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 چکيده

سالمت فررد و جامهره را در همره     اش  روندهکه به دليل ماهيت پيش  شود  يمظر گرفته اعتياد يک بيماري جسمي و رواني در ن مقدمه:

ي فرزند پروري و گرايش بره  ها  وهيش. لذا هدف پژوهش حاضر بررسي نقش واسطه گري نوجويي در رابطه اندازد  يمابهاد زندگي به خطر 
 اعتياد در دانش آموزان دبيرستاني شهر ايالم بود. 

 59-51جامهه آماري پژوهش حاضر را کليه دانش آموزان پسر دبيرستاني شهر ايرالم کره در نيمسراو اوو تلیريلي      :اه  روشمواد و 

اي انتخرا  شردند و   نفرر بره روش تیرادفي مندمرحلره     914مشغوو به تلیيل بودند، تشکيل داده است. به منظور انجام اير  پرژوهش   
هراي   برا آزمرون   هرا  دادهرا تکميرل نمودنرد.    زرگر نوجويي کلونينجر و گرايش به اعتيادي فرزند پروري بامريند، ها  وهيشي ها  پرسشنامه

 مورد تجزيه و تلليل قرار گرفتند.   11ويرايش  Amos همبستگي پيرسون و تلليل مسير و با استفاده از نرم افزار َ

 وهيشاسبي داشت. نتايج تلليل مسير نشان داد که ي پژوهش برازش منها  دادهنتايج نشان داد مدو پيشنهادي با  ي پژوهش:ها  افتهي

  وهيشر ي  رابطهي فرزندپروي بر گرايش به اعتياد و نوجويي اثر مستقيم مهني دار دارند و همجني  اي  نتيجه حاصل شد که نوجويي در ها 
 ي فرزند پروري با گرايش به اعتياد نقش واسطه اي دارد.   ها

پژوهش حاضر نوجويي يکي از موثرتري  داليل گرايش به اعتياد در دانش آموزان است. لذا با وجه بر طبق نتايج  بحث و نتيجه گيري:

ي فرزنرد  هرا   وهيشر ي آموزش   نهيزمتدابيري جهت افزايش آگاهي والدي  در داشت  به اي  امر، مسئوالن و فهاالن حوزه سالمت بايستي 
   نمايند. اتخاذ تياد راي شخیيتي در گرايش به اعها ي ژگيوپروري مناسب و نقش 
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 مقدمه
 که است ياجتماع هاي بيآس  يتر  مهم از يکي ،ادياعت

 يجد صورت به را جوان نسل خیوص به و جامهه
 ي جهينتاست که در  يتيوضه ادياعت (1کند )يم ديتهد

شکل  يا مینوعي يهيطب ي مادهک ي ياپيمیرف پ
 يروانو  يکه شخص از نظر جسمان ي، به طوررديگيم

از  يشماري(. عوامل ب9) گردد يمته به آن ماده وابس
شروع، در  يو اجتماع ي، خانوادگيجمله عوامل فرد

به مواد  يا بازگشت پس از درمان وابستگيادامه و 
 که است آن بيانگر آمارها (.9 و 3مخدر موثر هستند )

 تا 11 سني جمهيت در مواد مخدر شيوع میرف  نرخ

 طوري به هبود درصد 11/9 مهادو ايران کشور ساله 19

 نفر هزار 391 و ميليون يک مهتادان تقريبي که تهداد

  ييو با توجه به پا ها بر اساس آمار .است شده برآورد
 مشتريان جمله اد، ازيش به اعتيآمدن س  گرا

 و سالمتي. هستند مواد، دانش آموزان سوءمیرف

و  ها هيسرما عنوان دانش آموزان به رواني بهداشت
 يها نگراني و ها يمشغول دو از ه يکيجامه سازانندهيآ

 حاو، اي  با است؛ گيرندگان تیميم و ريزان برنامه

 اندك حيطه اي  در گرفته انجام يها پژوهش تهداد
  .(1) است

، اعتقادات و ها بر طبق مطالهات صورت گرفته، نگرش
-وهيا شي يخانوادگ ي  که در قالب الگويوالد يها رفتار

 يار مهميکند، عامل بسيدا مينمود پ يپرور فرزند يها 
  يت فرزندان و همچنيت و هوي  شخیيدر تکو

پرخطر و سوء میرف  هاي به سمت رفتار ها  آنش يگرا
ک يافت  در يکه رشد . منانگردد يممواد ملسو  

به طور مثبت با رشد  يميگرم و صم يط خانوادگيمل
مرتبط است. براساس  يسالم در دوران نوجوان يروان
 هاي ش به رفتاريت، گرايشخی هاي هيطالهات و نظرم

شه دارد ير يپرخطر و سوء میرف مواد در دوران کودک
ه و ياول يخانوادگ ير زندگيو به طور خاص تلت تاث

 مارتي  و مکوبي .(1است ) يپرور فرزند هاي وهيش

 دو اساس بر پروري فرزند يها سبک که مهتقدند
-مي بنديطبقه پاسخدهي و توقع ميزان يمشخیه

 را پخته رفتار والدي ، که دارد اشاره اي  به توقع .شوند
  اشاره يپاسخدهي به ا و دارند انتظار خود فرزندان از

 و دهند نشان پذيرش و عاطفي گرمي والدي  دارد که

 سه اساس، اي  بر .کنند کودکان کارهاي درگير را خود

 ؛(1) نمودند مهرفي را مقتدر و گيرسهل مستبد، سبک
فرد را در برابر  تواند يم ها سبک  يک از ايهر  که
ا مشکالت يد و يل و مشکالت مختلف حفظ نمايمسا
-شايستگي مقتدر، والدي  کودکاند. يشتر نمايرا ب يو

 روان سالمت احساس باالتر، اجتماعي و شناختي يها 
گر ياز طرف د .دارند ديگران با بهتر ارتباط و شناختي
 رفتاري مشکالت از پاييني عيار مستبد، والدي  کودکان

 عزت و اجتماعي شايستگي با همراه مواد، میرف و
 والدي  کودکان و دهندمي نشان خود از تر پايي  نفس

 دارند بااليي نفس عزت و اجتماعي شايستگي گير،سهل

 مسايل با پايي  درگيري و پايي  پيشرفت يانگيزه اما

 میرف و رفتاري التمشک در بااليي عيار و تلیيلي

-مورگان و پکام-پاتوك ي(. در مطالهه ا1دارند ) مواد

 روي مستقيم طور به گيرسهل والدي  دريافتند لوپز

 طور به و اختیاصي و عمومي کنترو روندهاي

 موثر فرزندان در الکل و مواد میرف در غيرمستقيم

 داد نشان برند و ميشل ريد، (. وود،11، 14، 5هستند )

 میرف افزايش و میرف موجب گير سهل ي والد که

 داشت    بر اساس مطالهاتي(. همچن19شوند )مي الکل

 ارتباط نوجوانان در بيشتر ينافرمان با مستبد والدي 

از  (.13دارد ) ارتباط الکل میرف با هم آن و داشت
گان  کنندمشخص کردن میرف يکه برا يگر عوامليد

ه يظرژه در نيو مختلف و به يهاهشپژو يمواد در ط
ر ي، متغشده يينجر شناسايت کلونيشخی يروان-يستيز

ت يشخی ياز ابهاد سرشت يکيکه  است يينوجو
به عنوان  يژگي  ويمختلف ا هاي . در پژوهشباشد يم

که اگر در  يا اتفاقي يژگيو يهنيعامل خطرساز، 
را به  ش فرديوجود داشته باشد، احتماو گرا يشخی

دهد، در میرف کنندگان يش ميمیرف مواد مخدر افزا
(. 19) است انواع مختلف مواد مخدر در نظر گرفته شده

به  يپژوه ادياز روانشناسان و فهاالن حوزه اعت ياريبس
  يدر روابط ب يانجيبه عنوان عامل م يينقش نوجو

افراد اد در يش به اعتيبا گرا يپرور فرزند هاي  وهيش
 فرزند هاي وهيشکنند که يان ميو ب اند داشتهاشاره 
ش يگرا يکننده يي، تبدر افراد ييق نوجوياز طر يپرور
که فرد در  يزمان يبه عبارت .(11 و 14) اد استيبه اعت
 يو پاسخده يزان ابهاد گرميکه با توجه به م يطيمل
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و  ابدي يم، رشد ها آنزان کنترو و توقع ي  و ميوالد
  ي. ارديگ يمقرار  يپرور از فرزند يخاص يوهيتلت ش
ش به يمون گرا يخاص هاي امديپ تواند يم يتيسبک ترب

داشته باشد،  يفرزندان در پ ي  را براييا پاياد باال ياعت
 يينوجو يهنيت يشخی يسرشت  بهد ي  بياما در ا

-  کنندهييح داده و تبيبطه را توض  رايتواند وجود ايم

 فرزند هاي  وهيشرابطه  يا به عبارتيو  آن باشد ي

بر اساس  .ديدا نمايپ يمهن ييبه واسطه نوجو يپرور
مشخص نمودن مطالب ذکر شده هدف پژوهش حاضر 

 فرزند هاي  وهيش  يدر رابطه ب يينوجو ينقش واسطه ا
 يرستانياد در دانش آموزان دبيش به اعتيو گرا يپرور

ه شده يارا 1ز در شکل يپژوهش ن ياست. مدو فرض
 است.

 

 

 

 

 پژوهش يمدل فرض: 1شکل 

 ها روشمواد و 
ه دانش آموزان يپژوهش حاضر شامل کل يجامهه آمار

مساو يالم بود که در نيشهر ا يدولت هاي  رستانيدبپسر 
. با ندل بوديمشغوو به تلی 51-59 يلياوو تلی

 ،يامند مرحله يخوشه ا يريگ استفاده از روش نمونه
  يدانش آموزان انتخا  شدند به ااز  نفر 914تهداد 

به صورت  يرستان دولتيدب 19  يه ابتدا از بصورت ک
باقرالهلوم،  يها رستانيدبرستان )يدب 14 يتیادف
)ره(،  يني، هنرستان امام خمياريد شهري، شهيحساب

د مدرس، يل، شهي، کميت اله خامنه ايهنرستان آ
و از هر  (يد بروجردير و شهيرکبي، بهثت، اميطالقان
ت اصوو يرعاجهت  .ندشد کالس انتخا  9 رستانيدب

ملرمانه ماندن  ي نهيزمبه شرکت کنندگان در  ياخالق
ت ينان خاطر داده شد لذا آنها با رضاياطالعات، اطم

آرام و بدون ذکر  يطيرا در مل ها پرسشنامهکامل، 
 يآور گرد يابزارها ل نمودند.يتکم يمشخیات شخی

 ر بود:يشامل موارد ز ها  داده
 ايراني مقياس سشنامه،پر اي : اديبه اعت ياس آمادگيمق

-رواني شرايط به توجه با که است اعتياد به آمادگي

 اي  .شد ساخته زرگر توسط ايراني ي جامهه اجتماعي

 به ماده 31 داراي و شده تشکيل عامل دو از پرسشنامه

 يهني اوو عامل .باشد يم دروغ سنج ي ماده 1 ي اضافه

 به يلم ضداجتماعي، يها رفتار به مربوط فهاو آمادگي

 هيجان خواهي و مواد مثبت به نگرش مواد، میرف

 عدم به مربوط منفهل آمادگي يهني دوم عامل و است

 سئواو هر نمره گذاري .باشدمي افسردگي و وجود ابراز

 )کامال 3تا  مخالفم( صفر )کامال از پيوستار يک روي بر

 از اي  مقياس روايي يملاسبه جهت .باشدمي موافقم(

 طريق از مقياس يسازه روايي .شد فادهاست روش دو

 عاليم ماده اي فهرست 91 مقياس با آن کردن همبسته

 41/4سطح  در که است شده ملاسبه 91/4باليني، 
 به آمادگي ي پرسشنامه مالك، روايي در و بود مهني دار

 تمييز هم از خوبي به را مهتاد غير و مهتاد گروه دو اعتياد

 54/4کرونباخ  ش آلفايرو با مقياس پايايي .داد
 .(11) باشد يم مطلو  حد در که شد ملاسبه

 اي ند: يبامر يپرور فرزند هاي  وهيشپرسشنامه 

 و شده ساخته 1519 ساو در بامريند توسط پرسشنامه
 تا 4 از ليکرتي صورت به که باشد يم سئواو 34 داراي

 سبک يک سئواو 14 هر .شود يم گذاري نمره 9

 اي  پايايي ميزان بوري، .سنجد يم را يفرزندپرور

گير سهل سبک براي بازآزمايي روش با را پرسشنامه
سبک مقتدر  يو برا 11/4سبک مستبد  ي، برا11/4
 پرسشنامه تشخيص روايي .است نموده گزارش 59/4

 با مهکوس يرابطه مادر، استبدادي روش که داد نشان

 نيز پدر بودن مستبد و دارد بودن قاطع و گيريسهل

 (.11) دارد بودن قاطع و گيريسهل با مهکوسي يرابطه

 گيرانهفرزندپروري سهل

 فرزندپروري مستبدانه

 فرزندپروري مقتدرانه

 نوجويي
گرايش به 

 اعتياد
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 با را پرسشنامه اي  پايايي ميزان اسفندياري نيز ايران در

 ي، برا15/4سهل گيرانه  سبک براي بازآزمايي روش
 گزارش 13/4سبک مقتدر  يو برا 11/4سبک مستبد 

 نفر 14 توسط نيز آزمون ملتوايي روايي و است نموده

 تاييد مورد پزشکيروان و شناسيوانر نظران صاحب از

 (.11) گرفت قرار
  ينجر: در ايسرشت و منش کلون يتيپرسشنامه شخی

اهه ياز فرم کوتاه س يينوجو يرياندازه گ يپژوهش، برا
  پرسشنامه يجر استفاده خواهد شد. ايمزاج و منش کلون

 هاي ستميه سي( و بر اساس نظر1551جر )يتوسط کلون
اهه سرشت و يشده است. فرم کوتاه س هيته يروان-يستيز

، يي)نوجو يمزاج يعبارت و دو مولفه  191منش شامل 
منش  يو پشتکار( و مولفه  ي، پاداش خواهيزيب گريآس

خود( و در مجموع  يبخش يو تهال ي، همکاري)خودگردان
 سرشت که دارد اعتقاد نجريکلون(. 11اس است )يمق 91

 مغز در يسرشت يها سامانه و است تيشخی يستيز جزء

 يها سامانه از متشکل کارکردي يافتگيسازمان  داراي
 و تداوم فهاو سازي براي گريکدي از مستقل و متفاوت
 از ينيمه هاي  گروه به ييپاسخگو در رفتار بازداري

 درباره يمنطق هاي  افتيدر شامل منش و ستها ملرك

 شامل را هايي  يژگيو شتريب و استيدن و گرانيد خود،

 ساختار در يطيمل عوامل ريتأث تلت که شود يم

 يدرون يهمبستگ يانيکاو (.15رند )يگيم شکل تيشخی
 نمونه، در کرونباخ آلفاي بيضر از استفاده با را ها اسيمق

زي يپره بي، آس19/4 يينوجو براي نفر 1919 شامل
 ي، همکار11/4 ،پشتکار ،13/4 يوابستگ ، پاداش14/4
 بدست آورد. 19/4 يخودفراروو  19/4 ي، خودراهبر11/4
 بي، آس11/4 ييعبارت است از نوجو ييروا بيضرا

، 54/4پشتکار  ،11/4 يوابستگ ، پاداش19/4زي يپره
 11/4 يو خودفرارو 11/4 ي، خودراهبر11/4 يهمکار

(94.) 

 

 پژوهش هاي افتهي
افراد  ي  سنيانگيالزم به ذکر است که م در ابتدا

ار ي)انلراف مه 93/11شرکت کننده در پژوهش حاضر 
رستان، يساو اوو دب ها آننفر  113( بود. تهداد 51/1
نفر ساو سوم  119رستان و ينفر ساو دوم دب 191
 ها ريمربوط به متغ يفيتوص هاي افتهي رستان بودند.يدب

 .شده است هيارا ، انلراف استاندارد يانگيشامل م
 هاي  سبک رابطه  يرابطه ب ي  به منظور بررسيهمچن
ب يروش ضر از اديبا اعت ييو نوجو يپرور زندفر

 1ج در جدوو يکه نتا رسون استفاده شديپ يهمبستگ
جهت مشخص الزم به ذکر است که  ارائه شده است.

پژوهش، از آزمون  هاي ريع متغينمودن نرماو بودن توز
  يکه ا( استفاده شد S-Kرنوف )ياسم -کلوموگروف

 مفروضه برقرار بود.

 
 پژوهش يرهاين متغيب يب همبستگين، انحراف استاندارد و ضرايانگي. م1جدول 

 1 9 3 9 1 انلراف استاندارد  يانگيم ريمتغ

 33/4* 14/4* -33/4* -11/4* 1 15/1 13/11 رانهيسهل گ يفرزندپرور -1

 35/4* 91/4* -15/4* 1 - 11/9 11/11 مستبدانه يفرزندپرور -9

 -91/4* -99/4* 1 - - 13/1 11/91 سبک مقتدرانه -3

 11/4* 1 - - - 13/3 45/11 يينوجو -9

 1 - - - - 31/14 11/91 اديش به اعتيگرا -1

 
 نمونه کل( اريمه انلراف)  يانگيم ،1 جدوو مندرجات

اد يش به اعتيو گرا يي، نوجويپرور فرزند هاي  سبکدر 
ز ين يب همبستگيج ضرينتا  ي. همچندهد يمرا نشان 
سهل  يپرور فرزند هاي سبک  يدهد که بينشان م

اد رابطه يش به اعتيو گرا ييرانه و مستبدانه با نوجويگ
و  ييمقتدرانه با نوجو يپرور   سبک فرزنديمثبت، ب

ش يو گرا يي  نوجويو ب ياد رابطه منفيش به اعتيگرا

 روابط در همه که اد رابطه مثبت وجود دارديبه اعت
 .بودند دار يمهن P< 441/4 سطح

 روش ،يشنهاديپ يالگو يابيارز منظور بهدر ادامه 
. شد استفاده( SEM) يساختار مهادالت يابيالگو
 SPSS هاي نرمافزار از استفاده با ها  ليتلل يتمام
. گرفت انجام 11 راستيو AMOS و 11 راستيو

 با يشنهاديپ يالگو يبرازندگ تيکفا  ييته جهت
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 تفادهاس مورد يبرازندگ هاي  شاخص از يبيترک ،ها  داده
در پژوهش حاضر در  يشنهاديپ ي. الگو(گرفت. قرار

داده است. برازش  ير را در خود جايمتغ 1مجموع 

 هاي بر اساس شاخص ها با داده يشنهاديپ يالگو
 داده شده است. 9در جدوو  يبرازندگ

 

 يبرازندگ يها شاخصها بر اساس با داده يشنهاديپ يبرازش الگو. 2جدول 

 يبرازندگ شاخص 
 لگوا

2 
df
 df

2 
GFI AGFI IFI TLI CFI NFI RMSEA 

 41/4 51/4 51/4 59/4 51/4 53/4 55/4 49/9 3 1/19 يشنهاديپ يالگو

 
 يدهد الگوينشان م 9گونه که جدوو همان

 يبرازش خوب از يندگبراز هاي در شاخص يشنهاديپ
 برخوردار است. 

 يرا در الگو ها آنب استاندارد يرها و ضرايمس 3جدوو 
 11راست يو AMOSنرم افزار  يبر اساس خروج يينها

 دهد.ينشان م
 

  يدار يو سطح معن يار، نسبت بحرانيمع يم، خطايروابط مستق يريگاندازه ي. پارامترها3جدول 

 رهايمس
 در استانداريبرآورد غ
(B) 

 برآورد استاندارد
(β) 

 اريمه يخطا
(SE) 

 ينسبت بلران
(CR) 

 يدار يسطح مهن

(P) 

 4441/4 91/11 49/4 91/4 34/4 يينوجو ←رانهيسهل گ يفرزندپرور
 4441/4 91/1 43/4 95/4 91/4 يينوجو ←مستبدانه  يفرزندپرور

 4441/4 -11/1 49/4 -91/4 -19/4 يينوجو ←مقتدرانه  يفرزندپرور
 4441/4 11/5 14/4 95/4 49/1 اديش به اعتيگرا ← ييوجون

 4441/4 91/3 41/4 11/4 99/4 اديش به اعتيگرا ←رانهيسهل گ يفرزندپرور
 4441/4 99/1 41/4 91/4 19/4 اديش به اعتيگرا ←مستبدانه  يفرزندپرور

 4441/4 -14/1 41/4 -99/4 33/4 اديش به اعتيگرا ←مقتدرانه  يفرزندپرور

 
، 3ب استاندارد ارائه شده در جدوو ير اساس ضراب

دار  يم مهنيمستق يهاريشود که همه مسيمالحضه م
ان داشت که يتوان بي  ميبنابرا ؛(>4441/4p)باشند يم

و  اثر مثبت مستبدانهرانه و يگ سهل يسبک فرزند پرور

اد دارند يش به اعتيو گرا ييبر نوجو يداريم مهنيمستق
و  يمنف اثر مقتدرانه يپرور فرزندکه سبک  يدرحال
 اد دارد. يش به اعتيو گرا ييبر نوجو يداريم مهنيمستق

 

ييق نوجوياد از طريش به اعتيبا گرا يفرزندپرور يها سبکم يمستقريمربوط به روابط غ يها شاخص. 4 جدول  

 ر استاندارديبرآورد غ رهايمس
(B) 

 برآورد استاندارد
(β) 

 يدار يسطح مهن استاندارد يخطا

(P) 

ق ياد از طريش به اعتيگرا با رانهيسهل گ يفرزندپرور
 يينوجو

39/4 93/4 411/4 4441/4 

 4441/4 419/4 19/4 91/4 ييق نوجوياد از طريش به اعتيبا گرا مستبدانه يفرزندپرور
 4441/4 494/4 -14/4 -19/4 ييق نوجوياد از طريش به اعتيبا گرامقتدرانه  يفرزندپرور

 
 يپرور ر سبک فرزنديتاث دهد کهينشان م جينتا

 ييق نوجوياد از طريش به اعتيبر گرا انهيسهل گرا
ش به يبر گرا مستبدانه يپرور سبک فرزند ريتاث ،93/4
 ر سبک فرزنديو تاث 19/4 ييق نوجوياد از طرياعت
 ييق نوجوياد از طريش به اعتيبر گرا مقتدرانه يپرور
دار بودن روابط ينمه يمنظور بررس به .بود -14/4
چر و ياستراپ ماکرو پر وت بهم از از روش يمستقريغ

 1444استراپ  وت بهج ينتا( استفاده شد که 9441) زيه
 فرزند هاي سبکم يمستقرياثر غ دادنشان  يانمونه
دار يمهن ييق نوجوياد از طريش به اعتيبر گرا يپرور
 (.p < 4441/4) بود
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 يريجه گيبحث و نت
 يينوجو يسطه انقش وا يحاضر بررس هدف پژوهش
ش به يبا گرا يپرور فرزند هاي وهي  شيدر رابطه ب

 الم بود.يشهر ا يرستانياد در دانش آموزان پسر دبياعت
 يپرورسبک فرزند پژوهش حاضر  هاي افتهيبر اساس 

 يدار يم مهنيرانه و مستبدانه اثر مثبت و مستقيگ سهل
که سبک  يند درحالاد داريش به اعتيو گرا ييبر نوجو
 يدار يم مهنيو مستق يمنف اثر مقتدرانه يپرور فرزند

ج ي  نتاياد دارد. همچنيش به اعتيو گرا ييبر نوجو
 هاي وهيدر رابطه ش يينوجو ياپژوهش نقش واسطه

اد در دانش آموزان را يش به اعتيبا گرا يپرور فرزند
گر يد هاي افتهي  پژوهش با يج اينتا د نمود.ييتا
که نشان  است همسو (14،11،19،13، 1،5) ها وهشپژ

رانه و مستبدانه با يسهل گ يپرور فرزند هاي  وهيشدادند 
 ياد رابطه مثبت و فرزندپروريش به اعتيو گرا يينوجو

دارد.  يرابطه منف يياد و نوجويش به اعتيمقتدرانه با گرا
  يان داشت که والديتوان بيج حاضر مي  نتاييدر تب
ل وجود کنترو يمقتدرانه، به دل يپرور ه فرزندويش يدارا

ام  و  يطيجاد مليو مناسب باعث ا يت کافيو حما
 يط براي  شرايترياز اساس يکيقابل اعتماد شده که 

 هاي نشيو ب ها تيواقه ها آنرشد سالم فرد است. 
ل يکنند و تمايرا به کودکان خود منتقل م يشناخت

ک رهنمود يدر رد  ل کودكيرش داليپذ يبرا يشتريب
 ي  سخنوران خوبي  والديدهند. اياز خود نشان م
از استدالو و منطق  يع سازيمط يهستند و اغلب برا

ز به منظر توافق با کودك از ارتباط يند و نيجويبهره م
تا  مقاومت  ها آن  يکنند و همجنياستفاده م يکالم

ه   مقتدر بيدر برابر قهر و غضب کودك را دارند. والد
ت و توجه يکودکان در جهت جلب حما هاي تالش
استفاده  يشتريمثبت ب هاي تيدهند واز تقويپاسخ م

ر ينظ هايي اسي  مقتدر در مقيکنند. لذا کودکان والديم
 هاي رتبه يفهاو بودن، اعتقاد به خود و استقالو رأ

  کودکان، يدهند. ايرا به خود اختیاص م يباالتر
به نفس  يف شده متکيشنود توصت و خيگرا، باکفاواقع

به  يبوده، با همساالن روابط دوستانه دارند، با فشار روان

هستند و کمتر  يکنند، سرزنده و پرانرژيمقابله م يخوب
-وهيباشد. در مقابل، در شيپرخطر م يمستهد رفتارها

مستبدانه و  هاي وهينامناسب مانند ش يپرور فرزند هاي 
ست و فرد يمطلو  برقرار نط ي  شرايرانه، ايگ سهل

پرخطر است. در  هاي رفتار يش به سويمستهد گرا
 يتير شخیيک متغيبه عنوان  يي  راستا نوجويهم
ش به يبا گرا يپرور فرزند هاي وهيشرابطه  تواند يم
نه يمرا که وجود زم ح دهدير و توضياد را تفسياعت

ا اجتنا  از يش و يت فرد استهداد گرايدر شخی يسرشت
نه ي  زميو ا دينما يماد را فراهم يبه سمت اعت رفت 
قرار گرفت   يتيبا در مهرض عوامل ترب يتيشخی

  يياد را تبيش فرد به سمت اعتيکشش و گرا تواند يم
که با  يطيکه فرد در مل يزمانگر يبه عبارت د ؛دينما

زان ي  و ميوالد يو پاسخده يزان ابهاد گرميتوجه به م
 يوهيو تلت ش ابدي يمد ، رشها آنکنترو و توقع 

 يتي  سبک تربي. ارديگ يمقرار  يپرور از فرزند يخاص
ا ياد باال يش به اعتيمون گرا يخاص هاي امديپ تواند يم
  يداشته باشد، اما در ا يفرزندان در پ ي  را براييپا
تواند وجود يم يينوجو يهنيت يشخی ي  بهد سرشتيب
ا يآن باشد و  يده  کننييح داده و تبي  رابطه را توضيا

به واسطه  يپرور فرزند هاي  وهيشرابطه  يبه عبارت
 کند.يدا ميپ يمهن يينوجو
  يا يژهيو يز با توجه به جامهه آماريان نيدر پا

الم( يا شهر يرستانيآموزان پسر دبدانشپژوهش )
اط کرد و يگر احتيج به جوامع ديم نتايدر تهم ستيبا يم
و مقاطع  ها ر شهريدر سا   پژوهشيا شود يمشنهاد يپ

م داد. يج را تهميتا بهتر بتوان نتا رديانجام گ يليتلی
بود، لذا  ي  طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگيهمچن

رد. در ياط صورت گيبا احت يستيج باياز نتا ياستنباط عل
 هاي پژوهشپژوهشگران در  شود يمشنهاد يت پينها
اد اثر يه اعتش بيرا که بر گرا يشتريب هاي ري، متغيآت
، ي، تا  آوريمقابله ا هاي سبکهمچون  گذارند يم

 هاي و ... را به طور همزمان و در مدو يجرات ورز
 قرار دهند. يده تر مورد بررسيجيپ
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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. 

 
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. 

   

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.  

 

Keywords: Parenting style, Addiction, 

Novelty sensation, Students  

 
1.Dept of  Health Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran 

2.Dept of  Psychology and Educational  Science, Al-Zahra University, Tehran, Iran 
3.Dept of  Psychology and Educational  Science, Kharazmi University, Karaj, Iran 

* Correspondin author  Email: Banijamali.sh@gmail.com 

 
Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sj

im
u.

25
.3

.1
17

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

http://dx.doi.org/10.29252/sjimu.25.3.117
https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-3576-fa.html
http://www.tcpdf.org

