی و تأیی د ا،گ وی

گرایش به اعتیاد ( ،)β=0/02, P> 0/05حمایتگری به حرمت
وود ( ،)β=- 0/08, p> 0/05گرمی به حرمت و ود (, 0/05
> )β= -0/07pو گفتوشنود به حرم ت و ود (, p> 0/05
 ،)β= 0/05مدنیدار شده است.

1. School Connection Questionnair
3. Normed χ2 measure
5. Adjusted goodness of fit index
7. Comparative fit index
9. Tucker-Lewis index
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شکل  .1نمودار مسیر مدل برازش شده پیشبینی آمادگی به اعتیاد
جدول  .1شاخصهاي برازش مدل
مدل

*

حد مطلوب آماره

شاوص
ریشة میانگین توان دوم وطای تقری
شاوص برازندگی

مدل
اصتحشده نهایی

کمتر از 7

2/44

≤ 0/90

0/99

)(GFI

شاوص برازندگی تددیلیارته
برازش

≥ 0/08

0/05

)(RMSEA

نسبت ویدو ()x 2 / df
)(AGFI

مقایسهای )(CFI

برازش غیر نرم
شاوص برازش ار
برازش

مقدار گ ارششده

)(TLI

≤ 0/90

0/95

≤ 0/90

0/98

≤ 0/90

0/95

≤ 0/90

ایشی )(IFI

0/99

≤ 0/90

نرم )(NFI

0/98

جدول  .1اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهاي پژوهش بر آمادگی به اعتیاد
ا رات غیرمستقیم

متغیرها

ا رات مستقیم

طرد

0/21

0/02

ر ون حمایتگری
گرمی

0/17
-0/21

0/17
-0/21

گفتوشنود
همنوایی

0/15
-

0/15
0/01

تدهد به مدرسه
حرمت وود

-0/14
0/11

0/02
-/01

ا رات کل

-0/15
0/11

با توجه به نتایش ارائه شده و یارت هه ای ج دول  2تم ام
ررضیات این پژوهش تأیید شده است .نتی ة ت لیل در ارتباط

ررزندپروری ادراک شده که شامل گرمی ،ر ون حم ایتگری و
طرد است ،بهطور مستقیم بر آمادگی به اعتیاد دانشآموزان تأ یر

با ررضیة اول ت ا س وم پ ژوهش نش ان داد مر،ف ه ه ای س ب

میگذارد .بهعتوه از میان متغیرهای برونزای گفتوشنود ا ر
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کل بیشتری بر آمادگی به اعتیاد دارد ،ا ر کل متغی ر ط رد ب ر

قوانین شود که در نتی ة این امر ررزندان گ رایش و آم ادگی

آمادگی به اعتیاد برابر با  ،0/02ا ر ک ل حم ایتگری براب ر ب ا

بیشتری برای مصرف مواد مخدر پیدا وواهند کرد.

 ،0/17ا ر کل گرمی برابر با  ،-0/21ا ر کل گفتوشنود براب ر
با  ،0/15ا ر کل همنوایی براب ر ب ا  ،0/01ا ر ک ل تده د ب ه

در ارتباط با ررضیة دوم نتایش نشان داد که طرد وا،دینی با
آمادگی اعتیاد رابطة مستقیم و غیرمستقیم دارد .در تأیی د ای ن

مدرسه برابر با  -0/015و ا ر کل حرمت وود براب ر ب ا 0/11

یارته میتوان عنوان کرد مصرف مواد در میان نوجوانانی شایع
است که اغل

است.

توسد وا،دین وود طرد شده اند ی ا وواس تار
1

روابد صمیمانه تری با وانوادهشان بوده اند (رلمینگ و باری ،
بحث و نتیجهگیر
این پژوهش بهمنظور بررسی مدل تأ یر مس تقیم و غیرمس تقیم
ا،گوهای ارتباطی وانواده (همنوایی و گفت وش نود) ،ادراک از

ررزند شده و همراه با عوامل دیگر ،نوجوان را به سمت م واد

ررزندپروری وا،دین (گرمی ،ر ون حمایتگری و ط رد)،

مخدر سو م ی ده د (عتی ی و رایم و همک اران.)1789 ،

ارتباط با مدرسه و حرمت وود با گ رایش ب ه اعتی اد در می ان

عتوه بر آن این امر م یتوان د نتی ة ای ن مس ئله باش د ک ه
وا،دین طردکننده ،نظارت مناسبی بر ررزن دان و ود ندارن د.

سب

نوجوانان ان ام شد .نتی ه ت لی ل مس یر نش ان داد ک ه م دل
پیشنهادی از برازش کامل برووردار است.
در ارتباط با ررضیة اول پژوهش؛ نتی ة ت لیل نشان داد که
مر،فه های سب

ررزن دپروری ادراک ش ده ک ه ش امل گرم ی،

 .)1998در تبیین این یارته می توان بی ان ک رد رق دان تدام ل
مناس

بین ررزند و وا،دین ،باع ث از دس ت دادن تکی هگ اه

نتی ة پژوهش حاض ر همس و ب ا س ایر مطا،د ات روهن ر و
همکاران ( ،)2003م مدوانی ( )1786و املکام
( )1988بوده و نشان میدهد نوجوانانی که از جان

وهر
وا ،دین

ر ون حمایتگری و طرد است ،به طور مس تقیم ب ر آم ادگی ب ه

وود طرد میشوند آمادگی بیشتری ب رای گ رایش ب ه اعتی اد
دارند .این امر احتماالً به این د،یل است که نوجوانان طردشده

بیان کرد ررزندانی که وا،دین گرمی دارند تدارضات وود را ب ا

از سوی وا،دین بیشتر به سمت دوستان ناب اب گ رایش پی دا

م ی طلبن د؛

میکنند و درنتی ة این ک ار ،آم ادگی و گ رایش بیش تری ب ه

تدل ق

مصرف مواد پیدا میکنند.
ررضیة سوم پژوهش نشان داد گف توش نود ک ه یک ی از

اعتیاد دانش آموزان تأ یر می گذارد .در تأیید این یارته ،می ت وان
آن ها مطرح می کنند و از آن ها راهنم ایی و کم

برقراری رابطة باکیفیت با وا،دین من ر به ای اد احسا

در ررزند می شود و نوجوانان از طریق همانندسازی با ا،گوهای
مورد قبول وود بس یاری از ا،گوه ای هن اره ای اجتم اعی،

ابداد ا،گوه ای ارتب اطی و انواده اس ت ب ه ط ور مس تقیم و

های ررتاری را درونسازی می کنن د .وا ،دین

همنوایی که دیگر بد د آن اس ت ب هص ورت غیرمس تقیم ب ر

ررهنگی و سب

می توانند از طریق درک نیازهای نوجوان و پاسخگویی مناس

آمادگی به اعتیاد تأ یرگذار است .ای ن یارت ه ب ا نت ایش ب اران

به او ،ا،گویی م ورد قب ول ب رای او تب دیل ش وند و از طری ق

اوالدی ،نوی دیان و رارس انی ( ،)1792کرم ی و همک اران
( )1791و کش تکاران ( )1788همس و اس ت .ب هط ورکلی

درونسازی قواعد و هن اره ای م ورد قب ول جامد ه م انع از
آمادگی آنان ب رای اعتی اد ش ده و از گ رایش آن ه ا ب ه اعتی اد

میتوان گفت ارراد در وانوادههایی با بُدد گفتوشنود باال در

جلوگیری کنند .این یارته با نتایش عتی ی و رایم و همک اران

رویارویی با حوادث و مش کتت زن دگی مقاوم ت بیش تری

( ،)1789زین ا،ی ،وح دت و ق ره دینگ ه ( ،)1789بش ارت

نشان دادهاند و بنابراین در برابر اعتیاد نی آم ادگی و گ رایش
کمتری از وود نشان می دهند .پس ای ن نتی ه ح اکی از آن

( )1790و املکام و هر ( )1988همسو اس ت .همچن ین
کودکانی که به طور ارراطی از سوی وا،دین وود مورد توج ه

است که به نظر میرسد اررادی که آمادگی کمتری ب ه اعتی اد

و حمایت قرار میگیرند ممکن است بیش از کودک ان دیگ ر

نشان م یدهن د ،متدل ق ب ه و انوادهه ایی هس تند ک ه بُد د

به مصرف مواد روی بیاورند (گلپرور .)1781 ،در تبی ین ای ن

گفتوشنود در آنها به می ان باال وجود دارد .از طرف دیگ ر

یارته میتوان بیان کرد ر ون حمایتگری یا توج ه ارراط ی ب ه

بُدد همنوایی ب هص ورت غیرمس تقیم ب ر آم ادگی ب ه اعتی اد
تأ یرگذار است که این نتی ه نی با یارته کشتکاران ()1788

ررزندان میتواند من ر به سرکشی ررزندان و عدم پایبندی به

1. Fleming, & Barry
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هماهنگ است؛ بهعبارت دیگر وانواده هایی ک ه ب ه همن وایی
 ،نب ود

عقاید و نگرشها ،اطاع ت از وا ،دین ،سلس لهمرات

ارتباط باز و تدامل بسته تأکید میکنند ،ررزندانی دارند که ب ه
علت همن وایی زی اد و نداش تن ق درت اوتی ار از و ود در
حقیقت حرم ت و ود پ ایینی داش ته و ب ه هم ین د،ی ل در
ب رگسا،ی در مقابل وطرات و مش کتت مقاوم ت کمت ری
داش ته و احتم االً ب ه د،ی ل رش د ررتاره ا و ارک اری مث ل

من بع
ب اران اوالدی،

 ،.نوی دیان ،. ،و ک اوه رارس انی ،ذ.)1792( .

بررسی رابطة اعتیادپذیری با ویژگیهای شخصیت ،همنوایی و
جنسیت دانشآموزان پ یشدانش گاهی .م ل ة دانش گاه عل وم
پ شکی شهرکرد.77-42 :)2(15 ،
بش ارت ،م ،. .غف وری ،ب ،.و رس تمی ،ر .)1790( .مقایس ة
سب های د،بستگی بیماران مبتت ب ه او تتل مص رف م واد و
ارراد غیر مبتت .پژوهش در پ ش .265-231 :71 ،

وصومت و دشمنی و کناره گ ررتن از مش کتت و نداش تن
شایستگی اجتماعی و حمایت اجتماعی ،تاب ت مل کمت ری

پشت مشهدی ،م ،.احمدآبادی ،ز ،.پناغی ،ل ،.زاده م م دی ،. ،و

را در مقابل حوادث و وطرات دارند؛ بنابراین در نوج وانی و

رریدی ،ح .)1788( .نقش مدرسه در گ رایش ب ه سوءمص رف
س یگار ،ا،ک ل و م واد در نوجوان ان دبیرس تانی ش هر ته ران.

ب رگسا،ی آمادگی و گرایش بیشتری به اعتیاد از وود نش ان

ت قیقات علوم ررتاری.46-56 :)1(8 ،

میدهند.
در ارتباط با ررضیة چهارم پژوهش؛ یارته ها نشان داد ک ه
ارتباط ب ا مدرس ه ه م ب ه ط ور مس تقیم و ه م ب هص ورت
غیرمستقیم با آمادگی ب ه اعتی اد دان ش آم وزان ارتب اط دارد.
احسا

تدلق و ا،ت ام به مدرسه بر کاهش گ رایش ب ه م واد
1

مخدر مر ر بوده است .این یارته با نظریة هیرس چی ()1969
که هرچه احسا ررد از ارتباط با ی زمینة اجتماعی مثب ت
مثل مدرسه بیشتر باشد ،احتمال ررتار اجتماعی مناس

نی از

سوی او ار ایش مییابد ،منطب ق اس ت .زم انی ک ه نوج وان

پورعبد،ی ،م ،.ک دیور ،.. ،و هم ایونی .)1783( . ،ارتب اط ب ین
شیوههای ررزندپروری مادر و ررزندپروری ادراکشده با مکان
کنترل و وودپنداره ررزندان .دانش و پژوهش در روانشناس ی،
.103-128 :73

چیریلو ،ا ،.برینی ،ر ،.کامبیازو ،. ،و م ازا ،ر .)1739( ،اعتی اد ب ه
مواد مخدر در آیینة روابد وانوادگی .ترجمه سدید پیرم رادی،
چا .دوم ،اصفهان :همام( .سال انتشار به زبان اصلی .)1998
حسینی ،م ،.بیات ،ر ،.یغمایی ،ف ،.حس ین زاده ،. ،و نص یری،
ن .)1791( .بررسی می ان همبستگی ابداد عملک رد و انواده و
وودپنداره نوجوانان پسر سیگاری شهر زن ان .مدیریت ارتقاء

احسا پیوستگی به مدرسه وود داشته باشد ،کمت ر احتم ال
دارد در ررتارهای رردی و اجتماعی مخ رب درگی ر ش وند و

ستمت.61-68 :)4(1 ،
رجبی ،غ ،.و بهلول ،ن .)1786( .سن ش پای ایی و روای ی مقی ا
ع ت نفس روزنبرگ در دانش ویان سال اول دانش گاه ش هید

مورقیت در مدرسه یا امتنا از درگیری در سوءمص رف م واد

چمران اهواز .پژوهش ه ای تربیت ی و روانش ناوتی دانش گاه
اصفهان.77-48 :)8(2 ،

م دودیت :جامد ة آم اری پ ژوهش حاض ر ش امل
دانشآموزان دوتر است؛ بنابراین یکی از م دودیتهای ای ن

زرگ ر ،ی ،.ن اری ان ،ب ،.و ند امی .)1783( . ،بررس ی رابط ه
ویژگیهای شخصیتی (هی انوواهی ،ابراز وج ود ،سرس ختی
روانشناوتی) ،نگرش مذهبی و رضایت زناشویی با آمادگی به

روی دانشآموزان مقطع متوسطه ان ام گردی ده اس ت پ س

اعتیاد ب ه م واد مخ در .م ل ة عل وم تربیت ی و روانش ناوتی
دانشگاه شهد چمران.99-120 :)7(1 ،

بیش تر احتم ال دارد ک ه ررتاره ای اجتم اعی همن وا مانن د
را ان ام دهد (م مدوانی.)1785 ،

پژوهش تدمیم جنس است؛ عتوه بر آن پژوهش حاض ر ب ر
امکان تدمیم نتایش را به سایر گروهها با مشکل مواجه میکند؛
بن ابراین ب ا توج ه ب ه اینک ه ای ن پ ژوهش ص رراً ب ر روی
دانشآموزان دوتر مقطع متوسطه اجرا شد ،پیشنهاد م یش ود
ای ن پ ژوهش در ب ین دان شآم وزان پس ر ،مق اطع س نی و
ت صیلی دیگر نی صورت گیرد تا بت وان در تدم یم نت ایش و
تأ یر این روشها با دقت و اطمینان بیشتری ب ث کرد.

زینا،ی ،. ،وحدت ،ر ،.و قره دینگه ،خ .)1789( .رابطة سب ه ای
وا،دینی بااستدداد اعتیاد در ررزندان .و انواده پژوه ی:)27(6 ،
.775-752
سرمد ،ز ،.ح ازی ،ا ،.و بازرگان .)1788( . ،روشهای ت قیق در
علوم ررتاری .تهران :آگه.
شوم او ر ،ر.ا ،.و  ،ومکس ،ر .)1788( . .مقدمهای ب ر مدلسازی
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