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نقش واسطه اي نوجويي
وحيد احمدي ،1شکوه السادات بني جمالي  ،2 غالمرضا صرامي فروشاني

3

 )1گروه روانشناسي سالمت ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمي ،کرج ،ايران
 )2گروه روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ايران
 )3گروه روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه خوارزمي ،کرج ،ايران
تاريخ پذيرش51/3/95:

تاريخ دريافت51/1/11:

مقدمه :اعتياد يک بيماري جسمي و رواني در نظر گرفته مي شود که به دليل ماهيت پيش رونده اش سالمت فررد و جامهره را در همره
ابهاد زندگي به خطر مي اندازد .لذا هدف پژوهش حاضر بررسي نقش واسطه گري نوجويي در رابطه شيوه هاي فرزند پروري و گرايش بره
اعتياد در دانش آموزان دبيرستاني شهر ايالم بود.
مواد و روش ها :جامهه آماري پژوهش حاضر را کليه دانش آموزان پسر دبيرستاني شهر ايرالم کره در نيمسراو اوو تلیريلي 59-51
مشغوو به تلیيل بودند ،تشکيل داده است .به منظور انجام اير پرژوهش  914نفرر بره روش تیرادفي مندمرحلرهاي انتخرا شردند و
پرسشنامه هاي شيوه هاي فرزند پروري بامريند ،نوجويي کلونينجر و گرايش به اعتياد زرگر را تکميرل نمودنرد .داده هرا برا آزمرون هراي
همبستگي پيرسون و تلليل مسير و با استفاده از نرم افزار َ  Amosويرايش  11مورد تجزيه و تلليل قرار گرفتند.
يافته هاي پژوهش :نتايج نشان داد مدو پيشنهادي با داده هاي پژوهش برازش مناسبي داشت .نتايج تلليل مسير نشان داد که شيوه
ها ي فرزندپروي بر گرايش به اعتياد و نوجويي اثر مستقيم مهني دار دارند و همجني اي نتيجه حاصل شد که نوجويي در رابطهي شريوه
هاي فرزند پروري با گرايش به اعتياد نقش واسطه اي دارد.
بحث و نتيجه گيري :بر طبق نتايج پژوهش حاضر نوجويي يکي از موثرتري داليل گرايش به اعتياد در دانش آموزان است .لذا با وجه
داشت به اي امر ،مسئوالن و فهاالن حوزه سالمت بايستي تدابيري جهت افزايش آگاهي والدي در زمينه ي آموزش شريوه هراي فرزنرد
پروري مناسب و نقش ويژگي هاي شخیيتي در گرايش به اعتياد را اتخاذ نمايند.

واژه هاي کليدي :شيوههاي فرزند پروري ،اعتياد ،نوجويي ،دانش آموزان
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مقدمه
اعتياد ،يکي از مهم تري آسيبهاي اجتماعي است که
جامهه و به خیوص نسل جوان را به صورت جدي
تهديد ميکند ( )1اعتياد وضهيتي است که در نتيجهي
میرف پياپي يک مادهي طبيهي يا مینوعي شکل
ميگيرد ،به طوري که شخص از نظر جسماني و رواني
به آن ماده وابسته ميگردد ( .)9عوامل بيشماري از
جمله عوامل فردي ،خانوادگي و اجتماعي در شروع،
ادامه و يا بازگشت پس از درمان وابستگي به مواد
مخدر موثر هستند ( 3و  .)9آمارها بيانگر آن است که
نرخ شيوع میرف مواد مخدر در جمهيت سني  11تا
 19ساله کشور ايران مهادو  9/11درصد بوده به طوري
که تهداد تقريبي مهتادان يک ميليون و  391هزار نفر
برآورد شده است .بر اساس آمارها و با توجه به پايي
آمدن س گرايش به اعتياد ،از جمله مشتريان
سوءمیرف مواد ،دانش آموزان هستند .سالمتي و
بهداشت رواني دانش آموزان به عنوان سرمايهها و
آيندهسازان جامهه يکي از دو مشغوليها و نگرانيهاي
برنامه ريزان و تیميم گيرندگان است؛ با اي حاو،
تهداد پژوهشهاي انجام گرفته در اي حيطه اندك
است (.)1
بر طبق مطالهات صورت گرفته ،نگرشها ،اعتقادات و
رفتارهاي والدي که در قالب الگوي خانوادگي يا شيوه-
هاي فرزند پروري نمود پيدا ميکند ،عامل بسيار مهمي
در تکوي شخیيت و هويت فرزندان و همچني
گرايش آنها به سمت رفتارهاي پرخطر و سوء میرف
مواد ملسو ميگردد .منانکه رشد يافت در يک
مليط خانوادگي گرم و صميمي به طور مثبت با رشد
رواني سالم در دوران نوجواني مرتبط است .براساس
مطالهات و نظريههاي شخیيت ،گرايش به رفتارهاي
پرخطر و سوء میرف مواد در دوران کودکي ريشه دارد
و به طور خاص تلت تاثير زندگي خانوادگي اوليه و
شيوههاي فرزند پروري است ( .)1مکوبي و مارتي
مهتقدند که سبکهاي فرزند پروري بر اساس دو
مشخیهي ميزان توقع و پاسخدهي طبقهبندي مي-
شوند .توقع به اي اشاره دارد که والدي  ،رفتار پخته را
از فرزندان خود انتظار دارند و پاسخدهي به اي اشاره
دارد که والدي گرمي عاطفي و پذيرش نشان دهند و
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خود را درگير کارهاي کودکان کنند .بر اي اساس ،سه
سبک مستبد ،سهلگير و مقتدر را مهرفي نمودند ()1؛
که هر يک از اي سبکها ميتواند فرد را در برابر
مسايل و مشکالت مختلف حفظ نمايد و يا مشکالت
وي را بيشتر نمايد .کودکان والدي مقتدر ،شايستگي-
هاي شناختي و اجتماعي باالتر ،احساس سالمت روان
شناختي و ارتباط بهتر با ديگران دارند .از طرف ديگر
کودکان والدي مستبد ،عيار پاييني از مشکالت رفتاري
و میرف مواد ،همراه با شايستگي اجتماعي و عزت
نفس پايي تر از خود نشان ميدهند و کودکان والدي
سهلگير ،شايستگي اجتماعي و عزت نفس بااليي دارند
اما انگيزهي پيشرفت پايي و درگيري پايي با مسايل
تلیيلي و عيار بااليي در مشکالت رفتاري و میرف
مواد دارند ( .)1در مطالهه اي پاتوك-پکام و مورگان-
لوپز دريافتند والدي سهلگير به طور مستقيم روي
روندهاي کنترو عمومي و اختیاصي و به طور
غيرمستقيم در میرف مواد و الکل در فرزندان موثر
هستند ( .)11 ،14 ،5وود ،ريد ،ميشل و برند نشان داد
که والدي سهل گير موجب میرف و افزايش میرف
الکل ميشوند ( .)19همچني بر اساس مطالهات داشت
والدي مستبد با نافرماني بيشتر در نوجوانان ارتباط
داشت و آن هم با میرف الکل ارتباط دارد ( .)13از
ديگر عواملي که براي مشخص کردن میرفکنند گان
مواد در طي پژوهشهاي مختلف و به ويژه در نظريه
زيستي-رواني شخیيت کلونينجر شناسايي شده ،متغير
نوجويي است که يکي از ابهاد سرشتي شخیيت
ميباشد .در پژوهشهاي مختلف اي ويژگي به عنوان
عامل خطرساز ،يهني ويژگي يا اتفاقي که اگر در
شخیي وجود داشته باشد ،احتماو گرايش فرد را به
میرف مواد مخدر افزايش ميدهد ،در میرف کنندگان
انواع مختلف مواد مخدر در نظر گرفته شده است (.)19
بسياري از روانشناسان و فهاالن حوزه اعتياد پژوهي به
نقش نوجويي به عنوان عامل ميانجي در روابط بي
شيوههاي فرزند پروري با گرايش به اعتياد در افراد
اشاره داشتهاند و بيان ميکنند که شيوههاي فرزند
پروري از طريق نوجويي در افراد ،تبيي کنندهي گرايش
به اعتياد است ( 14و  .)11به عبارتي زماني که فرد در
مليطي که با توجه به ميزان ابهاد گرمي و پاسخدهي
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والدي و ميزان کنترو و توقع آنها ،رشد مييابد و
تلت شيوهي خاصي از فرزند پروري قرار ميگيرد .اي
سبک تربيتي ميتواند پيامدهاي خاصي مون گرايش به
اعتياد باال يا پايي را براي فرزندان در پي داشته باشد،
اما در اي بي بهد سرشتي شخیيت يهني نوجويي
ميتواند وجود اي رابطه را توضيح داده و تبيي کننده-
ي آن باشد و يا به عبارتي رابطه شيوههاي فرزند

فرزندپروري سهلگيرانه
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پروري به واسطه نوجويي مهني پيدا نمايد .بر اساس
مطالب ذکر شده هدف پژوهش حاضر مشخص نمودن
نقش واسطه اي نوجويي در رابطه بي شيوههاي فرزند
پروري و گرايش به اعتياد در دانش آموزان دبيرستاني
است .مدو فرضي پژوهش نيز در شکل  1ارايه شده
است.

گرايش به
اعتياد

فرزندپروري مستبدانه
فرزندپروري مقتدرانه

شکل  :1مدل فرضي پژوهش

میرف مواد ،نگرش مثبت به مواد و هيجان خواهي
است و عامل دوم يهني آمادگي منفهل مربوط به عدم
ابراز وجود و افسردگي ميباشد .نمره گذاري هر سئواو
بر روي يک پيوستار از صفر (کامال مخالفم) تا ( 3کامال
موافقم) ميباشد .جهت ملاسبهي روايي اي مقياس از
دو روش استفاده شد .روايي سازهي مقياس از طريق
همبسته کردن آن با مقياس  91ماده اي فهرست عاليم
باليني 4/91 ،ملاسبه شده است که در سطح 4/41
مهني دار بود و در روايي مالك ،پرسشنامهي آمادگي به
اعتياد دو گروه مهتاد و غير مهتاد را به خوبي از هم تمييز
داد .پايايي مقياس با روش آلفاي کرونباخ 4/54
ملاسبه شد که در حد مطلو ميباشد (.)11
پرسشنامه شيوههاي فرزند پروري بامريند :اي
پرسشنامه توسط بامريند در ساو  1519ساخته شده و
داراي  34سئواو ميباشد که به صورت ليکرتي از  4تا
 9نمره گذاري ميشود .هر  14سئواو يک سبک
فرزندپروري را ميسنجد .بوري ،ميزان پايايي اي
پرسشنامه را با روش بازآزمايي براي سبک سهلگير
 ،4/11براي سبک مستبد  4/11و براي سبک مقتدر
 4/59گزارش نموده است .روايي تشخيص پرسشنامه
نشان داد که روش استبدادي مادر ،رابطهي مهکوس با
سهلگيري و قاطع بودن دارد و مستبد بودن پدر نيز
رابطهي مهکوسي با سهلگيري و قاطع بودن دارد (.)11

مواد و روشها
جامهه آماري پژوهش حاضر شامل کليه دانش آموزان
پسر دبيرستانهاي دولتي شهر ايالم بود که در نيمساو
اوو تلیيلي  51-59مشغوو به تلیيل بودند .با
استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي مند مرحلهاي،
تهداد  914نفر از دانش آموزان انتخا شدند به اي
صورت که ابتدا از بي  19دبيرستان دولتي به صورت
تیادفي  14دبيرستان (دبيرستانهاي باقرالهلوم،
حسابي ،شهيد شهرياري ،هنرستان امام خميني (ره)،
هنرستان آيت اله خامنه اي ،کميل ،شهيد مدرس،
طالقاني ،بهثت ،اميرکبير و شهيد بروجردي) و از هر
دبيرستان  9کالس انتخا شدند .جهت رعايت اصوو
اخالقي به شرکت کنندگان در زمينهي ملرمانه ماندن
اطالعات ،اطمينان خاطر داده شد لذا آنها با رضايت
کامل ،پرسشنامهها را در مليطي آرام و بدون ذکر
مشخیات شخیي تکميل نمودند .ابزارهاي گرد آوري
دادهها شامل موارد زير بود:
مقياس آمادگي به اعتياد :اي پرسشنامه ،مقياس ايراني
آمادگي به اعتياد است که با توجه به شرايط رواني-
اجتماعي جامههي ايراني توسط زرگر ساخته شد .اي
پرسشنامه از دو عامل تشکيل شده و داراي  31ماده به
اضافهي  1مادهي دروغ سنج ميباشد .عامل اوو يهني
آمادگي فهاو مربوط به رفتارهاي ضداجتماعي ،ميل به
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يافتههاي پژوهش
در ابتدا الزم به ذکر است که ميانگي سني افراد
شرکت کننده در پژوهش حاضر ( 11/93انلراف مهيار
 )1/51بود .تهداد  113نفر آنها ساو اوو دبيرستان،
 191نفر ساو دوم دبيرستان و  119نفر ساو سوم
دبيرستان بودند .يافتههاي توصيفي مربوط به متغيرها
شامل ميانگي  ،انلراف استاندارد ارايه شده است.
همچني به منظور بررسي رابطه بي رابطه سبکهاي
فرزند پروري و نوجويي با اعتياد از روش ضريب
همبستگي پيرسون استفاده شد که نتايج در جدوو 1
ارائه شده است .الزم به ذکر است که جهت مشخص
نمودن نرماو بودن توزيع متغيرهاي پژوهش ،از آزمون
کلوموگروف -اسميرنوف ( )S-Kاستفاده شد که اي
مفروضه برقرار بود.

جدول  .1ميانگين ،انحراف استاندارد و ضرايب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش
متغير
 -1فرزندپروري سهل گيرانه

ميانگي
11/13

انلراف استاندارد
1/15

1
1

9
*-4/11

3
*-4/33

9
*4/14

1
*4/33

 -9فرزندپروري مستبدانه

11/11

9/11

-

1

*-4/15

*4/91

*4/35

 -3سبک مقتدرانه
 -9نوجويي
 -1گرايش به اعتياد

91/11
11/45
91/11

1/13
3/13
14/31

-

-

1
-

*

*

مندرجات جدوو  ،1ميانگي (انلراف مهيار) کل نمونه
در سبکهاي فرزند پروري ،نوجويي و گرايش به اعتياد
را نشان ميدهد .همچني نتايج ضريب همبستگي نيز
نشان ميدهد که بي سبکهاي فرزند پروري سهل
گيرانه و مستبدانه با نوجويي و گرايش به اعتياد رابطه
مثبت ،بي سبک فرزند پروري مقتدرانه با نوجويي و
گرايش به اعتياد رابطه منفي و بي نوجويي و گرايش

-4/99
1
-

-4/91
*4/11
1

به اعتياد رابطه مثبت وجود دارد که همه روابط در
سطح  P> 4/441مهني دار بودند.
در ادامه به منظور ارزيابي الگوي پيشنهادي ،روش
الگويابي مهادالت ساختاري ( )SEMاستفاده شد.
تمامي تلليلها با استفاده از نرمافزارهاي SPSS
ويراست  11و  AMOSويراست  11انجام گرفت.
جهت تهيي کفايت برازندگي الگوي پيشنهادي با
194
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در ايران نيز اسفندياري ميزان پايايي اي پرسشنامه را با
روش بازآزمايي براي سبک سهل گيرانه  ،4/15براي
سبک مستبد  4/11و براي سبک مقتدر  4/13گزارش
نموده است و روايي ملتوايي آزمون نيز توسط  14نفر
از صاحب نظران روانشناسي و روانپزشکي مورد تاييد
قرار گرفت (.)11
پرسشنامه شخیيتي سرشت و منش کلونينجر :در اي
پژوهش ،براي اندازه گيري نوجويي از فرم کوتاه سياهه
مزاج و منش کلونيجر استفاده خواهد شد .اي پرسشنامه
توسط کلونيجر ( )1551و بر اساس نظريه سيستمهاي
زيستي-رواني تهيه شده است .فرم کوتاه سياهه سرشت و
منش شامل  191عبارت و دو مولفه ي مزاجي (نوجويي،
آسيب گريزي ،پاداش خواهي و پشتکار) و مولفه ي منش
(خودگرداني ،همکاري و تهالي بخشي خود) و در مجموع
 91مقياس است ( .)11کلونينجر اعتقاد دارد که سرشت
جزء زيستي شخیيت است و سامانههاي سرشتي در مغز
داراي سازمان يافتگي کارکردي متشکل از سامانههاي
متفاوت و مستقل از يکديگر براي فهاو سازي تداوم و
بازداري رفتار در پاسخگويي به گروههاي مهيني از
ملركهاست و منش شامل دريافتهاي منطقي درباره
خود ،ديگران و دنياست و بيشتر ويژگيهايي را شامل
ميشود که تلت تأثير عوامل مليطي در ساختار
شخیيت شکل ميگيرند ( .)15کاوياني همبستگي دروني
مقياسها را با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ در نمونه،

] [ DOI: 10.29252/sjimu.25.3.117

شامل  1919نفر براي نوجويي  ،4/19آسيب پرهيزي
 ،4/14پاداش وابستگي  ،4/13پشتکار ،4/11 ،همکاري
 ،4/11خودراهبري  4/19و خودفراروي  4/19بدست آورد.
ضرايب روايي عبارت است از نوجويي  ،4/11آسيب
پرهيزي  ،4/19پاداش وابستگي  ،4/11پشتکار ،4/54
همکاري  ،4/11خودراهبري  4/11و خودفراروي 4/11
(.)94
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دادهها ،ترکيبي از شاخصهاي برازندگي مورد استفاده
قرار گرفت .).الگوي پيشنهادي در پژوهش حاضر در
مجموع  1متغير را در خود جاي داده است .برازش

جدول  .2برازش الگوي پيشنهادي با دادهها بر اساس شاخصهاي برازندگي
شاخص برازندگي
الگو
الگوي پيشنهادي

2
19/1

df
3

2
df

GFI

AGFI

IFI

TLI

CFI

NFI

RMSEA

9/49

4/55

4/53

4/51

4/59

4/51

4/51

4/41

همانگونه که جدوو  9نشان ميدهد الگوي
پيشنهادي در شاخصهاي برازندگي از برازش خوبي
برخوردار است.

جدول  .3پارامترهاي اندازهگيري روابط مستقيم ،خطاي معيار ،نسبت بحراني و سطح معني داري
مسيرها
فرزندپروري سهل گيرانه← نوجويي
فرزندپروري مستبدانه ← نوجويي
فرزندپروري مقتدرانه ← نوجويي
نوجويي ← گرايش به اعتياد
فرزندپروري سهل گيرانه← گرايش به اعتياد
فرزندپروري مستبدانه ← گرايش به اعتياد
فرزندپروري مقتدرانه ← گرايش به اعتياد

برآورد استاندارد
()β
4/91
4/95
-4/91
4/95
4/11
4/91
-4/99

برآورد غير استاندارد
()B
4/34
4/91
-4/19
1/49
4/99
4/19
4/33

بر اساس ضرايب استاندارد ارائه شده در جدوو ،3
مالحضه ميشود که همه مسيرهاي مستقيم مهني دار
ميباشند ()p<4/4441؛ بنابراي ميتوان بيان داشت که
سبک فرزند پروري سهل گيرانه و مستبدانه اثر مثبت و

خطاي مهيار
()SE
4/49
4/43
4/49
4/14
4/41
4/41
4/41

نسبت بلراني
()CR
11/91
1/91
-1/11
5/11
3/91
1/99
-1/14

سطح مهني داري
()P
4/4441
4/4441
4/4441
4/4441
4/4441
4/4441
4/4441

مستقيم مهنيداري بر نوجويي و گرايش به اعتياد دارند
درحالي که سبک فرزند پروري مقتدرانه اثر منفي و
مستقيم مهنيداري بر نوجويي و گرايش به اعتياد دارد.

جدول  .4شاخصهاي مربوط به روابط غيرمستقيم سبکهاي فرزندپروري با گرايش به اعتياد از طريق نوجويي
مسيرها
فرزندپروري سهل گيرانه با گرايش به اعتياد از طريق
نوجويي
فرزندپروري مستبدانه با گرايش به اعتياد از طريق نوجويي
فرزندپروري مقتدرانه با گرايش به اعتياد از طريق نوجويي

برآورد غير استاندارد
()B
4/39

برآورد استاندارد
()β
4/93

4/411

4/91
-4/19

4/19
-4/14

4/419
4/494

نتايج نشان ميدهد که تاثير سبک فرزند پروري
سهل گرايانه بر گرايش به اعتياد از طريق نوجويي
 ،4/93تاثير سبک فرزند پروري مستبدانه بر گرايش به
اعتياد از طريق نوجويي  4/19و تاثير سبک فرزند
پروري مقتدرانه بر گرايش به اعتياد از طريق نوجويي
 -4/14بود .به منظور بررسي مهنيدار بودن روابط
غيرمستقيم از از روش به وت استراپ ماکرو پريچر و

خطاي استاندارد

سطح مهني داري
()P
4/4441
4/4441
4/4441

هيز ( )9441استفاده شد که نتايج به وت استراپ 1444
نمونهاي نشان داد اثر غيرمستقيم سبکهاي فرزند
پروري بر گرايش به اعتياد از طريق نوجويي مهنيدار
بود (.)p > 4/4441

191
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جدوو  3مسيرها و ضرايب استاندارد آنها را در الگوي
نهايي بر اساس خروجي نرم افزار  AMOSويراست 11
نشان ميدهد.

] [ DOI: 10.29252/sjimu.25.3.117

الگوي پيشنهادي با دادهها بر اساس شاخصهاي
برازندگي در جدوو  9داده شده است.
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بحث و نتيجه گيري
هدف پژوهش حاضر بررسي نقش واسطه اي نوجويي
در رابطه بي شيوههاي فرزند پروري با گرايش به
اعتياد در دانش آموزان پسر دبيرستاني شهر ايالم بود.
بر اساس يافتههاي پژوهش حاضر سبک فرزند پروري
سهل گيرانه و مستبدانه اثر مثبت و مستقيم مهني داري
بر نوجويي و گرايش به اعتياد دارند درحالي که سبک
فرزند پروري مقتدرانه اثر منفي و مستقيم مهني داري
بر نوجويي و گرايش به اعتياد دارد .همچني نتايج
پژوهش نقش واسطهاي نوجويي در رابطه شيوههاي
فرزند پروري با گرايش به اعتياد در دانش آموزان را
تاييد نمود .نتايج اي پژوهش با يافتههاي ديگر
پژوهشها ( )14،11،19،13 ،1،5همسو است که نشان
دادند شيوههاي فرزند پروري سهل گيرانه و مستبدانه با
نوجويي و گرايش به اعتياد رابطه مثبت و فرزندپروري
مقتدرانه با گرايش به اعتياد و نوجويي رابطه منفي دارد.
در تبيي نتايج حاضر ميتوان بيان داشت که والدي
داراي شيوه فرزند پروري مقتدرانه ،به دليل وجود کنترو
و حمايت کافي و مناسب باعث ايجاد مليطي ام و
قابل اعتماد شده که يکي از اساسيتري شرايط براي
رشد سالم فرد است .آنها واقهيتها و بينشهاي
شناختي را به کودکان خود منتقل ميکنند و تمايل
بيشتري براي پذيرش داليل کودك در رد يک رهنمود
از خود نشان ميدهند .اي والدي سخنوران خوبي
هستند و اغلب براي مطيع سازي از استدالو و منطق
بهره ميجويند و نيز به منظر توافق با کودك از ارتباط
کالمي استفاده ميکنند و همجني آنها تا مقاومت
در برابر قهر و غضب کودك را دارند .والدي مقتدر به
تالشهاي کودکان در جهت جلب حمايت و توجه
پاسخ ميدهند واز تقويتهاي مثبت بيشتري استفاده
ميکنند .لذا کودکان والدي مقتدر در مقياسهايي نظير
فهاو بودن ،اعتقاد به خود و استقالو رأي رتبههاي
باالتري را به خود اختیاص ميدهند .اي کودکان،
واقعگرا ،باکفايت و خشنود توصيف شده متکي به نفس
بوده ،با همساالن روابط دوستانه دارند ،با فشار رواني به
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خوبي مقابله ميکنند ،سرزنده و پرانرژي هستند و کمتر
مستهد رفتارهاي پرخطر ميباشد .در مقابل ،در شيوه-
هاي فرزند پروري نامناسب مانند شيوههاي مستبدانه و
سهل گيرانه ،اي شرايط مطلو برقرار نيست و فرد
مستهد گرايش به سوي رفتارهاي پرخطر است .در
همي راستا نوجويي به عنوان يک متغير شخیيتي
ميتواند رابطه شيوههاي فرزند پروري با گرايش به
اعتياد را تفسير و توضيح دهد مرا که وجود زمينه
سرشتي در شخیيت فرد استهداد گرايش و يا اجتنا از
رفت به سمت اعتياد را فراهم مينمايد و اي زمينه
شخیيتي با در مهرض عوامل تربيتي قرار گرفت
ميتواند کشش و گرايش فرد به سمت اعتياد را تبيي
نمايد؛ به عبارت ديگر زماني که فرد در مليطي که با
توجه به ميزان ابهاد گرمي و پاسخدهي والدي و ميزان
کنترو و توقع آنها ،رشد مييابد و تلت شيوهي
خاصي از فرزند پروري قرار ميگيرد .اي سبک تربيتي
ميتواند پيامدهاي خاصي مون گرايش به اعتياد باال يا
پايي را براي فرزندان در پي داشته باشد ،اما در اي
بي بهد سرشتي شخیيت يهني نوجويي ميتواند وجود
اي رابطه را توضيح داده و تبيي کنندهي آن باشد و يا
به عبارتي رابطه شيوههاي فرزند پروري به واسطه
نوجويي مهني پيدا ميکند.
در پايان نيز با توجه به جامهه آماري ويژهي اي
پژوهش (دانشآموزان پسر دبيرستاني شهر ايالم)
ميبايست در تهميم نتايج به جوامع ديگر احتياط کرد و
پيشنهاد ميشود اي پژوهش در ساير شهرها و مقاطع
تلیيلي انجام گيرد تا بهتر بتوان نتايج را تهميم داد.
همچني طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگي بود ،لذا
استنباط علي از نتايج بايستي با احتياط صورت گيرد .در
نهايت پيشنهاد ميشود پژوهشگران در پژوهشهاي
آتي ،متغيرهاي بيشتري را که بر گرايش به اعتياد اثر
ميگذارند همچون سبکهاي مقابله اي ،تا آوري،
جرات ورزي و  ...را به طور همزمان و در مدوهاي
پيجيده تر مورد بررسي قرار دهند.
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Abstract
Introduction: Addiction is a physical and
mental disorder, which because of its
progressive nature endangers the health of
individual and community in all aspects of
life. The present research aimed to
understand the mediating role of novelty
seeking in the relationship between
Parenting styles and addiction tendency in
high school students in the city of Ilam.

Findings: Results showed that the proposed
model had sufficient fitness with data of
research. Path analysis showed that
parenting styles significantly affected
novelty sensation and addiction potentiality
directly. Also, it was found out that novelty
sensation had mediating role in the
relationship between parenting styles and
addiction potentiality.
Discussion & conclusions: According to
present research results, novelty sensation is
one of the most effective reasons on
student’s tendency to drug abusing. With
this in mind, the hygienic officials and
activists should make policies to increase
parent’s information in suitable parenting
styles education field and the important role
of personality characteristic in tendency to
addiction.

Materials & methods: The statistical
population of present research consisted of
all high school boy students in the first
semester 2015-2016 academic years;
therefore, 410 students were selected with
multistage
random
sampling,
and
completed the Baumrind parenting styles
questionnaire, Cloninger novelty sensation
scale and Zargar addiction potentiality. The
data have been analyzed by Pearson
correlation test and path analyses using
Amos -16.

Keywords: Parenting style,
Novelty sensation, Students
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