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بررسی نقش حمایت های خانواده در دریافت حمایت های اجتماعی
سیده نرجس زمانی*

محمدنظری** 
اقبال زارعی***

امــروزه ترویــج مــواد مخــدر یکــی از معضــات اساســی نوجوانــان بــه شــمار مــی رود. ســهولت 
دسترســی بــه مــواد مخــدر صنعتــی و اســتفاده آســان از آن، زمینــه ی گرایــش نوجوانــان را بــه ایــن 
مــواد فراهــم نمــوده اســت. هــدف اصلــی ایــن پژوهــش پیــش بینــی نقــش حمایت هــای خانــواده 
در دریافــت حمایت هــای اجتماعــی میــان نوجــوان معتــاد اســتان هرمــزگان اســت. تحقیــق حاضــر، 
توصیفــی از نــوع همبســتگی و پیــش بینــی اســت. جامعــه ی آمــاری ایــن پژوهــش کلیــه نوجوانــان 
گــروه ســنی 15-20 ســاله را در برمی گیــرد کــه بــه یکــی از انــواع مــواد مخدر اعتیــاد داشــتند. از میان 
نوجوانــان معتــاد، بــه صــورت هدفمنــد تعــداد 345 نفــر بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند. داده هــا 
از طریــق پرسشــنامه ی شــیوه های فرزنــد پــروری بامرینــد )1991( و حمایــت اجتماعــی زیمــت و 
ــا اســتفاده از آزمون هــای توصیفــی و اســتنباطی کلموگــروف  همــکاران )1998( جمــع آوری؛ و ب
 spss اســمیرنف، ضریــب همبســتگی پیرســون و رگرســیون چنــد متغیــری بــا اســتفاده از نــرم افــزار
20 تحلیــل شــد. بــر اســاس نتایــج رگرســیون همزمــان، حمایــت خانــواده بــه شــیوه ی مقتدرانــه، 
ــس  ــر در واریان ــت، تغیی ــورت مثب ــه ص ــت و ب ــی اس ــت اجتماع ــده ی درک حمای ــی کنن پیش بین
درک حمایـــت اجتمـــاعی را پیش بیـــنی می کنــد )p>01/0 وBeta = 0/413(. حمایت خانـــواده به 
شیــــوه ی ســهل گیــــرانه، پیــش بینی کننــده ی درک حمایــت اجتماعی اســت و به صــورت مثبت، 
تغییــر در واریانــس درک حمایــت اجتماعــی را پیش بینــی می کنــد )p>01/0 و Beta = 0/113(؛ امــا 
حمایــت خانــواده بــه شــیوه ی مســتبدانه، پیــش بینــی کننــده ی درک حمایــت اجتماعــی نمی باشــد 
)p<05/0 وBeta = 0/275(. براســاس مقــدار تعدیــل شــده 27/3 درصــد از تغییــرات واریانس متغیر 
درک حمایــت اجتماعــی، بــه وســیله ی حمایــت خانــواده به شــیوه ی ســهل گیرانــه و مقتدرانه تبیین 
ــا دریافــت حمایــت از  ــواده، ب ــج نشــان می دهــد کــه ســبک درســت حمایــت خان می شــود. نتای
اجتمــاع مرتبــط می باشــد و ســبک های نادرســت ماننــد مســتبدانه، در هنــگام مشــکات مانــع کمک 

گرفتــن از اجتمــاع در میــان معتــادان اســتان هرمــزگان می شــود. 
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مقدمه
اعتیــاد پدیــده ای اســت کــه از زمان هــای دور، دامنگیــر جوامــع بشــری بــوده و اینــک نیــز بــا 
گذشــت زمــان و پیشــرفت هایی کــه در جهــان حاصــل شــده اســت، همچنــان یکــی از معضات 
مهــم اکثــر کشــورها محســوب می شــود. طبــق تعریــف ســازمان جهانــی بهداشــت1 هــر مــاده ای 
کــه پــس از وارد شــدن بــه درون بــدن، بتوانــد بــر یــک یــا چنــد عملکــرد مغــز تأثیــر بگــذارد، 
مــاده ی مخــدر اســت. بــه طــور کلــی می تــوان گفــت، اعتیــاد و مصــرف مــواد دارای دو جنبــه ی 
فــردی و اجتماعــی اســت؛ چــرا کــه فــرد معتــاد عــاوه بــر ایــن جســم و روان خــود را بیمــار 
می کنــد، بــر نــا امنــی در اجتمــاع دامــن می زنــد و حــس اعتمــاد را از اجتمــاع ســلب می کنــد 
)Johnston and other, 2006: 684(. از جمعیــت 6389 میلیــون نفــری جهــان، تعــداد 200 میلیــون 
نفــر حداقــل یــک بــار در طــول ســال مصــرف کننــده ی مــواد مخــدر غیرقانونــی هســتند؛ قاره  ی 
آســیا 54 درصــد، اروپــا 25 درصــد، آمریــکا 14 درصــد، آفریقــا 6 درصــد و قــاره ی اقیانوســیه 
یــک درصــد از مصــرف کننــدگان تریــاک و مشــتقات آن را در خــود جــای داده انــد )جــوزی و 

نوربخــش، 2005: 27(. 
در واقــع، اعتیــاد بــه مــواد مخــدر یکــی از پیچیده تریــن آســیب های اجتماعــی و از مصادیــق 
ــه و اســاس بســیاری از آســیب ها و  ــد پای ــه می توان ــات محســوب می شــود ک عمــده ی انحراف
معضــات اجتماعــی در ســطح جامعــه باشــد. بدیــن ترتیــب، در صورتــی کــه اعتیــاد بــه مــواد 
مخــدر در میــان افــراد جامعــه ای، آن هــم بــا ســاختار جمعیتــی جــوان شــیوع یابــد؛ تباهــی و 
فروپاشــی بنیادهــای آن حتمــی خواهــد بــود. از ســوی دیگــر، ایــن امــر زنــگ خطــری اســت 
بــرای تمــام اقشــار جامعــه. بدیــن ترتیــب بــا توجــه بــه نکاتــی کــه ذکــر شــده، اعتیــاد جوانــان 
بــه مســئله ای اجتماعــی تبدیــل شده اســت تــا جایــی کــه بســیاری از صاحــب نظــران حــوزه ی 
جامعــه شناســی و بــه خصــوص آســیب شناســان اجتماعــی بــه گونــه ای جــدی بــه ایــن مســئله 
می پردازنــد. در ایــن بیــن کشــور مــا ایــران نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و ماننــد بســیاری 
از کشــورهای در حــال توســعه، بــا ایــن مســئله گریبــان گیــر می باشــد. آمارهایــی کــه در ایــن 
زمینــه بــه صــورت ســالیانه منتشــر می شــود تنهــا بخشــی از واقعیــت را در بــر دارنــد، در حالــی 
کــه ارقــام واقعــی در تقابــل بــا آمارهــای رســمی تفــاوت بســیاری را نشــان می دهــد )جهانگیــری 

و نطنــزی، 1390: 134(.
نتایــج پژوهــش دهکردیــان و گلــزاری )1389(، نشــان داد کــه مشــکات هیجانــی و زمینه هــای 
شــخصیتی نیــز در روی آوردن جوانــان بــه اعتیــاد مؤثــر بــوده اســت. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، 
اســتفاده از مــواد مخــدر بــه جوانــان کمــک می کنــد تــا تکانه هــا و نیازهــای ناخــودآگاه خــود 
را کنتــرل کننــد )Powell, 2000: 81(. همچنیــن بســیاری از جوانــان بــرای از بیــن بــردن اســترس، 
ــه  ــد )Kail, 2008: 730; Peter and Alicia, 2010: 37(. آنچ ــی آورن ــواد روی م ــرف م ــه مص ب
ــک  ــراد ی ــواد مخــدر، اف ــه ســوء مصــرف م ــن اســت ک ــزوده، ای ــن مســئله اف ــت ای ــر اهمی ب
جامعــه مخصوصــاً جوانــان را آســیب پذیــر می ســازد، از نظــر روانــی آنهــا را گرفتــار اختــاالت 

1. World  Health Organization )WHO(
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رفتــاری می کنــد و از لحــاظ اجتماعــی آثــار مطلوبــی بــه همــراه نــدارد. عــاوه بــر ایــن، اعتیــاد 
نــه تنهــا وضعیــت فــردی و اجتماعــی فــرد را بــه خطــر می انــدازد، بلکــه وضعیــت و پایــگاه 
ــن  ــدازد. ای ــر می ان ــه خط ــز ب ــد نی ــداری می کنن ــه از او نگه ــرادی ک ــواده و اف ــی خان اجتماع
امــر خــود جــای هیــچ گونــه تســامحی را باقــی نمی گــذارد و ضــرورت تحقیقــات اجتماعــی 
ــب  ــد )World Drug Report, 2006 :12؛ Johnston and other, 2006: 685(; اغل ــکار می کن را آش
پژوهش هایــی کــه در حــوزه ی اعتیــاد انجــام شــده، بــر عوامــل تأثیرگــذار در گرایــش بــه اعتیــاد 
و اعتیادپذیــری افــراد تأکیــد داشــته اند. مســئله ی وابســتگی و ســوء مصــرف مــواد و عــوارض 
روانــی، رفتــاری، عاطفــی و اجتماعــی حاصــل از آن، مدت هــا نظــر دانشــمندان و متخصصــان 
علــوم وابســته بــه بهداشــت روانــی را بــه خــود جلــب نمــوده اســت و هنــوز ســؤاالت بســیاری 
وجــود دارد کــه بی پاســخ مانــده اســت. تاش هــا، پژوهش هــا، اقدامــات ماحظــه ای و برنامــه 
ریــزی بــرای پیشــگیری از اعتیــاد و درمــان آن، ســابقه ای طوالنــی و پــر فــراز و نشــیب داشــته و 
نکتــه ای کــه اخیــراً قابــل توجــه قــرار گرفتــه اســت، تغییــر رویکــرد و نگــرش بــه ایــن معضــل 
چنــد عاملــی می باشــد )اصغــری پــور و اصغــری پــور، 1388: 116(. نتایــج تحقیــق گانتــر، وینبــرگ، 
مینــر و کالیــور )1999(، نشــان داد کــه افــراد جــوان بیــن ســنین 12 تــا 25 ســالگی بیشــتر در 
معــرض خطــر ســوء مصــرف مــواد قــرار دارنــد؛ هــر چــه اولیــن تجربــه در ســنین پاییــن تــری 
باشــد، خطــر بیشــتری در شــکل گیــری اعتیــاد و اختــاالت ســوء مصــرف در بزرگســالی وجود 

خواهــد داشــت )محمــدی، پورقــاز و رقیــب، 1392: 74(. 
ــر احســاس  ــردی، خانوادگــی و اجتماعــی نظی ــل ف ــوان گفــت کــه مجموعــه ای از عوام می ت
حمایــت مؤثــر هســتند )Akers and Sellers, 2004:1(؛ بــه واســطه حمایــت، فــرد بــاور می کنــد 
کــه از او مراقبــت می شــود و دوســتش دارنــد، ارزش و احتــرام دارد و بــه شــبکه ای از ارتباطــات 
و تعهــدات دو ســویه وابســته می باشــد؛ شــامل تأییــد و تصدیــق، مســاعدت و یــاری، تشــویق و 
اعتبــار دادن بــه احساســات )Krohn and other, 1985:3(. حمایــت بــه عنــوان شــبکه ای حمایتــی، 
ــد.  ــه می باش ــی جامع ــر یعن ــه ای بزرگت ــواده و دامن ــی خان ــه ی کوچــک، یعن ــا دامن سیســتمی ب
ــد،  ــاز می باش ــا نی ــت و توجــه آنه ــه حمای ــه ب ــرادی ک ــود اف ــی ســبب می ش ــت اجتماع حمای
همــواره در دســترس باشــند تــا بتــوان بــر کمــک آنهــا حســاب کــرد و حــس خوبــی در فــرد 
ــان  ــات نوجوان ــی از معض ــروزه یک ــود آورد)Osgood and Chambers, 2000:88(. ام ــه وج ب
ترویــج مــواد مخــدری ماننــد نــاس، BT و مــواد مخــدر صنعتــی اســت کــه ســهولت دسترســی 
ــوده اســت؛  ــم نم ــواد فراه ــن م ــه ای ــان را ب ــش نوجوان ــه ی گرای ــان از آن، زمین ــتفاده آس و اس
ــا،  ــه خانواده ه ــای الزم ب ــه ی آموزش ه ــا ارائ ــه ب ــد ک ــن ضــرورت ایجــاب می کن ــن، ای بنابرای
آنهــا را نســبت بــه حمایــت صحیــح و متعــادل از نوجوانــان آگاهــی دهنــد و بــا مــواد مخــدر، 
شــیوه ی مصــرف و عــوارض آن آشــنا ســازند؛ تــا در صــورت مصــرف نوجوانانشــان متوجــه 
شــوند و بــه ســرعت اقدامــات الزم را انجــام دهنــد. همچنیــن نیــروی انتظامــی بــا پیشــگیری 
ــت را  ــش و امنی ــه ی آرام ــودن آن، زمین ــری از در دســترس ب ــواد مخــدر و جلوگی ــج م از تروی
بــرای نوجوانــان و خانواده هــای آنهــا فراهــم خواهــد کــرد، لــذا ســؤال اصلــی پژوهــش حاضــر 
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حاکــی از آن اســت کــه آیــا حمایت هــای خانــواده در دریافــت حمایت هــای اجتماعــی، میــان 
نوجوانــان معتــاد اســتان هرمــزگان نقــش دارد؟ 

ـ فرضیه ها
ــتان  ــاد اس ــوان معت ــان نوج ــی می ــای اجتماع ــت حمایت ه ــواده در دریاف ــای خان ـ حمایت ه

ــزگان نقــش دارد. هرم
ــاد اســتان  ــان نوجــوان معت ــی می ــای اجتماع ــت حمایت ه ــواده در دریاف ــت خان ــن حمای ـ بی

ــزگان رابطــه وجــود دارد.   هرم
ـ بیــن حمایــت ســهل گیرانه ی خانــواده، در دریافــت حمایت هــای اجتماعــی در میــان نوجــوان 

معتــاد اســتان هرمــزگان رابطه وجــود دارد.
ـ بیــن حمایــت مســتبدانه ی خانــواده، در دریافــت حمایت هــای اجتماعــی در میــان نوجــوان 

معتــاد اســتان هرمــزگان رابطــه وجــود دارد.
ـ بیــن حمایــت مقتدرانــه ی خانــواده، در دریافــت حمایت هــای اجتماعــی در میــان نوجــوان 

معتــاد اســتان هرمــزگان رابطــه وجــود دارد.

 مبانی نظری
اعتیــاد مســئله بغرنجــي اســت کــه گریبانگیــر انســان عصــر مــا می باشــد. آنچنــان ایــن معضــل 
ــه  ــواد ه  اي را ب ــا خان ــرد ی ــه، ف ــر لحظ ــه ه ــد ک ــه می کن ــا احاط ــراد را در خانواده ه ــی اف زندگ
ــه  ــا و جامع ــه خانواده ه ــه ب ــي ک ــي و جان ــاي مال ــارت ها و ضرره ــاند؛ خس ــودي مي کش ناب
تحمیــل می شــود، کمتــر از یــک جنــگ خانمــان ســوز نیســت کــه آن بــا هــاي و هــوي پیــش 
ــه  ــر ب ــرگ و می ــزان م ــي و آهســتگي. در انگلســتان از ســال 1980 می ــه نرم ــن ب ــي رود و ای م
وســیله ی مصــرف مــواد مخــدر حــدود هشــت برابــر افزایــش یافتــه کــه اکثــراً بیشــترین فراوانی 

 .)Brodesky, 2003:1( آن بیــن ســنین 20 تــا 29 ســال اســت
در ایــن گســتره آنچــه بــراي ریشــه یابــی یــا مرهم گــذاری ایــن معضلـ  بــه منظور خشــکاندن 
یــا تســکین و ممانعــت از آنـ  مهــم بــه نظــر مي رســد، خانــواده اســت؛ چــرا کــه خانــواده عنصر 
کوچکــي از جامعــه و ریشــه و منشــأ تمــام رویدادهــاي آینــده اســت؛ هــم در تیــررس قــرار دارد 
و هــم قابــل کنتــرل اســت. بــر ایــن اســاس، جریان هــاي مهمــي کــه در خانــواده وجــود دارد؛ 
از جملــه شــیوه هاي رفتــاري و ارتباطــي کــه والدیــن بــا فرزنــدان خــود دارنــد بــه خصــوص 
نــوع رفتــار والدیــن، چگونگــي زندگــي آینــده ی فرزنــدان را رقــم مي زنــد. والدیــن کــه نگهبانان 
ــا  ــد. آنه ــدان خویــش دارن ــد ه ای در زندگــي فرزن ــن کنن ــواده هســتند، نقــش تعیی ــه و خان خان
ممکــن اســت بــا مســئولیت خــود آشــنایی کافــی نداشــته باشــند. در اثــر بي توجهــي، بی نظمــي 
ــاآگاه  ــوان ن ــودک و نوج ــد در نتیجــه، ک ــرج ایجــاد نماین ــرج و م ــزل ه ــري در من و ال ابالي گ
)کنجــکاو، نیازمنــد محبــت و عواطــف، جســور و آرزومنــد( و بی برنامــه کــه از کنتــرل اجتماعــي 
اولیــه محــروم اســت، بــه رفتــار مخاطــره آمیــز دســت می زدنــد؛ یــا بــر عکــس ممکــن اســت 
والدیــن بــا فرزنــد خویــش رفتــاري خشــونت آمیــز داشــته باشــند، ایــن رفتــار مانــع شــکوفایي 
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اســتعداد هاي بالقــوه کــودک از جملــه رضایــت از وجــود خویــش می گــردد. ایــن امــر خــود 
ــر بســترها و باالخــره  ــي، ایســتادگی در براب ــات زندگ ــا نامایم ــه ب ــوان در مقابل ــدان ت ــه فق ب
ــن ممکــن  ــود. همچنی ــي می ش ــز منته ــره آمی ــای مخاط ــا رفتار ه ــه ب ــداري در مقابل ــدان پای فق
اســت والدیــن خــود بــه مصــرف مــواد مخــدر بپردازنــد و از ایــن طریــق، ایــن مــواد هــم در 
معــرض دیــد و هــم در دســترس نوجوانــان قــرار گیــرد. از ســوی دیگــر، مشــاهده ی والدیــن و 
لــذت بــردن ظاهــري آنهــا از ایــن امــر، ممکــن اســت تمایــل بــه مصــرف مــواد در نوجوانــان بــه 

وجــود آیــد )واحدیــان، 1386: 59(.
ــي آن  ــواده و شــیوه هاي تربیت ــه و خان ــت خان ــه شــناخت اهمی ــا توجــه ب ــن اســاس ب ــر ای ب
تحقیقاتــي در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت. محققان جانســون1 و همــکاران )1985( و ویلســون 
ــواده و  ــط خان ــد کــه مســائل و مشــکات موجــود در رواب و هرنســتون2 )1985(، نشــان داده ان
ــن مســائل  ــه آن ســهیم هســتند. ای ــه ی مــواد و وابســته شــدن ب مدیریــت آن، در مصــرف اولی
ــد و  ــدان تعه ــي، فق ــا بی نظم ــات ی ــدان ثب ــار، فق ــم در رفت ــارات مبه ــامل انتظ و مشــکات ش
عطوفــت، تضــاد بیــن والدیــن یــا مراقبــان و توقــع پاییــن بــراي موفقیــت کــودک اســت. والدین 
در رشــد اخاقــي کــه نهایتــاً بــه کنتــرل رفتــاري، ســرکوب کــردن خواســته اي آنــي و توجــه 
بــه حقــوق دیگــران منجــر مي شــود، همچنیــن در فرآینــد اجتماعــي شــدن کــه در آن کــودک 
مي آمــوزد خواســته هاي خویــش را بــا قواعــد و انضبــاط خانــواده و جامعــه وفــق دهــد، نقــش 

.)Erfanian and other, 2005:117( ــد ــر عهــده دارن مهمــي ب
ــد؛  ــه اي دریافتن ــي3 )1995( در مطالع ــل کات و آنتون ــهل گیرانه، چی ــي س ــیوه هاي تربیت در ش
ــواد را از همــان ســنین  ــا اعمــال مي شــود مصــرف م ــرل روي آنه ــن کنت ــه کمتری ــي ک کودکان
اولیــه آغــاز مي کننــد. تشــخیص زمــان شــروع مصــرف مــواد از جملــه الــکل، تنباکــو و ... بــا 
ســطوح کنتــرل والدیــن مرتبــط می باشــد؛ بیشــترین آن زمانــي اســت کــه کــودکان زیــر 11 ســال 

هســتند. در ســنین باالتــر خطــر مصــرف مــواد را نمي تــوان تمییــز داد.
در شــیوه ی تربیتــی نــوع اســتبدادی )1987(، گایــن و هنلیــن4 )1988(، مک کوبــی و مارتیــن5 
)1983( ولــک6  و همــکاران )1989( و اســمارت7  و همــکاران )1990(، پــی در پــی نشــان دادند 
والدیــن مســتبدی کــه قوانیــن خشــکی را بــه کار می برنــد و در رابطــه ی میــان پــدر ـ کــودک از 
بیشــترین نقــش برخــوردار هســتند؛ این هــا افراطی تریــن حــد کنتــرل روانشــناختی اســت کــه 
بــه انــزوای در جامعــه، فقــدان شایســتگی اجتماعــی و مصــرف مــواد در نوجوانــان مرتبط اســت 

.)Coviello  and Alterman, 2004:5(
ــر8 )1985(، ایشــن،  ــه ب ــان بخــش، دیشــن و ل ــع و اطمین ــوع قاط ــی ن ــیوه ی تربیت ــا در ش ام
پاترســون و رایــد9 )1988( و ســلنو10 )1987( نشــان دادنــد کــه توانایــی والدیــن در نظــارت و 
کنتــرل فرزنــدان، خــود از تجربــه ی مصــرف مــواد بــرای نخســتین بــار و رفتارهــای بــزه دیگــر 

ــد.  ــری می کن جلوگی
1. Johnson
2. Wilson & Herrnsrein 
3. Chilcout & Anthony

4. Glyann  & Haenlein
5. Maccoby & Martin
6. Peterson & Raid

7. Seleno
8. Wills& Cleary
9. Volk

10. Smart
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ــد،  ــواده را آزمایــش کردن در پژوهشــي کــه ویلــز و کلــري1 )1995( مؤلفه هــاي حمایتــي خان
نشــان دادنــد کــه فرزنــدان آنهــا شایســتگي تحصیلــي و رفتــار کنــار آمــدن را افزایــش، و رفتــار 

انحــراف و کنتــرل نشــده را کاهــش می دهنــد )باقرپــور کماجانــی و همــکاران، 1386: 18(.
عــاوه بــر شــیوه هاي تربیتــي، عواملــي کــه تحــت ســاختار خانــواده در ایــن پژوهــش آمده انــد، 
ــای  ــاع و حمایت ه ــد از: اجتم ــل عبارتن ــن عوام ــند. ای ــذار باش ــل تأثیرگ ــد از عوام مي توانن
ــه اعتیــاد  اجتماعــی. چهــار چوب هــاي نظــري عمــده اي کــه در تبییــن زمینه هــای بازگشــت ب
ــرل اجتماعــی  ــه ی برچســب و کنت ــب نظری ــاد در اجتمــاع مطــرح اســت، بیشــتر در قال و اعتی
می باشــد. بــر اســاس نظریــه ی برچســب، بازگشــت بــه اعتیــاد نتیجــه ی برچســب جامعــه بــه 
فــرد می باشــد. نظریــه پــردازان ایــن رویکــرد، برچســب را الگــوي پایــدار کننــده ي کــج رفتــاري 
ــاي  ــه و قضاو ت ه ــراف اولی ــه، انح ــن نظری ــاس ای ــر اس ــد. ب ــره ای می نامن ــا زنجی ــه ای ی حرف
افــراد ســبب می شــود انحــراف ثانویــه بــه وجــود آیــد. در واقــع، انحــراف ثانویــه در اثــر عمــل 
انحرافــی اولیــه بــه وجــود می آیــد و موقعیــت خاصــی را بــراي شــخص بــه عنــوان منحــرف 
ــار منفــی خــاص خــود را داشــته باشــد؛  ــد آث ــی می توان ــد برچســب زن ــد. فرآین ایجــاد می کن
ماننــد اینکــه شــخص برچســب خــورده نقشــی را بپذیــرد کــه در آن برچســب بــه او نســبت داده 
شــده اســت؛ بــه بیــان دیگــر، اگــر بــه شــخصی رســماً انــگ کجــرو، خــاف کار یــا مجــرم وارد 
شــود ممکــن اســت ایــن امــر ســبب شــود کــه بــه شــکلی متناســب بــا آن برچســب رفتــار کنــد 

)شــکیب، طهماســبی و نــوروزی، 1393: 134(.
بــر اســاس نظریــه ی کنتــرل اجتماعــی، مهــم تریــن عامــل کجــروي، نقصــان کنتــرل اجتماعــی 
در جامعــه اســت. یکــی از را ه هــاي کنتــرل اجتماعــی، کنتــرل مســتقیم می باشــد کــه جامعــه یــا 
ــه هــم نوایــی  ــاد اعمــال و آنهــا را ب ــر افــراد معت ــه وســیله ی آن نظــارت خــود را ب ــواده ب خان
ــا ارزش هــاي جامعــه وادار می کنــد. هیرشــی معتقــد اســت، کجــروي معلــول گسســتگی یــا  ب
ــان فــرد و جامعــه،  ــد می ــه جامعــه اســت. وي مدعــی می شــود کــه پیون ضعــف تعلــق فــرد ب
علــت هــم نوایــی و عامــل اصلــی کنتــرل رفتارهــاي فــرد می باشــد و ضعــف ایــن پیونــد یــا 

ــد.  ــاري می انجام ــه کــج رفت ــود آن ب نب
نظریه هایــی کــه از دیــدگاه جامعــه شناســی انحرافــات بــه پدیــده ی اعتیــاد نگریســته اســت، 
ــه  ــاره ب ــت دوب ــد و بازگش ــداد می کن ــی قلم ــاري اجتماع ــراف و بی هنج ــده را انح ــن پدی ای
اعتیــاد را در قالــب نظریه هــاي برچســب زنــی، کارکــرد گرایــی ســاختاري و کنتــرل اجتماعــی 
ــی و  ــی روان ــیب شناس ــی، آس ــري اجتماع ــاي یادگی ــن نظریه ه ــر ای ــزون ب ــد. اف ــن می کن تبیی
حمایــت اجتماعــی، رویکردهــاي متفاوتــی را در زمینــه ی بازگشــت اعتیــاد مطــرح نموده انــد کــه 
ــتان و  ــواده، دوس ــاي خان ــی و حمایت ه ــتگی هاي روان ــی، وابس ــاي انحراف ــش تجربه ه ــر نق ب
ــته اند )Cohen and Wills, 1985:312 ؛  ــد داش ــاد تأکی ــه اعتی ــی در بازگشــت ب ــاي اجتماع نهاده

)Marlatt  and Gordon, 1980:430
حجاریــان و قنبــری )1392(، در پژوهشــی بــه شناســایی و تحلیــل مؤلفه هــای اجتماعــی موثــر 

1. Dishion & L’eber
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در گرایــش جوانــان روســتایی بــه اعتیــاد در مناطــق روســتایی شهرســتان اصفهــان پرداخته انــد. 
در مطالعــه ای علــی مقایســه ای تعــداد 450 نفــر از جوانــان شــهر اصفهــان بــه صــورت نمونــه 
انتخــاب شــدند، از طریــق پرسشــنامه محقــق ســاختند و داده هــای مــورد نیــاز جمــع آوری و 
تجزیــه و تحلیــل شــد. نتایــج نشــان داد کــه بیــن گرایــش بــه مســائل دینــی و مذهبــی و میــزان 
مصــرف مــواد مخــدر ارتبــاط معنــی داری وجــود داشــت. بیــن مؤلفه هــای بیــکاری، تعامــل بــا 
افــراد معتــاد و نزدیکــی روســتا بــه شــهر، بــا گرایــش جوانــان روســتایی بــه مــواد مخــدر رابطــه 

معنــاداری وجــود داشــت. 
علــوی )1390(، بــه بررســی تأثیــر عوامــل اجتماعــی بــر گرایــش افــراد بــه اعتیــاد، ســرقت و 
روســپیگری پرداختــه اســت. نمونــه ی تحقیــق، شــامل 283 نفــر از افــراد عــادي و افــراد داراي 
ــی در  ــل اجتماع ــه عوام ــان داد ک ــج نش ــد، نتای ــپیگري می باش ــرقت و روس ــاد، س ــابقه اعتی س
گرایــش افــراد بــه اعتیــاد مؤثــر می باشــد. جهانگیــري و طنــزی )1390(، بــه بررســی رابطــه ی 
میــان کنتــرل اجتماعــي و گرایــش بــه ســوء مصــرف مــواد مخــدر در جوانــان پرداختنــد. تعــداد 
ــده داشــتند و 100  ــز پرون ــن مرک ــه در ای ــاد ک ــان 29-18 ســاله ی معت ــه جوان ــر از کلی 100 نف
نفــر از جوانــان 29-18 ســاله را کــه معتــاد نبودنــد، بــا روش نمونه گیــری تصادفــی بــه عنــوان 
نمونــه ی تحقیــق انتخــاب شــدند. داده هــای مــورد نیــاز نیــز بــه کمــک پرسشــنامه گــردآوری 
شــد. نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه بیــن میــزان دلبســتگی، تعهــد، مشــارکت، اعتقــاد جوانــان و 

اعتیــاد آنهــا رابطــه ی معنــاداری وجــود دارد.
 پژوهــش آســایش، قربانــي، ســاالري، منصوریــان و صفــري )1389(، بــا هدف مطالعــه  و تعیین 
روابــط میــان ویژگي هــاي فــردي و خانوادگــي و گرایــش افــراد بــه ســوء مصــرف مــواد مخــدر 
اجــرا شــد. معتــادان خــود معــرف مراجعــه کننــده بــه کلینیــک تــرک اعتیــاد مرکــز آموزشــي 
ــاد دوســتان، مصــرف ســیگار،  ــه اعتی ــن پژوهــش نشــان داد ک ــود. ای ــي 5 آذر گــرگان ب درمان
تحصیــات پاییــن و بیــکاري در گرایــش بــه مــواد مخــدر مؤثــر مي باشــد؛ لــذا اقداماتــي برنامــه 
ریــزي شــده بــراي کاهــش ایــن گونــه عوامــل خطــر ضــروری اســت کــه بایســتی بــه وســیله ی 
خانــواده و مســئولین در میــان افــراد جامعــه بــه ویــژه جوانــان صــورت گیــرد. رئیســی، انیســی، 
ــیوه های  ــامت روان و ش ــه ی س ــه مقایس ــی ب ــیدی )1387(، در پژوهش ــی و رش ــزدی، زمان ی
فرزنــد پــروری در بیــن افــراد معتــاد و غیــر معتــاد پرداختنــد. در مطالعــه ای علــی- مقایســه ای دو 
گــروه 25 نفــری از افــراد معتــاد و غیــر معتــاد را از نظــر وضعیــت فرزنــد پــروری در گذشــته 
ــد. یافته هــا نشــان داد کــه مقیاس هــای ســایکوتیک،  و ســامت روانــی در حــال مقایســه کردن
ــم  ــزان عائ ــردی، می ــن ف ــرس مرضــی، پرخاشــگری، اضطــراب، افســردگی و حساســیت بی ت
اختــال در افــراد معتــاد بیشــتر از افــراد غیــر معتــاد بــوده اســت، ولــی در مقیاس هــای شــکایت 
ــا داری بیــن دو گــروه وجــود نداشــت. در  ــا تفــاوت معن جســمانی، وســواس و افــکار پارانوی
حالــی کــه در شــیوه های فرزنــد پــروری گرمــی ـ ســردی در بیــن دو گــروه تفــاوت معنــاداری 

نشــان داد.
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 فلــور1 و همــکاران )2015(، در ایــن مطالعــه بــه بررســی اثــرات تغییــرات طولــی در ســاختار 
خانــواده و بی ثباتــی مــکان زندگــی در عملکــرد نوجــوان پرداختــه شــده اســت، در مطالعــه ا ی 
طولــی تعــداد 145 نوجــوان در دوره ای 12 ماهــه از نظــر میــزان افســردگی، فعالیت هــای جنایــی 
و ســیگار کشــیدن آزمــوده شــدند. یافته هــا نشــان داد کــه تغییــر مــداوم مــکان زندگــی و بــی 
ــد و  ــی می کن ــش بین ــری را پی ــف ت ــرد ضعی ــی عملک ــواده، در جوان ــوان در خان ــی نوج امنیت
خانواده هــای بــا ســاختار متزلــزل و گســیخته بیشــترین پیــش بیــن کننــده ی دســتگیری، اعمــال 
بزهــکاری و ســیگار کشــیدن می باشــد. چــوت2 )2011(، هــدف ایــن مطالعــه بررســی صحیــح 
تجــارب پــدر و مادرانــی اســت کــه فرزنــدان نوجــوان آنهــا معتــاد بــه الــکل یــا مــواد مخــدر 
ــه شــدند و شــیوه ی  ــروری مصاحب ــد پ ــای طــرح کیفــی فرزن ــن پژوهــش برمبن هســتند. در ای
ــد و  ــدت بودن ــودی دراز م ــه  ی بهب ــا در برنام ــه ی آنه ــان بررســی شــد. هم ــروری آن ــد پ فرزن

اختــال وابســتگی بــه مــواد داشــتند. 
ــه نقــش  ــر آن اســت کــه ب ــه ماهیــت داده هــاي موجــود، ســعی ب ــا توجــه ب ــه ب در ایــن مقال
ــزگان  ــتان هرم ــان اس ــاد نوجوان ــی در اعتی ــت اجتماع ــواده و حمای ــت خان ــبک های حمای س

ــردد. ــن گ ــت نامناســب آن تعیی ــه شــود و ســبک حمای پرداخت

روش
ــا توجــه بــه ماهیــت تحقیــق و هــدف، کاربــردی و از نظــر کنتــرل  روش پژوهــش حاضــر ب
ــده  ــت کاری نش ــا دس ــن متغیره ــط بی ــرا رواب ــد؛ زی ــی می باش ــق، غیرآزمایش ــای تحقی متغیره
اســت. همچنیــن ایــن پژوهــش، توصیفــی از نــوع همبســتگی اســت؛ زیــرا در پــی یافتــن رابطــه 

ــان متغیرهــا و پیــش بینــی نقــش آنهــا می باشــد. می
جامعــه آمــاری تحقیــق حاضــر، کلیــه ی نوجوانــان )15 -20 ســاله( اســتان هرمــزگان را کــه بــه 
یکــی از انــواع مــواد مخــدر اعتیــاد دارنــد، در بــر می گیــرد. بــا توجــه بــه جامعــه ی آمــاری مزبور 
کلیــه ی نوجوانانــی کــه دارای معیارهــای ورودی هســتند )ســاکن اســتان هرمزگان هســتند، ســنی 
مــا بیــن 15-20 ســال دارنــد، از شــرکت در پژوهــش رضایتــی آگاهانــه دارنــد و بــه یکــی از 
انــواع مــواد مخــدر ســنتی یــا صنعتــی معتــاد هســتند( بــه تعــداد 345 نفــر بــه صــورت هدفمنــد 
بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند. در نهایــت بــرای تجزیــه و تحلیــل آمــاری داده هــا از آمارهای 
توصیفــی، ضریــب همبســتگی پیرســون و رگرســیون چنــد متغیــری اســتفاده شــد؛ البتــه قبــل از 
اجــرای آن فــرض، بهنجــار بــودن توزیــع داده هــا از طریــق آزمــون کلموگــروف - اســمیرنف 
اطمینــان حاصــل شــد، کلیــه ی آزمون هــای ایــن پژوهــش از طریــق نــرم افــزار spss20 انجــام 

. فت گر
الف. مقیاس های اندازه گیری شاخص ها 

بــرای ســنجش حمایــت خانــواده، از پرسشــنامه ی شــیوه های فرزنــد پــروری بامرینــد اســتفاده 
ــه والدیــن تشــکیل شــده اســت.  شــد کــه از ســه ســبک ســهل گیرانه، اســتبدادی و اقتدارطلبان

1. Fowler 2. Choate
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پایایــی ایــن پرسشــنامه بــرای ســبک ســهل  گیرانه 69 %، بــرای ســبک اســتبدادی 77 % و ســبک 
اقتــدار- منطقــی73 % گــزارش شــده اســت. اعتبــار و روایی این پرسشــنامه در ســال 1991 توســط 
ــرای شــیوه  ــه ترتیــب 81 % ب ــاز آزمایــی در بیــن گــروه مــادران ب ــا اســتفاده از روش ب بــوری1 ب
ســهل گیری، 86 % بــرای شــیوه اســتبدادی و 87 % بــرای شــیوه قاطــع و اطمینان بخــش و در بیــن 
ــرای  ــرای شــیوه اســتبدادی و 88 % ب ــرای شــیوه ســهل گیری، 85 % ب ــه ترتیــب 77 % ب ــدران ب پ

شــیوه قاطــع و اطمینــان بخــش گــزارش نمــود )باقرپــور و همــکاران، 1386: 17(.
همچنیــن بــرای ســنجش حمایــت اجتماعــی، از پرسشــنامه ی 12 گویــه ای حمایــت ادراک شــده 
زیمــت2 و همــکاران )1988( اســتفاده شــد. ایــن پرسشــنامه در طیــف لیکــرت پنــج درجــه ای نمره 
گــذاری شــد، همچنیــن ضریــب آلفــای بــه دســت آمــده %78 محاســبه گردیــد )ریاحــی، وردی نیــا و 

پورحســین، 1389: 91(.

روایی3 و پایایی4 
در ایــن تحقیــق بــا وجــود اینکــه پرسشــنامه های مــورد اســتفاده اســتاندارد بــوده؛ اما به وســیله ی 
چنــد کارشــناس از نظــر محتوایــی، روایــی آنهــا تأییــد گشــت. همچنیــن بــرای بررســی پایایــی از 
ضریــب آلفــای کرونبــاخ اســتفاده و بــه ترتیــب میــزان پایایــی محاســبه شــد کــه بــرای حمایــت 
اجتماعــی 0/81 و بــرای ســبک های فرزنــد پــروی برابــر بــا 0/85 می باشــد و ایــن پایایــی در حــد 

باالیــی بــوده اســت و قابــل قبــول می باشــد.

یافته ها
در ایــن بخــش، نمونــه ی آمــاری مورد بررســی براســاس متغیرهــای اندازه گیری شــده توصیف شــده 

اســت؛ در ابتــدا متغیرهــای جمعیــت شــناختی آزمودنی ها براســاس آمــار توصیفی آورده می شــود.
جــدول )1( توزیــع و درصــد فراوانــی تحصیــات والدیــن نوجوانــان معتــاد را نشــان می دهــد. 
ــد و تعــداد محــدودی )16 نفــر(  ــن بیشــتر آزمودنی هــا بی ســواد بودن ــن جــدول، والدی ــق ای طب

تحصیــات دانشــگاهی داشــتند.
 جدول 1-  نتایج توصیفی تحصیات والدین آزمودنی ها / نمودار1- نتایج توصیفی تحصیات والدین آزمودنی ها

جــدول )2( توزیــع و درصــد فراوانــی نــوع مــاده مصرفــی نوجوانــان معتــاد را نشــان می دهــد. طبــق 
ایــن جــدول بــه ترتیب کــراک، شیشــه، تریــاک، هروئیــن و مورفین بیشــترین مــوارد مصرفــی در میان 

آزمودنی هــا هســتند.

درصدفراوانیمتغیر

تحصیات 
والدین

2520/73بی سواد

770/23زیر دیپلم

160/4دانشگاهی

1. Bure 2. Zimet 3. Validity 4. Reliability
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جدول 2-  نتایج توصیفی نوع ماده مصرفی آزمودنی ها  / نمودار 2-  نتایج توصیفی نوع ماده مصرفی آزمودنی ها 

ــاد را نشــان می دهــد.  ــان معت ــی محــل ســکونت نوجوان ــع و درصــد فراوان جــدول )3( توزی
طبــق ایــن جــدول مشــخص شــد کــه باالتریــن تعــداد آزمودنی های مــورد بررســی در شــهرهای 

بندرعبــاس، مینــاب و رودان قــرار دارنــد.
جدول 3-  نتایج توصیفی شهر محل سکونت آزمودنی ها / نمودار 3-  نتایج توصیفی شهر محل سکونت آزمودنی ها

ــتفاده  ــال اس ــون نرم ــا از آزم ــع داده ه ــودن توزی ــار ب ــی بهنج ــرای بررس ــدی ب ــش بع در بخ
می شــود.

ــر دو  ــی داری، ه ــزان ســطح معن ــه می ــا توجــه ب ــج در جــدول )4( نشــان داد، ب ــل نتای تحلی
متغیــر بزرگتــر از )P>0.05( بــوده اســت؛ لــذا ایــن متغیرهــا از توزیــع بهنجــار پیــروی می کننــد. 
بنابرایــن می تــوان از آزمون هــای همبســتگی پیرســون و رگرســیون چنــد متغیــری اســتفاده کــرد. 

جدول 4- نتایج آزمون یک نمونه اي کالموگروف- اسمیرنوف و آزمون توصیفی متغیرهای تحقیق

درصدفراوانیمتغیر

شهر محل 
سکونت

10329/8بندرعباس
6819/7رودان
690/20میناب
5415/7قشم

349/8بندرلنگه
170/5سایر

درصدفراوانیمتغیر

نوع ماده 
مصرفی

810/24شیشه
890/25/5کراک

570/16/5هروئین
840/24/5تریاک
340/9/5مورفین

Z کالموگروف- ابعادمتغیر
اسمیرنوف

سطح معني داري 
)دوسویه(

توصیفی
MSD

سبک های 
فرزندپروری

2/570/0512/5610/41سهل گیرانه

3/4770/0612/5011/45مستبدانه

2/240/102/579/21مقتدرانه

2/280/0727/1841/77کل

2/660/0528/9019/50دریافت حمایت اجتماعی
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در بخش زیر، به فرضیه های تحقیق پاسخ داده می شود:
ــواده در دریافــت حمایت هــای اجتماعــی در میــان  فرضیــه شــماره1: حمایت هــای خان

نوجوانــان معتــاد اســتان هرمــزگان نقــش دارد.
بــا توجــه بــه جــدول )5(، بــر اســاس نتایــج رگرســیون همزمــان، حمایــت خانــواده بــه شــیوه ی 
ــر در  ــت تغیی ــورت مثب ــه ص ــت و ب ــی اس ــت اجتماع ــده ی درک حمای ــه پیش بینی کنن مقتدران
ــت  ــد )p>01/0 و Beta=0/143(. حمای ــی می کن ــی را پیش بین ــت اجتماع ــس درک حمای واریان
ــه  ــت و ب ــی اس ــت اجتماع ــده ی درک حمای ــش بینی کنن ــهل گیرانه پی ــیوه ی س ــه ش ــواده ب خان
صــورت مثبــت، تغییــر در واریانــس درک حمایــت اجتماعــی را پیش بینــی می کنــد )p>01/0 و  
ــده ی درک حمایــت  ــه شــیوه ی مســتبدانه پیش بینی کنن ــواده ب ــا حمایــت خان Beta=0/113(؛ ام
اجتماعــی نمی  باشــد )p<05/0 و  Beta=0/275(. بــر اســاس مقــدار تعدیــل شــده 27/3 درصــد 
ــه  ــواده ب ــت خان ــیله ی حمای ــه وس ــی، ب ــت اجتماع ــر درک حمای ــس متغی ــرات واریان از تغیی

ــود. ــن می ش ــه تبیی ــهل گیرانه و مقتدران ــیوه ی س ش
جدول 5-  ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش بین در متغیر ماک

فرضیــه شــماره2: بیــن ســبک مقتدرانــه ی خانــواده، در دریافــت حمایت هــای اجتماعــی 
در میــان نوجوانــان معتــاد اســتان هرمــزگان رابطــه وجــود دارد.

همــان طــور کــه در جــدول )6( آمــده اســت، میــزان همبســتگی بیــن ســبک حمایــت خانــواده 
و درک حمایــت اجتماعــی برابــر بــا 0/458 می باشــد و ایــن رابطــه ی قــوی و مســتقیم بیــن دو 

.)P>0.05( ــر مذکــور را نشــان می دهــد متغی
جدول 6- بررسی رابطه حمایت مقتدرانه خانواده در دریافت حمایت های اجتماعی

فرضیه شماره3: بین سبک سهل گیرانه ی خانواده، در دریافت حمایت های اجتماعی در میان 

نوع رابطهمتغیر وابستهسطح معنی داریمقدار ضریب همبستگیمتغیرهای پیش بین

معنی دار و مستقیمدرک حمایت اجتماعی0/4580/002سبک خانواده

متغیرهای پیشبین
ضریب ضریب استاندارد نشده

tpاستاندارد شده

B خطای معیارضریبBeta

*21/3114/364/870/001ثابت

سبک حمایتی 
خانواده

*0/5550/1130/4134/8980/0001مقتدرانه

0/3450/0960/2753/5830/07مستبدانه

0/3820/3160/1131/2090/021سهل گیرانه
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نوجوانان معتاد استان هرمزگان رابطه وجود دارد.
ــان ســبک ســهل گیرانه ی  ــزان همبســتگی می ــده اســت، می ــه در جــدول )7( آم همــان طــور ک
ــف و  ــه ی ضعی ــن رابط ــد و ای ــا 0/164 می باش ــر ب ــی براب ــت اجتماع ــواده و درک حمای خان

.)P>0.05( ــد ــان می ده ــور را نش ــر مذک ــن دو متغی ــتقیم بی مس
جدول 7- بررسی رابطه حمایت سهل گیرانه خانواده در دریافت حمایت های اجتماعی

فرضیه شماره4: بین سبک مستبدانه ی خانواده، در دریافت حمایت های اجتماعی در میان 
نوجوانان معتاد استان هرمزگان رابطه وجود دارد.

همــان طــور کــه در جــدول )8( آمــده اســت، میــزان همبســتگی بیــن ســبک مســتبدانه ی خانواده 
و درک حمایــت اجتماعــی برابــر بــا 0/361- می باشــد و ایــن رابطــه ی متوســط و معکــوس بیــن 

.)P>0.05( دو متغیــر مذکــور را نشــان می دهــد
جدول 8- بررسی رابطه حمایت مستبدانه خانواده در دریافت حمایت های اجتماعی

فرضیه شماره 5: بین سبک مقتدرانه ی خانواده، در دریافت حمایت های اجتماعی در میان 
نوجوانان معتاد استان هرمزگان رابطه وجود دارد.

همــان طــور کــه در جــدول )9( آمــده اســت، میــزان همبســتگی بیــن ســبک مقتدرانــه ی خانواده 
و درک حمایــت اجتماعــی برابــر بــا 0/444 می باشــد و ایــن رابطــه ی قــوی و مســتقیم بیــن دو 

.)P>0.05( متغیــر مذکــور را نشــان می دهــد
جدول 9- بررسی رابطه حمایت مقتدرانه خانواده در دریافت حمایت های اجتماعی

نتیجه گیری 
ــای  ــت حمایت ه ــواده در دریاف ــای خان ــش حمایت ه ــی نق ــدف بررس ــا ه ــش ب ــن پژوه ای
اجتماعــی، در میــان نوجوانــان معتــاد اســتان هرمزگان انجام شــده اســت. نتایج رگرســیون نشــان 
داد کــه حمایــت خانــواده بــه شــیوه ی مقتدرانــه، پیش بینــی کننــده ی درک حمایــت اجتماعــی 
اســت و بــه صــورت مثبــت، تغییــر در واریانــس درک حمایــت اجتماعــی را پیش بینــی می کنــد. 
ــه شــیوه ی ســهل گیرانه، پیش بینی کننــده ی درک حمایــت اجتماعــی اســت  ــواده ب حمایــت خان

نوع رابطهمتغیر وابستهسطح معنی داریمقدار ضریب همبستگیمتغیر مستقل

معنی دار و مستقیمدرک حمایت اجتماعی0/1640/02سبک سهل گیرانه

نوع رابطهمتغیر وابستهسطح معنی داریمقدار ضریب همبستگیمتغیر مستقل

معنی دار و معکوسدرک حمایت اجتماعی0/3610/004-سبک مستبدانه

نوع رابطهمتغیر وابستهسطح معنی داریمقدار ضریب همبستگیمتغیر مستقل

معنی دار و مستقیمدرک حمایت اجتماعی0/4440/001سبک مقتدرانه
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ــد؛  ــبینی می کن ــی را پیش ــت اجتماع ــس درک حمای ــر در واریان ــت، تغیی ــورت مثب ــه ص و ب
ــی  ــت اجتماع ــده ی درک حمای ــتبدانه، پیش بینی کنن ــیوه ی مس ــه ش ــواده ب ــت خان ــا حمای ام
ــان و صفــري )1389(، نشــان  ــي، ســاالري، منصوری نمی باشــد. نتایــج پژوهــش آســایش، قربان
داد کــه اعتیــاد دوســتان، مصــرف ســیگار، تحصیــات پاییــن خانــواده و شــخص و بیــکاري در 
ــل  ــه از عوام ــان داد ک ــز نش ــکندری )1388( نی ــد. اس ــر مي باش ــواد مخــدر مؤث ــه م ــش ب گرای
ــان،  ــا آن ــی ب ــتان و همنوای ــب دوس ــه ترغی ــوان ب ــاد می ت ــه اعتی ــان ب ــش جوان ــر گرای ــر ب مؤث
ســبک و شــیوه زندگــی، کارکــرد تســهیل کننده ی نهادهــای اجتماعــی در ترویــج اعتیــاد، نیــاز بــه 
سرخوشــی، گذرانــدن اوقــات فراغــت بــه شــیوه ی غیــر مناســب، ضعــف کنتــرل و نظارت هــای 
ــرد. او  ــاره ک ــی اش ــارهای اجتماع ــی از فش ــود و رهای ــراز وج ــدرت اب ــف در ق ــمی، ضع رس
همچنیــن از دیــدگاه معتــادان بــه مســئله می نگــرد و بــر مبنــای آن عوامــل اجتماعــی، شــغلی و 
اقتصــادی را تأثیرگذارتریــن عوامــل در گرایــش مجــدد بــه اعتیــاد معرفــی می کنــد )دین محمــدی، 
ــی  ــز هم خوان ــوی و رســول زاده )1385( نی ــا نظــر مول ــدگاه ب ــن دی ــی و یزدان خــواه، 1386(. ای امین
ــه  ــان ب ــش جوان ــر در گرای ــی مؤث ــی و خانوادگ ــردی، اجتماع ــل ف ــن عوام ــا مهم تری دارد. آنه
مصــرف مــواد مخــدر را چنیــن بیــان می کننــد: وجــود عائــم افســردگی، طــاق و اختافــات 
خانوادگــی، معاشــرت بــا افــراد نابــاب، ســیگار کشــیدن و شکســت تحصیلــی. از ســوی دیگــر، 
عوامــل خانوادگــی از جملــه فقــدان اســتقرار در یــک مــکان و ممانعــت از ســازگاری فرزنــد بــا 
 Fowler and( شــرایط زندگــی نیــز از عوامــل مؤثــر بــر اعتیــاد نوجوانــان گــزارش شــده اســت
other, 2015(. بــه طــور کلــی اســتفاده از حمایــت اجتمــاع، زمینــه ی انتخــاب ســبک درســت را 
در خانــواده فراهــم نمــوده اســت )فروغــی و صادقیانــی، 1389(؛ لــذا والدیــن بایــد بــا گــوش دادن 
ــه  ــدان، حمایــت از رفتارهــای مثبــت، پســندیده و ســالم، توجه کــردن ب ــه صحبت هــای فرزن ب
احساســات و عواطــف آنهــا، کمــک  کننــد تــا فرزنــدان بــا ایجــاد رابطــه ای نزدیــک و صمیمانــه 
در صــدد مقابلــه بــا بحران هــای زندگــی برآینــد. والدیــن اجــازه دهنــد تــا بــا بحــث و گفتگــو، 
احســاس مســئولیت، ارزشــمندی و خــود کارآمــدی در آنهــا رشــد و تقویــت شــود. همچنیــن 
بــا گزینــش روش هــای معقــول و ســنجیده، راه رســیدن بــه اســتقال فــردی و رشــد اجتماعــی 
را بــرای فرزنــدان خــود روشــن نماینــد. در صورتــی کــه روابــط بیــن اعضــای خانــواده پرتنــش، 
خطرنــاک و آســیب گذار باشــد، حمایــت اجتماعــی از فرزنــدان و مداخلــه بــه موقــع و اصولــی، 
ــش  ــر را کاه ــیب زای دیگ ــر و آس ــای پرخط ــایر رفتاره ــه آن و س ــش ب ــاد و گرای ــر اعتی خط
می دهــد )علــوی،1390(، بــه طــوری کــه محیــط خانــواده بــرای آنــان پناهگاهــی عاطفــی و امــن 

ــد. ــت می نماین ــاس امنی ــه در آن احس ــردد ک می گ
بــه طــور کلــي مي تــوان گفــت شــیوه ی تربیتــي ســهل گیرانه بــا انتظــارات مبهــم، عــدم کنتــرل 
اعمــال، فقــدان نظــارت و بي نظمــي والدیــن؛ و ســبک مســتبدانه بــه دلیــل انتظــارات ســرکوب 
ــاد  ــه اعتی ــد ب ــبک می توان ــن دو س ــد. ای ــت می کن ــم تربی ــبکی متخاص ــدان، س ــده در فرزن ش

نوجوانــان و جوانــان بــه مــواد مخــدر منجــر شــود.  
ــد  ــیوه هاي فرزن ــودکان و ش ــار ک ــذار در رفت ــم تأثیرگ ــل مه ــا، از عوام ــه یافته ه ــه ب ــا توج ب

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

dc
h.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            13 / 15

http://rdch.ir/article-1-26-fa.html


27پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان / شامره 10 / پاییز و زمستان 94

پــروري، الگــوي ســهل گیرانه اســت کــه رابطــه ی آن بــا اعتیــاد نوجوانــان و جوانــان نشــان داده 
شــده اســت. علــت ایــن امــر را مي تــوان تغییــر در نــوع شــیوه ی  تربیتــي والدیــن در گــذر زمــان 
دانســت. تــا ایــن دوره در جامعــه ی مــا و ســایر جوامــع بیشــتر از شــیوه هاي تربیتــي نامطلــوب 
ــي  ــات و آموزش های ــا تبلیغ ــا ب ــد؛ ام ــتفاده مي ش ــاالري اس ــدر س ــتبدانه و پ ــد روش مس مانن
کــه از طریــق رســانه هاي جمعــي و یــا عوامــل اطــاع رســانی دیگــر ـ بــه طــور مســتقیم یــا 
ــارزه ای  ــی مب ــه نوع ــد و ب ــرح ش ــتبدادي مط ــاي روش اس ــه ی زیان ه ــتقیم ـ در زمین ــر مس غی
صــورت گرفــت، در ایــن جریــان ســوء برداشــت هایی در میــان والدیــن پدیــد آمــد. در نتیجــه، 
خانواده هــا در وارســي شــیوه هاي تربیتــي خــود، بــه طــور ناخــود آگاه حالــت افراطــي در پیــش 
گرفتنــد و خــود را از ایــن طــرف بــام رهــا ســاختند و از آن طــرف پــس افتادنــد. بــا مــد نظــر 
قــرار دادن اینکــه رابطــه اي بیــن روش مســتبدانه و اعتیــاد نوجوانــان و جوانــان حاصــل نشــد، 
می تــوان گفــت کــه ایــن مطلــب خــود تأییــدی بــر آن اســت کــه والدیــن گرفتار ســوء برداشــت 
می شــوند، در تغییــر موضــع رفتــاري بــه بیراهــه می رونــد و حتــی در حــد بي توجهــي، ضعــف 
ــش  ــط پی ــه محی ــا ب ــذاري آنه ــي و واگ ــدم راهنمای ــارت، ع ــرل و نظ ــدان کنت ــاط و فق انضب
می رونــد؛ بــه عبارتــی آنهــا فرزنــدان خــود را در مســیر عمــل و حرکــت خــود رهــا می کننــد 

ــد. ــا می گذارن و تنه
بنابرایــن، نیــروي انتظامــي بــه عنــوان یــک ســازمان عمل کننــده کــه بــا مــردم ارتباط مســتقیمی 
دارد، مي توانــد در درجــه ی اول بــراي متخصصیــن و مشــاوران کانتري هــا کارگاه هایي آموزشــي 
برگــزار کنــد، تــا نحــوه ی ســیر روابــط خانوادگــی را از گذشــته تــا کنــون تشــریح نمایــد و با در 
نظــر گرفتــن شــرایط حــال و آینــده و تعالیــم جــان افــزاي الهــي و دینــي، شــیوه هاي رفتــاري 
ــز ایــن  ــه آنهــا بیامــوزد. در نهایــت آنهــا نی ــا تجدد گرایــي را ب مطلــوب و کارســاز و منطبــق ب
ــه کار  ــی ب ــای آموزش ــزاری کاس ه ــخنرانی ها و برگ ــورها، س ــه ی بروش ــا را در تهی آموزش ه
ببرنــد. آنهــا همچنیــن بــراي خانواده هایــی کــه بــا فرزنــدان خــود گرفتــار و درگیــر هســتند، یــا 
در مرحلــه ی ابتدایــی زندگــی زناشــویی قــرار دارنــد کاس هایــی آموزشــي برگــزار می کننــد تــا 
چگونگــي کنــار آمــدن بــا فرزنــدان و نحــوه ی گزینــش شــیوه های رفتــاری صحیــح را بــه آنــان 

بیاموزند.
ــا ابزارهــاي  در ادامــه، پیشــنهاد مي شــود کــه تحقیقــات آینــده در ســایر بافت هــا و مقاطــع، ب
دقیق تــر و جدیدتــر صــورت گیــرد. عــاوه بــر آن مدل هــاي نوجوانــان دختــر و پســر نیــز بــا 
هــم مقایســه شــود و متغیرهــاي دیگــري ماننــد جــو خانــواده و دوســتان، و انگیــزش و باورهــاي 

انگیزشــي نیــز در الگوهــاي پیشــنهادي قابــل توجــه قــرار گیــرد.

منابع و مآخذ
ــان،  اصغــری پــور، نــگار و اصغــری پــور، حمیــد )1388(، »بررســی مصــرف مــواد در نوجوان

ــماره 53 و 54: 124-115. ــی«، ش ــای روان درمان تازه ه
ــدی،  ــی؛ احم ــتیانی، عل ــی آش ــادی؛ فتح ــان، ه ــی احس ــری؛ بهرام ــی، صغ ــور کماجال باقرپ
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ــاری، شــماره 1: 21-16. ــوم رفت ــه عل ــی«، فصلنام ــت تحصیل ــی و موفقی روان

ــرل  ــن کنت ــه بی ــی رابط ــین )1390(، »بررس ــزی، امیرحس ــام زاده نطن ــز و غ ــری، پروی جهانگی
اجتماعــی و گرایــش بــه ســوء مصــرف مــواد مخــدر در جوانــان«، فصلنامــه مطالعــات امنیــت 

ــماره 2، 4: 143-130. ــی، ش اجتماع
حجاریــان، احمــد و قنبــری، یوســف )1392(، »شناســایی و تحلیــل مولفــه هــای اجتماعــی موثر 
در گرایــش جوانــان روســتایی بــه اعتیــاد در مناطــق روســتایی شهرســتان اصفهــان«، فصلنامــه 

اعتیــاد پژوهــی ســوء مصــرف مــواد، شــماره 7، 27: 67- 76.
دالونــدی، اصغــر و صدرالســادات، ســید جــال )1380(، »پژوهشــی پیرامــون مشــکات روانی- 

اجتماعــی نوجوانــان پــدر معتاد«، فصلنامــه توانبخشــی، شــماره2و3و4:  34-26.
دهکردیــان، پرویــز و گلــزاری، محمــد )1389(، »میــزان اعتیادپذیــری دانشــجویان و شناســایی 
افــراد مســتعد ســوء مصــرف مــواد. پنجمیــن ســمینار سراســری بهداشــت روانــی دانشــجویان«، 

دانشــگاه اصفهــان.
ریاحــی، محمداســماعیل؛ وردی نیــا، اکبــر علــی و پورحســین، ســیده  زینــب )1389(، »بررســی 
رابطــه بیــن حمایــت اجتماعــی و ســامت روان، فصلنامــه رفــاه اجتماعــی«، 10) 39(: 98-85. 

ــمیه )1387(،  ــیدی، س ــم و رش ــی، مری ــوره؛ زمان ــزدی، من ــر؛ ی ــه؛ انیســی، جعف رئیســی، فاطم
ــاد«،  ــر معت ــاد و غی ــراد معت ــن اف ــروری در بی ــیوه های فرزند پ ــامت روان و ش ــه س »مقایس

ــماره 3: 42-33. ــاری، ش ــوم رفت ــه عل فصلنام
ــامت  ــر س ــر ب ــل مؤث ــا )1393(، »عوام ــوروزی، آزیت ــم و ن ــبی، رحی ــره؛ طهماس ــکیب، زه ش
روان دختــران دبیرســتانی شــهر بوشــهر براســاس نشــریه شــناخت اجتماعــی«، فصلنامــه آموزش 

بهداشــت و ارتقــای ســامت، 2)2(: 132- 146.
علــوی، ســیدحمیدرضا )1390(، »بررســی تأثیــر عوامــل اجتماعــی بــر گرایــش افــراد بــه اعتیــاد، 

ســرقت و روســپیگری«، اصــاح و تربیــت، شــماره 115: 37-30.
ــان  ــردگی، هیج ــزان افس ــی می ــاز )1387(، »بررس ــد، مهن ــی زاده هنرمن ــان و مهراب ــی، کیه فتح
ــوان پیش بین هــای  ــه عن ــن ب خواهــی، پرخاشــگری، ســبک های دلبســتگی و تحصیــات والدی
ــی و  ــات تربیت ــه مطالع ــواز«، فصلنام ــهر اه ــان پســر ش ــواد مخــدر در نوجوان ــه م وابســتگی ب

روانشناســی، 9)2(: 46-23.
ــد  ــیوه های فرزن ــواده و ش ــاختار خان ــش س ــی )1389(، »نق ــان، مجتب ــم و صادقی ــی، مری فروغ
پــروری در پیشــگیری اولیــه از ســوء مصــرف، مصرف کننــده در بیــن نوجوانــان شــهر ســیرجان«، 

مجموعــه مقــاالت منتخــب 30 کنگــره اســتانی ســتاد مبــارزه بــا موادمخــدر، 2)1(: 596-600.
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