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ميان در مصرف مواد در خانوادگي، محيطي و فردي مدل روابط علّي عوامل 
شهر كرج نوجوانان در روستاهاي  
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 چكيده
پژوهش حاضر . باشد اجتماعي جوامع مي -هاي بهداشتي و رواني ترين چالش مصرف مواد در نوجوانان يكي از مهم

 ،يعوامل خانوادگ( نفس و پرخاشگري با هدف بررسي مدل علّي روابط عوامل والديني، همساالن، سبك مقابله، عزت
كنندگان پژوهش شامل  شركت. انجام شده است شهر كرج يبا مصرف مواد در ميان نوجوانان در روستاها )يو فرد يطيمح

گرمدره، محمدآباد و ي بخش مركزي كرج در سه دهستان  ان مقطع متوسطهنوجواناز ) پسر 208دختر و  239(نفر  447
ابزارهاي پژوهش شامل خرده . اي انتخاب شدند گيري تصادفي خوشه با روش نمونهدهد كه  تشكيل ميكمال آباد 

ي مصرف مواد  كننده ي عوامل خطرساز و حفاظت هاي پيوند عاطفي با والدين و وضعيت گروه همساالنِ پرسشنامه مقياس
)RAPI(ي پرخاشگري  ي رفتارهاي پرخطر، پرسشنامه ، پرسشنامه(AQ)، ي سبك  نفس روزنبرگ و پرسشنامه س عزتمقيا

يادگيري اجتماعي  از روش تحليل مسير براي ارزيابي مدل علّي برگرفته از مدل. بودند) CISS(با فشار رواني  مقابله
عدم معناداري (هاي نيكويي برازش  بر اساس شاخص .استفاده شد) 1989سيمون و رابرتسون، (مصرف مواد توسط نوجوان 

ها، مدل پيشنهادي از برازش كامل  ي ثابت ماندن واريانس مانده با كنترل كردن مفروضه...) ين بودن خطا وخي دو، پاي
ي  ي مستقيم و طرد والديني رابطه نتايج، متغيرهاي ارتباط با همساالن منحرف و پرخاشگري رابطهطبق اين . برخوردار بود

ي  والديني با پرخاشگري، عزت نفس و ارتباط با همساالن منحرف رابطهچنين طرد  هم. غيرمستقيم با مصرف مواد داشتند
ي مستقيم با مصرف مواد در نوجوانان، نقش  داشتن ارتباط با همساالن منحرف و پرخاشگري عالوه بر رابطه. مستقيم داشت

والديني، پرخاشگري و  عوامل خطرساز خانوادگي مانند طرد .ي طرد والديني و مصرف مواد داشتند ميانجي نيز در رابطه
 رو طراحي از اين. باشند ي مصرف مواد در نوجوانان مي بيني كننده ترين متغيرهاي پيش ارتباط با همساالن منحرف از مهم
پيوند عاطفي نوجوان با والدين و كاهش  روابط نوجوانان با همساالن سالم و تقويتمداخالت پيشگيرانه براي بهبود 

 . تواند مصرف مواد را در آنان كاهش داده و جلوگيري كند نوجوانان مي ي رفتارهاي پرخاشگرانه
 

 .مصرف مواد، نوجوان ،نفس، پرخاشگري همساالن منحرف، عزت ،ينيطرد والد :ها كليدواژه
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 مقدمه
 هاي بنيان و ها پايه كه است اخير هاي سال در بشري معضالت ترين جدي از مواد يكي مصرف

هاي  رشته در متعدد هاي كاربرد نظريه نيازمند آن از پيشگيري و كند تضعيف مي را انساني ي جامعه
طبق گزارش دفتر پيشگيري از مصرف  ).1994، 1يونسكو(ها و فنون متنوع است  علمي مختلف و روش

، كشور ايران داراي بيشترين تعداد سوء 2005مصرف مواد و جرم سازمان ملل متحد در سال 
 8/2ي به نسبت جمعيت، در جهان است و باالترين شيوع سوء مصرف با كنندگان مواد افيون مصرف

  ).1388ضيايي، (درصد در بين افراد در ايران وجود دارد 
طي سي . ي زندگي افراد از لحاظ گرايش به مصرف مواد است ترين دوره دوره نوجواني حساس

هر . اند د شناسايي كردهي مصرف موا سال گذشته، پژوهشگران عوامل خطرساز مشخصي را در زمينه
اي تعداد عوامل خطر، بيشتر باشد، احتمال سوء مصرف مواد بيشتر است و هر اندازه،  قدر در جامعه

رو باشد، احتمال بيشتري دارد كه به سوء مصرف مواد روي آورد  شخص با عوامل خطر بيشتري روبه
ي  ل، سيگار و ساير مواد نتيجهمصرف الك) 2000بوتوين، (بر اساس مدل تلفيقي ).  1386خادمي، (

ي پژوهش گوياي  عالوه بر اين، پيشينه. اي از عوامل محيطي و فردي است تعامل پوياي مجموعه
 استشناختي، خانوادگي و اجتماعي  ساز ژنتيكي، روان اي از عوامل زمينه طيف گستردهارتباط ميان 

؛ به نقل از 2004انوينكل و آهار، ؛ ه1992؛ هاوكينز و همكاران، 2001ير،  ؛ شي2000بوتوين، (
 ). 1386محمدخاني، 

. ي يادگيري اجتماعي بندورا است ي مصرف مواد، نظريه هاي مطرح شده در زمينه يكي از نظريه
طبق اين نظريه، نوجوان باورهاي خود را در مورد مصرف مواد از دوستان نزديك و يا والدين خود كه 

عالوه بر مصرف مواد توسط والدين و همساالن، كيفيت . آورد ي موادند، به دست مي كننده مصرف
يك مفهوم اساسي . نيز از اهميت به سزايي برخوردار است) پذيرش يا طرد(ارتباط والدين با نوجوان 

تعامل به اين معني است كه اشخاص هم بر محيط تأثير . است 2ي يادگيري اجتماعي، تعامل در نظريه
هاي  در اين ديدگاه، فرايندهاي يادگيري اجتماعي با ويژگي. پذيرند تأثير ميگذارند و هم از محيط  مي

شوند و عملكرد افراد  اي، پرخاشگري و غيره تركيب مي هاي ضعيف مقابله درون فردي نظير مهارت
بر اساس مدل يادگيري اجتماعي ). 2001بندورا، (ات اجتماعي است اي از تأثير ي گسترده متأثر از شبكه

 
1   UNESCO 
2   interaction 
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برخي عوامل محيطي مانند عوامل والديني، همساالن ) 1989سيمون و رابرتسون، (واد مصرف م
اي اجتنابي، عزت نفس و پرخاشگري به طور مستقيم يا  منحرف و عوامل فردي نظير سبك مقابله

 . غيرمستقيم با مصرف مواد در ميان نوجوانان مرتبط هستند
مصرف  هاي مختلفي به بررسي نقش متغيرهاي فردي و اجتماعي در هاي اخير پژوهش طي سال

هاي پژوهشي عوامل اجتماعي نظير پيوند با خانواده،  بر اساس يافته. اند مواد نوجوانان پرداخته
ر مستقيم و ي مصرف الكل، سيگار و ساير مواد در نوجوانان هستند كه به طو بيني كننده ترين پيش قوي

محمدخاني، (كنند  بيني مي هاي فردي و اجتماعي، مصرف مواد را پيش غيرمستقيم از طريق توانمندي
بر ارتباط بين طرد والديني با اختالالت رواني در نوجوانان و ) 2010( 1چنين دواري هم). 1386

بر اساس اكثر مطالعات انجام شده، بين  .هاي رواني آنان تأكيد كرده است پذيرش والديني با هماهنگي
زاده،  ؛ نبوي2007روهنر و همكاران، (داري وجود دارد  طرد والديني و سوء مصرف مواد ارتباط معني

؛ به نقل مولوي و 1994( 2اكيتچاس ي مطالعهبر اساس  چنين هم). 1387؛ 1386؛ محمدخاني، 1379
 از يكي يا وجود دارد مواد مصرف سوء ي زمينه آنان ي خانواده در كه افرادي ،)1383زاده،  رسول
در همين راستا . دارند مواد مصرف سوء بهبيشتري  گرايش نوجواني سنين در است، مبتال شان والدين
 ي سابقه آموزان، پدرشان درصد دانش 9/42كه  داد نشان ،)1384(پور و همكاران  وردي ي اله مطالعه

 سوء ي سابقه با دوستان داراي درصد 7/49و  دارند مداوم و تفريحي به صورت سيگار استعمال
هاي مصرف مواد در  بيني كننده ترين پيش همساالن منحرف يكي از قوي .باشند مي مخدر مواد مصرف

 و بيرامي جباري؛ به نقل 2005و همكاران،  3، باهر1386محمدخاني، (باشد  ميزان نوجوانان مي
ي نابجاي مواد معاشرت با  درصد علت شروع استفاده 62بر اساس يك پژوهش ). 1387همكاران، 

ساز نشان داد كه فشار  پژوهش ديگري در مورد عوامل زمينه). 1388مؤيدنيا، (باشد  دوستان منحرف مي
دهد  هاي ناسازگارانه را تحت تأثير قرار مي ناشي از همساالن از عوامل ميانجي هستند كه پاسخ

، به اين نتيجه دست يافتند كه بين عدم )1382(كياني و ظهيرالدين ). 1987و همكاران،  4كسترو(
ي مصرف اعضاي خانواده، داشتن دوستان مبتال به مصرف مواد با اختالل مصرف  نظارت والدين، سابقه

د درص 77، )1385؛ به نقل گرجي و بكراني، 1357(در تحقيق سپرده . مواد رابطه معناداري وجود دارد
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3   Bahr 
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... ديخانوادگي، محيطي و فرمدل روابط علّي عوامل   
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درصد از آنان  73اند و  معتادان گزارش كردند كه اولين بار مواد را در جمع دوستان مصرف كرده
هاي نيز نشان  بررسي. اند ي اعتياد خويش ذكر كرده معاشرت با دوستان ناهنجار را يكي از عوامل عمده

دهد  افزايش مي آموزان در دانش را مواد مصرف به مربوط خطر منحرف، دوستان با معاشرت دهد كه مي
) 1989(نتايج مطالعات سيمون و همكاران  عالوه بر عوامل فوق،). 1387همكاران،  و بيرامي جباري(

كنند، از مواد به  نشان داد كه افرادي كه از راهبردهاي اجتنابي، براي مواجهه با مشكالت استفاده مي
از سوي ديگر، افراد با . كنند ه ميعنوان روشي براي مقابله با مشكالتي مثل عزت نفس پايين استفاد

كنند و برعكس، افرادي با عزت نفس  اي مستقيم استفاده مي هاي مقابله عزت نفس باال، بيشتر از سبك
در مدل آنان، تعامل بين عزت نفس و . اي اجتنابي دارند پايين، تمايل بيشتري به استفاده از سبك مقابله

ي  بر اساس نظريه). 1989سيمون و همكاران، (گذارد  ثير ميي اجتنابي بر مصرف مواد تأ سبك مقابله
خود تحقيري عزت نفس كلي فرد، عامل اصلي در سوء مصرف مواد و پيشگيري از آن محسوب 

پرخاشگري يكي ديگر از عوامل مرتبط با مصرف مواد در نوجوانان ). 1386محمدخاني، (شود  مي
؛ ايپستن 2003؛ تارتر و همكاران، 1384زاده،  هرابيفتحي و م؛ به نقل 2003كريگ و همكاران، (است 

طبق تئوري . ترين عامل در ايجاد پرخاشگري، ناكامي است مهم .)2005، 2جف ؛2000، 1و همكاران
هايي است كه فرد در زندگي خود با  پرخاشگري، يكي از علل گرايش به پرخاشگري، ناكامي -ناكامي

 ).1382حسيني، (ها مواجه شده است  آن
هاي متعددي بر نقش متغيرهاي خانوادگي و فردي به عنوان  پژوهش ،همان طور كه اشاره شد

ي مستقيم  با اين حال رابطه). 1992هاوكينز و همكاران، (اند  عوامل خطرساز مصرف مواد تأكيد داشته
اين كه  با توجه به. ي تأثيرگذاري آن بر مصرف مواد زياد روشن نيست و غيرمستقيم اين عوامل و نحوه

ي مصرف مواد از نوع مطالعات  كننده اكثر مطالعات انجام شده در مورد عوامل خطرساز و حفاظت
ي حاضر با هدف بررسي مدل علّي روابط مستقيم و غيرمستقيم عوامل  اند، مطالعه همبستگي بوده

ن انجام شده نفس و پرخاشگري با مصرف مواد در ميان نوجوانا والديني، همساالن، سبك مقابله، عزت
بر اساس اين مدل فرضي، . دهد ، مدل فرضي ارزيابي شده در اين مطالعه را نشان مي1شكل . است

 :هاي زير بود فرضيه ي حاضر به دنبال بررسي  مطالعه
 .ي مستقيم و غيرمستقيم دارد طرد والديني با مصرف مواد در نوجوان رابطه -1

 
1  Epsten & et al 
2  Jaff 
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 .ي مستقيم دارد ي مصرف مواد توسط والدين با مصرف مواد در نوجوان رابطه سابقه -2
 .ي مستقيم دارد ارتباط با گروه همسال منحرف با مصرف مواد توسط نوجوان رابطه -3
 .ي مستقيم و غيرمستقيم دارد پرخاشگري با مصرف مواد در نوجوان رابطه -4

 
 )1989رونالد سيمون و جان رابرتسون، (مدل  الگوي پيشنهادي مصرف مواد در نوجوان برگرفته از ):1(شكل 

 .داي اجتنابي با مصرف مواد توسط نوجوان رابطه دار نفس و سبك مقابلهتعامل عزت 
عوامل مربوط به والدين                            عوامل مربوط به نوجوان                     

 
 
 
 
 
 
 

 
 روش شناسي پژوهش

). 1388سرمد و همكاران، (رود  شمار مياز جمله انواع روش تحقيق همبستگي به 1تحليل مسير
ي مورد مطالعه شامل  جامعه. همبستگي است -مطالعات توصيفيي حاضر از نوع  بنابراين، مطالعه

گرمدره، هاي  از دهستاني  هاي اول، دوم و سوم متوسطه ان دختر و پسر دبيرستاني سالنوجوان
 بود كهنوجواناني نفر از  447نمونه مورد مطالعه  .بود كرج شهراز بخش مركزي محمدآباد و كمال آباد 

شهر كرج به طور  بخش مركزيبراي انتخاب نمونه ابتدا، . انتخاب شدند اي خوشهبه روش تصادفي 
دخترانه و (مدرسه  7، پس از انتخاب سه دهستان مذكوري بعد،  در مرحله. تصادفي انتخاب شد

با توجه به حساسيت موضوع مصرف مواد و لزوم جلب  .مجدداً به طور تصادفي انتخاب شدند) پسرانه

 
1  Path Analysis  

 طرد والديني

ي مصرف مواد مادر سابقه  

ي مصرف مواد پدر سابقه  

 پرخاشگري
 گروه همسال

 منحرف

 عزت نفس

 اي سبك مقابله
 اجتنابي

مصرف مواد 
 گوناگون

... و فرديخانوادگي، محيطي مدل روابط علّي عوامل   



 1389 پاييز و زمستان، 2، شماره دومدوره  ،توسعه روستايي

 
142 

ها، پس از  براي همكاري صادقانه با پژوهش، قبل از تكميل پرسشنامه نوجوانانرضايت و اعتماد 
نام  ها و نيز تأكيد بر محرمانه و بي در خصوص ماهيت و هدف پرسشنامه آنانبرقراري ارتباط مؤثر با 

ي خود گزارشي در  آوري اطالعات از طريق تكميل پرسشنامه معج. شدها توضيحاتي ارائه  بودن آن
پس از تكميل پرسشنامه، تمام اطالعات در رايانه، ثبت . انجام شد 1389 -90ي اول سال تحصيلي  نيمه

 .روش تحليل مسير تجزيه و تحليل شدبه  ،LISREL 8.5و  SPSS 16.0افزار  و با نرم
 

 هاي پژوهش ابزار و مقياس

يك ابزار اين پرسشنامه  ):RAPI( 1ي مصرف مواد كننده ي عوامل خطرساز و حفاظت پرسشنامه) 1
مشروبات   ي مصرف سيگار،  كننده گري است كه به منظور ارزيابي عوامل خطرساز و حفاظت غربال

تهيه و هنجاريابي شده ) 1386، 1384(محمدخاني  توسطسال  13-18الكلي و ساير مواد در نوجوانان 
در پژوهش حاضر، متناسب ). 1389محمدخاني، (گزارش شده است  90/0پايايي كلي پرسشنامه . تاس

ي مذكور به  هاي پيوند عاطفي با والدين و ارتباط با همساالن از پرسشنامه با اهداف پژوهش از مقياس
 :شرح زير استفاده شد

و تعلق عاطفي فرد را نسبت به سؤال است كه دلبستگي  6شامل : مقياس پيوند عاطفي با والدين: 1-1
براي سنجش ميزان طرد از  2كند كه در اين مطالعه پس از اعمال كدگذاري مجدد خانواده ارزيابي مي

اي و تفكيكي اين مقياس بسيار خوب ارزيابي شده و  روايي سازه. جانب والدين استفاده شده است
 ). 1386محمدخاني، (است  به دست آمده 89/0پايايي آن بر اساس ضريب آلفاي كرونباخ 

براي تعيين نوع گروه همسال منحرفي كه آزمودني با آن ارتباط : مقياس وضعيت گروه همساالن: 1-2
شود كه  ي مصرف مواد استفاده مي كننده ي عوامل خطرساز و حفاظت دارد، از خرده مقياس پرسشنامه

نظر مصرف مواد، سيگار، مشروبات كه وضعيت دوستان و همساالن نوجوان را از سؤال است  5شامل 
به دست آمده  73/0پايايي آن بر اساس ضريب آلفاي كرونباخ  .كند الكلي و مواد مخدر ارزيابي مي

 ).1386محمدخاني، (است 
و بررسي  ي مصرف مواد توسط پدر و مادر منظور ارزيابي سابقه به: ي رفتارهاي پرخطر پرسشنامه )2

. ، استفاده شد)1386محمدخاني، (ي رفتارهاي پرخطر  ز پرسشنامها نوجوانوضعيت مصرف مواد 
 
1   Risk and Protective Factors Inventory 
2   recode 
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هاي خاصي از آن را  توان بخش گذاري اين پرسشنامه آسان است و متناسب با موقعيت مي ي نمره نحوه
ي اولين انجام رفتار پرخطر، ميزان رفتار پرخطر در طول  هر بخش شامل سؤاالتي درباره. استفاده كرد

محمدخاني . ي مورد نظر در آينده است و يك ماه اخير و تمايل به مصرف ماده ماه گذشته 12عمر، 
 .گزارش كرده است 87/0، پايايي آن را )1386(
سنجد؛  سؤالي چهار جنبه از پرخاشگري را مي 29ي  اين پرسشنامه: ي پرخاشگري پرسشنامه )3

ي  شده  پااليش اين پرسشنامه،. 4خصومتو 3خشم ،2پرخاشگري كالمي ،1فيزيكيپرخاشگري 
است كه بيش از سي سال قبل توسط آرنولد اچ، باس تهيه شده و كاربرد  5ي خصومت پرسشنامه

اين . سنجد ي كل سؤاالت، ميزان پرخاشگري كلي را مي اين پرسشنامه با نمره. وسيعي داشته است
 89/0ضريب آلفاي كل نمرات پرسشنامه . دروني بسيار خوبي برخوردار استپرسشنامه از همساني 

ثنايي و همكاران، (ي پرخاشگري يك ابزار باثبات با اعتبار بازآزمايي خوبي است  پرسشنامه. است
1388.( 

مورد ) 1966( 6سؤالي معروف رزنبرگ 10نفس، شاخص  براي سنجش عزت: مقياس عزت نفس) 4
 دو زماني ي فاصله با آموز دانش 31 نفس عزت نمرات پيرسون همبستگي ضريب .گرفت استفاده قرار

محمدپوراصل و (آمد  به دست 89/0گيري  اندازه اين دروني توافق براي كرونباخ آلفايو  82/0هفته 
 اين مقياس از ،)1386(آمده از تحقيقات رجبي و بهلول  به دست نتايج به توجه با). 2007همكاران، 

 . برخوردار است مناسبي و بخش رضايت ي سازه و واگرا اعتبار ،دروني همساني ضرايب
، تهيه )1990(اين پرسشنامه توسط اندلر و پاركر  ):CISS(با فشار رواني  ي سبك مقابله پرسشنامه
ي مقابله  سؤالي پرسشنامه 21ي  در اين پژوهش، براي سنجش اين متغير از فرم كوتاه شده .شده است
ترجمه و انطباق داده شده است، ) 1387(كه توسط محمدخاني ) CISS-21(زا  هاي استرس با موقعيت

ي  قابلهمدار، م يا مسأله 7ي عملي اي مقابله اين پرسشنامه براي ارزيابي سه راهبرد مقابله. استفاده شد

 
1   Physical Aggression (PA) 
2   Verbal Aggression (VA) 
3   Anger (A) 
4   Hostility (H) 
5   Hostility Inventory   
6   Rosenberg 
7   Task coping 

... خانوادگي، محيطي و فرديمدل روابط علّي عوامل   
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پايايي كل اين پرسشنامه با  ).1387محمدخاني، (طراحي شده است  2ي اجتنابي و مقابله 1هيجاني
  ).1387قره،  محمدخاني و باش(گزارش شده است  84/0استفاده از روش آلفاي كرونباخ 

 
 پژوهش هاي يافته

نرمال نبودن  متغيرها وي برخي  ها به علت خطي نبودن رابطه براي تعيين چگونگي ارتباط سازه
، ماتريس همبستگي متغيرهاي مورد 1جدول . ها از همبستگي اسپيرمن استفاده شد توزيع برخي از آن
، ضريب همبستگي اسپيرمن  براي متغيرهاي طرد والدين 1با توجه به جدول  .دهد مطالعه را نشان مي

حرف، طرد والدين و مصرف و پرخاشگري، طرد والدين و عزت نفس، طرد والدين و همساالن من
نوجوان، پرخاشگري و عزت نفس، پرخاشگري و مصرف نوجوان، عزت نفس و همساالن منحرف، 

ي اجتنابي و مصرف نوجوان  عزت نفس و مصرف نوجوان، همساالن منحرف و مصرف نوجوان، مقابله
ي  الدين و سابقهضريب همبستگي اسپيرمن براي متغيرهاي طرد و. ، معنادار بود99%در سطح اطمينان 

ضريب . ، معنادار بود95%ي اجتنابي و همساالن منحرف در سطح اطمينان  مصرف پدر، مقابله
 .همبستگي  اسپيرمن  براي ساير متغيرها در هيچ سطح قابل قبولي معنادار نبود

ها از روش تحليل مسير استفاده شد كه به منظور بررسي اثرات  براي تعيين سهم هر يك از مؤلفه
چنين در  هم. شود ستقيم، غيرمستقيم و كل متغيرهاي مورد مطالعه بر مصرف مواد، به كار گرفته ميم

هاي كافي براي آزمون مدل،  در اختيار داشتن داده: هاي تحليل مسير از جمله برآورد مدل، مفروضه
نيز توزيع نرمال ي بين متغيرها و  ها با استفاده از آزمون خطي بودن رابطه كنترل كجي و كشيدگي داده

). 1387هومن، (مورد توجه بوده است ) K-S( 3اسميرنوف -ها با استفاده از آزمون كولموگراف بين آن
اي اجتنابي به دليل عدم معناداري مسير از مدل نهايي حذف  متغيرهاي مصرف والدين و سبك مقابله

ها و حذف  اندن واريانس ماندهي ثابت م ، مدل نهايي پژوهش را با اعمال كنترل مفروضه2شكل . شدند
 .دهد مسيرهاي غيرمعنادار نشان مي

  

 
1   Emotional coping 
2   Avoidance coping 
3   Kolmogorov- Smirnov 



 يها از نظر اجتماع رودخانه هيدر حاش يبافت سكونتگاه يشناس بيآس

 
145 

ي مصرف پدر و مادر، همساالن منحرف،  ماتريس ضرايب همبستگي بين عوامل طرد از جانب والدين، سابقه ):1(جدول 
 اي اجتنابي، عزت نفس، پرخاشگري و مصرف مواد توسط نوجوان سبك مقابله

مصرف نوجوانهمساالن منحرفي اجتنابي مقابلهعزت نفسپرخاشگريمصرف پدرمصرف مادر طرد والدين عوامل
        1 طرد والدين

       1 048/0 مصرف مادر

      1 -037/0 099/0* مصرف پدر

     1 084/0 008/0 258/0** پرخاشگري

    1 -279/0** -048/0 -003/0 -370/0** عزت نفس

   1-081/0 034/0 028/0 030/0 029/0 ي اجتنابي مقابله

  1 095/0*-219/0** 076/0 022/0 -014/0 240/0**همساالن منحرف

 1 319/0** 187/0**-146/0** 269/0** 072/0 013/0 174/0** مصرف نوجوان

 95%معناداري ضريب همبستگي در سطح اطمينان *             99%معناداري ضريب همبستگي در سطح اطمينان ** 
 

 ها ي ثابت ماندن واريانس مانده مدل با اعمال كنترل مفروضه ):2(شكل 
 

 
 

X² = 03/13        df =17     p≤ 73430/0        RMSEA= 001/0  
 

 2ها در جدول  ي ثابت ماندن واريانس مانده هاي برازش مدل با اعمال كنترل مفروضه شاخص
)  (ي آزادي  ، نسبت مجذور كاي به درجه03/13برابر با ) ²X(مجذور خي . آورده شده است

ي ميانگين مجذور  ، ريشه0001/0برابر با ) RMSE(ي خطاي ميانگين مجذورات تقريب  ، ريشه766/0

... خانوادگي، محيطي و فرديمدل روابط علّي عوامل   
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بونت يا نرم شده برازندگي  -، شاخص بنتلر356/268؛ )AIC(، مالك اطالعات 032/0؛ )RMR(مانده 
)NFI( لويز  -شاخص تاكر، 947/0؛)TLI ( يا نرم نشده برازندگي)NNFI( ندگي شاخص براز ،026/1؛

، حاكي 984/0؛ )AGFI(شاخص برازش  ،992/0؛ )GFI(شاخص برازش مدل ، 000/1؛ )CFI(تطبيقي 
 .از برازش كامل مدل ارزيابي شده است

ها ي ثابت ماندن واريانس مانده هاي برازش مدل با كنترل مفروضه شاخص ):2( جدول  
 X 03/13  ²مجذور خي 

 766/0 ي آزادي   نسبت مجذور كاي به درجه

 RMSEA 0001/0 ي خطاي ميانگين مجذورات تقريب   ريشه

 RMR 032/0ي ميانگين مجذور مانده   ريشه

AIC 356/268مالك اطالعات  
 NFI 947/0 بونت يا نرم شده برازندگي   -شاخص بنتلر

 NNFI 026/1 يا نرم نشده برازندگي   TLI لويز  -شاخص تاكر

 CFI 000/1 شاخص برازندگي تطبيقي  

 GFI 992/0شاخص برازش مدل  

 AGFI 984/0شاخص برازش  

 
 ها ي ثابت ماندن واريانس مانده ميزان تأثيرات مستقيم، غيرمستقيم و كلي عوامل در مدل با كنترل مفروضه -3جدول 

 اثر كلي اثر غيرمستقيماثر مستقيم مسير            

 125/0 125/0 ---- مصرف نوجوانطرد والدين به 

 23/0 ---- 23/0 پرخاشگري به مصرف نوجوان

 27/0 ---- 27/0 همساالن منحرف به مصرف نوجوان

 
شود، همساالن منحرف و پرخاشگري به طور مستقيم بر ، استنباط مي3طور كه از جدول  همان

اثر . كند طور غيرمستقيم بر مصرف مواد اثر مي طرد از جانب والدين نيز به. گذارد مصرف مواد اثر مي
و اثر  23/0، اثر كلي پرخاشگري بر مصرف مواد 125/0كلي طرد از جانب والدين بر مصرف مواد، 
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بنابراين اثر كلي همساالن منحرف بر مصرف مواد از . بود 27/0كلي همساالن منحرف بر مصرف مواد، 
منحرف، پرخاشگري و سپس طرد از جانب والدين  بعد از همساالن. متغيرهاي ديگر بيشتر بود

 .بيشترين اثر كلي را بر مصرف مواد توسط نوجوان داشتند
 

 گيري بحث و نتيجه
ي مصرف مواد  پژوهش حاضر به منظور بررسي روابط مستقيم و غيرمستقيم طرد والديني، سابقه

ي اجتنابي، عزت نفس، پرخاشگري و  توسط پدر و مادر به عنوان متغيرهاي بيروني و سبك مقابله
ارتباط با همساالن منحرف به عنوان متغيرهاي دروني با مصرف مواد توسط نوجوان در قالب يك مدل 

ي تحليل مسير نشان داد  نتيجه. انجام شد) 1989سيمون و رابرتسون، (لّي برگرفته از مدل پيشنهادي ع
مدل پيشنهادي از برازش كامل برخوردار  ها، ي ثابت ماندن واريانس مانده كه با كنترل كردن مفروضه

ي مستقيم و  رابطهها ارتباط با همساالن منحرف و پرخاشگري با مصرف مواد  بر اساس اين يافته. بود
همچنين طرد والديني با پرخاشگري، عزت نفس و . ي غيرمستقيم با آن داشت طرد والديني رابطه

سيمون و رابرتسون، (ها همسو با نتايج پژوهش  اين يافته. ي مستقيم داشت همساالن منحرف رابطه
؛ 1992نز و كاتاالنو، ؛ هاوكي1387، 1386؛ محمدخاني، 2000؛ بوتوين،2002هارتل،  و گالنتز؛ 1989

بر نقش متغيرهاي ) 1385؛ گرجي و بكراني، 1385؛ نجفي و همكاران، 1384محمدي و همكاران، 
 . نمايند خانوادگي و متغيرهاي فردي در مصرف مواد، تأكيد مي

ي تحليل مسير نشان داد كه طرد والديني فقط به طور  ي اول پژوهش؛ نتيجه در ارتباط با فرضيه
از طريق تأثير گذاشتن بر سطح پرخاشگري نوجوانان و گرايش آنان به برقراري رابطه با غيرمستقيم 

در تأييد اين يافته، نتايج مطالعات . گذارد همساالن منحرف بر مصرف مواد توسط نوجوان تأثير مي
متعدد نشان داده است كه مصرف مواد در ميان نوجواناني شايع است كه اغلب توسط والدين خود طرد 

اليوت و ؛ 1998فلمينگ و باري، (اند  شان بوده تري با خانواده اند يا خواستار روابط صميمانه شده
ي فرزند و  دهد كه خوب بودن كيفيت رابطه چنين نتايج اكثر مطالعات نشان مي هم). 1985همكاران، 

، 1386خاني، ؛ محمد1388مؤيدنيا، (ي وي در برابر اعتياد است  كننده والدين بهترين عامل حفاظت
باعث از  بين فرزند و والدين، مناسب تعامل فقدان توان بيان كرد كه در تبيين اين موضوع مي). 1387

سوق  مخدر مواد مصرف سمت به نوجوان راوي شده و همراه با عوامل ديگر،  گاه دست دادن تكيه

... خانوادگي، محيطي و فرديمدل روابط علّي عوامل   
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ساير مطالعات به عنوان مثال  نتايج پژوهش حاضر همسو با نتايج ).1384زاده،  فتحي و مهرابي(دهد  مي
؛ روهنر و 1386؛ محمدخاني، 1997؛ شك، 1989؛ سيمون و همكاران، 1992هاوكينز و همكاران، (

دهد كه نوجواناني كه از جانب والدين خود طرد  نشان مي) 2000؛ وايت و همكاران، 2007همكاران، 
عالوه بر اين، . آورند اد روي مياند، از دوستان منحرف پيروي كرده و در نتيجه به مصرف مو شده

. ي مستقيم دارد دهد كه طرد والديني با ارتباط با همساالن منحرف رابطه ي اين مطالعه نشان مي نتيجه
به . دهد؛ اوالً والدين طرد كننده نظارت مناسبي بر فرزندانشان ندارند اين امر احتماالً به دو دليل رخ مي

شود، دوم اين كه والدين طرد  نوجوان با همساالن منحرف مي طوري كه اين طردشدگي باعث ارتباط
، 1اشنايدر و همكاران(شوند  هاي اخالقي به فرزندان خود با شكست مواجه مي كننده در انتقال ارزش

دهد  چنين، تحقيقات نشان مي هم). 1989سيمون و همكاران، ؛ به نقل 1985؛ پترسون و ديشيون، 1986
ن منحرف ارتباط دارد و به رفتارهاي مجرمانه مشغول است، اغلب فاقد تعهد كه نوجواني كه با همساال

طرد والديني رفتارهاي از سوي ديگر ). 1988، سيمون و كانگر، 2بيك ويت(هاي اخالقي است  و ارزش
طرد ). 1989؛ سيمون و همكاران، 1980كالم، اينسمينگر و سيمون، (دهد  پرخاشگرانه را نيز افزايش مي

ي پرخاشگري نيز رخ دهد؛ يعني والدين، كودكاني را كه پرخاشگر و سخت  تواند در نتيجه مي والديني
نشان ) 1989(سيمون و همكاران ي  اما نتايج مطالعه). 1989سيمون و همكاران، (كنند  هستند، طرد مي

اين يافته با نتايج . شود داد كه جريان علّي غالب بوده و طرد والديني منجر به رفتار پرخاشگرانه مي
ي مستقيم دارد، همسو است  پژوهش حاضر كه نشان داد طرد والديني با پرخاشگري رابطه

ط با والدين آموزان طرد شده به علت شكست و ناكامي در رواب در هر حال دانش). 1386زاده،  درويش(
  .آورند به اعمال پرخاشگرانه مرتكب شده و براي تسكين ناكامي به مصرف مواد روي مي

ي مصرف مواد توسط والدين با مصرف مواد در  ي دوم پژوهش نشان داد كه سابقه بررسي فرضيه
الدين داري بين مصرف مواد در و هاي مشابه ارتباط معني در بررسي. ي مستقيم نداشت نوجوان رابطه

؛ 2005و همكاران  4وگنر  ؛2004و همكاران،  3گالن(آموزان به دست آمده است  با مصرف آن در دانش
دو  به تواند مي كه نشد حاصل اي نتيجه چنين مطالعه، اين در ليكن). 1385به نقل نجفي و همكاران، 

 :دليل باشد
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 فرهنگي اجتماعي، منفي و ديدگاه مواد توسط والدين مصرف اختالل ها نسبت به سوگيري آزمودني) 1

 . اختالل اين به نسبت مذهبي و

انگيزي نسبت به  بيند، معموالً احساس نفرت هاي فرد معتاد را در خانواده مي هايي كه نابساماني آن) 2
يعني باورها و عقايد فرد در مورد ). 1388بهرامي احسان، (شوند  گردان مي مواد پيدا كرده و از آن روي

ي مزمن و  هايي مثل سرفه وقتي كه نوجوان ناراحتي. پيامد سيگار و سالمتي، با مصرف آن ارتباط دارد
در واقع اين ناخوشايندي، . كند كند، از آن اجتناب مي ي خود مشاهده مي كننده را در والدين مصرف... 

سيمون و ي  نتايج مطالعه .كند براي دوري از مصرف مواد را در فرد تقويت مي منفي نگرشنوعي 
دين بر مصرف مواد توسط نوجوان تأثير ي مصرف وال نيز نشان داد كه الگو و سابقه) 1989(همكاران 

 .ندارد و اين ممكن است به دليل ارزيابي نادرست نوجوان از الگو و ميزان مصرف پدر و مادر باشد

ي تحليل مسير نشان داد كه گروه همسال منحرف با  ي سوم پژوهش؛ نتيجه در ارتباط با فرضيه
؛ 1987و  1986(ي اوتينگ و بواليس  ظريهطبق ن .ي مستقيم داشت مصرف مواد توسط نوجوان، رابطه

تنها متغير منفرد و برجسته در سوء مصرف مواد در نوجوان، تأثير همساالني ) 1381به نقل باقري، 
ها را براي ارتباط خود انتخاب كرده است و استفاده از مواد تقريباً هميشه مستقيماً  است كه نوجوان آن

؛ به نقل سازمان 1985(شناختي بندورا  -ي يادگيري اجتماعي ريهنظ. به ارتباط با همساالن مربوط است
نقش، خصوصاً  نيز، باورهاي نوجوان در مورد مصرف مواد را از الگوهاي) 1996، 1جهاني بهداشت

) 1985 اليوت،(ي كنترل اجتماعي  فرهنگي، نظريه -هاي اجتماعي نظريه. كند دوستان نزديك معرفي مي
ي گروه همساالن  ، نظريه)1388؛ به نقل بهرامي احسان، 1985وكينز، ويس، ها(و الگوي رشد اجتماعي 

بيگالن و همكاران، (ها  ي تعهد به رسوم، قواعد و تعلق اجتماعي همسو با نتايج اكثر پژوهش و نظريه
تعلق عاطفي به ) 1386محمدخاني، ؛ 1384پور،  وردي ؛ اله2000؛ بوتوين، 1999، 2سوداي؛ 1995

 از يكي بنابراين، مصرف مواد. اند ي مواد را علت اصلي مصرف مواد مطرح كرده كننده همساالن مصرف

 سني، مقطع هيچ در كه نوجوانان است ميان آن ي تجربه به اقدام براي ساز زمينه و خطر عوامل ترين مهم
 . ندارد قرار همساالن فشار و تأثير تحت نوجواني سنين با مقايسه فرد در

پرخاشگري فقط به طور مستقيم با مصرف مواد در  چهارم پژوهش، نشان داد كهي  بررسي فرضيه
مشخص شد كه مصرف مواد در ) 1985(در تحقيق اليوت و همكاران . نوجوان، رابطه داشت
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 اين در خصوص تبيين. نوجواناني كه پرخاشگر، پر خصومت و ناسازگارند، بيشتر ديده شده است

 در وقتي كه افراد داشت بيان چنينپرخاشگري  -ناكامي ي نظريه بتوان بر اساس شايد نتايج

 را مواد بلكه كنند، نمي استفاده لذت كسب براي تنها مواد از گيرند، مي قرار مسئله حل هاي موقعيت

 خشمي كنترل بنابراين، مصرف مواد باعث. برند مي به كار خود دروني طغيان بر شدن سركوب براي

 اين ديگر، سوي از .است گشته ايجاد وي در ي طرد والدين و يا عوامل ديگر سطهوا به شايد كه شود مي

 در مثبت كه همتايانِ و دوستان جانب از كه شود باعث وي ي پرخاشگرانه رفتار كه دارد وجود احتمال
 سبب امر همين و شده طرد دهند، مي نشان معقوالنه واكنشي زندگي و مسايلِ مشكالت با رويارويي

 براي را مساعدي ي زمينه تواند مي خود خودي به كه اين گردد منحرف هاي به گروه نوجوان پيوستن
مصرف نتايج اين پژوهش با مطالعات زيادي كه نشان داد پرخاشگري با  .فراهم آورد مواد به گرايش

و ؛ به نقل سيمون 1980؛ باتس، 1980كالم و همكاران، (، از جمله دارد ارتباط نوجوان مواد توسط
 .همسو بود) 1993؛ گاريسون و همكاران، 2000، ايپستن و همكاران؛ 2005؛ جف، 1989همكاران، 

اي اجتنابي با  و سبك مقابله نفسعزت تعامل  ي پنجم پژوهش، نشان داد كه بررسي فرضيه
ي تحقير خود، مفهوم عزت نفس، از جايگاه  طبق نظريه .نبود معنادارمصرف مواد توسط نوجوان 

؛ به نقل طارميان و همكاران؛ 1984، 1982، 1975(به اعتقاد كاپالن و همكاران . اي برخوردار است ويژه
از نظر آنان تعامل بين . ، عزت نفس پايين عامل اصلي سوء مصرف مواد در نوجوانان است)1387

ي اول، عزت نفس پايين  گيرد؛ در مرحله دو مرحله شكل ميعزت نفس و رفتارهاي انحرافي در 
ي دوم، رفتارهاي انحرافي همبستگي مثبت  در مرحله. تواند علتي براي رفتار انحرافي به حساب آيد مي

اي  ، در مطالعه)1985( 1چنين ميتيك هم ).1387طارميان و همكاران؛ (دهند  با عزت نفس را نشان مي
ها و پرهيزكنندگان از مصرف، عزت  منظم الكل در مقايسه با پرمصرف كنندگان دريافت كه مصرف
نيز دريافتند كه تعداد قابل ) 1387؛ به نقل حسينائي، 1996(كربين و همكاران . نفس باالتري دارند
. كنندگان الكل در مقايسه با افراد عادي، از عزت نفس نسبتاً بااليي برخوردارند توجهي از مصرف

ترين عامل مرتبط با  نيز نشان داد كه قوي) 1387؛ به نقل حسينائي، 2007(همكاران و  پژوهش كاكوي
مصرف مواد الگوبرداري از همساالن بوده و عوامل خانوادگي كمتر معنادار و عزت نفس با مصرف 

هاي  نيز دريافت كه مداخالت فردي و گروهي، آموزش مهارت) 2004( 2مالكوم. مواد معنادار نبود
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دهد ولي سوء مصرف مواد و الكل  موزش پيشگيري از عود، عزت نفس افراد را افزايش نميزندگي و آ
هر چند نتايج اين پژوهش با اكثر تحقيقات پيشين ناهمخوان است، اما با . كند ها كاهش پيدا مي آن

؛ سيمن و سيمن )1387؛ به نقل حسينائي، 1996(؛ كربين و همكاران )1985(هاي ميتيك  پژوهش
چنين . همخوان است )2004(و مالكوم ) 1387؛ به نقل حسينائي، 2007(و همكاران  ؛ كاكوي)1992(

ها افراد وابسته به مواد با افراد عادي مقايسه  در اكثر پژوهشاي ممكن است به اين دليل باشد كه  نتيجه
ي بودند كه شايد كننده نبودند و شامل كسان حال آن كه در اين پژوهش افراد الزاماً سوء مصرف. اند شده

 . ي يك بار مصرف را داشتند خاطر كنجكاوي يا فشار همساالن، تجربه به
 ابعاد تمام در تقريباً فراگير، و سريع تغييرات نوجواني، هاي مشخصه از يكي از سوي ديگر،

احتماالً به علت نبود يك  .شود مي منجر زيادي بسيار رواني فشار به احتماالً كه است زندگي
ي  كننده اي، مواد به عنوان كنترل هاي مقابله كارگيري سبك اجتنابي در مهارت ي دروني و به كننده كنترل

كاهش اضطراب و (و تقويت منفي ) افزايش كاركرد اجتماعي، نشئگي(خارجي با ايجاد تقويت مثبت 
چه گفته شد، همراه با عزت  بنابر آن). 1384محمدي و همكاران، (شود  ميوارد عمل ...) افسردگي و

نتايج مطالعات سيمون و . اي نامناسب در فرايند مصرف مواد تأثير دارد نفس، استفاده از سبك مقابله
نيز نشان داد كه افرادي كه از راهبردهاي مستقيم و مؤثر، براي مواجهه با مشكالت ) 1989(همكاران 

كنند، از مواد به عنوان روشي براي مقابله با مشكالتي مثل عزت نفس پايين استفاده  مي استفاده
كنند و  اي مستقيم استفاده مي هاي مقابله از سوي ديگر، افراد با عزت نفس باال، بيشتر از سبك. كنند نمي

در مدل . ابي دارنداي اجتن برعكس، افرادي با عزت نفس پايين، تمايل بيشتري به استفاده از سبك مقابله
معني كه  بدين. گذارد ي اجتنابي بر مصرف مواد تأثير مي آنان، تعامل بين عزت نفس و سبك مقابله

شايد،  .ي اجتنابي باال، بيشتر است احتمال مصرف مواد در نوجواناني با عزت نفس پايين و سبك مقابله
اين پژوهش تعداد افراد با سبك علت عدم معناداري اين متغير با مصرف مواد، اين است كه در 

حال آن كه در اكثر مطالعات از جمله مدل . اي اجتنابي و نيز عزت نفس پايين، كم بوده است مقابله
اي اجتنابي همراه با  تعامل بين اين دو متغير يعني استفاده از سبك مقابله) 1989(و همكاران سيمون 

شود در تحقيقات بعدي اين  براين، پيشنهاد ميبنا. عزت نفس پايين منجر به مصرف مواد شده است
دهد كه نوجواني كه از  نيز نشان مي) 1386(به طوري كه پژوهش محمدخاني . مورد مدنظر قرار گيرد
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نفس باال برخوردار بوده و توانمندي خود كنترلي داشته باشند، كمتر به مصرف الكل، سيگار و  عزت
 .پردازند ساير مواد مي

اي  ي مصرف والدين و تعامل عزت نفس با سبك مقابله سابقه ر اين پژوهش بينطور كلي، د به
 به نياز رسد، مي به نظر تر دقيق بررسي جهت كه نشد حاصل معناداري ارتباط مواد،اجتنابي و مصرف 

ي مواد  كننده حال آن كه در اين مطالعه، مصرف. اي است كه سوء مصرف مواد دارند نمونه با مطالعه
  .بوده است، حتي يك يا دو بار مصرفمدنظر 

 پيشنهادها
ي هدف يعني فرد، خانواده  بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق، مداخالت پيشگيرانه بايد جامعه

با توجه به اهميت عوامل محيطي و نقش . هاي اجتماعي را تحت پوشش قرار دهد كننده و نيز تعيين
آموز بايد هم به صورت فردي و هم  ي دانش مشاورهمهم والدين در مصرف مواد توسط نوجوان، 

ي خدمات  در اين ميان ارائه .هاي پذيرش از جانب والدين انجام گيرد خانوادگي همراه با تأكيد بر شيوه
هاي  ها و دوره هاي زندگي و برگزاري كارگاه ي بهبود روابط اجتماعي و مهارت و مداخالت در زمينه

با توجه به اهميت به سزاي نقش . از اهميت بااليي برخوردار استفردي مؤثر  آموزش روابط بين
نيز مقاومت در برابر فشار جمع همساالن در مصرف مواد، بايد عالوه بر روش صحيح انتخاب دوست، 

شود، والدين ضمن اين كه خودشان الگوي رفتاري مناسبي براي نوجوانان  توصيه مي. آموزش داده شود
براي كنترل نظارت الزم را داشته باشند و  وابط نوجوانان با همساالن نيزخود باشند، در خصوص ر

ي عملكرد  رفتار پرخاشگرانه و در نتيجه مصرف مواد، كمبودها و مشكالت ديگر نوجوان در حيطه
 .اجتماعي مد نظر قرار گيرد -رواني

هاي  در حوزه انجام تحقيق: هاي بعدي، مواردي از جمله شود در بررسي چنين پيشنهاد مي هم
هاي ديگر عوامل والديني،  كننده، بررسي ويژگي تر، بررسي جنسيت به عنوان متغير تعديل گسترده

پذيري مورد توجه  هاي پژوهش، انجام تحقيقات آزمايشي و درماني و دقت در تعميم استفاده از يافته
 .قرار گيرد
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 .33-48 ،8پياپي  ي شماره دوم، شماره اصفهان، دانشگاه روانشناسي

 . آگه: تهران. هاي تحقيق در علوم رفتاري روش). 1388(سرمد، زهره؛ حجازي، الهه؛ بازرگان، عباس 
 .اثر آموزش كنترل توجه بر كاهش تورش توجه وابستگان به مواد مخدر). 1388(ضيايي، سيده سليل 

 . دانشگاه فردوسي: مشهد). ي كارشناسي ارشد نامه پايان(
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مجموعه راهنماي ). 1387(يار و فتحي، طاهر  جويي، ماه فرهاد؛ خادمي اشكذري، ملوك؛ ماه طارميان،
 .تهران. آموزان پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر در دانش

بررسي عوامل پاتولوژيك دوران كودكي و اختالل مصرف ). 1382(ظهيرالدين، عليرضا و كياني، آرزو 
 درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه علمي ي مجلهشهر تهران،  سالگي در 30تا  20مواد بين سنين 

 .4ي  شماره همدان،
 پرخاشگري، خواهي، هيجان افسردگي، ميزان بررسي). 1384(هنرمند، مهناز  زاده فتحي، كيهان و مهرابي

 شهر پسر نوجوانان در مخدر مواد به وابستگي هاي بين پيش عنوان به والدين تحصيالت و دلبستگي هاي سبك

 .23 -45 فردوسي، دانشگاه روانشناسي و تربيتي ي مطالعات مجلهاهواز، 

شناسي مصرف مواد در ميان دانشجويان دانشگاه صنعتي  شيوع). 1385(گرجي، يوسف و بكراني، فريدون 
ي دانشجويي دانشگاه صنعتي اصفهان با همكاري دفتر  مركز مشاوره .كننده اصفهان و عوامل خطر و محافظت

 .ي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مركزي مشاوره
هاي خانوادگي و ابتالء به اعتياد در بين فرزندان  ي بين ويژگي بررسي رابطه). 1379(زاده، ابراهيم  نبوي

: تهران). ي كارشناسي ارشد نامه پايان. (برازجان سال آنان در مركز درمان معتادان خود معرف شهر 15-22پسر 
 .دانشگاه تربيت معلم

نجفي، كيومرث؛ فكري، فريبا؛ محسني، رضا؛ ضرابي، هما؛ نظيفي، فاطمه؛ فقيرپور، مقصود و شيرازي، 
، 1384 -85آموزان دبيرستاني استان گيالن در سال تحصيلي  بررسي شيوع مصرف مواد در دانش). 1385(مريم 
 .67-79، 62ي  ي شانزدهم، شماره ي دانشگاه علوم پزشكي گيالن، دوره مجله

هاي زندگي به دانش آموزان در معرض خطر سوء  راهنماي آموزش مهارت ).1389(محمدخاني، شهرام 
 .UNODC. دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد در ايران. مصرف مواد

گيري از سوء مصرف مواد در دانش آموزان در معرض خطر راهبردهاي پيش ).1389(محمدخاني، شهرام 
 .UNODC. دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد در ايران. شناسايي، ارزيابي و مداخله

. »ي خانوادگي مصرف مواد در نوجوانان كننده عوامل خطرساز و حفاظت«). 1388(محمدخاني، شهرام 
دانشگاه علوم بهزيستي و : تهران .پيشگيري از سوء مصرف مواد كشوريي  مجموعه مقاالت نخستين كنگره

 .بخشي توان
ارزيابي اثر مستقيم : مدل ساختاري مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر). 1386(محمدخاني، شهرام 

قطب . شناختي دانشگاه تربيت معلم ي پژوهش در سالمت روان فصلنامه. و غيرمستقيم عوامل فردي و اجتماعي
 .5-14،ي دوم ي اول، شماره ي روانشناسي استرس، دورهعلم
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ي مصرف  كننده ي عوامل خطرساز و حفاظت ساخت و هنجاريابي پرسشنامه) 1384. (محمدخاني، شهرام
مقابله با جرم و مواد مخدر  دفتر. آموزان در معرض خطر منظور شناسايي دانش الكل، سيگار و ساير مواد به

 .گزارش پژوهشي). UNODC(سازمان ملل متحد در ايران 
اي با سالمت  هاي مقابله ي هوش هيجاني و سبك رابطه). 1387(قره، رقيه  و باش محمدخاني، شهرام

روانشناسي قطب علمي . شناختي دانشگاه تربيت معلم ي پژوهش در سالمت روان فصلنامه. عمومي دانشجويان
 .37 -47 ي اول، ي دوم، شماره استرس، دوره

بررسي ). 1384(محمدي، مسعود؛ جزايري، عليرضا؛ رفيعي، امير حسن؛ جوكار، بهرام و پورشهباز، عباس 
ي ششم،  دورهبخشي،  ي توان مجله. متغيرهاي خانوادگي و فردي در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد

 .31-36ي اول،  شماره
. بررسي نقش خانواده در ابتالي نوجوانان و جوانان به اعتياد و پيشگيري از آن). 1388(نيا، فريبا مؤيد

 .48-52، 359، 358، 357ي  شمارهتربيتي پيوند، وزارت آموزش و پرورش،  -ي آموزشي ماهنامه
. مخدر مواد مصرف به جوانان گرايش در موثر عوامل بررسي). 1383( زاده، بهزاد مولوي، پرويز و رسول

 .49-55دوم،  و بيست و يكم و بيست ي ششم، شماره ، سالرواني بهداشت اصول ي فصلنامه
: تهران ).با اصالحات(افزار ليزرل  يابي معادالت ساختاري با كاربرد نرم مدل). 1387(هومن، حيدرعلي 

 .چاپ دوم). سمت(ها  سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه
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