پژوهش در علوم و مهندسی  ،شماره  ،42جلد  ،1خرداد  ، 1931ص 41-20
ISSN: 1394-0040
http://www.jorse.ir

پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران

www.ISEAS.ir

پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران

www.Listjournal.ir
www.ConferenceList.ir

پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران

بررسی رابطه کارکرد خانواده و شیوه های فرزندپروری با میزان
شماره  / 42جلد  / 1خرداد  /1931ص 41 -20

فریده نیکنام  -1نیما رحمانی

2

-1فریده نیکنام ،کارشناس ارشد مشاوره  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز  ،خوزستان ،ایران
 -2نیما رحمانی ،کارشناس ارشد بالینی ،دانشگاه عالمه طباطبایی  ،تهران ،ایران

مجله علمی تخصصی پژوهش در علوم و مهندسی (سال دوم)

گرایش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان

چکیده :این پژوهش با هدف بررسی رابطه کارکرد خانواده و شیوه فرزند پروری
با میزان گرایش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان انجام گردید .جامعه آماری این
پژوهش کلیهی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اهواز می باشد .روش نمونهگیری
این پژوهش ،نمونه گیری تصادفی ساده بوده و پژوهشگر  222دانشآموز که این
تعداد از بین سه مدرسه در مناطق چهارگانه اهواز انتخاب شدند و ابزار جمع آوری
اطالعات ،پرسشنامه می باشد که برای سنجش ابعاد کارکرد خانواده از پرسشنامه
) ، (Fadبرای اندازه گیری شیوه های فرزندپروری از پرسشنامه شیوه های فرزند
پروری بامریند و در نهایت برای اندازه گیری گرایش به مواد مخدر ازپرسشنامه
خودکارآمدی شارون ،استفاده شده است .در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار
 SPSSاستفاده شد .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نشان می
دهد که هر چه کارکرد خانواده و شیوه فرزند پروری باال باشد گرایش به مواد
مخدر کاهش پیدا می کند.
واژههای کلیدی :کارکرد خانواده  ،شیوه فرزند پروری  ،گرایش به مواد مخدر
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مقدمه
خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین فرزند و محیط را به وجود می آورد .کودک در خانواده پندارهای اولیه را درباره جهان فرا
میگیرد ،از لحاظ جسمی و ذهنی رشد می یابد ،شیوه های سخن گفتن را آموزد ،هنجارهای اساسی رفتار را یاد میگیرد و سرانجام
نگرشها ،اخالق و روحیاتش شکل میگیرد و به عبارتی اختصاصی میشود (اقلیدس ،نقل از حسینی نسب و همکاران.)1131 ،
رفتار هر عضو خانواده بر رفتار دیگر اعضاء تاثیر دارد و سیستم خانواده یک سیستم پویا است و دائما با روایدادهای تازه ،تغییرات
رشدی اعضای خانواده و تغییرات اجتماعی سازگاری می شود؛ اما علی رغم این تغییرات می توان ویژگی های باثباتی را در عملکرد
خانواده یافت که نحوه رفتار والدین با فرزندان را با یکدیگر تعیین می کنند .تقریبا همه از این که همه فرزندان شان چگونه باشند ،یک
تصویر آرمانی می سازند و برای سوق دادن فرزند به سوی این هدف (تصویر آرمانی) روش های زیادی را مورد آزمایش قرار می دهند
فرزندان خود را تشویق یا تنبیه می کنند ،برای آن ها سرمشق و الگو ارائه می دهند ،انتظارات و باورهای خودشان را توضیح می دهند
و سعی می کنند فرزندان شان را به مراکز آموزشی و تربیتی خاصی بسپارند و برای آن ها دوستانی انتخاب کنند که با اهداف و ارزش
های آن ها هماهنگ باشد (بخشانی .) 1131 ،امروزه نوجوانان و جوانان به الگوهای رفتاری مناسب در جمعیت احراز شخصیت و
برگزیدن صفات الزم برای تعالی و موفقیت پیش نیاز دارند (نجفی.)1131 ،
با نگاه گسترده به نقش آموزش و پرورش به عنوان عاملی در فعلیت بخشیدن به امکانات بالقوه و ذاتی افراد ،انتقال اندوخته تجارب
گذشتگان ،ارائه ارزش های مطلوب ،ایجاد مهارت های الزم در افراد برای زندگی و باالخره تسهیل سیر حرکت وجودی آدمی به سوی
کمال و قرب الی اهلل ،اهمیت این نهاد اجتماعی را پیش از پیش نشان می دهد .از آن جایی که دانش آموزان به طور کلی سرمایه های
انسانی و توان بالقوه جامعه هستند هر نظام آموزشی برای ترسیم دورنمای روشنی از حیات اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی خود
و جامعه اش باید بر این نیروی انسانی تمرکز کرده و شرایط الزم برای رشد و بالندگی همه جانبه آن ها را فراهم نماید تا در آینده
شا هد بهره وری بهینه از این سرمایه گذاری ها باشد .از سویی اعتیاد 1و گرایش جوانان به آن مسئله مهمی است در بررسی تاریخ
زندگی بشر ،نمیتوان برهه ای را برشمرد که بشریت با مسائل مربوط به مواد مخدر و اثرات تخریبی آن بر ساخت زندگی دست به
گریبان نبوده است .به عبارتی تا هنگامی که بشر بر روی این کره خاکی زندگی میکند این همزادی پا برجاست .اعتیاد پدیدهای است
که از زمان های دور در جوامع بشری وجود داشته است .در حال حاضر نیز با وجود پیشرفت های علمی و افزایش غیر قابل تردید سطح
شعور و آگاهی مردم ،دامنه اعتیاد همچنان در حال گسترش میباشد و هر ساله افراد زیادی را به کام خود میکشاند (رادفر.)1131 ،
پدیده اعتیاد در جهان امروز به صورت یک معضل خانمان سوز باعث از هم پاشیده شدن بسیاری از خانواده ها ،به انحراف کشیده شدن
بسیاری از نوجوانان و جوانان ،شیوع بسیاری از بیماری ها و ضرر و زیا ن های اقتصادی و مرگ و میر گردیده است .اعتیاد مهم ترین
آسیب اجتماعی است که ریشه در مسائل اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و روانی جامعه دارد و متقابالً بر روان فرد و اجتماع تأثیر
می گذارد .به عبارتی دیگر ،بین اعتیاد ،جامعه و روان فرد رابطه بسیار نزدیکی وجود دارد و عمق فاجعه آنگاه ظهور پیدا میکند که
بدانیم بالی مذکور نقش مؤثر خود را برروی نیروی فعال جامعه یعنی جوانان ایفاء میکند (اسعدی.)1131 ،
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مواد مخدر ،اعتیاد و معتاد سه ضلع مثلثی را تشکیل میدهند که سایه خود را بر روی جامعه گستراندهاند .به همین دلیل همه
دولت ها به انحاء مختلف در پی آنند تا جامعه شناسان ،روانشناسان ،جرم شناسان ،پزشکان و سایر کارشناسان و سازمان های مرتبط با
مسئله را برای پیشگیری و مبارزه با اعتیاد به همکاری دعوت نمایند تا از این طریق سالمت افراد جامعه را حفظ و تأمین نمایند و مانع
تحریک و تضعیف نیروهای انسانی گردند .شاید کمتر پدیده ای در جامعه ما همچون اعتیاد احتیاج به طرح و بیان داشته باشد ،زیرا اکثر
ما در زندگی روزمره به طور مستقیم یا غیرمستقیم با این معضل و ابعاد مختلف آن روبرو هستیم (میرآشتیانی.)1131 ،
امروزه پدیده مواد مخدر و روان گردان از نظر ماهیت به گونه ای است که در ردیف سه بحران جهانی هستهای ،جمعیتی و زیست
محیطی تهدید کننده بشریت و جامعه امروزی شناخته میشود از اینرو پژوهش های بسیاری در این زمینه صورت گرفته است از جمله
قهرمان و سید میرزایی ( ) 1133در پژوهشی به بررسی پیش بینی کننده های اجتماعی کارکرد خانواده در بین دانشجویان نمونه
دانشگاه فردوسی مشهد به بررسی عوامل مؤثر بر کارکرد خانواده در میان  152نفر ( 162مرد و  233زن) پرداختند و به این نتیجه
رسیدند که میزان کارکرد خانواده در میان دانشکدههای مختلف تفاوت معناداری با هم ندارند .به لحاظ آماری دانشجویان دختر و پسر
دارای رضایت از زندگی متفاوتی نیستند .یافتهها بیانگر آن است که در هر دو جنس «رضایت از خود»« ،مثبت نگری» و «رضایت از
دانشگاه» تأثیر معناداری بر کارکرد خانواده دارد .شیخاالسالمی ( )1112در پژوهشی با هدف بررسی نقش رابطهای کارکرد خانواده در
رابطه بین خودتعیینی و بهداشت روانی به این نتیجه رسید که متغیر خودتعیینی به طور مستقیم قادر به پیشبینی معناداری کارکرد
خانواده و بهداشت روانی میباشد .همچنین کارکرد خانواده نقش واسطهای در ارتباط بین خودتعیینی و بهداشت روانی دانشجویان ایفا
میکند.
عبداهللپور و همکارانش ( )1112نیز به بررسی رابطه بین دینداری با کارکرد خانواده دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
پرداختند .آنان  122نفر از دانشجویان را مورد آزمون قرار دادند .نتایج به دست آمده حاکی از آن است که کارکرد خانواده با هر سه بُعد
نگرش مذهبی (انجام واجبات ،انجام مستحبات و دخالت دادن دین در انتخابات و تصمیمات) همبستگی مثبت معناداری وجود دارد .به
طوری که با اطمینان  11درصد دو بٌعد انجام واجبات و دخالت دین در انتخاب و تصمیمات میتواند تغییرات کارکرد خانواده را پیش
بینی کند .صفری شالی ( )1131در تحقیقی به این نتیجه رسید که احساس امنیت با کارکرد خانواده دارای همبستگی قوی بوده و هر
دو از شاخصهای کلیدی رفاه اجتماعی محسوب میشوند .بهرامی و همکاران ( )1111در پژوهشی بر روی  62نفر از معتادین مراجعه
کننده به مراکز درمانی سنندج اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله و تصمیم گیری بر کاهش نگرش مثبت وابستگان به مواد افیونی
پرداختندو به این نتیجه رسیدند که نگرش افراد معتاد نسبت به مواد مخدر که آموزش حل مسئله و تصمیم گیری دریافت کرده اند
بطور معناداری پایین ت ر از میدان نگرش افراد معتاد در گروه کنترل بود .به عبارتی دیگر آموزش حل مسئله و تصمیم گیری بر کاهش
نگرش افراد معتاد نسبت به اثرات ،خطرات و تمایل به مواد مخدر تاثیر مثبت دارد .سلجوقی ( )1112در پژهشی به اثربخشی مهارت
حل مسئله بر ضریب سختی و سالمت روان معتادین در شهرستان آبادان پرداخت .یافته ها نشان داد که مهارت حل مسئله ،میزان
ضریب سختی و سالمت روان را افزایش می دهد .رحمتی ( ) 1133در مطالعه ای به تاثیر آموزش مهارت های مقابله ای و حل مسئله
در تغییر نگرش نسبت به سومصرف مواد مخدر در دانشجویان کرمان پرداخت .نتایج نشان داد که آموزش مهارت های حل مسئله باعث
تغییر نگرش دانشجویان نسبت به سومصرف مواد مخدر می شود .جوادی ( )1133پژوهشی در حیطه تاثیر آموزش مهارت های
مدیریت استرس و حل مسئله بر سالمت عمومی و روانی معتادین انجام داد که نتایج نشان داد ،که آموزش حل مسئله ،در گروه
آزمایش سالمت عمومی و روانی معتادین را افزایش می دهد .شاه ولی ( )1131پژوهشی را با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت
های تصمیم گیری و حل مسئله بر میزان کیفیت زندگی معتادین شهر شیراز انجام داد و نتایج نشان داد که ،آموزش مهارت های
تصمیم گیری و حل م سئله در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل ،بر میزان کیفیت زندگی اثر گذار است و میزان کیفیت زندگی را
افزایش می دهد .عبدی ( ) 1132به مقایسه سبک های حل مسئله در افراد وابسته به مواد و افراد عادی پرداخت .نتایج نشان داد که در
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استفاده از شیوه های حل مسئله بین افراد معتاد و غیرمعتاد تفاوت معنی داری وجود دارد .افراد معتاد بیشتر از شیوه های حل مسئله
غیرسازنده مانند درماندگی ،مهارگری و اجتناب استفاده می کنند و کمتر از شیوه های حل مسئله سازنده مثل خالقیت ،اعتماد و
گرایش سود می برند.
کاپا و آنتونت )2211( 1در پژوهشی در زمین ه آموزش مهارت حل مسئله بر روی نمونه معتادین به مواد افیونی نشان دادند که آموزش
مهارت حل مسئله ،تاثیر بسزایی در افزایش تاب آوری و سالمت روان معتادین دارد و سازگاری فردی و اجتماعی آنها را نسبت به
محیط افزایش می دهد .کات )2212( 2در پژوهشی برروی یک نمونه  222نفری معتاد ،نشان داد که آموزش کنترل استرس و مهارت
حل مسئله در تنظیم هیجانات موثر است و سالمت روان و جسمی افراد معتاد را افزایش می دهد .همچنین فرانکل 1و همکاران
( ) 2212در طی پژوهشی بر روی معتادین تاثیر مدیریت خشم و مهارت حل مسئله را بر کیفیت زندگی و سرسختی بررسی نمودند و
گزارش کردند که اقدامات آموزشی در زمینه مهارت حل مسئله تاثیر زیادی در افزایش کیفیت زندگی و سرسختی افراد دارد.
ایکاس و همکاران ( ) 1111در پژوهش خود نشان دادند که شیوه های فرزندپروری استبدادی و سهل گیرانه یک عامل اصلی برای
افتادن به دام اعتیاد در نوجوانان می شود که اگر خانواده ها بتوانند بهتر تربیت کنند از افتادن به دام اعتیاد جلوگیری می شود .جانسن
و لی باو ( ) 2222در پژوهشی به بررسی کارکرد خانواده و شیوه های فرزندپروری پرداختند ،نتایج آنها نشان داد که بین کارکردهای
خانواده و شیوه های فرزندپروری رابطه وجود دارد .اسپاتز ،2221( 1به نقل از کرمی )1111،در مطالعه ای به بررسی رابطه میان سبک
های مقابله با استرس و حل مسئله با سالمت روان معتادین پرداخت و نشان داد که بین سبک های مقابله با استرس و حل مسئله با
سالمت روان رابطه معنادار چندگانه وجود دارد و حل مسئله بهترین پیش بین ،سالمت روان معتادین است.
اندرسون )2223( 5در تحقیقی نشان داد حل مسئله یک رابطه مثبت معنی دار با روشهای مقابله با استرس مسئله مدار و سالمت
روان دارد.
جامعه آماری ،نمونه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خانواده های شهرستان اهواز می باشد که در سال  11-11در شهر اهواز ساکن هستند .روش
نمونه گیری در این پژوهش روش تصادفی چند مرحله ای است ابتدا از بین نواحی شهر اهواز به طور تصادفی یک ناحیه انتخاب شد.
سپس از بین مدارس ،چهار مدرسه ی پسرانه و از هر مدرسه دو کالس به صورت تصادفی انتخاب شد .نهایتا  222دانش آموز انتخاب
شدند.

ابزار پژوهش
ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق شامل سه پرسشنامه به شرح ذیل می باشد:
-1پرسشنامه خودکارآمدی پرهیز از مواد :این پرسشنامه توسط (جعفری  )1131 ،ترجمه و ویژگی های روان سنجی آن ابتدا بر
روی نمونه دانشجویان ایرانی محاسبه شد .در مطالعه مقدماتی که جهت بررسی ویژگی های روان سنجی خودکارامدی پرهیز از مواد بر
1

.Capa & Antonette R.
. Cate
3
. Franken
4
. Spots
5
.Anderson
2
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روی نمونه ایرانی انجام گردید .روایی آزمون از طریق نظرسنجی از روان شناسانی که در حیطه اعتیاد تخصص داشتند محاسبه شد که
جهت سنجش روانی از روش دونیمه کردن آزمون و آلفای کرونباخ استفاده شد که به ترتیب مقادیر  2/51و  2/15به دست آمد.
همچنین پایایی مقیاس با استفاده از روش آزمون – بازآزمون بعد از گذشت  2ماه برای زیر مقیاسهای موقعیت های هیجانی،
اجتماعی و سوگ به ترتیب  2/61 ،2/52و  2/11درصد به دست آمد .ازمون دارای  22سوال بسته پاسخ  5گزینه ای در مقیاس لیکرت
است که نمره گذاری ها بر اساس  1برای همیشه تا  5برای هیچوقت است .مولف این پرسشنامه ،آلفای کرونباخ آن را در یک مطالعه
( )1115در حدود  2/11گزارش داده ولی روایی آن را در ارتباط با زیرگروه هایی از نمونه های مورد مطالعه ارزیابی کرده و آن را برای
سنجش خودکارآمدی پرهیز از موارد معتبر گزارش کرده است که  2/61می باشد .در تحقیق حاضر نیز ضریب پایایی پرسشنامه با
روش آلفای کرونباخ  2/36به دست آمد.
 -2پرسشنامهی عملکرد خانواده
ابزار به کار رفته در این پژوهش تست سنجش عملکرد خانواده است که به همت ناتان بی اپشتاین ،الرنس ام .بالدوین و دوان
اس بیشاب ( ) 1131تهیه شده است و هدف آن سنجیدن عملکرد خانواده بر اساس الگوی مک مستر است .این الگو خصوصیا
ساختاری  ،شغلی و تعاملی خانواده را معین می سازد و شش بعد از عملکرد خانواده را مشخص می کند .همچنین توانایی خانواده در
سازش با حوزه ی وظایف خانوادگی را بر روی یک مقیاس چهار درجه ای کیلرت به صورت کامالً موافقم ( ،)1موافقم ( ،)2مخالفم ()1
و کامالً مخالفم ( )1مشخص می نماید .برای نمره گذاری  FADتمام پاسخ ها از  1تا  1کد گذاری می شوند ،نمره ی باالتر نشانگر
کارکرد ناسالم است برای به دست آوردن نمره هر مقیاس ،متوسط نمرات مواد آن مقیاس محاسبه می شود سپس نمرات مواد هر خرده
مقیاس با هم جمع شده و بر تعداد مواد آن مقیاس تقسیم می شود .بنابراین نمره ی هر مقیاس بین ( 1سالم) تا ( 1ناسالم) خواهد بود
اگر  12درصد از مواد یک مقیاس پر نشده باشد نمره ی مقیاس محاسبه نخواهد شد .این آزمون پس از تهیه توسط اپستین ،بالدوین،
بیشارب در سال  1131بر روی یک نمونه ی  521نفری اجرا شد .دامنهی آلفای زیر مجموعه های آن بین  2/12و  2/12است که
حاکی از همسانی درونی نسبتاً خوب آن است محاسبه ی اعتبار  FADنیز نشان داد که این آزمون توانسته اعضای خانواده های غیر
بالینی و خانواده های بالینی را در هفت خرده مقیاس خود از یکدیگر متمایز سازد نتایج پژوهش مذکور در سطح  2/221معنا دار بود.
 -3پرسشنامه شیوه های فرزند پروری
این پرسشنامه براساس مدل نظری بامریند ( )1111و مکوبی و مارتین ( )1131از طریق فرزندان اندازه گیری می شود .این
پرسشنامه  1شیوه تربیتی والدین (استبدادی ،اقتداری ،سهل گیر) را میسنجد .این پرسشنامه برای پدر  21ماده و برای مادر  25ماده
دارد و در مقیاس  5درجه ای لیکرتی (کامال مخالف  1تا کامالً موافق  )5نمره گذاری می شود .زینالی و دیگران ( )1112پایایی
پرسشنامه شیوه های فرزندپروری مربوط به پدر را به روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های اقتداری ،استبدادی و سهیل گیرانه
به ترتیب  2/61 ،2/13 ،2/31مربوط به مادر را به ترتیب  2/61 ،2/12 ،2/31گزارش کردند .نمرات باال در هر خرده مقیاس نشان از
شدت وجود آن سبک تربیتی را نشان می دهد .در پژوهشی توسط زینالی ( )1112پایایی پرسشنامه شیوه های فرزندپروری مربوط به
پدر به روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های اقتداری ،استبدادی و سهل گیرانه به ترتیب  2/61 ،2/11 ،2/31مربوط به مادر به
ترتیب  2/65 ،2/61 ،2/36به دست آمد.
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روش اجرای پژوهش
پس از تعیین موضوع و تهیه پرسشنامههای کارکرد خانواده و شیوه فرزندپروری تعداد212نسخه از هر یک از پرسشنامهها
تهیه شد .پس از کسب مجوزهای الزم و مشخص شدن اعضای نمونه و هماهنگی با مسئولین ذی ربط ،طبق برنامه ریزی قبلی محقق
از بین بو خانواده های مورد نظر آنهای که دارای مشکالت بودند را انتخاب کرد و پس از حضور اعضای نمونه در محل مناسب و برقراری
ارتباط و کاهش حساسیت آزمودنی ها راجع به هر سه پرسشنامه با ذکر دلیل و یا دالیل انتخاب آنها در نمونه توضیحات الزم را داده
شد.
تجزيه و تحلیل اطالعات
برای تحقیق داده ها از روشهای آمار توصیفی مانند فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد همچنین از ضریب همبستگی پیرسون و
رگرسیون استفاده شد .محاسبه ضرایب پایایی جهت تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از نرم افزار کامپیوتری  SPSSنسخه 22
استفاده شده است .ضمناً برای کلیه فرضیهها سطح معنیداری   =2/25در نظر گرفته شده است.
يافتههای توصیفي
شاخصهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش
جدول -1ميانگين ،انحراف استاندارد کمترين و بيشترين مقدارمتغيرهاي پژوهش
شاخصهاي آماري

انحراف

ميانگين

متغيرها

کمترين

بيشترين

استاندارد

متغير
شيوه فرزندپروري آسان گيرانه

43/41

7/93

11

21

شيوه فرزندپروري مستبدانه

43/11

7/42

12

21

شيوه فرزندپروري مقتدرانه

90/24

7/41

11

19

عملکرد خانواده

111/94

1/40

124

140/40

خودکارآمدي پرهيز از مواد

11/41

14/99

43

104

بر اساس نتایج جدول  ، 1بیشترین میانگین در بین شیوه فرزندپروری مربوط به شیوه فرزندپروری مقتدارنه ( )12/13و
کمترین میانگین مربوط به شیوه فرزندپروری مستبدانه( )21/11بوده است.میانگین و انحراف استاندارد عملکرد خانواده به ترتیب
 161/12و  5/32و میانگین و انحراف استاندارد خودکارآمدی پرهیز از مواد نیز به ترتیب برابر با  56/36و  12/11بوده است.
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يافتههای استنباطي
در بخش یافتههای استنباطی نتایج مربوط به آزمون فرضیههای پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون
گام به گام گزارش شده است.
فرضیه های پژوهش
 -1بین کارکرد خانواده با خودکارآمدی پرهیز از مواد در نوجوانان رابطه وجود دارد.
 -2بین شیوه فرزند پروری مقتدرانه با خودکارآمدی پرهیز از مواددر نوجوانان رابطه وجود دارد.
 -1بین شیوه فرزند پروری مستبدانه با خودکارآمدی پرهیز از مواددر نوجوانان رابطه وجود دارد.
 -1بین شیوه فرزند پروری سهل گیرانه با خودکارآمدی پرهیز از مواددر نوجوانان رابطه وجود دارد.
 -5بین کارکرد خانواده و شیوه های فرزند پروری (مقتدانه ،مستبدانه و سهل گیرانه) با خودکارآمدی پرهیز از مواد در نوجوانان
رابطه چندگانه وجود دارد.
جهت بررسی فرضیههای  1تا  1از ضریب همبستگی پیرسون و جهت بررسی فرضیه  5از رگرسیون به شیوه گام به گام استفاده
شد .همانگونه که گفته شد جهت بررسی فرضیه های شماره  1و  1از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج آن در
جدول  2آمده است.

جدول -2ماتريس ضريب همبستگي بين متغيرهاي پيش بين با خودکارآمدي پرهيز از مواد
شاخص هاي آماري

آسانگيرانه

مستبدانه

مقتدارنه

عملکرد خانواده

متغيرها

خودکارآمدي
پرهيز از مواد

شيوه فرزندپروري آسان گيرانه

-

شيوه فرزندپروري مستبدانه

0/44

-

شيوه فرزندپروري مقتدرانه

0/49

-

-

عملکرد خانواده

-0/011

-0/091

0/012

-

خودکارآمدي پرهيز از مواد

**0/141

**0/177

**0/112

-0/014

-

≤p* 3/30≤p, ** 3/31
فرضیه شماره :1
بین عملکرد خانواده با خودکارآمدی پرهیز از مواد در نوجوانان رابطه معني دار وجود دارد.
با توجه به نتایج جدول  2بین عملکرد خانواده با خودکارآمدی پرهیز از مواد در نوجوانان رابطهی معنادار وجود ندارد .همانگونه
که در جدول نشان داده شده است ضریب همبستگی به دست آمده برابر است  r= 2/212که در سطح  p≥2/25معنی دار نیست.
بنابراین فرضیه شماره  1رد می شود .اگر سطح معناداری کمتر  2/25باشد فرضیه مورد نظر تاًیید میشود.
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فرضیه شماره :2
بین شیوه فرزند پروری مقتدرانه با خودکارآمدی پرهیز از مواد در نوجوانان رابطه معني دار وجود دارد.
با توجه به نتایج جدول  2بین شیوه فرزند پروری مقتدرانه با خودکارآمدی پرهیز از مواد در نوجوانان رابطهی معنادار وجود
دارد .همانگونه که در جدول نشان داده شده است ضریب همبستگی بدست آمده برابر است  r= 2/561که در سطح  p≥2/21معنی دار
است .بنابراین فرضیه شماره  2مورد تأیید قرار گرفته است (.)r=2/561، p≥2/21
فرضیه شماره :3
بین شیوه فرزند پروری مستبدانه با خودکارآمدی پرهیز از مواد در نوجوانان رابطه معني دار وجود دارد.
با توجه به نتایج جدول  2بین شیوه فرزند پروری مستبدانه با خودکارآمدی پرهیز از مواد در نوجوانان رابطهی معنادار وجود
دارد .همانگونه که در جدول  2نشان داده شده است ضریب همبستگی به دست آمده برابر است  r= 2/511که در سطح p≥2/21
معنی دار است .بنابراین فرضیه شماره  1مورد تأیید قرار گرفته است (.)r=2/511، p≥2/21
فرضیه شماره :4
بین شیوه فرزند پروری سهل گیرانه با خودکارآمدی پرهیز از مواد در نوجوانان رابطه معني دار وجود دارد.
با توجه به نتایج جدول  2بین شیوه فرزند پروری سهل گیرانه با خودکارآمدی پرهیز از مواد در نوجوانان رابطهی معنادار وجود
دارد .همانگونه که در جدول نشان داده شده است ضریب همبستگی به دست آمده برابر است  r= 2/535که در سطح  p≥2/21معنی
دار است .بنابراین فرضیه شماره  1مورد تأیید قرار گرفته است (.)r=2/535، p≥2/21
فرضیه شماره :5
بین کارکرد خانواده و شیوه های فرزند پروری (مقتدرانه ،مستبدانه و سهل گیرانه) با خودکارمدی پرهیز از مواد در نوجوانان
رابطه چندگانه وجود دارد.
جهت بررسي فرضيه شماره  5از تحليل رگرسيون به روش گام به گام استفاده شده است که نتايج آن در جدول  3آمده
است.
جدول-3مدلهاي رگرسيوني پيشبيني خودکارمدي پرهيز از مواد

مدل

ضريب همبستگي

مجذور ضريب

مجذورضريب

خطاي استاندارد

سطح

چندگانه

همبستگي چندگانه

همبستگي چندگانهي

برآورد

معنيداري

تعديل شده
1

0/141

0/924

0/993

10/091

0/001

2

0/101

0/911

0/911

3/304

0/001

طبق نتایج جدول  ،1سبک فرزند پروری آسان گیرانه  11درصد از خودکارمدی پرهیز از مواد را تبیین میکند .در گام دوم
متغیر سبک فرزند پروری مقتدرانه اضافه شده است و میزان واریانس تبیین شده را به  16درصد افزایش داده است .همچنین مشخص
است که از بین متغیرهای پیش بین سبک فرزند پروری آسان گیرانه بهتر قادر به پیش بینی خودکارمدی پرهیز از مواد بوده است.
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بحث و نتیجه گیری
فرضیه  :1بین کارکرد خانواده و میزان گرايش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان رابطه وجود دارد.
همان طورکه در جدول  2مشاهده شد ضرایب همبستگی بین کارکرد خانواده و میزان گرايش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان
( )2/212میباشد که در سطح معناداری  P > 2/25معنیدار نمی باشد .بنابراین فرضیه  1پژوهش رد میشود .این یافتهها با نتایج
تحقیقات شیخاالسالمی ( ،)1112عبداهللپور و همکاران ( ،)1112صفری شالی ( )1131ناهمخوان می باشد.
خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین فرزند و محیط را به وجود می آورد .کودک در خانواده پندارهای اولیه را درباره جهان فرا
می گیرد ،از لحاظ جسمی و ذهنی رشد می یابد ،شیوه های سخن گفتن را آموزد ،هنجارهای اساسی رفتار را یاد می گیرد و سرانجام
نگرش ها ،اخالق و روحیاتش شکل می گیرد و به عبارتی اختصاصی می شود (اقلیدس ،نقل از حسینی نسب و همکان .)1131 ،اعتیاد
در خانواده مسئله ای است که تمامیت و ظرفیت کارکردی خانواده را تهدید می کند و خانواده در حل و فصل آن دچار مشکل میکند.
خانواده هایی که کارکرد مؤثر دارند مشکالتشان را حل می کنند در حالی که خانواده هایی که کارکرد آنها غیر مؤثر است در انجام این
کار ناتوان ا ند .هر قدر اثر بخشی کارکرد خانواده کمتر باشد ،سازمان یافتگی رفتار حل مسئله نیز کمتر خواهد بود و در نتیجه گام های
کمتری در حل مسائل مربوط به اعتیاد میشود.
در خانواده هایی که کارکرد بهتری دارند کمتر به اعتیاد روی می آورند و اگر اعضای خانواده بتوانند ارتباط سالمی با هم داشته باشند
و از نظر کارکردی بنیان قوی تری داشته باشند به اعتیاد کمتر روی می آورند و شاید اصال گرفتار اعتیاد نشوند.
در تبیین این یافته می توان گفت نوجوانی دوران تشکیل هویت و پیدا کردن شغل می باشد که با توجه به استقالل نوجوانان از
خانواده نیازمند برنامه ریزی مناسب برای این افراد است ،اگر خانواده ها بتوانند الگوی مناسبی برای فرزندان باشند می توانند به آنها
کمک کنند که به اعتیاد گرایش پیدا نکنند و بالعکس در خانواده هایی که کارکرد مناسبی ب هم ندارند و یکی از والدین به اعتیاد
گرفتار است به احتمال زیاد فرزند آنها هم گرفتار اعتیاد می شود .در این پژوهش این فرضیه تاًیید نشد که شاید دلیل اصلی برای
ناهمخوانی این پژوهش با پژوهش های قبلی عدم پاسخ دهی مناسب به سواالت آزمون و همچنین بافت فرهنگی این افراد بود.
فرضیه  :2بین شیوه فرزند پروری مقتدرانه و میزان گرايش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان رابطه وجود دارد.
همان طورکه در جدول  2مشاهده شد ضرایب همبستگی بین شیوه های فرزندپروری مقتدرانه و میزان گرایش به مصرف مواد مخدر
در نوجوانان ( )2/56میباشد که در سطح معناداری  P > 2/21معنیدار می باشد .بنابراین فرضیه  2پژوهش تاًیید میشود .این یافته-
ها با نتایج کاکیا ( ،)1131رحمتی( ،)1133فاولس  ،)2222( 1پدرسون )2221( 2همخوان می باشد.
والدین مقتدر درخواست های معقولی برای پختگی دارند و این درخواست های را با تعیین محدودیت ها و اصرار بر اینکه کودک باید
از آنها تبعیت کند .در عین حال آنها صمیمیت و محبت نشان می دهند ،صبورانه به نقطه نظرهای فرزندشان گوش می کنند .مشارکت
در تصمیم گیری خانوادگی را ترغیب می نمایند .فرزند پروری مقتدرانه ،روش منطقی و دموکراتیکاست که طی آن حقوق والدین و
کودکان محترم شمرده می شود .فرزندان والدین مقتدر بسیارخوب پرورش می یابند .آنها شاد و سرحال هستند .در تسلط یابی بر
تکالیف جدید ،اعتمادبه نفس دارند وخود گردان هستند .این کودکان سوگیری جنسیتی کمتری هم نشان می دهند .دخترها در
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استقالل و میل به تسلط یافتن بر مهارت های جدید و پسرها در رفتار دوستانه و یاری گرانه ،نمره های باالیی کسب می کنند (برک،
ترجمه سیدمحمدی.)1131 ،
این گونه خانواده ها پشتیبان عاطفی قوی برای کودک محسوب می شوند .کودک در این خانواده ها صمیمیت ،خالقیت ،اصالت،
سازندگی و کنجکاوی خاصی از خود نشان می دهند با آزادی معنوی که در خانواده برقرار است کودکان فرصت گفتگو با والدین را در
می یابند ،در تصمیم گیری ها شرکت می کنند به طور کلی اینان کودکانی هستند که شدیداً فعال و پرانرژی هستند و در بیان عواطف
و احساسات کمتر دچار وقفه و تعارض می شوند (ماسن ،1ترجمه ای یاسایی.)1112 ،
چنانچه فردی از اعضای خانواده در وظایف خود کوتاهی کند توسط تمام اعضا مورد مجازات قرار می گیرد .انضباط به معنی
خویشتنداری و کنترل و هدایت رفتارهای خود می باشد فرزندانی که در این خانواده ها پرورش می یابند به موقع از محبت والدین
برخوردار می شوند .هدف های خانواده معین بوده و امورات مختلف بر اساس نظام خاصی انجام می گیرد .میان والدین و فرزندان
تعامالت دوستانه و بسیار نزدیکی برقرار می باشد و فرزندان با کمال رغبت مسائل خودشان را با یکدیگر و والدین در میان می گذارند.
کودکان این نوع خانواده ها در مدرسه از سازگاری خوبی برخوردارند و از نظر عاطفی به سادگی دچار اشکال و اختالل نخواهندشد .زود
با دیگران آمیزش می کنند و آماده برای همکاری با دوستان خود هستند .اینان برای افراد دیگر احترام قائل می شوند (فرجاد.)1111 ،
در چنین خانواده ای تا حد زیادی افراد به سمت اعتیاد نمی روند و برای تنهایی خود به جای انتخاب مواد مخدر خانواده خود را
انتخاب می کنند و با مشغول شدن به خانواده ،از رفتن به سمت اعتیاد پرهیز می کنند .چون این افراد با فرزند نوجوان خود ارتباط
عاطفی قوی ای دارند این ارتباط به آنها کمک می کنند تا به اعتیاد گرایش پیدا نکنند .بنابراین در این پژوهش این فرضیه که هر چه
خانواده ها از سبک های مقتدرانه بیشتری استفاده کنند نوجوانان کمتر به سمت اعتیاد گرایش پیدا می کنند تاًیید شد.

فرضیه  :1بین شیوه فرزند پروری مستبدانه و میزان گرايش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان رابطه وجود دارد.
همان طورکه در جدول  2مشاهده شد ضرایب همبستگی بین شیوه های فرزندپروری مستبدانه و میزان گرایش به مصرف مواد مخدر
در نوجوانان ( )2/51میباشد که در سطح معناداری  P > 2/21معنیدار می باشد .بنابراین فرضیه  1پژوهش تاًیید میشود .این یافتهها
با نتایج کاکیا ( ،)1131رحمتی( ،)1133فاولس  ،)2222( 2پدرسون )2221( 1همخوان می باشد.
از ویژگی های خانواده های دیکتاتور ،روابط نامطلوب والدین با فرزندان می باشد .قوانین خشک و محدود کننده به شدت تمام
در خانواده حاکم است .کودکان پرورش یافته در این شرایط متمایل به ساکت بودن ،مؤدب بودن ،خجالتی و از نظر اجتماعی غیر
مثبت ،درمانده ،بسیار همرنگ و فاقد کنجکاوی و خالقیت هستند (ماسن .)1112 ،والدینی که از سبک مستبدانه استفاده می کنند نیز
متوقع هستند ،ولی برای پیروی کردن آن چنان ارزش زیادی قائل هستند که فرزندشان دوست ندارند پیروی کنند .همان کاری که من
گفتم انجام بده ،نگرش این والدین است در نتیجه چون آنها انتظار دارند فرزندانشان از دستورات بزرگترها بی چون چرا اطاعت کنند
کمتر به گفتگو با آنها می پردازند اگر کودک اطاعت نکند والدین مستبد به فشار و تنبه متوسل می شوند (برک ،ترجمه سید محمدی،
.)1131
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انضباط مستبدانه پیوسته به معنای کنترل با نیروی خارجی به شکل تنبیه به ویژه تنبیه بدنی است این گونه والدین بهترین راه
را انتخاب و به فرزندان القا می کنند .چنین کودکی از فرصت هایی که در آن کنترل رفتار خویش را بیاموزد محروم است (نوابی نژاد،
 .)1131افراد ی که در چنین محیط هایی پرورش می یابند همواره در حالت هیجان و اضطراب هستند .اینان معموالً چون افکار و
عقاید خاصی را بدون چون و چرا پذیرفته اند افرادی متعصب بار می آیند و از به سر بردن با دیگران عاجزند در زمینه عاطفی و
اجتماعی رشد کافی ندارند .در کارهای گروهی نمی توانند شرکت کنند .اغلب متزلزل و از جهت روحی ضعیف هستند .از قبول
مسئولیت خودداری می کنند و نسبت به بزرگساالن به طور کل بدبین هستند .در مراحل مختلف زندگی از ضعف و بی لیاقتی خود رنج
می برند و غالباً در کار و تحصیل نیز افرادی موفق نیستند (فرجاد .)1111 ،این افراد برای نجات از این وضعیت تنهایی و احساس
حقارت ممکن است به سمت دوستان خودشان که اغلی دوست ناباب و ناشایست هستند می روند که به احتمال فراوان به اتیاد گرایش
پیدا می کنند و برای نجات این افراد ما ب اید سبک فرزندپروری آنها را تغییر دهیم و به خانواده ها آموزش دهیم که این نوع سبک
فرزندپروری برای آینده کودک و نوجوان خطرساز می باشد .و همانطور که در این پژوهش مشاهده کردیم بین شیوه های فرزندپروری
مستبدانه با گرایش به مواد مخدر رابطه وجود دارد.
فرضیه  :1بین شیوه فرزند پروری سهل گیرانه و میزان گرايش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان رابطه وجود دارد.
همان طورکه در جدول  2مشاهده شد ضرایب همبستگی بین شیوه های فرزندپروری سهل گیرانه و میزان گرایش به مصرف مواد
مخدر در نوجوانان ( )2/53میباشد که در سطح معناداری  P > 2/21معنیدار می باشد .بنابراین فرضیه  1پژوهش تاًیید میشود .این
یافتهها با نتایج کاکیا ( ،)1131رحمتی( ،)1133فاولس  ،)2222( 1پدرسون )2221( 2همخوان می باشد.
درخانواده های سهل گیر کودکان میزانی برای اعمال و رفتار خود ندارند .احساس مسئولیت نمی کنند ،بنابراین قادر به زندگی
مطلوب اجتماعی نبوده و در برقراری روابط سازنده با دیگران ناتوان هستند (شریعتمداری .)1111 ،در این خانواده ها که به اصطالع
آزادی مطلق حکم فرماست .منظور از آزادی مطلق این است که هرکس می تواند هرکاری را که میل دارد انجام دهد و دیگری حق
دخالت در کا ر او را ندارد .هیچ کسی از اعضای خانواده در کار دیگری دخالت نمی کنند .بدین لحاظ تمایالت متضاد آنها گاه گاه با هم
تصادف و برخورد کرده و در نتیجه هرج و مرج و بی نظمی حاکم بر روابط اعضای خانواده می شود و زندگی برای همه آنها مشکل می
شود .افراد اینگونه خانواده ه ا عموماً سهل انگار ،خودخواه و بی هدف هستند .میزانی حاکم بر اعمال و افکار آنها نیست .احساس
مسئولیت نمی کنند قادر به زندگی اجتماعی نیستند و نمی توانند با دیگران کنار بیایند و اغلب در زندگی با شکست رو به رو می شوند
(فرجاد.)1111 ،
فرزندان این خانواده ها معموالً نافرمان ،غیرمسئول و پرخاشگر ،کله شق ،بی دقت و دارای رفتاری خصمانه اند و در عین حال
مستقل و دارای اعتماد به نفس می باشند (نوابی نژاد .)1131 ،والدینی که از سبک آسان گیرانه استفاده می کنند ،مهرورز و پذیرا
هستند ،ولی متوقع نیستند و از هرگونه اعمال کنترل خود داری می کنند والدین آسان گیر به فرزندانشان اجازه می دهند در هر سنی
که هستند خودشان تصمیم بگیرند و در حالی که هنوز قادر به انجام این کار نیستند .آنها می توانند هر وقت که دوست دارند غذا
بخورند و بخوابند و هرقدر که می خواهند تلویزیون تماشا کنند .آنها مجبور نی ستند طرز رفتار خوب را یاد بگیرند یا کارهای خانه را
انجام دهند .اگر چه برخی از والدین آسان گیر واقعاً معتقدند که این روش بهترین است .خیلی دیگر از توانایی خود در تأثیر گذاشتن بر
رفتار فرزندشان مطمئن نیستند و از لحاظ اداره کردن خانواده خود ،بی کفایت و بی برنامه هستند .فرزندان والدین آسان گیر خیلی
ناپخته هستند .آنها در کنترل کردن تکالیفشان مشکل دارند و وقتی از آنها خواسته می شود کاری را انجام دهند که با تمایالتشان
. Fowles
. Pederson
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مغایر است ،اطاعت نمی کنند .ضمناً آنها بسیار پرتوقع و وابسته به بزرگترها هستند (برک ،سید محمدی .)1131 ،در چنین خانواده
هایی که اینقدر به تربیت فرزندان سهل گیرند طبیعی هست که به سمت اعتیاد گرایش پیدا کنند و برای کمک به این افراد باید سعی
کنیم شیوه های تربیتی والدین را تغییر دهیم تا از گرفتار شدن در دام اعتیاد این افراد جلوگیری کنیم.
فرضیه  :5بین عملکرد خانواده و شیوه های فرزندپروری (مقتدرانه ،مستبدانه و سهل گیرانه) با خودکارآمدی
پرهیز از مواد مخدر) رابطه چندگانه وجود دارد.
همانطور که در جدول  1مشاهده می کنید با توجه به سطح معنی دار  P >2/21رابطه چندگانه وجود دارد و این فرضیه هم
تاًیید میشود.
1
اعتیاد و گرایش جوانان به آن مسئله مهمی است در بررسی تاریخ زندگی بشر ،نمیتوان برههای را برشمرد که بشریت با
مسائل مربوط به مواد مخدر و اثرات تخریبی آن بر ساخت زندگی دست به گریبان نبوده است .به عبارتی تا هنگامی که بشر بر روی این
کره خاکی زندگی میکند این همزادی پا برجاست .اعتیاد پدیده ای است که از زمان های دور در جوامع بشری وجود داشته است .در
حال حاضر نیز با وجود پیشرفت های علمی و افزایش غیر قابل تردید سطح شعور و آگاهی مردم ،دامنه اعتیاد همچنان در حال
گسترش می باشد و هر ساله افراد زیادی را به کام خود میکشاند (رادفر .) 1131 ،پدیده اعتیاد در جهان امروز به صورت یک معضل
خانمان سوز باعث از هم پاشیده شدن بسیاری از خانواده ها ،به انحراف کشیده شدن بسیاری از نوجوانان و جوانان ،شیوع بسیاری از
بیماری ها و ضرر و زیان های اقتصادی و مرگ و میر گردیده است .اعتیاد مهم ترین آسیب اجتماعی است که ریشه در مسائل
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و روانی جامعه دارد و متقابالً بر روان فرد و اجتماع تأثیر میگذارد .به عبارتی دیگر ،بین اعتیاد ،جامعه و
روان فرد رابطه بسیار نزدیکی وجود دارد و عمق فاجعه آنگاه ظهور پیدا میکند که بدانیم بالی مذکور نقش مؤثر خود را برروی نیروی
فعال جامعه یعنی جوانان ایفاء میکند (اسعدی .)1131 ،جوانی که به اعتیاد روی میآورد ،نه تنها دیگر عنصر سازندهای برای جامعه
نیست ،بلکه تا زمانی که نجات نیابد ،در بهترین حالت خنثی و بی کفایت و در بدترین حالت ،منشأ بی نظمی اجتماعی است و جامعه را
به تباهی میکشاند .بسیاری از جرائم ،توسط افرادی که مواد مخدر مصرف میکنند انجام میشود و انحرافات ناشی از اعتیاد بسیار زیاد
میباشد (اسد بیگی)1131 ،
اگر افراد بتوانند در خانواده کارکرد خوبی داشته باشند و همچنین والدین بتوانند سبک های فرزندپروری مقتدرانه ای داشته باشند به
راحتی می توانند از این پدیده جلوگیری کنند و در عوض اگر افراد نوجوان در خانواده ای باشند که هم از لحاظ کارکرد در حد ضعیفی
و هم از نظر سبک های فرزندپروری در حد بسیار پایینی باشند به مراتب امکان به دام افتادن این افراد در اعتیاد بیشتر می شود .و در
این پژوهش رابطه چندگانه بین همه این متغیرها وجود دارد و فرضیه پژوهش حاضر نیز تاًیید می شود.
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