
لگوهای ا سوء مصرف با به گرایش ارتباط ساختاری مدل تدوین 

 ارتباطي هایمهارت گریميانجي با فرزند والد رابطه

 

 

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یواحد علوم و تحق ،شناسیگروه روان یدکتر یدانشجو              نژاد اشکذریالهام زارع       

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یواحد علوم و تحق ،شناسیگروه روان اریدانش                            *فریبرز باقری       

 رانیتنکابن، ا ،یواحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسالم ،شناسیگروه رواندانشیار                                واد خلعتبریج       

                                                                                                                                                                           

 

 
 F.Bagheri@srbiau.ac.ir    یمیل نویسنده مسئول:ا 26/06/99رش:  یپذ 22/04/99افت:  یدر

 ده   یچک 

حاضر، تدوین مدل ساختاری ارتباط گرایش به سوء مصرف مواد مخدر با پژوهش  :هدف

دانشجججویاب بوده اسجج    های ارتباطیگری مهارتفرزند با میانجی -الگوهای تعامل والد

شامل کلیه  :روش پژوهش ساختاری بود  جامعۀ آماری،  روش پژوهش، از نوع معادالت 

گیری نفر به روش نمونه 066ایشاب تعداد  های شهر تهراب بود  از بیندانشجویاب دانشگاه

صادفی چندمرحله شدند  ابزار اندازهت شنامه الگوی ای انتخاب  س شامل پر گیری پژوهش 

( و 2931) (، مقیاس آمادگی به اعتیاد زرگر2931) باقری و غفاری روابط والد و فرزند

توصججیآ آماری، به  های آماری عالوه بر( بود  داده1662) دامهای ارتباطی کویینمهارت

ستگی و مدل ساختاریکمک ماتریس همب  ورد تجزیه و تحلیل قرار گرف  م Pls سازی 

ارتباطی، قابلی   اعتیاد و مهارت زای آمادگینتایج نشججاب داد متریرهای دروب ها:یافته

س ؛ کنترلپیش سبی برخوردار ا   پدر مداریبینی قوی مدل را دارد و مدل از برازش منا

اما تأذیر آب بر گرایش به   اسججج  دانشججججویاب مورد معالعه اذرگ ار ارتباطی بر مهارت

س   اعتیاد آمادگی بر مادر مداریشود  امنی سوءمصرف مواد رد می شجویاب مؤذر ا دان

(33/6=β ،662/6>Pو مهارت ) شجویاب اعتیاد آمادگی بر ارتباطی صورت منفی و به دان

تواب نتیجه رو، میاز این گیری:نتیجه(  β ،662/6>P=-91/6باشجججد )معکوس موذر می

رابعه والد فرزند با  یبه سجججوءمصجججرف با الگوها شیارتباط گرا یمدل سجججاختارگرف  

 از برازش معلوبی برخوردار اس   ارتباطی هایمهارت گریمیانجی

روابط  ،یارتباط هایبه سججوءمصججرف مواد، مهارت شیگرا ،یمدل سججاختار ها:دواژهیلک
 والدفرزند

 نوع مقاله: پژوهشي

 فصلنامه علمی 
 خانواده درمانی کاربردی

 
 1296-1222الکترونیکی( شاپا )

http://Aftj.ir 
 222-202ص ص | 1شماره  | 2دوره 

 2933 تابستاب

 د:ينکر استناد یل زکن مقاله به شیبه ا

 درون متن:

 (2933نژاد اشک ری، باقری و خلعتبری، )زارع

 

 

 

 در فهرست منابع:
ژاد اشک ری، الهام ، باقری، فریبرز ، و نزارع

 یمدل ساختار نیتدو ( 2933خلعتبری، جواد )

والد  رابعه یبه سوء مصرف با الگوها شیارتباط گرا

  ارتباطی هایمهارت یگر-فرزند با میانجی

-202(: 1)2، فصلنامه خانواده درمانی کاربردی

222  

https://orcid.org/0000-0002-1157-7740
https://orcid.org/0000-0001-5150-264X
https://orcid.org/0000-0001-6891-9214


  221                                                 | 2شماره          | 1دوره         |9911 تابستان   |            فصلنامه خانواده درماني کاربردی

 

 مقدمه

 از آب، ناخوشایند پیامدهای و اس  امروز، گرایش به سوءمصرف عمده جهاب مشکالت از یکی

-ممه از یکی سوء مصرف مواد مخدر، تبدیل به  آیدمی شمار به اجتماعی هایناگوارترین آسیب

 بعهرا گ اشته، از تأذیر هاخانواده در نسل چندین بر شده که عمومی بهداش  هاینگرانی ترین

 ( و تعداد روزافزونی از جواناب را درگیر خود1622پ یرد )روذرفورد و مایز، فرزندی تأذیر می -والد

بر اساس گزارش جهانی دفتر اعتیاد و جرایم سازماب ملل   (1621ساخته اس  )هدب و همکاراب، 

مینه ز نفر، یک نفر در سنین جوانی مبتال به سوءمصرف هستند  دانشجویاب در 16(، از هر1621)

(  2933پور، نژاد و ساواالب گردند )قاضیهای پرخعر محسوب میگرایش به مواد مخدر، جزو گروه

استفاده از مواد مخدر در میاب دانشجویاب پیامدهای و عواقب جدی دربردارد که برخی از این 

و افزایش  اند از: معرود گردیدب، ایجاد نسل معتاد، کاهش ارتباط با افراد عادیپیامدها عبارت

مصرف  سوءبه  گرایش و وابستگیارتباط با معتاداب و فروشندگاب مواد  گستره پیامدهای منفی 

شود که پرداختن به این موضوع و شناسایی عوامل مرتبط با آب از در جامعه باعث می مواد مخدر

 ( 2936)ستوده،  ای برخوردار باشداهمی  ویژه

ترین راهکارهای پیشنهادی توسط رف، یکی از مهمشناسایی علل گرایش جواناب به سوءمص

 و عاطفی مسایل اعتیاد، معالعات جهانی اس   یکی از علل واضح و تأذیرگ ار در زمینه علل

( در پژوهش 2933(  هزارجریبی و همکاراب )2933خانوادگی اس  )دالور، رضایی و علیزاده، 

الب سوی دوستاب و همسای دارند، بیشتر بهکه با والدین خود رابعه ضعیف خود نشاب دادند افرادی

ب وونگساک و همکارا-شاروئنکار معاشرت دارند  ها با دوستاب خالفدرصد آب 21گرایش داشته و 

سازی و مدیری  ( در پژوهش خود به این نتیجه دس  یافتند که هر چه میزاب آگاه1622)

مصرف سوءبرای گرایش نوجواب به  تر باشد، احتمال بیشتریرفتارهای نوجواب توسط والدین کم

 وجود دارد   مواد مخدر

اقری شناسی اسالمی توسط بشناسی و انسابفرزند که بر مبنای هستی -نظریه الگوی روابط والد

ه بر اشاره دارد ک های مختلآ روابط حاکم بین والدین و فرزندابکیفی ( تدوین یاف ، به 2931)

ای هبوده و فراتر از روش های شخصیتی کودک تأذیرگ ارگیری کارکردهای روانی و ویژگیشکل

( نشاب دادند، 2939( و وجودی و همکاراب )2931فرزندپروری اس   نتایج تحقیقات محمدی )

بینی استعداد و گرایش فرزنداب به سوءمصرف مواد فرزندی قادر به پیش-الگوهای رابعه والد

-مدار و آزادیطور معکوس و سبک امنی ادلی بهمخدر اس   از بین الگوهای ارتباطی، الگوی تع

بینی ترییرات آمادگی به مصرف مواد هستند  درواقع، والدین طور مستقیم قادر به پیشمدار به

ش با کارگیری ارتباطاتی اذربختوانند از طریق بهعنواب افراد تأذیرگ ار در زندگی فرزندشاب میبه

او کمک کنند و از طریق تسهیل نیازهای عاطفی وی برای قرار گرفتن در مسیر صحیح به 

 ( 2931خانزاده و همکاراب، ها را بهبود بخشند )حسینسالم  آبفرزندشاب رفتارهای وابسته به
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-شکل در فرزنداب با والدین ارتباط کیفی  و خانواده اعضای میاب روابط از سوی دیگر، چگونگی

 ش)نوابخ دارد فراوانی اهمی  و نقش رزندابف عقالنی و عاطفی اجتماعی، رشد و شخصی  گیری

ساز ارتباط قوی بین والدین و ایجاد و حفظ روابط بین والدین و فرزنداب زمینه  (2936 فتحی، و

-ها و گسترش روابط مسالم ی به درک و پ یرش متقابل بین آبتوجهقابل طوربهکودک بوده و 

و مبتنی بر  زیآممحب رابعه  ( 1621انمی، و ایلس پوپوکند )آمیز اجتماعی در آینده کمک می

حمای  روانی بین والدین و فرزنداب، نقش مهمی در عملکرد او دارد و از این طریق فرزنداب 

 ،وی حساس نباشند میعالوالدین نسب  به  اگر  رندیگیفرامچیزهایی درباره محیط اطراف خود 

در دوراب جوانی در  جهیدرنتو  گردندیمها ایجاد حس ناامنی در آب باعث ها را حمای  نکنند،آب

ادراک او از خود  بر نوجواب از سوی والدین، طرد ارتباط مؤذر با دیگراب مشکالتی خواهد داش  

اراب، و همک حشمتیگردد )یممانع برقراری یک رابعه مؤذر با دیگراب  و دیگراب تأذیر گ اشته و

پژوهشی باهدف تعیین تأذیر الگوهای رابعه ( در 1621) (  تودورویک، متجویک و سیمیک1621

های ارتباطی دانشجویاب به این نتیجه دس  فرزندی بر یادگیری، رضای  از زندگی و مهارت-والد

 تواند با رضای  کلی از زندگیهای متعادل در این زمینه توسط والدین مییافتند که اِعمال شیوه

 اط مستقیم و معناداری داشته باشد های ارتباطی و یادگیری ارتبخانوادگی، مهارت

 هایگیری و غنای مهارتتواند بر شکلفرزندی می-تواب گف ، الگوهای رابعه والدرو میاز این

های اجتماعی چوب بزهکاری، رف  از آسیبارتباطی، تقوی  مهارت نه گفتن و در نتیجه، بروب

که والدین در یک (  زمانی1620وا،  والاعتیاد، خودکشی و     نقش مؤذری داشته باشد )اسموک

توانند به خودرهبری و رشد کنند، میحیعه امن، حمای  و محب  خود را به فرزندشاب ابراز می

(  این در حالی اس  که 2936یاسایی،  ترجمه همکاراب، و ماسن)فرزنداب خود کمک کنند 

 از طورکلیبه کنند،فاده میمدار استهای کنترلهایی که از روشخانواده به متعلق نوجواناب

-حمای  و صمیمی هایخانواده فرزنداب تنها و هستند برخوردار تریکم های اجتماعیمهارت

 هااز آب هایریگمیتصم در(، 2930خود دارند )یوسفی،  همساالب با بیشتری ارتباط کننده،

 تواند، میوگوگف  مهنگادر نتیجه به  گ ارندیشاب احترام مشود و به نظراتنظرخواهی می

 باالیی ارتباطی هایمهارت از فردی کند  چنین ابراز یدرستبه و کنترل را خود عواطآ و هیجانات

گاتمن و همکاراب   نتایج پژوهش کند برقرار ارتباط یدرستبه دیگراب با تواندیم و بوده برخوردار

گیری، محدودسازی و یا های ارتباطی نادرس  مبنی بر سخ ( نشاب داد اعمال روش1623)

های ارتباطی کودکاب اذر منفی به جای بگ ارد  تواند بر مهارتغفل  و آزادی بیش از حد می

 عواطآ، ابراز بیش از حد ( در پژوهش خود نشاب داد حمای  زیاد،1620) ساموخوالواهمچنین 

 ترس ربی  فرزند،ت هایتوانایی در نفس کافی به اعتماد عدم حد، از بیش هایاعمال محرومی 

وب، همچ پدرانه اشتباهات و ناسازگاری با والد دیگر از سوی مادر به فرزند و تشویق دادب دس  از

 طرواب ایجاد مانع از دوراب کودکی در مردانه صفات اولوی  نامناسب، قوانین حد، از بیش حمای 
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 رد را سازنده غیر اریرفت اشکال اشتباهاتی چنین  شودمی کودکاب در دهنده بازتاب و سازنده

 افزایشبا توجه به   کند تعیین( خجال  و سازگاری اعتراضی، رفتار تجاوز،) ارتباطی شرایط

بحراب ملی، پایین آمدب میانگین عنواب یک له اعتیاد در کشور بهأروزافزوب شمار معتاداب و مس

 نیا ازی و جدید، صنعتو افزایش گرایش جواناب و نوجواناب به سوءمصرف مواد  سوءمصرفسن 

های ساز و پیشگیرانه جه  کاهش و ترییر جه  روند رشد آسیب، توجه به عوامل زمینهرو

های فرزندی و مهارت-طور که اشاره شد، الگوهای رابعه والداجتماعی امری ضروری اس   هماب

 مصرفها با گرایش به سوءهای مختلآ به ارتباط آبارتباطی، متریرهایی هستند که پژوهش

، جهیدرنتاس    قرارگرفته موردتوجه، در تدوین مدل ساختاری این پژوهش رونیازااند  تأکید کرده

 :پرسش اس این گویی به پژوهش حاضر درصدد پاسخ

-الگوهای رابعه والدبر اساس  سوءمصرفگرایش به بینی مدل ساختاری پیشآیا   2

های شهر تهراب از یاب دانشگاهدر دانشجو ارتباطیهای مهارتگری با میانجیفرزندی 

 ؟برازش معلوبی برخوردار اس 
 

 روش

 جامعه آماریبود   یساختار معادالت ابییمدل از نوع همبستگی وپژوهش حاضر از نوع توصیفی، 

 مهندسی، فنی هایرشته در تحصیل به مشرول ساله 23-91 دانشجویاب کلیهاین پژوهش، شامل 

 یقاتتحق و علوم وزارت به وابسته تهراب شهر سعح هایدانشگاه رد پایه علوم و پزشکی داروسازی،

بود  بدین  ایچندمرحله در پژوهش حاضر به صورت تصادفی گیریروش نمونه  آوری بودفن و

 236برابر عدد هس  ، 21آنها که  هایمؤلفه و متریرها تعداد به توجه با نمونه حجم صورت که

های ناقص و همچنین، به منظورح ف پرسشنامه  (2931ی، نفر انتخاب شدند )خلعتبر 066 تا

 گیریاندازه خعاهای تا توزیع شد پرسشنامه بیشتری در نتیجه مشتبه کردب نتایج، تعداد

 گردد  رفع احتمالی

 پژوهشابزار 

 ینفرزند نخست-پرسشنامه الگوی رابعه والد. فرزند پاروف-الگوی رابطه والد. پرسشنامه 1

تأذیر روابط بین والدین و فرزنداب بر  منظور سنجشبه پاروف،توسط پرسش  206بار با تعداد 

متمرکز بر ادراک فرزنداب از نحوة ارتباطشاب با والدین و تأذیر آب بر زندگی و  ساخته شدفرزنداب 

روایی )سنجی های رواببررسی ویژگیدر پی ( 2931)ی و غفار پس از آب، باقری  بود هاآبفردی 

با کمک  ساله شهر تهراب، 96تا  21فرزند در افراد -الگوی ارتباط والدو مدل نظری ( و پایایی

پرسش از فرم اصلی که دارای بار عاملی معلوبی بودند، انتخاب  36روش تحلیل عاملی تعداد 

 (ارمدمدار و آزادیامنی )کودک -دو سبک اصلی در ارتباط والد به کمک این پرسشنامه  کردند

این ابزار یک   (2931باقری و غفاری، )گیرد صورت میگیری مقیاس اندازهردهخ 2و هریک در 
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 نمره و اصالً موافق نیستممنزله به، «1»نمره برد که کار میای لیکرتی را بهدرجه پنجمقیاس 

ها با یکدیگر جمع و نمره نهایی تمامی پرسشنمرات   باشدمی ،موافقم کامالًمنزله به ،«2»

به کمک ضریب ( 2931)در پژوهش باقری و غفاری  پایایی مقیاس  گرددص میآزمودنی مشخ

 36همچنین پایایی فرم   به دس  آمد 302/6( سوالی 206)آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

همچنین روایی هر دو فرم پرسشنامه از روایی   محاسبه گردید 00/6سؤالی در هماب پژوهش 

   کافی برخوردار بودند

سوءمصرف  به این مقیاس که آمادگی. زرگر سوءمصرف مواد مخدربه  یآمادگ یاسمق. 2

دهد، را با توجه به شرایط روانی و اجتماعی جامعه ایرانی مورد سنجش قرار می مواد مخدر

اصرری، )سنج اس  داده دروغ 1گویه و  90شد که دارای  ساخته (2931) زرگر توسط بارنخستین

 موافقم، ازکاماًل مخالفم تا کامالً لیکرتی مقیاس یک ابزار در این  (2939جوبنه و قاری، قاسمی

ها با یکدیگر جمع و نمره نهایی آزمودنی مشخص تمامی پرسش نمرات  شودگ اری مینمره

 روایی و مالکی روایی شیوه به مقیاس این روایی (2932)پژوهش زرگر و همکاراب  در. گرددمی

 ونباخکر ضریب آلفای شیوه به بررسی یک طی در آب پایایی همچنین  شد گزارش معتبر سازه

 این کرونباخ آلفای حاضر ضریب پژوهش در ( 2932 همکاراب، و حسنی حاج) شد برآورد 6 /32

  آمد دس  به 32/6 میزاب به مقیاس

توسط ، اس  یکه یک ابزار خودسنج مقیاساین  .دامینکوئ یارتباط هایمهارت مقیاس .3

 نسخه  ساخته شد بزرگساالبدر بین  های ارتباطیسنجش مهارتبا هدف  و (1662) دامینکوئ

مهارت گوش دادب، توانایی  از جمله،های ارتباطی فرعی ، شامل مهارتعبارتی این مقیاس 12

قاطعی   ام بأبینش نسب  بجه فرآیند ارتباط، کنترل عاطفی و ارتباط تو دریاف  و ارسال پیام،

نمرات   شودگ اری مینمره ،(همیشه) 1تا ( هرگز) 2از مقیاس لیکرتی  یک در این ابزار  اس 

های گردد که مبین مهارتتمامی عباربات با یکدیگر جمع و نمره نهایی آزمودنی مشخص می

برخجی از   خواهد بود226تا  92دامنه نمره محتمل برای هر فرد بین   ارتباطی آزمودنی اس 

  شوندگ اری مینمره معکوسها، در محاسبه نمره به صورت ی آبمحتوا عبارات به دلیل ماهی  و

شود و حاصل ای محاسبه مینمره جداگانه ،های م کورگو در هر یک از خرده مهارتبرای هر پاسخ

 باشدمی های ارتباطی آزمودنیگویه نیز، مبین نمره کل مهارت 92مجموع  جمع نمرات هر فرد در

بررسی  نیز در پژوهشی با هدف( 2931)چاری و همکاراب حسین  (2939نیا و همکاراب، نوروزی)

 های ارتباطی، با استفاده ازارتباطی و نیجز ساختار عوامل مهارت هایای آزموب مهارتروایی سازه

 KMOاصلی، مقدار عددی شجاخص ایلفهؤشیوه آماری تحلیل عاملی از نوع تاییدی و به روش م

( 2939)نیا و همکاراب پایایی پرسشنامه م کور در پژوهش نوروزی  کردند گزارش 22/6برابر را 

  گزارش شده اس  00/6به کمک ضریب کرانباخ، 
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مدل ارائه شده بر اساس معالعه ادبیات و پیشینه پژوهشی در ارتباط با موضوع شیوه اجرا. 

 شیگراای هپژوهش و توسط پژوهشگر تدوین شد  این مدل بر این اساس طراحی گردید که سازه

ی تبیین شد  ارتباط یهامهارتاز طریق تأذیر بر فرزند  -رابعه والد یمصرف با الگوهاءبه سو

نمونه مورد نظر از حیث معیارهای ورود  گیری،نمونه و نمونه حجم کردب مشخص از بعد محقق

 مزمن، شخصیتی - روانی اختالالت پژوهش، عدم ابتال به در شرک  به آگاهانه همچوب رضای 

 توسط و خانواده محیط در پژوهش، پرورش این با روانشناختی مداخالت در همزماب شرک  عدم

های شهر تهراب و عدم درماب و مراجعه به مراکز ترک اعتیاد مورد والدین، تحصیل در دانشگاه

رابعه  یالگوها ،به سومصرف شیگراشناختی، جمعی های پرسشنامهسپس   وارسی قرار گرفتند

در هر   کننده قرار گرف دانشجویاب شرک هریک از در اختیار  یارتباط یهامهارتو زند فر -والد

رعای مرحله از اجرا، مالحظات اخالقی در اجرای پژوهش از جمله،   رضای  رازداری، کسب اصل 

کنندگاب، در نظر گرفتن حق آزادی شرک  برای پژوهش اهداف داوطلبین، تشریح از آگاهانه

در نظر گرفتن کد برای کلیه  ،های پژوهشجه  عدم تکمیل پرسشنامهکنندگاب شرک 

س  آمده از اجرای دهای بهدادهرعای  گردید  های ایشاب، ها و درج آب بر روی پرسشنامهآزمودنی

های آمار توصیفی و آمار استنباطی )ماتریس همبستگی( و همچنین پژوهش، با استفاده از روش

افزار ل از پژوهش در نرمهای خام حاصتحلیل داده (SPSS) و با استفاده از نرم  سازی افزار مدل

plsساختاری  تحلیل  صورتبه   نظری صورت گرف   یک مفهوم قالب در و متریری چند مدل یک 
 

 هایافته

نفر از دانشجویاب به عنواب نمونه مورد پژوهش مشارک  داشته اند  132در این پژوهش تعداد 

درصد( خانم بودند  دامنه سنی  2690نفر ) 190درصد( آنها آقا و تعداد  1392نفر ) 921که تعداد 

سال )انحراف معیار  291سال داشته و میانگین سنی آنها برابر با  12تا  16نمونه مورد نظر بین 

 1/6نتایج نشاب داد ضرایب روایی همگرایی تمامی متریرهای اصلی پژوهش باالتر از  ( اس  199

 گیری دارد های اندازهنشاب از روایی همگرای مناسب و برازش قابل قبول مدل باشد و اینمی
 

 AVE. همبستگی بین سازه ها و مقایسه آنها با مقادیر جذر 1جدول 

 0 1 2 9 1 2 انحراف معیار میانگین متریر

      31/6 22/21 33/13 مصرف مواد به سوء گرایش

     32/6 31/6 09/3 31/19 امنی  مداری مادر

    31/6 31/6 32/6 22/22 12/13 آزادی مداری مادر

   39/6 33/6 36/6 32/6 22/91 19/32 مهارت ارتباطی

  32/6 36/6 32/6 23/6 33/6 32/2 23/12 امنی  مداری پدر

 31/6 39/6 31/6 30/6 32/6 39/6 11/0 93/12 آزادی مداری پدر
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ها بیشترین بار عاملی گرهای تمامی سازهبا نشاب هامشخص اس ، گویه 2گونه که در جدول هماب

 تر از مقدار مج ور میانگین واریانسها کمعبارت دیگر همبستگی بین سازهرا بر سازه خود دارند  به

دهد هیچ دو متریری با یکدیگر همبستگی ها اس  که نشاب میاستخراج شده هریک از سازه

اند  دهخوبی از یکدیگر تفکیک شها بهی اس  که تمام سازهاها به گونهکامل نداشته و ترکیب گویه

 گیری اعتبار واگرا دارد  ل ا ابزار اندازه

 

 . مقادیر آماره تحمل، تورم واریانس و دوربین واتسون2 جدول

 دوربین واتسوب تورم واریانس آماره تحمل سازه )عوامل(

 26/2 90/1 21/6 اعتیاد گیآماد

 26/2 26/1 92/6 امنی  مداری مادر

 26/2 22/2 26/6 آزادی مداری مادر

 26/2 23/2 10/6 مهارت ارتباطی

 26/2 61/2 32/6 امنی  مداری پدر

 26/2 33/2 11/6 آزادی مداری پدر

 

واتسوب به دس  آمده برای -نشاب داد مقدار عامل تورم واریانس و آزموب دوربین 1نتایج جدول 

خعی چندگانه وجود دهد که بین متریرها، هماین نشاب میهستند و  26تر از متریرها کوچک

 ندارد 

 
. ضرایب مسیر استاندارد شده اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیر های مدل 3جدول 

 پژوهش

 مسیر فرضیه

 اذر مستقیم
 نتیجه

 

 اذر غیر مستقیم
 نتیجه

 
ضریب 

 مسیر

ارزش 
t 

ضریب 

 مسیر

ارزش 
t 

 - - - تائید 31/1 -22/6 ارتباطیمهارت  ←مداری پدر امنی  2

 - - - رد 29/2 22/6 آمادگی اعتیاد ←مداری پدر امنی  1

 - - - رد 39/2 -26/6 مهارت ارتباطی ← مداری مادرامنی  9

 - - - تائید 26/22 33/6  آمادگی اعتیاد ← مداری مادرامنی  2

 - - - تائید 23/9 -21/6 مهارت ارتباطی ←مداری پدرآزادی 1

 - - - تائید 06/1 23/6  آمادگی اعتیاد ← مداری پدرآزادی 0

 - - - تائید 16/22 -13/6  مهارت ارتباطی ←مداری مادرآزادی 2

 - - - تائید 33/2 -12/6 آمادگی اعتیاد ← مداری مادرآزادی 3

 - - - تائید 92/2 -91/6 آمادگی اعتیاد ← مهارت ارتباطی 3
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 تائید 62/29 31/6 - - -  آمادگی اعتیاد ←مداری مادر امنی  

 تائید 62/2 -99/6 - - - آمادگی اعتیاد ←مداری مادر آزادی 

 تائید 61/1 20/6 - - - آمادگی اعتیاد ←مداری پدر امنی  

 تائید 30/1 12/6 - - - اعتیاد آمادگی اعتیاد ←مداری پدرآزادی 

 

 ارتباطی هایبر مهارت پدر مداریامنی  کهینا از عبارت اس  اول ، فرضیه9بر اساس جدول 

 و -22/6 عاملی بار مقدار اس  مشخص که طورهماب  اس  دانشجویاب مورد معالعه اذرگ ار

 مداریامنی  که داش  بیاب توابمی نتیجه در بوده، منفی و 1 از بیشتر 31/1 نیز t داریمعنی

طور معکوس تأذیرگ ار به سعح شهر تهراب هایدانشگاه دانشجویاب ارتباطی هایمهارت بر پدر

 اس   

 اراذرگ  معالعه مورد دانشجویاب اعتیاد آمادگی بر پدر مداریامنی  در ارزیابی این فرضیه که

عدم تائید  بیانگر که باشد می 1کمتر از  29/2 داری معنی مقدار و 22/6 عاملی بار اس  مقدار

 عتیادا آمادگی بر پدر بیاب داش  که امنی  مداریبه عبارت دیگر می تواب   اس  م کور فرضیه

 رب پدر اذرگ ار نیس   اما همانعور که مشخص اس  اذر غیر مستقیم امنی  مداری دانشجویاب

موذر اس   در واقع امنی   61/1و مقدار بار عاملی  20/6با بار عاملی  دانشجویاب اعتیاد آمادگی

اعتیاد آنها بصورت مثب  تاذیرگ ار  اب بر آمادگیپدر از طریق مهارت ارتباطی دانشجوی مداری

 عدم تأائید دهندهنشاب 1کمتر از مقدار  39/2 داری معنی t مقدار و -26/6 عاملی بوده اس   بار

 رنیز ب مادر مداریبنابراین امنی   دانشجویاب اس  ارتباطی بر مهارت مادر مداریامنی  تأذیر

که بیشتر  26/22 داریمعنی مقدار و 33/6 عاملی اس   بارتأذیر دانشجویاب بی ارتباطی مهارت

 دانشجویاب موذر اس   تأذیر اعتیاد آمادگی بر مادر مداریحاکی از آب اس  که امنی  1از مقدار 

 23/9 داری معنی مقدار و -21/6 عاملی بار با دانشجویاب، ارتباطی مهارت بر پدر مداری آزادی

حاکی از  06/1و مقدار معنی داری  23/6بار عاملی    گردد یم صورت منفی و معکوس تائیدبه

س اس   تأذیر منفی و معکو بعور مثب  اذرگ ار اعتیاد آمادگی بر پدر مداری تأذیر مثب  آزادی

 داری معنی مقدار و -13/6 عاملی بار با مقدار دانشجویاب ارتباطی مهارت بر مادر مداری آزادی

 اربا ب دانشجویاب اعتیاد آمادگی بر مادر مداری آزادی ذیر منفیمورد تائید واقع شد  تأ 16/22

در   اس  مورد تائید قرار گرف  1که بیشتر از مقدار  33/2 داری معنی مقدار و -12/6 عاملی

 این فرضیه که مهارت تائید دهندهنشاب 92/2 داری معنی t مقدار و -91/6 عاملی نهای  بار

به  اس   الزم مورد معالعه به طور منفی و معکوس اذرگ ار جویابدانش اعتیاد آمادگی بر ارتباطی

 مادر و پدر با آمادگی مداری مادر و پدر و همچنین بین آزادی توضیح اس  که بین امنی  مداری

 مداری معالعه اذر غیر مستقیم و معنی داری وجود دارد  تنها بین آزادی مورد دانشجویاب اعتیاد

نشجویاب رابعه منفی و در سایر روابط، این تاذیرگ اری از طریق مهارت دا اعتیاد مادر و آمادگی
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اعتیاد آنها رابعه مثب  وجود دارد  که در بین این روابط بیشترین  ارتباطی دانشجویاب بر آمادگی

ر معالعه با با مورد دانشجویاب اعتیاد مادر آمادگی تاذیر غیر مستقیم مربوط به امنی  مداری

ا بار ب دانشجویاب اعتیاد آمادگی پدر بر ترین آب نیز اختصاص به امنی  مداریو کم 31/6عاملی 

ادر م داشته اس   در بین اذرات مستقیم نیز بیشترین تاذیر مربوط به امنی  مداری 20/6عاملی 

پدر بر  مداری و کمترین آب نیز مربوط به  آزادی 33/6اعتیاد دانشجویاب با بار عاملی  بر آمادگی

 بوده اس    -21/6تباطی دانشجویاب با بار عاملی ار مهارت

 
 . مدل ساختاری تأیید شده تحقیق همراه با ضرایب معناداری مدل1شکل 

 

اعداد و ارقام باال مقادیر معناداری برای ضرایب تاذیر بین متریرهای مکنوب پژوهش اس   مشاهده 

( اس  و ل ا مسیر 2930) 1ار تقریبی تر از مقدداری پدر بر آمادگی اعتیاد کمشود که تأذیر می

ر بر مداری پدتواب تأذیر امنی مداری پدر و امادگی اعتیاد معنادار نبوده و میارتباط بین امنی 

برای سایر ضرایب تاذیر بین متریرهای مکنوب پژوهش معنادار   tآمادگی اعتیاد را رد کرد  مقادیر

 اس   
 

 گیریبحث و نتیجه

بینی گرایش به اعتیاد بر اساس الگوهای مدل ساختاری پیشدف تدوین پژوهش حاضر، با ه

های شهر تهراب های ارتباطی در دانشجویاب دانشگاهگری مهارتفرزندی با  میانجی -تعامل والد
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مدل ساختاری پیش بینی گرایش به سوءمصرف مواد  آمده نشاب داد که س دنتایج بهانجام شد  

های ارتباطی دانشجویاب با گری مهارتفرزند با میانجی -مل والدمخدر بر اساس الگوهای تعا

گاتمن و های ، با پژوهشاین یافته  ( از برازش معلوبی برخوردار بودP<6961) 31/6اطمیناب 

در همسو بود   (1620(، ساموخوالوا )1622وونگساک و همکاراب )-شاروئن، (1623همکاراب )

گرایش جواناب به مصرف مواد مخدر  ساززمینهیل بسیاری دال ،تواب گف تبیین این یافته می

 های خاص دارند و برخی به دلیل کمبود امکاناتدر گروه حضورسعی در از جواناب باشد  برخی می

 کنند  ضعآ محب برای پاسخ به نیازهای هیجانی به مصرف مواد مخدر گرایش پیدا میعاطفی 

های اولیه زندگی در سالفرد آب را که  دارد یانوادهدر محیط خاریشه و گاهی محب  بیش از حد 

و یا حتی دوراب نوجوانی تجربه کرده اس   زیرا کودک تح  تأذیر الگوهای فرزندپروری و 

 نوالدی متقابل درک نبود زند الگوبرداری از والدین خعی مشی خود را در دوراب کودکی رقم می

 ناتوانی و پ یریتهییج پرخاشگری، پایین، نفس زتع افسردگی، عالقگی،بی به منجر فرزنداب، و

هش مواد و کا مصرف به گرایش ساززمینه خود، نوبه به هاویژگی این  گرددمی هاتکانه کنترل در

 و پیرزاده از نقلبه ؛2331 میلر، و فالی پترایتیس،)گردند می های ارتباطیکارآمدی مهارت

 ( 2932 همکاراب،

منظور محافظ  از فرزند ف  والدینی که احساس خعر بیشتری دارند و بهتواب گاز این رو، می

هایی اجتماعی به ویژه گرایش به سوء مصرف مواد مخدر واهمه دارند، دس  خود در برابر آسیب

تواب چنین مواردی را برشمرد: اعمال زنند  از جمله این اقدامات میمدار میبه اقداماتی امنی 

ععآ تربیتی، کنترل بیش از اندازه در کنار کاهش بیش از اندازه محب  قوانین خشک و غیر من

(  پوپو و 2931و عواطآ پدرانه و مادرانه، محدود ساختن روابط فرزند با همساالب و     )باقری، 

فرزند منجر به  -( در نتایج پژوهش خود گزارش کردند که تعامل منفی والد1621ایلسانمی )

د و موجب های فرزنو انضباط تنبیهی بیشتر و مشارک  کمتر در فعالی کاهش نظارت فرزند، نظم 

والدینی که با ایجاد  شود  افزایش رفتارهای ضداجتماعی چوب گرایش به سوءمصرف فرزنداب می

روند، ضمن ایجاد امنی  خاطر و آرامش روانی به تعادل در ارتباط و تربی  فرزندشاب پیش می

نی، زمینه ابراز هیجانات و مشکالت پیش آمده را برای فرزندشاب فراهم ویژه در دوره بحرانی نوجوا

ا هتوانند در آینده نیز هیجانات خود را در روابط با دیگراب ابراز کرده و در نتیجه آبساخته و می

ها با احتمال کمتری رخ خواهد را تجربه کنند  در نتیجه دس  زدب به راهکارهای اجتنابی در آب

تواب گف  که چنین فرزندانی در بزرگسالی با احتمال کمتری به سم  ن دلیل میداد  به همی

 سوءمصرف مواد مخدر گرایش خواهند داش  

مداری از سوی پدر بر گرایش فرزنداب امنی بر اساس نتایج پژوهش حاضر، الگوی روابط به سبک 

واب تارد  این یافته را  میبه سوءمصرف مواد و امنی  مداری مادر بر سوءمصرف مواد مخدر تأذیر د

و  های ایرانیمداری پدر به عل  جایگاه قدرتمند پدر در خانوادهگونه تبیین کرد که امنی این
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تأکید دین اسالم بر پیروی از دستورات والدین، احترام به آب ها و شأب باالی پدر در خانواده های 

ه شتر توسط پدر، در مقایسه با مادر ککنندگی و محدودی  رسمی بیایرانی به همراه نقش کنترل

ه رود امنی  پدری پدر در مقایسکننده داشته و منبع عواطآ اس ، انتظار میبیشتر نقش مراقب 

با مادر تأذیر بیشتری بر عدم گرایش به سوءمصرف مواد داشته باشد که در این پژوهش مورد 

 تأیید قرار گرف  

حاکی از تأذیر آزادمداری پدر و مادر بر گرایش به سوء  معابق با این یافته، نتایج دیگر پژوهش

تواب گف ، از جمله علل مهم گرایش مصرف مواد مخدر فرزنداب نیز بود  در تبیین این یافته می

 یباال فرزنداب، رفاه بین تبعیض والدین در ابراز محب ، جواناب به سوءمصرف مواد مخدر، افراط

الدین، عدم تفاهم والدین در امور مربوط به تربی  فرزند، و افراطی خانواده، تساهل اقتصادی

والدین در دوراب کودکی و نوجوانی بوده اس   در  اعتیاد و منازعه با یکدیگر در پیش روی فرزند

( نشاب دادند بین اعتیاد به اینترن  با 1620همین ارتباط، نتایج پژوهش رستگار و دوستی )

انگار وجود دارد  ایجاد امکانات و رفاه بی گرا و سهلامحههای فرزندپروری استبدادی، مسسبک

گردند فرزنداب نازپرورده بار بیایند  اندازه فرزنداب، اهمال و نرمی در تربی  فرزنداب موجب می

به نفس خویش اعتماد ندارند و جرأت   ضعیآ و ناتواب و زودرنج دارند ها غالبًا روحىنازپرورده

که به خدا و خویش این به جاى در حل مشکالت زندگى  مهم دس  بزنند کنند به کارهاىنمی

پ یری پایینی و مسئولی  اعتماد نموده و خود وارد عمل شوند، به کمک دیگراب چشم طمع دارند

 نشینىخود را ناتواب دیده و عقب در برابر حوادث سهمگین و دشوار زندگى  دهندرا نشاب می

رو، احتمال بیشتری وجود دارد که فرزنداب این خانواده به گرایش سوء مصرف ز اینکنند  امی

در مقابل، نتایج پژوهش حاکی از عدم ارتباط بین روابط تعادلی والدین با  مواد تمایل پیدا کنند 

های تعادلی، به دلیل دریاف  حمای  عاطفی، وجود سوءمصرف مواد بود  فرزنداب خانواده

تباط با والدین، مقبولی  نظرات و پیشنهادات، بحث بر سر موضوعات و کنترل و صمیمی  در ار

توجه منعقی توسط والدین در قالب هدای  به سم  امور معلوب و درس ، کمتر احتمال دارد 

هدف والدین از اعمال الگوی تربیتی به امور نامعلوبی همچوب سوءمصرف مواد مخدر گام بردارد  

بی  فرزندی رشدیافته اس  تا در آینده به ویژه در ایام جوانی قدرت تمیز و ارتباط تعادلی، تر

ها راه را نشاب دهند، خوب از بد را پیدا کرده و از نیاز به والدینی که همچوب راهنمای گویا به آب

تخاب های درونی به انرو، فرزنداب با آشنایی کامل نسب  به عالیق و خواستهنیاز گردند  از اینبی

زند که از نظر منعقی درس  و عاقالنه باشد  در همین ارتباط، نتایج رتکا به عملی دس  میو ا

( حاکی از این بود که وجود مداخالت خانوادگی 1621رایزینا و همکاراب )-پژوهش وب

نظارت و عواطآ بین والدین بر نوجواب در سنین نوجوانی بر کاهش گرایش به  دهندهشیافزا

جواب را از طریق حل  -مشابهی، مداخالتی که ارتباط والد طوربههستند و  سوءمصرف مواد مؤذر

د توانن؛ میدهندیمتعارضات، برقراری ارتباط، ایجاد اعتماد، هدای  و حمای  منعقی، مدنظر قرار 
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معناداری کاهش دهند   طوربهخعرات پیشِ روی نوجواب را در این زمینه )سوء مصرف مواد( 

( نیز اذعاب داشتند والدین با برقراری ارتباط متعادل و منعقی 1621بزداس ) دوگاب، بزجییکلی و

ژوهش، نتایج پ  جای گ ارندکاهش اعتیاد تأذیر به بر توجهی قابل طور توانند بهبا فرزند خود می

ی توانمندسازهای ارتباطی با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر داش   ارتباط بین مهارتنشاب از 

وجود آمده، کمک های بههای ارتباطی در جه  کاهش آسیبفراگیری و تقوی  مهارتدر زمینه 

فرزندی، کاهش سوءظن،  -به جواناب در جه  کاهش گرایش به مواد مخدر، بهبود روابط والد

رسد )جکسوب، یوشر و ابرین، شرم، احساس گناه و سرزنش خود در والدین ضروری به نظر می

1662  ) 

ژوهشی حاکی از تأذیر منفی سوء مصرف مواد مخدر بر گستره وسیعی از زندگی نتایج معالعات پ

نوجواناب همچوب روابط اجتماعی، عملکرد یادگیری در مدرسه، سالم  و روابط خانوادگی اس  

تواند به حفظ ارتباط بدوب های ارتباطی می(  جواب به کمک مهارت1662)یوشر و همکاراب، 

که به خاطر برقراری و حفظ این رابعه نیاز ارتباط با دوستاب، بدوب آب چالش با والدین و برقراری

ای به خود رو رابعه، شکل دوستانهبه پ یرش حقوق نامتعارف آب داشته باشد، بپردازد  از این

 ازد سهای آتی او را فراهم میهای فردی و پیشرف گیرد و موجبات رشد انسانی، پرهیز از آسیبمی

میزاب زیادی موجب تواند بههای ارتباطی می( نشاب داد آموزش مهارت1666اب )مونتی و همکار

 انتخاب در اس ، فرد پایین یارتباط یهامهارت سعح از که کاهش ولع مصرف و در مقابل، زمانی

 های مهارت رشد و دیگراب با خود روابط کنترل و هدف به رسیدب برای ریزی برنامه هدف،

 هایهمسو با یافته اس  و زمینه برای گرایش به اعتیاد فراهم شود  همواج مشکل با اجتماعی

 –دهد از جمله مشکالت روانی ( نشاب می1622پژوهش حاضر گزارش سازماب بهداش  جهانی )

می تواب به افسردگی، اضعراب، احساس حقارت، اعتماد گرایش به سوءمصرف اجتماعی مرتبط با 

حساس تنهایی، سوء مصرف مواد، فرار و     اشاره کرد  یکی از به نفس پایین، مشکالت ارتباطی، ا

 ارتباطی هایمهارت نوجواناب، آموزش مهارت های مؤذر در کمک به کاهش گرایش به سوءمصرف

 اجتماعی اس   و

 یک در پایین یارتباط یهامهارت سعح با افراد که اس  آب از حاکی ها یافته این در مجموع 

 شوند که گرایش به اعتیاد یکی ازمی رفتاری نظمی بی درگیر خود روابط اصالح برای غلط تالش

با  مشکالت با شدب مواجه و خودداری و آرامش با فشار در واقع تحمل  تواند باشد نتایج آب می

 و مشکالت هابحراب های ارتباطی بهتری دارند،مهارت که کسانی  اس  مرتبط های ارتباطیمهارت

مشکالت روابط   شوندمی باوریبی و ناامیدی احساس دچار کمتر و گ ارندمی سر پش  بهتر را

 صورت، در این قادر به کنترل و تحمل آب نباشد فرد که شوندمی سازمشکل زمانی اغلب فردیبین

 در ببود مردد تمرکز، عدم مانند داشته باشد فرد عملکرد کل بر ای گونه بیمار تاذیر تواندمی

 -نتایج نشاب داد اعمال الگوی ارتباط والد مشکالتی مانند گرایش به اعتیاد  و گیری تصمیم
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های ارتباطی فرزنداب اذری ندارد  در مقابل، هرچه مدار از سوی مادر، بر مهارتفرزندی امنی 

یابد  تفاوت نقش های ارتباطی فرزنداب کاهش میمداری پدر افزایش یابد، مهارتمیزاب امنی 

تر عاطفی، گرایش به الگوی امنی  مدار در در این اس  که به دلیل نقش پررنگمادر با نقش پ

های عاطفی و روابط جنسی برای فرزنداب ذکور بدنبال مادر بیشتر مشکالت ارتباطی در حوزه

-تواند تأذیرات عمیق بر احساسات و نگرشدارد  زیرا  مادر به عنواب اولین نماینده جنس مونث می

گیر، در باره جنس مؤنث داشته باشد  بر اساس این الگو، مادراب قاطع، سخ های فرزند پسر 

پ یرند، در بزرگسالی تمایل به انتخاب همسرانی با همین کنترلگر، که فرزنداب خود را مشروط می

د هایی که در خود آناب خیلی رشگر و مدیر، یعنی ویژگیویژگی دارند، به دلیل نیاز به یک هدای 

  بالعکس پدراب با الگوی ارتباطی امنی  مدار تأذیر بر حوزه عاطفی دختراب خود دارند  نیافته اس 

پدراب با میزاب ابرازگری عاطفی بسیار اند و روابط رسمی و سرد، موجب کاهش اعتماد به نفس 

شوند که در رأس آب زیبایی و خودارزشمندی زنانه اس   این در های هویتی دختراب میمؤلفه

 ترین منبعفرزند احساسات و هیجانات یکی از مهم-که بر اساس الگوی ارتباط والد حالی اس 

ها تصویر خود را در چشماب و اندیشه والدین کشآ اطالعات معتبر هستند که فرزنداب از طریق آب

کنند  فقداب هیجانات و حاکمی  سردی بر همین اساس پیامدهای متعددی برای فرزندانی می

ترین این پیامدها از منظر الگوی ارتباط شوند، دارد  یکی از مهمی تعامل تربی  میکه در این الگو

های ارتباط اجتماعی اس   زیرا اوّال از خصوصیات الگوی تعاملی امنی  فرزند فقداب مهارت-والد

های اجتماعی مدار کنترل و محدودی  اس  با این هدف که فرزنداب در حصار امنی  به آسیب

  نشوند  رایج مبتال

-فرزندی آزادی -اعمال الگوی والداز این پژوهش نشاب داد که  آمدهدس نتایج بهاز سوی دیگر، 

-آزادی الدینو گردد های ارتباطی در فرزنداب میمنجر به کاهش مهارتاز سوی هر دو والد، مدار 

اس  و یا اصالً د، یا توقعات وی از فرزندش بسیار کم نمدار، کنترل ناچیزی بر فرزند خود دار

د که اعمال فرزندش طبیعی و مثب  اس  و نیاز به نکند  همیشه فکر مینانتظاری از وی ندار

ک د  به کودنکننظارت و اصالح ندارد  به همین نسب  در استقالل دادب به فرزند خود افراط می

و به همه  دندهگیری میخود در هر سنی و حتی قبل از رسیدب به آمادگی الزم اجازه تصمیم

رو فرزندانی خودخواه، سرکش، نافرماب، د  ازایننکنهای وی احترام گ اشته و غالباً عمل میتصمیم

به  گردند  وابستگی این فرزند به خانوادهاجتماعی و البته وابسته تربی  میمتوقع، تکانشی، ضد

اشد  گو بیشاب را پاسخازاندازه اتواند توقعات بیشکسی جز خانواده نمیاین دلیل اس  که هیچ

(  یکی 2936این گروه از فرزنداب در رفتار سازگارانه با محیط مشکل دارند )مداحی و همکاراب، 

های ارتباطی به بهانه کمبود گ راب وق  با به آموزش مهارتها آبتوجهی دیگر از مشکالت، بی

    اس   به دلیل عدم تقید  های مختلآ، واگ اری مسئولی  آب به مادر وفرزنداب به دلیل مشرله

ومرج و تزلزل روحی در فرزنداب به تنیدگی در خالل رابعه، هرجورسوم و وجود درهمبه آداب
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ند، هر ادر مقابل، فرزندانی که تح  الگوی ارتباطی والد فرزندی تعادلی رشد یافته  آیدوجود می

افراد که تح  حمای  و هدای  والدین  دو سامانه انگیزشی اجتنابی و اشتیاقی را دارا هستند  این

اند  همواره ای با والدین و دوستاب خود بهره بردهاند، معموالً از روابط صمیمانهخود رشد یافته

برند  شده و از هدای  منعقی اخالقی والدین بهره میطور غیر مشروط مقبول خانواده واقعبه

ها و ها، شوقکنند و بر تکانهها پیروی میضرورت رو، در صورت لزوم از بایدها و الزامات وازاین

های خود، قابلی  الزم را دارند که بر پایه عالیق خود لجام زده و آشنایی نسب  به عالیق و شوق

این فرزنداب به لحاظ روابط  ( 2931ها اهدافی را تعریآ و دنبال کنند )باقری، این عالیق و شوق

تری برخوردارند که در روابط خود هم جاذبه دارند و هم دافعه  به اجتماعی، از قابلی  نسبتًا باال

توانند در مواقع ضروری نرم باشند و کوتاه بیایند و هم در صورت تهدیدات کالمی دیگر هم می

جدی یعنی در صورت ترییرات بنیادین در جه  و مسیر اصلی زندگی که مرایر با مبانی هویتی 

داده و برای دیگراب و محیط از طریق مرزبندی، خط قرمزهای ها اس  از خود دافعه نشاب آب

( نشاب 1621نتایج پژوهش کیم، یانگ و لی )در همین رابعه، خود را واضح و مشخص سازند  

های ارتباطی نوجواناب تأذیر زیادی دارد  ها بر مهارتهای فرزند پروری و تمرین آبداد سبک

حب ، صمیمی ، پ یرش و حمای  از سوی والدین مادر های مبتنی بر مبین، اعمال شیوهدراین

 تأذیر بیشتری نسب  به والدین پدر دارد 
 

 موازین اخالقی

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخ  رضای  آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری 

ها، لاها ضمن تأکید به تکمیل تمامی سؤرعای  شد  با توجه به شرایط و زماب تکمیل پرسشنامه

 کنندگاب در مورد خروج از پژوهش مختار بودند  شرک 
 

 سپاسگزاری

کنندگاب عزیزی که نهای  همکاری را با گروه پژوهشی بر خود الزم می دانند تا از تمامی شرک 

 محققین در فرایند اجرای پژوهش تشکر و قدردانی نمایند 

 

 

 مشارکت نویسندگان

ها، تحلیل شناسی، گردآوری دادهسازی، روش، مفهومهمه نویسندگاب این پژوهش در طراحی

 نویس، ویراستاری و نهایی سازی نقش یکسانی داشتند ها، پیشآماری داده

 

 تعارض منافع

 بنا بر اظهار نویسندگاب، این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد 
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 منابع
 هایویژگی و اصلی خانواده سالم  ش(  نق2939قاری، ملیکا ) جوبنه، رضا ،قاسمی فرهاد ، اصرری،

(: 2)0، پژوهشی انتظام اجتماعی -فصلنامه علمیدختر   دانشجویاب اعتیاد آمادگی در شخصیتی

22-02  

 شناسیفرزند، مدل نظری فرزند پروری بر مبنای هستی -(  الگوی ارتباط والد2931باقری، فریبرز )

  93-1: 2، ات معارف اسالمی و علوم تربیتیدوفصلنامه پژوهشی معالعشناسی اسالمی  و انساب

سنجی )روایی و پایایی( های رواب(  بررسی ویژگی2931باقری، فریبرز ، و غفاری جعفرزادگاب، فیروزه )

 فصلنامهسال شهر تهراب   96تا  21و مدل نظری پرسشنامه الگوی ارتباط والد ج فرزند، در افراد 

  03-22(: 2)21، گیری تربیتیاندازه

(  نقش کارکرد 2932گیوی، رضا )اله ، نظری، محمدعلی ، زهراکار، کیانوش ، و باباییپیرزاده، حج 

 23تا  20خانواده در پیش بینی گرایش به اختالالت اعتیادی و مرتبط با مواد در دانش آموزاب 

  96-12(: 2)9، سالم  اجتماعی ساله 

 بین (  رابعه2932عمر ) پور، کیانی فهیمه ، ساقی،پیر عبداهلل ، آبادی، شفیع مهرداد ، حسنی،حاجی

 عالمه دانشگاه دختر دانشجویاب در اعتیاد به آمادگی با افسردگی و وجود ابراز پرخاشگری،

  22-01: 23، کاربردی روانشناسی در پژوهش و دانشطباطبایی  

 در ارتباطی های مهارت و هوی  هایوضعی  (  رابعه2933چاری، مسعود و رزاقی، علیرضا )حسین

  11-12: 3، های آموزشیفصلنامه پژوهش در نظامشهری   و عشایری دبیرستانی آموزاب دانش

پور، مهدی زاده، آیدا ، و عیسیخانزاده، عباسعلی ، طاهر، محبوبه ، سیدنوری، زهرا ، یحییحسین

س مخالآ در (  رابعه شیوه تعامل والد فرزند با میزاب اعتیادپ یری و گرایش به جن2931)

  22-13(: 13)2، اعتیادپژوهیدانشجویاب  

 پ یرش درک و مزاج بین رابعه (  تعیین2932حشمتی، اعظم ، یزدخواستی، فریبا ، مولوی، حسین )

فصلنامه اصفهاب   شهر در ناشنوا و شنوا آموزابدانش گروه دو پرخاشگرانه رفتار با پدر طرد و
  21-12(: 2)1، های علوم شناختی و رفتاریپژوهش

های خانوادگی با نگرش به (  رابعه مؤلفه2933محمد و علیزاده، ابراهیم )دالور، علی و رضایی، علی

-12(: 92)20، فصلنامه دانشور رفتارآموزاب مقعع متوسعه شهر تهراب، مواد مخدر در بین دانش

92  

ب رابعه ویژگیهای شخصیتی )هیجا(  بررسی 2932)زرگر، یدااهلل ، نجاریاب، بهمن و نعمانی، عبدالزهرا 

شناختی( نگرش م هبی و رضای  زناشویی با آمادگی اعتیاد خواهی، ابراز وجود سرسختی رواب

مجله علوم تربیتی و رواب شناسی دانشگاه   به مواد مخدر در کارکناب یک شرک  صنعتی در اهواز
  21-92(: 22)9، شهید چمراب اهواز

   تهراب: آوای نور شناسی اجتماعیآسیب(  2936اللّه )ستوده، هدای 
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(  بررسی رابعه طرد اجتماعی و آمادگی برای اعتیاد  2933پور، الهام  )نژاد، مریم ، و ساواالبقاضی

  236-293(: 29)09، مسائل اجتماعی ایراب

یاسایی،    ترجمه مهشیدکودک شخصی  و رشد(  2936ج و ، ) آ ک ، و کانجر، هوستوب، ماسن، پ ه ،

 تهراب: انتشارات مرکز 

بررسی تعامل رفتار سازشی  ( 2936) ایرج منا ، مرادی، ریتا ، صمدزاده، محمدابراهیم ، لیاق ، مداحی،

 .09 -29 (:2)2، شناسی سالم مجله رواب  های فرزندپروریو شیوه

به  (  نقش دینداری، سبک های فرزندپروری و ناگویی هیجانی در آمادگی2931محمدی، غالمرضا )

  121-161(: 9)1، مجله طب انتظامیاعتیاد نوجواناب  

فرزنداب   اجتماعی سازگاری و فرزندپروری های(  شیوه2936)  سروش مهرداد ، و فتحی، نوابخش،

  02-99: 11، پژوهش دینی

های مهارت  (2939)انگیز، نوری سپهر محمد، احساب حیدری علی، کبیر کوروشنیا، روحنوروزی

ای توسعه راهبرده  اتید دانشگاه علوم پزشکی البرز و ارتباط آب با نتایج ارزشیابی آنهاارتباطی اس
  22-02(: 2)2، در آموزش پزشکی

بینی (  پیش2939پور رودسری، عباس ، و ععارد، نسترب )پور، قاسم ، بخشیوجودی، بابک ، عبدل

ای در دانش آموزاب دهای مقابلههای هوی ، فرزند پروری و راهبرآمادگی به اعتیاد بر اساس سبک

  292-219(: 1)9، مجله طب انتظامیدروه متوسعه  

(  عوامل مؤذر بر گرایش نوجواناب و 2933)هزارجریبی، جعفر ، ترکماب، مهدی ، و مرادی، غالمرضا 

(: 1)1، فصلنامه معالعات مدیری  انتظامیجواناب پسر شهرستاب کرج به مصرف مواد مخدر  

911-993  

 مدارس دبیراب دیدگاه از مدیراب و دبیراب میاب موجود ارتباطی موانع بررسی(  2922) کرما فی،یوس
 .بهشتی شهید دانشگاه ،ارشد کارشناسی نامه پایاب  قم شهرسناب راهنمایی
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      .برم می رنج خوابیدب مشکالت از اغلب 2

      .برم نمی ل ت دیگر اند بوده جالب برایم قبال که کارهایی خیلی از 1

      .ندارد اشکالی کنند می مصرف مواد که افرادی با رفاق  9
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 خوب ام مالی وضع اگر حتی دارم، دوس  را کردب بندی شرط 2

 .نباشد

     

      .کنم می ناامیدی احساس زندگی های زمینه اغلب در 1

 آنها دربارة شود ینم که آید می ذهنم به بدی فکرهای گاهی 0

 .کرد صحب 

     

 برداشته آنها از پول مقداری والدین اجازه بدوب نوجوانی دوراب در 2

 .ام

     

 اشکالی نشود، معتاد که کند مصرف موادمخدر کمی درحد آدم اگر 3

 .ندارد

     

      .غمگینم و گرفته دلم اغلب 3

      نی( دارم سابقۀ فرار از منزل )دوراب کودکی یا نوجوا 26

      .دارند هم مفیدی خواص موادمخدر 22

      .ندارم دوس  را ها بعضی شناسم می که کسانی بین 21

 شده ظلم من وبه اند خورده را حقم کنم می فکر مواقع بیشتر 29

 .اس 

     

      .ندارم را کاری هیچ حوصلۀ مواقع خیلی 22

      .شوم می خشمگین وقتها بعضی 21

      .کنم تجربه را مواد مصرف یکبار حداقل مایلم 20

      .ام داشته جزئی دستبردهای نوجوانی دوراب در 22

      .نیس  آور اعتیاد حشیش مصرف 23

 روی مواد به اس  مجبور دارد، زندگی در زیادی مشکالت که آدمی 23

 .آورد

     

      .اس  دشوار برایم دیگراب نظر با مخالف  16

      .بگویم ناسزا خواهد می دلم گاهی 12

      .اند نبوده پدرومادرم پسند مورد غالبا رفقایم 11

 توانم نمی باشند، داشته درخواستی من از همکارانم یا دوستاب اگر 19

 .کنم رد را آب

     

      .ندارم زندگی در خاصی هدف 12

 مصرف مخدر مواد از نیس  بد جسمی دردهای برخی تسکین برای 11

 .شود

     

 بستگی فقط نیس ، ساز مشکل مواد مصرف گویند می که آنقدرها 10

 دارد فرد خود به

     

 دارم دوس  میشوم ناراح  خیلی زندگی مشکالت اذر بر وقتی 12

 شوم خیال بی تا بخورم دارویی

     

      .ام کرده روی زیاده خوشگ رانی در که آمده پیش گاهی قبال 13

 را مواد مزة شده که هم یکبار برای گوید می کنجکاویم حس 13

 .بچشم

     

      .کند نمی درک مرا هیچکس بنظرم 96

      .ندارد اشکالی مواد دوبار یکی مصرف بنظرم 92

      .هستم دیگراب نظرات کنندة تایید معموال ام، درونی میل برخالف 91

      .شوم نمی سرزنش هرگز 99
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 قبیل این از یا چای به اعتیاد مثل حشیش و تریاک مصرف بنظرم 92

 .اس 

     

      هستم “ تعارفی”در کل آدم  91

      .شود می مواد به آلوده کمتر کند می مصرف الکل که کسی 90

      .ام داشته جزئی جنسی تخلفات قبال 92

 اندتو می کند مصرف مواد تفریحی بصورت بار چند که کسی 93

 .بگ ارد کنار را آب براحتی

     

      .کنم می شکس  احساس زندگی های زمینه اغلب در 93

      .دانم نمی بد را سیگار کشیدب 26

 با دارم دوس  گیرم، می قرار دوستاب جمع یا جشن یک در وقتی 22

 برابر چند را خود شادی آورند اعتیاد کمتر که موادی بعضی مصرف

 .کنم

     

*** 
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وقتی که چیزی را برای دیگراب توضججیح می دهم، از آنها می پرسججم  2

 که آیا تا اینجای حرفم را فهمیده اند 

     

      دیگراب متوجه صحب  های من نمی شوند * 1

      نی بیاب کنم سعی می کنم نظراتم را به روش 9

وقتی دیگراب در جریاب موضججوع صججحب  من نیسججتند، بیاب عقایدم  2

 برایم دشوار می شود *

     

وقتی متوجه سججوالی نمی شججوم، درخواسجج  می کنم که سججوال را  1

 روشنتر بیاب کنند 

     

      متوجه منظور صحب  دیگراب نمی شوم * 0

      گاه کنم، برایم راح  اس  این که از دید دیگراب به موضوع ن 2

حتی وقتی که حواسم جای دیگر اس ، وانمود می کنم که دارمگوش  3

 می دهم 

     

      ابراز احساسات برایم دشوار اس   3

وقتی که حرفی مربوط به موضججوع برای گفتن داشججته باشججم، قعع  26

 کردب صحب  دیگراب برایم مسأله ای نیس  

     

یگراب حرف می زنم، می توانم از چهره آب ها احساساتشاب وقتی با د 22

 را بخوانم 

     

وقتی که می دانم دیگراب قصججد دارند چه معلبی را بگویند، زودتر از  21

 اینکه تمام کنند جوابشاب را می دهم 

     

های  29 ها و واکنش  که از برداشججج   که مجبورم چیزی بگویم  وقتی 

 به هم می ریزم  مخاطب آگاه نیستم، به شدت
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*** 

 

 

می توانم نقاط ضجججعفم را چناب مخفی کنم که بهانه ای به دسججج   22

 دیگراب ندهم 

     

      وقتی که اشتباه کردم، از اینکه اشتباه خود را بپ یرم، نمی ترسم  21

ند، آب  20 تا مرا درک کن به دیگراب کمک کنم  بهترین راه برای اینکه 

 عقایدم را به آناب بگویم  اس  که احساسات، افکار و

     

      وقتی صحب  ها احساس می شوند، میل دارم موضوع را عوض کنم  22

وقتی که می فهمم احسججاسججات کسججی را جریحه دار کرده ام، از او  23

 مع رت خواهی می کنم 

     

      وقتی از من انتقاد می شود، ناراح  می شوم و مقاوم  می کنم  23

ن 16 که وقتی  ح  هسجججتم و کسجججی از من می پرسجججد ح  »ارا نارا

 پنهاب نمی کنم «هستی؟

     

      دوس  دارم هرچه زودتر به اصل معلب بپردازم  12

سعی می کنم خودم را جای او  11 صحب  می کنم،  سی  وقتی که با ک

 بگ ارم 

     

شکل دارد، با کمال  19 سب م سی در پیدا کردب کلمات منا وقتی که ک

 ه که فکر می کنم او می خواهد بگوید، پیشنهاد می کنم میل آنچ

     

دیگراب می گویند که من صجدایم را بلند می کنم )بلند صجحب  می  12

 کنم(، اگر چه خودم از این موضوع آگاه نیستم 

     

صحب  می  11 شتر  س  که در مکالمات، من بی به طور طبیعی چنین ا

 کنم 

     

      که با حضور من مجلس صمیمی تر می شود این طور فکر می کنم  10

      به آنچه دیگراب می گویند عالقه مند می شوم  12

اگر کسجججی با من مخالف  کند، احسجججاس ناراحتی می کنم به ویژه  13

 اینکه آب شخص تجربه مرا هم نداشته باشد  

     

تار  13 مل و رف که منظورم ع قاد می کنم، معمئنم  وقتی از کسجججی انت

تو دوسججج  خوبی »اوسججج  نه خود او، مثالً به جای اینکه بگویم: 

 «  من با این برخورد تو موافق نیستم»، می گویم: «نیستی

     

      من قادرم مشکالت را بدوب از دس  دادب کنترل عواطفم حل کنم  96

به هنگام صجججحب  با دیگراب از واکنش عاطفی خودم به آنچه گفته  92

 می شود، آگاهم 

     

      تمایل دارم بحث بر سر موضوعات رنجش آور را به تأخیر بیاندازم  91

قادرم با کسی که احساساتم را جریحه دار کرده اس ، مقابله به مثل  99

 کنم 

     

س  از من  92 از بیاب مخالفتم با دیگراب اجتناب می کنم، چوب ممکن ا

 ناراح  شوند 
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Abstract 

Aim: The current research was to develop a structural model of the 

relationship between the tendency to abuse drugs and the patterns of parent-

child interaction with the mediation of students' communication skills. 

Method: The research method was structural equations. The statistical 

population included all students of Tehran universities. Among them, 600 

people were selected by multi-stage random sampling method. The measuring 

tools of the research included Bagheri and Ghafari's Parent-Child Relationship 

Model Questionnaire (2012), Zargar Addiction Readiness Scale (2004) and 

Queendom's Communication Skills (2004). In addition to statistical 

description, statistical data were analyzed with the help of correlation matrix 

and PLS structural modeling. Result: The results showed that the endogenous 

variables of addiction readiness and communication skills have a strong 

predictive ability of the model and the model has a good fit. The control-

orientation of the father has an effect on the communication skills of the 

studied students. But its effect on substance abuse tendency is rejected. 

Mother's emotional security is effective on students' addiction readiness 

(β=0.89, P<0.001) and communication skill is negatively and inversely 

effective on students' addiction readiness (β=-0.32, P<0.001). Conclusion: t 
Therefore, it can be concluded that the structural model of the relationship 

between abuse tendency and parent-child relationship patterns with the 

mediation of communication skills has a favorable fit. 

                                                           
1. PhD student, Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic 

Azad University, Tehran, Iran 
2. Corresponding author: Department of Psychology, Science and Research Branch, 

Islamic Azad University, Tehran, Iran 

F.Bagheri@srbiau.ac.ir 
3. Associate Professor, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad 

University, Tonekabon, Iran 

Journal of Applied Family Therapy Vol. 1 No. 2 Summer 2020 141-161 

https://orcid.org/0000-0002-1157-7740
https://orcid.org/0000-0001-5150-264X
https://orcid.org/0000-0001-6891-9214


  201                                                 | 2شماره          | 1دوره         |9911 تابستان   |            فصلنامه خانواده درماني کاربردی

 

Keywords: structural model, substance abuse tendency, communication 

skills, parent-child relationships. 


