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 در نوجوانان شهر تهران یادبه اعت یشرابطه کارکرد خانواده با گرا
 

 یبهشت یددانشگاه شه ی،خانواده درمان شناسی کارشناس ارشد روان: 1*منش یکاحسان ن 1

 یبهشت یددانشگاه شه شناسی، دانشکده روان یاردانش ی؛دهقان محسن

 یشتبه یدپژوهشکده خانواده، دانشگاه شه یاراستاد یبی؛حب مجتبی

 یبهشت یددانشگاه شه ی،خانواده درمان شناسی کارشناس ارشد روان ی؛فالح تفت صادق

 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ی،آموزش یریتکارشناس مد ی؛کشان شعبانعلی

 

ای است که با  های اخیر در سراسر جهان افزایش یافته است. منظور رفتار پیچیدهسوء مصرف مواد در سالمقدمه: 

 شناختی و فیزیولوژیك در ارتباط است و نادیده انگاشتن هر یك از عوامل به منزله بیگوناگون اجتماعی، روانعوامل 

یابی علل سوءمصرف مواد در افراد هر جامعه باید  توجهی به یك مشکل بزرگ محسوب می شود. از این رو برای ریشه

قتصادی آن جامعه کسب شود. اهمیت پرداختن به مسئله شناخت دقیقی از عوامل زیستی، روانی، تربیتی، فرهنگی و ا

گردد. یابی نوجوانان دو چندان می سوءمصرف مواد در نوجوانان به دلیل حساسیت این دوران در فرآیند رشد و هویت

توان گفت سوءمصرف مواد یك معضل روانی ـ اجتماعی است که شیوع آن در نوجوانان روز به روز در حال افزایش می

و مسائل مختلفی در سالمت و بهزیستی افراد از قبیل افزایش خطر آسیب و مرگ از طریق خشونت بین فردی،  است

هایی چون ایدز و مسائل و مشکالت تحصیلی را  ای، افزایش رفتارهای پرخطر جنسی، ابتال به بیماری تصادفات جاده

ذارد، منجر به دامنه وسیعی از رفتارهای بیمارگون گردد، و تواند بر کل زندگی افراد اثر بگدهد. این معضل میافزایش می

های  کارکردهای فرد را در خانواده، محیط کار و اجتماع مختل سازد. گرایش به سوءمصرف مواد مانند بسیاری از پدیده

ارند. ای از عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی، و اقتصادی در آن تأثیر داجتماعی تك عاملی نیست بلکه مجموعه

 گذارد بلکه کارکرد سایر اعضای خانواده را نیز مختل می کننده اثر می تنها بر کارکرد فرد مصرف سوءمصرف مواد، نه

ترین جنبه از محیط خانوادگی است که در سالمت جسمانی، هیجانی، و اجتماعی سازد. در واقع کارکرد خانواده مهم

ر منابع مختلف سعی شده است به محیط خانواده افرادی که سوءمصرف مواد افراد اثرات مهمی دارد. با وجود اینکه د

 بنابراین پیرو ویژگی .دارند توجه شود، ولی پژوهش ساختاریافته زیادی در شهر تهران، در این رابطه انجام نشده است

کرد خانواده و گرایش ای بین کار های خاص جوامع شهری مختلف، این پژوهش درصدد پاسخ به این سوال بود که رابطه

 به مصرف مواد در نوجوانان شهر تهران چگونه است؟

آموزان دختر  مطالعه حاضر از نوع طرح همبستگی و توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش :روش

نفر از آنها  208اول تا سوم دبیرستان( قرار داشتند، بود که در نهایت )مقاطع  18تا  15و پسر شهر تهران که بین سنین 
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ای چند مرحله ای در پژوهش شرکت کردند. حجم نمونه در نظر گرفته با توجه به  گیری خوشه از طریق روش نمونه

 ه شد. مالکهای پژوهش مطابقت داد های موجود در سیاهه تعداد نمونه پایه در مطالعات همبستگی و خرده مقیاس

های ورود و خروج در پژوهش با توجه به هدف پژوهش شامل رضایت آگاهانه در پژوهش، تحصیل در یکی از مقاطع 

هشتم تا دهم مدارس تهران، عدم وجود مشکالت جسمانی جدی و محدود کننده در نظر گرفته شد. از ابزار پژوهش ابعاد 

اندرو استفاده گردید. اجرای پژوهش با رعایت اصول علمی در برهه زمانی کارکرد خانواده اولسون و گرایش به اعتیاد مك 

 .استفاده شد SPSS ها از نرم افزارصورت گرفت و جهت تجزیه و تحلیل داده 1394مشخصی در بهار و پائیز سال 

وجود دارد و ارتباط  نتایج نشان داد که رابطه معکوسی بین ابعاد متوازن کارکرد خانواده با گرایش به اعتیاد ها:یافته

 .دار بود ابعاد نامتوازن کارکرد خانواده با گرایش به اعتیاد به جز بعد نامنعطف به صورت مستقیم معنی

خانوادگی نقش مهمی در شروع، رشد و ابقای سوء  توان گفت که عوامل در تبیین این نتایج می گیری:و نتیجه بحث

 محیط خانوادگی نوجوانان مصرف کننده مواد، شرایط پرخطری را برای شروع مصرف و وابستگی به مواد دارند. احتماال

کند. بر طبق مطالعات مختلف نظارت ضعیف والدین بر رفتارهای فرزندان، اختالفات مصرف و تداوم آن فراهم می

 در چنین خانواده فرزندی، انضباط ناپایدار یا نبود آن، آشفتگی و عدم انسجام -والدین، کیفیت ضعیف تعامالت والد 

پذیری و  های خانوادگی، ارتباط موثر و صحبت در مورد انتظارات، انعطافهایی شایع است. این در حالی است که پیوند

های محافظت کننده در برابر گرایش به سمت مواد هستند. این مطالعه رابطة تعامالت خانوادگی رضایت بخش از عامل

واد در نوجوانان را مورد بررسی قرار داد. بدین ترتیب، تجاربی که نوجوانان در خانواده مصرف مکارکرد خانواده با سوء

گذارد. نتایج پژوهش حاضر نشان  آفرین به سمت مصرف مواد در دورة نوجوانی تأثیر می دارند بر تحول رفتار مشکل

در چهارچوب خانواده را با اهمیت دهنده نقش بافت خانواده در گرایش به سمت مواد است و پیرو اهمیت آن مداخالت 

  .شمارد میبر

 .نوجوانان، گرایش به مصرف مواد ،کارکرد خانوادهواژه های کلیدی: 
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