DOI: 10.22122/rbs.v17i1.2220

رابطه عوامل خطر ساز و محافظت کننده خانوادگی با مصرف مواد مخدر در بین نوجوانان
علیرضا جمشیدی

 ،1مسعود اسدی

 ،2سهیال اسدیان

3

ارجاع :جمشیدی علیرضاع اسدی مسعودع اسدیان سهیال رابطه عوامل خطر ساز و محافظت کننده خانوادگی با مصرف مواد مخدر در بین نوجوانان .مجله تحقیقات
علوم رفتاری 1398؛ 416-423 :)3(17

دریافت مقاله1397/06/16 :

پذیرش مقاله1398/04/24 :

416

تحقیقات علوم رفتاری  /دوره  / 17شماره 1398 / 3

www.mui.ac.ir

] [ DOI: 10.52547/rbs.17.3.416

 -1دانشجوی دکتری روانشهاسی بالیهیع گروه روانشهاسی بالیهیع دانشکده روانشهاسی و علوم اجتماعی ع واحد رودهنع دانشگاه آماد اسالمیع رودهنع ایران
 -2استادیارع گروه علوم تربیتی و روانشهاسیع دانشکده علوم انسانیع دانشگاه اراکع اراکع ایران
 -3دانشجوی کارشهاسی روانشهاسیع گروه روانشهاسیع دانشکده روانشهاسیع دانشگاه پیام نورع واحد خوراسگانع خوراسگانع ایران
Email: m-asadi@araku.ac.ir
نویسنده مسئول :مسعود اسدی

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.6.3

زمینه و هدف :مصرف مواد مخدر یک مشکل بسیار جدی برای سالمت عمومی به حساا مایآیاد در ممیهاهی مصارف ماوادع عوامال مختلاف
خانوادگیع اجتماعیع روانشهاختی و میست شهاختی درگیر هستهد پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عوامل خطر سام و محافظت کههده خانوادگی با
مصرف مواد مخدر در بین نوجوانان انجام اجرا شد
مواد و روشها :روش پژوهش همبستگی بود جامعهی آماری این پژوهش همهی دانش آمومان استان بوشهر در سال تحصایلی  1390-91بودناد
که ام میان آنها  1006دانشآموم ( 414دختر و  592پسر) به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخا شدند و باه وسایلهی پرسشاهامهی عوامال
خطرسام و حفاظت کههده مصرف مواد محمدخانی مورد آممون قرار گرفتهد دادهها با استفاده ام روش رگرسیون چهد متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت
یافتهها :نتایج تحلیل نشان داد که بین عوامل خانوادگی (تعارضات خانوادگیع عدم نظارت بر رفتار فرمندان و نگرش مثبت والدین به مصرف مواد) و
مصرف مواد رابطه مثبت ومعهادار وجود دارد ( )p>0/05نتایج آممون رگرسیون نشان داد که تعارضات خانوادگی نمیتواند در مصرف ماواد مخادر در
بین نوجوانان را پیش بیهی نماید ( )p<0/05عدم نظارت والدین بر نوجوانان به همراه نگرش والدین توانسات مصارف کاد ین را پایش بیهای نمایاد
( )p>0/001و نگرش مثبت والدین به مصرف مواد مخدر توانست مصرف حشیشع گراسع کراکع شیشهع قرص اکسع ریتالینع ترامادول و مواد نیروما
را تبیین کههد
نتیجهگیری :ام نتایج پژوهش حاضر میتوان در مداخالت خانواده محور مربوط به پیشگیری و درمان مصرف مواد مخدر نوجوانان با تأکید بر نظارت
والدین و نگرش والدین بر مصرف مواد مخدر استفاده کرد
واژههای کلیدی :مواد مخدرع تعارضات خانوادگیع نظارت والدینع نگرش مثبت والدین به مصرف موادع نوجوانان
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این پژوهش با توجه باه هادف کااربردی و باا توجاه باه روش
جماااآوری دادههااا ام میاادانی و باار اساااس ماهیاات پااژوهش
همبستگی است جامعه آماری شامل تمامی دانش آماومان دوره
متوسطه دوم استان بوشاهر در ساال تحصایلی  1390-91باود
نمونه موردپژوهش شامل  414( 1006دختر و  592پسر) بود که
به روش نمونهگیری خوشهای تصاادفی ام میاان جامعاه ماذکور
انتخا شد در مورد حجب نمونه در پاژوهش حاضار مایتاوان
گفت که در تحلیل رگرسیون نسبت تعداد نمونه (مشاهدات) باه
متغیرهای پیشبین نبایاد ام  5کمتار باشادع میارا در یار ایان
صورت نتاایج حاصال ام معادلاه رگرسایون چهادان تعمیبپاذیر
نخواهد بود نسابت محافظهکاراناهتر  10مشااهده باه امای هار
متغیر پیشبین است ام دیدگاه استیونس حتی در نظر گارفتن 15
مشاهده به امای هر متغیر پیشبین در تحلیل رگرسیون مهاسب
است ( )22امآنجاکه نمونه موردبررسی در پژوهش حاضار هماه
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اعتیاد یکای ام رفتارهاای پرخطار محساو شاده (2ع )1و یاک
بیماری جسمیع روانیع اجتماعی و معهوی اسات ( )3کاه باعا
شکست در کارع تحصیلع نقشهاای خاانوادگی و یاا مشاکالت
قانونی میشود ( )4طبق گزارش هیئت بینالمللی کهتارل ماواد
مخدرع مصرف مواد در بسیاری ام کشورهای دنیاع روند افزایشای
داشته است کشور ایران نیز طبق گزارشهای همین ساممان در
سال  2013و نیز دفتر مباارمه باا ماواد مخادر و جارا ب مارتب
ساممان ملل متحد در ایرانع همواره جاز کشاورهایی باوده کاه
مصرف ماواد در آن روناد رو باه رشادی داشاته اسات ماادهی
اعتیادآور به مادهای اطالق میشود که مصرف آن بر فرآیهدهای
ذههی و جسمی و سیستب عصبی مرکزی تأثیر میگذارد ()5
دوره نوجوانی بیش ام هر دورهی دیگری در منادگی امکاان
بروم رفتارهای پرخطرع علیالخصوص مصرف مواد در آن وجاود
دارد (6ع )7مصرف مواد در میان نوجواناان کشاورهای مختلاف
اماری شاایا اسات ( )8شاواهد و مشااهدات باالیهی در مراکاز
مشاوره و درمان و بامپروری اعتیاد کشور ایران نیز نشان میدهد
که مصرف مواد در نوجواناان ام شایون نسابتاا باابیی برخاوردار
استع بهطوریکه چهار درصد معتادان خود معرف کشور میر سن
 15سال و  24/4درصد در سهین  15-19سالگی مصرف مواد را
شرون کردهاند و در کال  56/3درصاد در سان میار  24ساالگی
مصرف مواد را شرون کردهاند ( )9طباق آماار پزشاکی قاانونی
سومین علت شاایا مارن نوجواناان مصارف ماواد اسات ()10
درواقا مصرف مواد مخدر یک مشکل بسیار جدی برای سالمت
عمومی بهحسا میآید ()11
درممیههی مصرف موادع عوامل مختلف خانوادگیع اجتماعیع
روانشهاختی و میستشهاختی درگیر هستهد ( )12در بین ماوارد
مااذکور عواماال خااانوادگی در تحقیقااات مختلااف مااورد تأکیااد
قرارگرفته است ( )13و پژوهشهای انجامشده نشان دادهاند کاه
بین عوامل خانوادگی و مصرف ماواد در باین نوجواناان ارتبااط
معهاداری وجود دارد (17ع16ع15ع )14عوامل خانوادگی مختلفای
در گرایش یا عدم گرایش فرمندان باه سامت ماواد مخادر دارد
( )18که امجملاه مایتاوان تعارضاات خاانواده باهعهوان عامال
خطرسااام و رواب ا مطلااو اعنااای خااانواده بااهعهوان عاماال
محافظتکههدهی گرایش فرمندان به مصارف ماواد اشااره کارد

(19ع )17یکی دیگر ام عوامل خانوادگی که در گرایش فرمنادان
به سمت مواد مخدر تأثیرگاذار اسات نظاارت والادین بار رفتاار
فرمندان است ( )20همچهین پژوهشها نشان میدهد که نهتهها
مصرف مواد توس والدینع بلکه نگرشهاای آنهاا نسابت باه
مصرف مواد نیز دراینبین نقش بااهمیتی ایفا مایکهاد والادیهی
که در مقابل مصرف مواد ام خود تحمل نشان میدههادع بیشاتر
احتمال داردع فرمندانی داشته باشهد که مصرفکههده مواد باشاهد
()21
با توجه به پژوهشهای انجامشده و تأکید آنها بر رابطاهی
عوامل خانوادگی و مصرف مواد در نوجوانان این پژوهش در نظر
دارد تااا بااا در نظاار گاارفتن عواماال خطرسااام و محافظتکههااده
خانوادگیع یعهی تعارضات خاانوادگیع نظاارت والادین بار رفتاار
فرمندان و نگرش مثبت والدین به مصرف مواد به بررسی رابطه-
ی این عوامل و مصرف مواد در بین نوجواناان براردامد و نقاش
هرکدام ام آنها را تبیین نماید تا بتوان در برنامهریزیهای که در
راستای پیشگیری ام اعتیاد صورت میگیرد ام این یافتههاا بهاره
برد بر این اساس سؤال پژوهش حاضر آن است که سهب عوامل
خطرسام و محافظتکههده خانوادگی با مصرف مواد مخدر در بین
نوجوانان به چه میزان است؟

رابطه عوامل خانوادگی با مصرف مواد مخدر در نوجوانان
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تعداد  919نفر ( 91/4درصد) ام شرکتکههدگان در پژوهش بین
 16تا  18سال و  87نفر ( 8/6درصد) ام آنها بابتر ام  18سال
بودند تعداد  371نفر ( 36/9درصد) ام شرکتکههدگان در
پژوهش پایهی اول دبیرستانع  233نفر ( 32/2درصد)ع پایهی
دوم دبیرستانع  257نفر ( 25/5درصد)ع پایهی سوم دبیرستان و
 145نفر ( 14/4درصد)ع پیشدانشگاهی بودند  638نفر (63/5
درصد) ام پدران افراد موردمطالعه میر دیرلبع  178نفر (17/7
درصد دیرلب) و  190نفر ( 18/8درصد)ع دارای تحصیالت
دانشگاهی (فوقدیرلب تا بابتر ام فوقلیسانس) بودند  778نفر
( 78/4درصد)ع ام مادران شرکتکههدگان در پژوهش میر دیرلبع
 106نفر ( 10/5درصد)ع دیرلب و  112نفر ( 11/1درصد)ع دارای
تحصیالت دانشگاهی (فوقدیرلب تا بابتر ام فوقلیسانس) بودند
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پیشههادهای فوق را شامل میگرددع میتاوان گفات کاه تعاداد
نمونه مهاسب است معیارهای ورود در پژوهش شامل کمیهه سن
 16سالع اشتغال به تحصیل داشتن و معیارهاای خاروش شاامل
تمایل نداشتن شرکتکههدگان به تکمیل پرسشهامهها بود بارای
انتخا نمونهع بعد ام اخذ مجومهای بمم برای اجراع پرسشهامهها
در تمامی شهرستانهای استان بوشهر (شاامل  9شهرساتان) در
باین داناش آماومان تومیاا شادند بارای جمااآوری دادههااا ام
پرسشااهامهی عواماال خطرسااام و حفاظاات کههااده و پرسشااهامه
رفتارهای پرخطار اساتفاده شاد پرسشاهامه عوامال خطرساام و
محافظتکههده توس محمدخانی ( )23بر اساس ابزارهای مشابه
در ممیهه ساهجش عوامال خطرساام و حفاظات کههادهع امجملاه
پرسشهامه «جواما مراقب نوجوانان» «شاخص عوامال حفاظات
کههده فردی» «ارمیابی تا آوری کودکان سالب» و «پرسشاهامه
مرکز مطالعات اجتماعی دانشگاه یوتاا» و مقیااس نیمارخ خطار
مصرف مواد ساخته شد و بار روی  3000نفار ام داناش آماومان
مقطا راههمایی و متوسطه در سطح کشور استانداردساامی شاده
است پرسشهامهی عوامل خطرساام و حفاظات کههاده باهمهظور
ارمیااابی عواماال خطرسااام و حفاظاات کههااده مصاارف مااواد در
نوجوانان  18-13سال توسا تهیاه و ههجاریاابی شاده اسات
نسخه اولیه پرسشهامهی عوامل خطرسام و حفاظت کههاده دارای
 125گویه بود بااینحالع بر اساس تحلیل مجدد دادههای اولیاه
و نتایج تحلیل عاملی پرسشاهامهی در جمعیتهاای در معار
خطر و اجراهای بعدیع تعداد گویههای پرسشهامه به  86گویاه و
 12خرده مقیاس تقلیل یافت که عوامل مرتب با مصرف مواد را
در چهار حیطه فردیع خاانوادگیع مدرساهای و اجتمااعی ماورد
ارمیابی قرار میدهد در پژوهش حاضر فق گویههای مربوط به
عوامل خانوادگی مورداستفاده قرار گرفتهد همسانی درونای کال
پرسشهامه بر اساس روش آلفاای کرونبااخ ( )0/92بهدساتآمده
است بررسای روایای افتراقای پرسشاهامهی عوامال خطرساام و
حفاظت کههده ام طریق مقایسه دانش آمومان مصرفکههده ماواد
و یر مصرفکههدهع نشان داد که این مقیااس میتواناد ایان دو
گروه را ام هب تفکیک نمایاد و ام روایای افتراقای قابال قباولی
برخوردار است همچهاین روایای ساامه پرسشاهامهی ماذکور باا
استفاده ام روش تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی در نموناهای ام
دانش آمومان در معار خطار شاهر تهاران موردبررسای قارار

گرفت و نتاایج نشاان داد کاه پرسشاهامهی عوامال خطرساام و
حفاظت کههده املحاظ نظری با مدلهای نظری پیشبیهی کههده
مصرف موادع مهطباق اسات و ام روایای ساامه خاوبی برخاوردار
میباشد ( )23پایایی پرسشهامه مذکور در پژوهش حاضار 0/83
محاسبه شد
پرسشنامه دوم مورداستفاده در پاژوهش حاضار پرسشاهامه
رفتارهای پرخطر بود پرسشهامه با اقتباس ام پرسشهامهی مرکز
پیشگیری ام رفتارهای پرخطر طراحی و تهظیبشاده اسات ()24
این ابزار شامل دو بخش جمعیت شاهاختی و رفتارهاای پرخطار
است؛ که میزان شیون رفتارهای پرخطر مانهاد مصارف سایگارع
مشروبات الکلیع مصرف مواد روانگاردانع پرخاشاگریع حمال
اسلحهع احساس مگیهیع فکر و اقادام باه خودکشایع فارار ام
مهزل و مدرسه و ارتباط با جهس مخالف را ماورد ارمیاابی قارار
میدهد این پرسشهامه میزان شیون رفتارهای پرخطر را در طول
عمرع  12ماه گذشته و یک ماه اخیر و تمایل به مصرف ماواد در
آیهده را ارمیاابی میکهاد محمادخانی ( )24پایاایی آن را 0/87
گزارش کرده است در پژوهش حاضر ام بخش مربوط به مصرف
مواد ایان پرسشاهامه در تحلیلهاا استفادهشاده اسات و پایاایی
پرسشهامه مذکور در پژوهش حاضر  0/75محاسبه شد دادهها در
نرمافزار  SPSS-25و با استفاده ام ضریب همبستگی پیرسون و
رگرسیون گامبهگام تحلیل شدند

جمشیدی و همکاران
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جدول  .1ضرایب همبستگی عامل خانوادگی و مصرف مواد مخدر
متغیرهای پیشبین
نگرش مثبت والدین به مصرف مواد
عدم نظارت والدین بر رفتار نوجوانان
تعارضات خانوادگی
**
**
0/21
0/13
**0/14
**0/24
**0/12
**0/13
**
**
0/23
0/11
**0/10
**
**
0/23
0/13
**0/12
**0/24
**0/12
**0/11
**
**
0/24
0/13
**0/10
**0/23
**0/12
**0/12
**
**
0/23
0/14
**0/12
**0/22
**0/10
**0/092
**
**
0/22
0/13
**0/10
**0/13
**0/12
**0/10
**
**
0/16
0/094
**0/12

p

>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
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جدول  .2خالصه نتایج رگرسیون گامبهگام نقش عوامل خانوادگی بر مصرف مواد مخدر در نوجوانان
متغیر پیشبین
متغیر مالک
t
β
B
R2
R
F
8/33
0/0254
0/052
0/065
0/254
69/52
نگرش والدین درباره مصرف مواد مخدر
مصرف تریاک
8/10
0/248
0/047
0/061
0/248
65/64
نگرش والدین درباره مصرف مواد مخدر
مصرف حشیش
8/11
0/248
0/045
0/062
0/248
65/80
نگرش والدین درباره مصرف مواد مخدر
مصرف گراس
8/03
0/246
0/044
0/060
0/246
64/52
نگرش والدین درباره مصرف مواد مخدر
مصرف شیره
8/59
0/262
0/047
0/069
0/262
73/93
نگرش والدین درباره مصرف مواد مخدر
مصرف هرو ین
8/17
0/250
0/044
0/062
0/250
66/74
نگرش والدین درباره مصرف مواد مخدر
مصرف کراک
8/29
0/253
0/045
0/064
0/253
68/85
نگرش والدین درباره مصرف مواد مخدر
مصرف شیشه
8/35
0/255
0/048
0/065
0/255
69/85
نگرش والدین درباره مصرف مواد مخدر
مصرف قرص اکس
7/37
0/227
0/041
0/051
0/227
54/44
نگرش والدین درباره مصرف مواد مخدر
مصرف ریتالین
7/68
0/236
0/042
0/056
0/236
59/02
نگرش والدین درباره مصرف مواد مخدر
مصرف ترامادول
نگرش والدین درباره مصرف مواد
5/64
0/175
0/042
0/031
0/175
31/83
مصرف کد ین
مخدر+عدم نظارت والدین
6/79
0/210
0/041
0/004
0/210
46/20
نگرش والدین درباره مصرف مواد مخدر
مصرف مواد نیروما

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.6.3

N=1006 . *P>0/05* . **P >0/01

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-19

 715نفر ( 71/1درصد) ام پدران افراد موردمطالعه شا لع 165
نفر ( 16/4درصد بیکار) و  126نفر ( 12/5درصد)ع بامنشسته
بودند  207نفر ( 20/6درصد) ام مادران شرکتکههدگان در
پژوهش شا لع  758نفر ( 73/3درصد) یر شا ل و  40نفر (4
درصد)ع بامنشسته بودند  868نفر ام نوجوانان موردمطالعه (86/3
درصد)ع با پدر و مادرع  27نفر ( 2/7درصد)ع فق با پدرع 60نفر (6

درصد)ع فق با مادرع  8نفر ( 0/8درصد)ع با ناپدری و نامادریع 2
نفر ( 0/2درصد)ع فق با نامادریع 19نفر ( 1/9درصد)ع با پدر و
نامادریع  5نفر ( 5درصد)ع با پدربزرن و مادربزرن  17نفر (1/7
درصد) با سایر خویشاوندان مندگی میکردند همچهین  82نفر
( 8/2درصد) ام دانش آمومان سابقه مصرف مواد مخدر در میان
اعنای خانواده را گزارش کردند

رابطه عوامل خانوادگی با مصرف مواد مخدر در نوجوانان

بحث و نتیجهگیری
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مطالعه نشان داد بین متغیرهای تعارضات خانوادگیع عدم نظارت
بر رفتار فرمندان و نگرش مثبت والدین به مصرف مواد مخادر و
مصرف تریاکع شیرهع گراسع هرو ینع حشیشع شیشاهع کاراکع
قرص اکسع ریتالینع کد ینع ترامادول و مواد نیاروما همبساتگی
مثبتِ معهادار وجود دارد نتایج آممون رگرسیون برای پیشبیهای
مصرف مواد ام روی عوامل خاانوادگی نشاان داد کاه تعارضاات
خانوادگی در تبیین مصرف مواد مخدر در باین نوجواناان نقشای
نداشتع عدم نظارت والدین بر نوجوانان به همراه نگرش والدین
توانست مصرف مواد مخدر توانست مصرف کد ین را پیشبیهای
نماید و نگرش مثبت والدین باه مصارف ماواد مخادر توانسات
مصرف حشیشع گراسع کراکع شیشهع قارص اکاسع ریتاالینع
ترامادول و مواد نیروما را تبیین کههاد پیشبیهای مصارف ماواد
نیروما ام روی نگرش مثبت والدین به مصرف مواد مخدر بود
این یافته بهنوعی با پژوهشهاای  McBrideو همکااران
()7ع  Hummelو همکاااران ()14ع بهبااودی و احماادی ()17ع
مهاااجر و کوهسااتان ( )21و دبور و همکاااران ( )22همخااوان
است در تبیین احتمالی این یافته میتوان گفت بخشی ام فرایهد
تربیتع نظارت و کهترل والدین بار روی فرمنادان اسات هادف
اصلی کهترل و نظارت والدینع خودکهترلی و رشد کهترل درونای
در فرمندان است ( )25نظارت روی فرمندان در تمامی رفتارهاای
شخصیع خانوادگی و اجتماعی وجاود دارد آنچاه بارای نظاارت

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-19

نتایج آممون همبستگی در جدول  1نتایج نشان میدهد کاه
بین متغیرهای تعارضات خانوادگیع عدم نظارت بر رفتار فرمندان
و نگرش مثبت والدین به مصرف مواد مخدر و مصارف تریااکع
شیرهع گراسع هرو ینع حشیشع شیشاهع کاراکع قارص اکاسع
ریتالینع کد ینع ترامادول و مواد نیروما همبستگی مثبتِ معهاادار
وجود دارد ()p>0/01
ام بین عوامل خانوادگیع عامل نگرش والدین درباره مصرف
ماواد مخاادر توانسات مصاارف شیشااهع قارص اکااسع ریتااالینع
ترامادولع کد ین و مواد نیروما را پیشبیهی کهد همچهاین نتاایج
ضرایب رگرسیون نشان داد کاه عامال نگارش والادین دربااره
مصرف مواد مخدر به همراه عدم نظارت والدین بر رفتار فرمندان
توانستهد  0/031واریانس مربوط به مصرف کد ین را تبیین کههد

ضرورت داردع هماههگی والدین با یکدیگر و باا فرمنادان اسات
والدیهی که با یکادیگر و باا فرمناد خاود ام همااههگی و توافاق
برخوردار نیستهد ام شیوههایی مبتهی بر طاردع حمایات افراطایع
ا ما ع تساهل و یا تسل استفاده میکههد شارایطی را فاراهب
میآورند که فرمندانشان ام اعتمادبهنفس کمتری برخوردار شاوند
و امنظر هیجانی رشد طبیعی نداشته باشهد ممانی باین اعناای
خانواده هماههگی وجاود خواهاد داشات کاه ابعااد و شایوههای
نظارت تصریحشده باشد ()26؛ بهابراین به هر میزان کاه نظاارت
والدین کمتر باشدع رفتار خودکهترلی فرمندان و همچهین گارایش
به رفتارهای پرخطر مانهد مصرف مواد مخدر بیشتر خواهاد باود
اماینرو انتظار میرود که با افزایش نظارت والادین گارایش باه
مصرف مواد مخدر کاهش یابد
جامعه آمااری پاژوهش حاضار را نوجواناان اساتان بوشاهر
تشکیل میدههدع اماینرو با توجه به تأثیرات فرههگی و بومی هر
مهطقهع دقّت در تعمیبیافتهها ضروری به نظر میرسد پیشاههاد
میگردد پژوهش حاضر بهصورت یک طرح ملی در تمام استان-
های کشور ایران اجرا و پیگیاری شاود تاا نتیجاهی نهاایی آن
راهگشای برناماهریزی مسائولین بارای پیشاگیری ام گساترش
مصرف مواد مخدر گردد همچهین با توجاه باه ایهکاه برخای ام
سؤابت پرسشهامه بهطور مستقیب ام مواد صحبت میکهاد شااید
پاسخ بعنی ام آممودنیها صادقانه نبوده باشد که البته سعی شاد
با اطمیهان بخشی به آنها در این با که پاسخهایشاان کاامالا
محرمانه است تا حدی این محدودیت را به حداقل برسانیب
نتایج این پژوهش نشان داد که نگرش مثبت والدین نسابت
به مصرف مواد مخدر میتواند مصرف مواد را تبیین کهاد و هاب
ایهکه خانواده و عملکرد نظاارتی آن عامال مهاب در پیشبیهای
مصرف مواد مخدر در دانش آمومان است با توجه به این یافتهها
به نظر میرسد که صرف تمرکز نیروی انتظامی بر جلاوگیری ام
عرضه مواد در پیشگیری ام مصرف مواد راهگشا نخواهاد باود و
امر آمومش و آگاهسامی خانوادهها مورد فلت واقاشاده اسات و
لذا ارا ه آمومشهای مؤثر به والدین و تأکید بر نقاش خاانواده و
عملکرد نظاارتی آنهاا و تغییار نگارش آنهاا مایتواناد روش
پیشااگیری مهاساابی باشااد چراکااه فاار بهیااادی راهبردهااای
پیشگیرانه این است کاه پیشاگیری ام مصارف ماواد راحاتتارع
کبهزیههتر و مؤثرتر ام درمان است بهابراین پیشاههاد مایگاردد
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پیشگیری و مقابله با مصرف مواد در دانش آمومان فراهب سامند
-همچهین نیروی انتظامی میتواند با همکاری صداوسیما برناماه
های آمومشی در جهت آگاهسامی و توانمهاد کاردن خاانوادههاا
تدارک ببیهد و ام قدرت رسانه در جهت تغییر نگرش نسابت باه
مصرف مواد استفاده نماید و گامی روبهجلو در جهت پیشگیری ام
مصرف مواد بردارد
تقدیر و تشکر
بدینوساایله ام تمااامی افاارادی کااه در انجااام پااژوهش حاضاارع
همکاری نمودندع نهایت سراس را داریب

نیروی انتظامی صرفاا بر راههای مقابلاه باعرضاه ماواد متمرکاز
نشودع بلکه باید برنامههایی برای حمایت ام خانوادهها برای انجام
-اقدامات پیشگیرانه در سطوح مختلف سیستب اجتمان تا آمومش
های خانواده در مدارس و مراکز آمومشی و تربیتی تدوینع اجرا و
پیگیری نماید یک ممیهه مهاسب برای مداخله و مشارکت نیروی
انتظامی ام طریق برنامه انجمن اولیاا و مربیاان اساتع بهاابراین
پیشههاد میشاود نیاروی انتظاامی اساتان بوشاهر ضامن عقاد
تفاهبنامه همکاری با ساممان آمومشوپرورش اساتانع ممیهاه را
برای ورود افسران ویاژه و روانشهاساان نیاروی انتظاامی بارای
آمومش خانوادهها و ایجاد دانش و مهارتهای بمم برای نظارت
بر فرمندان و همچهین تغییر نگرش نسبت به مواد در آنان بارای
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Aim and Background: Drug use is a very serious concern for general health. There are various factors involved
in drug use, family, social, psychological, and biological. The aim of the present study was to investigate the
relationship between family factors and drug use among adolescents.
Methods and Materials: Statistical population of this study consists of all the students of Bushehr schools in the
academic years 2011-2012 .Sample of this study consists of 1006 people (414 females and 592 males) were
selected through cluster random sampling. Data were collected by Risk and Protective Factors of Drug use
Questionnaire (Mohammadkhani 2004 Data were analyzed by stepwise multivariate Regression analysis.
Findings: The results of the multivariate Regression analysis showed that there is a significant and positive
relationship.between family factors (family conflicts, lack of monitoring children's behavior and positive attitude
of parents to drug use) and drug use. The results of the Regression test for prediction of the use of drugs from
family factors showed that family conflicts did not play a predicting role in explaining the use of drugs among
adolescents and the lack of parents supervision on adolescents as well as parents 'attitude could predict codeine
use and the parents' positive attitude to drug use has been able to explain the use of cannabis, grasses, crackers,
glasses, X-pills, Ritalin, tramadol, and energizing drug. The use of energizing drugs was predictable by positive
attitude of parents to drug use.
Conclusions: The findings of this study can be used in family-based interventions related to prevention and
treatment of adolescents’ drug use, with emphasis on parenting surveillance and parental attitude to drug use.
Keywords: Family conflicts, lack of supervision of children's behavior, positive attitude of parents to drug use,
adolescents.
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