
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

                       ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                           

         The 6th National Congress on Family Pathology               

 
460

 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 انتخاب دوست و مصرف دخانيات: آسيب مصرف قليان توسط والدين بر فرزندان

 
 ∗افسانه عليزاده عصار

 **محبوبه سادات حسيني سلطان نصير

 ***دكتر مسعود باقري

 

 زمينه بسياري از رفتارهاي غيربهداشتي فرزندان از سنين پايين، فرهنگ حاكم بر خانواده و                     :و هدف مقدمه  
هاي جدي بر    ساز آسيب  تواند زمينه انگاري تأثيرات مصرف قليان توسط والدين مي       ناآگاهي و ساده  .  باشدوالدين مي 

ان توسط والدين با گرايش فرزندان به        فرزندان باشد، از اين رو پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه مصرف قلي                
 .كننده دخانيات و مصرف سيگار و قليان توسط آنها انجام گرديد انتخاب دوست صميمي مصرف

-93جامعه آماري اين پژوهش كليه دانشجويان كارشناسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان در سال تحصيلي                 :  روش
اي انتخاب شده و پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر          وشه دانشجو به روش خ    390باشد كه از ميان آنها       مي 1392

ها از رگرسيون لوجستيك     جهت تجزيه و تحليل داده    .  سؤاالت مربوط به مصرف قليان و سيگار، را تكميل نمودند          
 .استفاده شد

 بررسي يافته ها نشان داد كه مصرف قليان توسط پدر و مادر به همراه برخي متغيرهاي جمعيت شناختي                   :  نتايج 
مانند جنسيت، گرايش به انتخاب دوست صميمي مصرف كننده دخانيات و مصرف قليان و سيگار توسط                          

 .كردبيني مي دانشجويان را به طور معنادار پيش

تواند  نگرش سنتي والدين بر مصرف قليان و درنظر نگرفتن تأثيرات مصرف آن بر رفتارهاي فرزندان مي                    :  بحث
خانواده با انتخاب تفريحات سالم و الگوهاي          .عمال دخانيات توسط فرزندان باشد     ساز رفتارهاي پر خطر است      زمينه

 .تواند آينده سالم فرزندان خود را تضمين كندرفتاري مناسب مي
 

 

 
 

       com.yahoo@alizade_afsane   دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه شهيد باهنر كرمان    ∗
 دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه عالمه طباطبايي **
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