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 مقدمه

 9اخیر، پیشرفت قابل مالحظه ای در زمینه پیشگیری مبتنی بر يافته های علمی یها سالطی 

به  توان یما ه آن، كه از جمله اند شدهجديدی در عرصه پیشگیری مطرح  یها مدلبدست آمده و 

جنبه  نيتر مهماشاره كرد.  ها آنمبتنی بر عوامل خطر ساز و حفاظت كننده و تعامل  یها مدل

است. به اين معنا كه هر چه كودكان و نوجوانان در  ها آنر ارزش پیش بینی د ها مدلمثبت اين 

معرض عوامل خطر ساز زيادی قرار بگیرند، احتمال تجربه مصرف مواد و ساير مشكالت مرتبط، 

انجام شده در زمینه عوامل خطر ساز، مدعی  یها پژوهش. با اين حال كند یمافزايش پیدا  ها آندر 

كننده  ساز و محافظت بین اين عوامل و مشكالت بعدی نیستند. مدل عوامل خطروجود رابطه علّی 

آور درمان اختالالت مربوط به  های سرسام نموده و هزينه  های پیشگیری اولیه باز افقی نو در برنامه

مركز ؛ 9111 ،هاوكینز و همكارانت )سوء مصرف و وابستگی را به میزان زيادی كاهش داده اس

 .(1،1009سوء مصرف موادپیشگیری از 

 توان یمانواع متنوعی از عوامل خطر ساز  بر اساس كننده، ساز و محافظت عوامل خطرمدل مطابق 

، متغیرها و ها یژگيو، ها تیموقععوامل خطر ساز  .مصرف مواد را در نوجوانان پیش بینی كردرفتار 

در مقابل عوامل حفاظت  .دهند یمرويدادهايی هستند كه احتمال سوء مصرف مواد را افزايش 

                                                 
1- Science-Based Prevention 

2- Center for Substance Abuse Prevention 
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 خطر ساز را خنثی كرده و در نتیجه احتمال وقوع مشكل را كاهش كننده عواملی هستند اثر عوامل

عوامل خطر ساز و حفاظت كننده رفتارهای مشكل ساز بسیار متنوع هستند و در سطوح  .دهند یم

 ؛9111هاوكینز و همكاران، د )دهن یممختلف خانواده، اجتماع، مدرسه، گروه همساالن و فرد رخ 

 (.1000بوتوين،  ؛ 1009مركز پیشگیری از سوء مصرف مواد،  ؛9111نیوكامب، 

عوامل خطرساز، احتمال مصرف مواد يا درگیری در رفتارهای خشونت آمیز را افزايش 

را تجربه  ها آن. بسیاری از عوامل خطرسازی كه كودكان و نوجوانان در طول دوره رشد، دهند یم

فقط با سوء مصرف مواد مرتبط نیستند، بلكه با مجموعه ای از مشكالت بهداشتی و  ندينما یم

پیش بینی كننده سوء  نيتر یقوبهداشت روانی رابطه دارند. به عنوان مثال شكست تحصیلی 

(. عوامل خطرساز 9111برنستاين و زيگ، ت )رفتاری اس مشكالت ريساو  یكار بزهمصرف مواد، 

. برخی عوامل خطر ساز در مرحله گذارد یم ریتأث گاریسلفی بر مصرف الكل يا مخت یها روشبه 

مانند فشار گروه  ،دارند یتر یقو ریتأث گريدخاصی از رشد كودكان و نوجوانان در مقايسه با عوامل 

 . (9111هاوكینز و همكاران، ) یهمساالن در دوره نوجوان

از شبكه  یتر روشنانجام شده در زمینه عوامل خطر ساز و حفاظت كننده، تصويری  یها پژوهش

 نشان ها یبررسپیچیده عوامل موثر در رفتارهای مشكل ساز در اختیار ما قرار داده است. همچنین 

آسیب پذيری كودكان و نوجوانان در برابر مشكالت  ،كه با كاهش عوامل خطر ساز دهند یم

 (. 9111)هاوكینز و همكاران،  ابدي یمی بعدی نیز كاهش اجتماعی و بهداشت

 

 دسته بندي عوامل خطر ساز بر حسب حيطه هاي مختلف

( با ارايه يك چارچوب نظری محكم در مورد سوء مصرف مواد، شش 9111و )هاوكینز و كاتاالن

. اين اند دادهحیطه اساسی شامل فرد، همساالن، خانواده، مدرسه، محله و جامعه را مورد توجه قرار 

را بر اساس  ها محرکبا هم تعامل دارند. فرد در مركز اين مدل قرار دارد و همه  ها طهیح

(. جنبه نكته مثبت اين مدل آن 9د )شكل ده یمفردی خود پردازش، تفسیر و پاسخ  یها یژگيو

در است كه چارچوبی برای درک اثرات تعاملی عوامل خطرساز و حفاظت كننده فراهم ساخته و 

مورد اينكه كدام عوامل بايد توسط مجموعه متنوعی از برنامه های پیشگیرانه، هدف قرار گیرند، 

را كه بر رفتار سوء  يیها طهیح «رگذاریتأثشبكه عوامل ». مدل دينما یمرهنمودهای سودمندی ارايه 
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برنستاين و د )ساز یم ، به خوبی آشكارگذارند یم ریساز تأثمصرف مواد يا ساير رفتارهای مشكل 

( با مرور ادبیات پژوهش در زمینه عوامل خطر ساز، 9111ن )(. هاوكینز و همكارا9111، 9زيگ

 حیطه اصلی دسته بندی كرده است.  1در  ها آن

 
 (1111زيگ، برنستاين و د )شبكه عوامل موثر در سوء مصرف موا: 1شكل 

 

 کننده خانوادگی عوامل خطر و محافظت

اند و اولین  خانواده يك نظام طبیعی و اجتماعی است كه افراد خواسته يا ناخواسته به آن وابسته

. ساخت ردیگ یمكند و مورد پذيرش و حمايت قرار  كانونی است كه فرد در آن احساس امنیت می

كند. والدين از آن جهت حائز اهمیت  تار افراد ايفا میو فضای خانواده، نقش مهمی در عملكرد و رف

شود و همچنین عقايد والدين  محسوب می 1هستند كه خانواده اولین منبع )منشأ( اجتماعی شدن

آموزشی برنامه های پیشگیری را تقويت كرده و يا تضعیف كنند. والدين از اين  یها امیپتواند  می

در مورد مصرف مواد و حمايت اجتماعی  8رهای اجتماعیرو نیز مهم هستند كه عقايدشان هنجا

گذشته  یها سالطی  دهد. های پیشگیری را تحت تأثیر قرار می جهت آموزش برای برنامه

به عنوان عامل خطر يا  توانند یمكه  اند كردهپژوهشگران عوامل خانوادگی متعددی را شناسايی 

 :ميپرداز یممرور برخی از اين عوامل  محافظت كننده مصرف مواد عمل كنند. در اين جا به

                                                 
1- Bronstein & Zweig 

2- Socialization 

3- Community norms 
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 مشكالت مربوط به مديريت خانواده   -1

عدم نظارت و كنتررل والردين    شامل فقدان انتظارات روشن درباره رفتار، ،مديريت ضعیف خانواده

؛ جانسرون و  9110؛ شردلر و بلروک،   9191،رايلیت )ثبات اس و تنبیه شديد و بی بر رفتار كودكان

يافته های پژوهشی میرزان مصررف مرواد و     بر اساس(. 9111؛ به نقل از هاوكینز، 9131همكاران،

كنترل و نظارت كمتری بر آنان دارند، افرزايش   نشانيوالدساير رفتارهای پرخطر در نوجوانانی كه 

(. بر اساس نتراي  مطالعرات، دخالرت    1001و همكاران،  9؛ كامفر9111)برنستاين و زيگ،  ابدي یم

عوامل خطر ساز مررتبط   نيتر مهمبیش از حد يكی از والدين و دوری يا آسان گیری والد ديگر، از 

نتقراد، مرتهم   ل )ا(. الگوهای ارتباطی منفری شرام  9111با مصرف مواد در نوجوانان است )هاوكینز، 

كردن، فقدان تحسین و تمجید(، وجود مرزهای ناهمخوان و مبهم برای رفتار و انتظارات غیر واقعی 

بره مصررف مرواد     نوجوانانشران اسرت كره    يیها خانوادهمشترک  یها یژگيووالدين از فرزندان از 

 .پردازند یم

ی  برجسته با مشاهده( در يك سلسله مطالعات 9119  ،9130، 9191  ،9198) 1ديانا بامريند

سبك والردين(  ) یهای فرزندپرور ی سبك های والدين با فرزندان اطالعات فراوانی در زمینه تعامل

را  1توقرع  -8به دست آورد. وی دريافت كه سبك والدين انواع مختلفی دارد و طیفی از پذيرنردگی 

ی خود را برای فرزندانشران  ها تا چه اندازه والدين خواسته كه نياشود. توقع داشتن يعنی  شامل می

هرا برا    كنند و پذيرندگی به اين معنی است كره ترا چره انردازه آن     ها اعمال می وضع كرده و بر آن

 ها تعهد دارند. پذيرند و به آن ها را می آن  فرزندانشان گرم بوده،

(.9119، نقل از بركوويتز، 9138مك كوبی و ماريتن،) یفرزند پرور یها سبك: 9جدول   

 شپذير 

 كم دزيا

 توقع 
 زياد

 كم

 استبدادی  اقتداری

 تفاوت بی  ریگ آسان

                                                 
3-  Kumpfer 

2- Baumrind 

3- Responsiveness 

4- Demandingness 



  مصرف مواد یعوامل خطر ساز و حفاظت کننده خانوادگ

 یشرود از تركیرب دو بعرد سربك والردين      مشراهده مری   9طور كه در جردول شرماره    همان

پذيرندگی و توقع داشتن( چهار سبك به وجود آمده است كه تحقیقات، بامريند بر روی سه سبك )

( را پژوهشگران طرد كنندهم )، متمركز بود و سبك چهارریگ آسانها يعنی استبدادی، اقتداری،  آن

بررسی سبك والدين، توسط  1-8(. جدول شماره 9119، 9بركوويتزد )ان ديگر مورد مطالعه قرار داده

 .دهد یم( را نشان 9119، نقل از بركوويتز، 9138ن )مك كوبی و ماريت

، گرزارش  اند دادهرد آزمون قرار های فرزند پرروی اقتداری را مو هايی كه همبستگی پژوهش

های شايسرتگی رابطره وجرود دارد. در مقابرل،      اند كه بین اين شیوه )سبك( و بسیاری از جنبه داده

دلبستگی ضعیف به مادر، وجود پدر ناآرام و سهل انگار در دوران كودكی، نگررش و رفترار مثبرت    

شود.  ی نوجوانی می واد در دورهاعضاء خانواده نسبت به مصرف مواد، باعث افزايش خطر مصرف م

پردازنرد و میرزان درگیرری و سرهم كرودک در       تعداد افرادی كه در خانواده به مصرف مواد مری 

مربوط به تهیه و خريد مواد دو متغیر مهم پیش بینی كننده در گرايش به مصرف مواد  یها تیفعال

 (.9111، 1لودفیلد و كاليتوند )ان بوده

واضر  والردين در مرورد رفتارهرای كودكران، فقردان نظرارت برر         فقدان انتظارات روشن و 

فرزندان، تنبیه شديد يا نامتناسب با خطای كودک، از جمله مسائل مربوط به مديريت ضرعیف در  

توانند مشكالت بسیاری را برای كودكان به وجود آورند. در همین زمینه طری   خانواده است كه می

بر روی افراد دچار مشكل قمار بازی بیمار گونه با استفاده از (، 1001) 8ای كه كیم و گرانت مطالعه

ی فرزنرد   درصد اين افراد شیوه 18تا  81پرسشنامه پیوند والدينی انجام دادند، نشان داده شد كه 

 كارانه را در والدين خود گزارش كردند.  پروری مسامحه

 خانوادگی  تعارضات و اختالفات -2

خطر سوء مصرف مواد را در كودكان افزايش  ،والدين و مراقبان كودکاختالف دائمی و شديد بین 

؛ مركز پیشگیری از 9111به نقل از هاوكینز،  ،9131،گتون و همكاران؛ فارين9138،بامريندد )ده یم

، در معررض  شروند  یمر (. كودكانی كه در خانواده های پرتعارض برزر   1009سوء مصرف مواد، 

                                                 
1- Berkowitz 

2- Leudefeld & Clayton  

3- Kim & Grant 
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؛ 1001كرامفر و همكراران،   ؛ 1001لرزين و همكراران،   د )ر دارنر و مصرف مواد قررا  یكار بزهخطر 

 (.9831؛ 9831محمدخانی، 

 و رفتارهاي والدين درباره مواد ها نگرش -3

. تايیرد  گرذارد  یمر  ریكودكان ترأث و رفتارهای  ها نگرشو رفتارهای والدين درباره مواد بر  ها نگرش

. همچنرین در  دهرد  یمر را افزايش حشیش خطر مصرف  ،مصرف خفیف الكل تحت نظارت والدين

برای مثال درخواسرت از   ،كنند یموالدين كودكان را درگیر رفتار مواد و الكل خود  كه يیها خانواده

حتمال اينكه بچه های آنان دچار سوء ، اكودک برای روشن كردن سیگار والدين يا آوردن مشروب

(. برر اسراس   9111؛ هاوكینز و همكراران،  9110بروک و همكاران،ت )زياد اس ،مصرف مواد باشند

تحمل والدين در برابر مصرف مواد، پیش بینی كننده مصرف در نوجوانران  ش ساز ها پژوهشنتاي  

 (.9831؛ 9831؛ محمدخانی، 9111به نقل از هاوكینز و همكاران، ؛ 9131بروک و همكاران،ت )اس

 وادهپيوند عاطفی و تعهد اندک به خان -4

فرزندان برا   یها تیفعالبر اساس نتاي  مطالعات فقدان نزديكی عاطفی و عدم مشاركت والدين در 

مانع  تواند یم(. پیوند عاطفی با خانواده 9111اوكینز، ت )هآغاز مصرف مواد در نوجوانان مرتبط اس

و ارهرا  درگیر شدن نوجوانان با مواد شود. دلبسرتگی عراطفی بره خرانواده بره درونری سرازی هنج       

نوجوانان كمتر با همسراالن   شود یمكه به نوبه خود باعث  انجامد یمسنتی توسط كودک  یرفتارها

د رنر یگ یممصرف كننده مواد معاشرت نموده و در نتیجه كمتر در معرض خطر مصرف مواد قرار 

 (.9831؛ 9831؛ محمدخانی، 1001؛ كامفر و همكاران، 9110بروک و همكاران، )

 آفرين در خانواده هاي مشكلفتارر رسايسابقه سوء مصرف مواد و  -5

بیشتر احتمرال   ،كنند یممواد مصرف  ها آنو نوجوانانی كه والدين كودكان  دهند یمنشان  ها یبررس

 رسرد  یمر بره نظرر   . گررايش پیردا نماينرد   سوء مصرف مواد و ساير رفتارهای ناهنجار دارد كه به 

روک و د )بر مجموعه ای از عوامل ژنتیكی، و تربیتی و يادگیری در اين فرايند دخالت داشرته باشرن  

(. بنرابراين، مصررف مرواد غیرر قرانونی      9111؛ برنستاين و زيگ، 9111،، هاوكینز9110همكاران؛ 

. دهد یمتوسط والدين و خواهران و برادران، احتمال خطر سوء مصرف مواد را در كودكان افزايش 

سروء مصررف   هرای دارای اعضرای    های والردينی، خرانواده   كیفیت تعامالت و سبك ریبر تأثافزون 
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(. 1009، 1و ريان 9چويید )شون ی مواد نیز اغلب با مشكالت متعددی در اين زمینه روبرو می كننده

و (، بر اين باورند كه مصرف مواد غیر قانونی توسط والردين و بررادران   9111هاوكینز و همكاران )

 دهد. را در كودكان افزايش میسوء مصرف مواد خواهران احتمال خطر 

تواند به سه طريق در گرايش به اعتیاد اعضاء خانواده نقش  وجود شخص معتاد در خانواده می

داشته باشد: اول از طريق تشويق و ترغیب، دوم از طريق تسام  و بی توجهی به فرزندان و سهل 

اند و سوم از طريق  ای كه خود به وجود آورده از محیط آلوده ها نآانگاری در خصوص دور كردن 

د شو فیزيولوژيكی بدين معنی كه مادر معتاد باعث تولد نوزادان معتاد می راتیتأثو  میمستق

 . (9831 ،بكرانی و گرجی)

 نظريه تعامل خانواده

  بره   عراطفی   دلبسرتگی   آن در  كره  كنند می  توصیف را  ای پیچیده  نظريه( 9110)  همكاران و  بروک

سوء مصررف   بر میطور مستقبه  ،نوجوانان  فردی  درون  یها یژگيو و  اجتماعی های يادگیری ،والدين

 و  والدين  میان  عاطفی  قوی پیوند و رتباطا» ،خانواده  تعامل  نظريه  اساسپايه و  د.گذارن می اثر مواد

  كرودک  و والرد   میان  دلبستگی ،نظريه  اين  اساس رک. بو كود مادر ارتباط خصوصاً ،«است  كودک

 و رفتار ( ب ،والدين  قبول مورد  یها ارزش ( الف :از عبارتند  آن  علل د.دار آمد یپ  سه و  علت چهار

 مرورد  در مرادر كره   ی كنترلر ( دو  رماد  روانیش آرامج(   ،والدين  عطوفت و  حمايت با  توأم  روش

 . خود دارد كودک

 و  مناسرب   شخصریتی  رشرد  ( الرف  :از عبارتنرد   كودک و والد  میان  قوی پیوند آمد یپ  سه 

 ( جو  هستند مواد  كننده  مصرف  كه  همساالنی با ارتباط  برقراری  عدم ( ب ن،نوجوا در  يافته  سازش

  مشخصی  یها ارزش  كه  والدينی ،ديدگاه  اين رن. دانوجوان  میان در مواد  مصرف  عدم يا  كم  مصرف

 كنتررل  و ندارنرد   روانی  آرامش  كه  مادرانی يا و كنند می  فراهم را  كمی  عطوفت و  مهربانی و ندارند

  مشركالت   معرض در  نوجوانانی  دوره در  كه دهند می  پرورش  فرزندانی دارند،  كودكانشان بر  كمی 

سروء مصررف     نهايرت  در و مرواد   كننده مصرف  همساالن با ارتباط  جمله از ، گیرند می قرار  متفاوتی

  از پیش  در دوره  كودک و  والدين  روابط پويای مورد در  ديگری  نظريه هر از  بیش  نظريه  ينا .مواد

                                                 
1 -Choi  

2 - Ryan 
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برر   داده است. توضی   نوجوانی  مواد در دورهسوء مصرف  در  آن  نقش و  نوجوانی  ابتدای و  نوجوانی

  مشكالت ،ضعیف  خانوادگی پیوند  به منجر ،ها آن  نظارت و  والدين  حمايت  فقدان اساس اين ديدگاه،

  نظريره   اين  مچنیند. هشو مواد میسوء مصرف  و مواد  كننده  مصرف  همساالن با ارتباط ،شخصیتی

سروء   برر   اننوجوانر  و انكودكر   روانری   خصرايص  و هرا  یژگيو ریمورد تأث در ها، نظريه ساير از  بیش

 ،پیشررفت   بره   توجره   عدم و  عالقگی بی :زعبارتند ا ها یژگيو  اين از  برخی د.دار دتأكی موادمصرف 

 ،نافرمانی ،پرخاشگری ،نيیپا  نفس  عزت ،افسردگی ،«فرا من»  توانمندی يا » من»ف ضعی  يكپارچگی

  هرم   كره   اسرت   آن از  حراكی  موجود شواهد ،ای بر  الوها. عه تكانه  كنترل در  ناتوانی و  طلبی  هیجان

 سوء مصرف مرواد  در  مستقلی و  مهم  نقش  نوجوان  شخصیتی  صفات  هم و والدک كود  یپوياروابط 

عامل حفاظت كننرده   نيتر مهمنظريه تعامل خانواده بر پیوند بین كودک و والدين به عنوان  .دارند

شرايط برای تربیت فرزندان سرالم تاكیرد    نيتر مهمو بر سه جنبه فرزند پروری به عنوان  نگرد یم

 ( :1001و همكاران،  9)لزين دينما یم

نظیرر پرذيرش،    يیهرا  شاخصبا  مؤلفه. اين شود یمعاطفی مثبت و پايدار مشخص  با پیوند :2پيوند

صرف زمان با همديگر، در دسترس بودن والدين برای فرزندان و لذت بردن از برودن برا فرزنرد،    

اعتمراد   سراالن  برزر  تا بره   آموزد یمودک ، كاست تر قیعم. اگر اين پیوند عاطفی شود یم یارزياب

نمايد، به خودش ارزش قايل شده و مايل و قادر به ايجاد تعامل اجتماعی در خانه و بیررون از آن  

 .باشد یم

: به معنای تعیین ساختار مناسب برای رفتار كرودک و نوجوانران از قبیرل    مقرراتتنظيم قوانين و 

قوانین، مقررات، نظارت و كنترل بر رفتار كودک است. قوانین و مقررات پايدار و متناسب با سرن،  

خرود   توانند یمتا ياد بگیرند كه كدام نوع رفتار مناسب است و در نتیجه  كند یمبه كودكان كمك 

 را با آن رفتارها تنظیم نموده و خود از اثرات منفی بیرون از خانواده، حفاظت نمايند.

مناسب برای كودكان جهت رشد افكار، احساسات  یها فرصتايجاد  : 3یشناخت روانخود مختاري 

عكس كنترل روانی است كه مزاحم، مشروط و همراه  واقعدر  مؤلفه. اين ها آنو عقايد خود و بیان 

 است. یكار دستبا 

                                                 
1- Lezzin 

2- bonding 

3- psychological autonomy 
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با اعتماد است كه پیامد  توأم یفضاپیوند عاطفی عمیق بین كودک و والدين نتیجه ايجاد 

لزين و همكاران، د )باش یمدادن و تشويق  یپذيرش و دلگرم ،مراقبت، مستقیم حمايت جسمی

دادن از طريق كالمی و راه های ديگر ابراز  یپذيرش و دلگرم ،مراقبت، جسمی تيحما(. 1001

اد فضای اعتماد . هر چه اين عناصر، بین كودک و والدين بیشتر تبادل شود، فرايند ايجشود یم

برای اعمال ساختار، انضباط، كنترل و  ،با اعتماد توأمارتباط و جو ايجاد  (.1كل د )ششو یمتقويت 

راهنمايی توسط والدين بسیار مهم است. همچنین ارتباط و اعتماد بر لذت بردن متقابل والدين و 

تی برای ارتباط، تفري  و ، كه به نوبه خود فرصگذارد یم ریتأث گريهمدفرزندان از صرف وقت با 

و پیامد آن پیوند پايدار و مقاوم بین والدين و  سازد یمتعامل جدی و ايجاد اعتماد بیشتر فراهم 

( كه نقش حفاظتی مهم در برابر رفتار های پرخطر نظیر مصرف مواد ايفا 8فرزندان است )شكل 

 (.1001لزين و همكاران، د )ينما یم

 
 : عوامل موثر در ايجاد فضاي اعتماد بين کودکان و والدين 2شكل 

با اعتماد اسرت كره پیامرد     توأم یفضاپیوند عاطفی عمیق بین كودک و والدين نتیجه ايجاد 

لرزين و همكراران،   د )باشر  یمر دادن و تشرويق   یپذيرش و دلگرم ،مراقبت، مستقیم حمايت جسمی

دادن از طريق كالمی و راه هرای ديگرر ابرراز     یپذيرش و دلگرم ،مراقبت، جسمی تيحما(. 1001

. هر چه اين عناصر، بین كودک و والدين بیشتر تبادل شود، فراينرد ايجراد فضرای اعتمراد     شود یم

، انضرباط، كنتررل و   برای اعمال ساختار ،با اعتماد توأمارتباط و جو ايجاد  .(1كل د )ششو یمتقويت 

راهنمايی توسط والدين بسیار مهم است. همچنین ارتباط و اعتماد بر لذت بردن متقابرل والردين و   

، كه به نوبه خود فرصتی برای ارتبراط، تفرري  و   گذارد یم ریتأث گريهمدفرزندان از صرف وقت با 

و پیامد آن پیوند پايدار و مقراوم برین والردين و     سازد یمتعامل جدی و ايجاد اعتماد بیشتر فراهم 

 حمايت جسمي و عاطفي

 مراقبت

 پذيرا بودن

 دلگرمي دادن

 فضاي اعتماد
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( كه نقش حفاظتی مهم در برابر رفتار های پرخطر نظیر مصرف مرواد ايفرا   8فرزندان است )شكل 

 (.1001لزين و همكاران، د )ينما یم

 
 مراقبت و تشويق در ايجاد فضاي اعتماد ،شمايت فيزيكی، پذير: رابطه متقابل ح3شكل 

 
 کودک -والد ونديپمتقابل فضاي اعتماد اساسی و ارتباط بر ايجاد  ريتأث: 4شكل 

 معرض خطردر  نوجواناندر  نقش عوامل خانوادگی در مصرف مواد

( 9831)محمردخانی،  ( 1شركل  ض )بر اساس مدل ساختاری مصرف مرواد در نوجوانران در معرر   

از قبیرل خرود    یشناخت روانعوامل محیطی و فردی در تعامل با آسیب پذيری های ز مجموعه ای ا
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خرود كنترلری منجرر بره      یهرا  مهارتو  یمند جرأتاجتماعی و  یها مهارتپنداره ضعیف، فقدان 

. با توجه مدل مذكور عوامل خطرر سراز اجتمراعی نظیرر     شود یممصرف الكل، سیگار و ساير مواد 

عوامرل پریش    نيرتر  یقوو  نيتر مهمپیوند ضعیف با مدرسه و خانواده و بی نظمی محیط اجتماعی، 

كه به طور مستقیم و غیر مسرتقیم   باشند یمبینی كننده مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر 

فردی و اجتماعی، نگرش نسبت به مواد و خود پنداره بر رفتار مصرف مواد  یها یتوانمنداز طريق 

 یهرا  طیمحر . بنابراين نوجوانانی كه پیوند ضعیفی با خانواده و مدرسره دارنرد و در   گذارند یم ریتأث

و دوستانی دارند كه الكل، سیگار يرا سراير مرواد مصررف      كنند یماجتماعی آلوده و آشفته زندگی 

 ، بیشتر احتمال دارد كه به مصرف اين مواد روی آورند. كنند یم

 
 (1331: مدل ساختاري مصرف مواد در دانش آموزان در معرض خطر )محمدخانی، 5شكل 

، مطابق مدل ساختاری مصرف مواد، عوامل درون فردی نظیر خود پنرداره، و  نيبر اعالوه 

نقش میانجی در رابطه بین عوامل اجتمراعی و مصررف مرواد ايفرا      یفردی و اجتماع یها یتوانمند

اثررات متغیرهرای اجتمراعی را تعرديل      یشرناخت  روان. به عبارت ديگر عوامرل فرردی و   ندينما یم

. با توجه به اين مدل برخورداری از خود پنداره مثبت كه خود پیامد پیوند عاطفی قوی با ندينما یم

 ،اجتماعی بر مصرف الكل یها مهارتخود كنترلی و  یها یتوانمندخانواده و مدرسه است، از طريق 

بنابراين هرچه رابطه نوجوانران برا    .گذارد یم ریتأثسیگار و ساير مواد در نوجوانان در معرض خطر 

پيوند با 

 خانواده

پيوند با 

 مدرسه

بي نظمي 

 اجتماعي

 خود پنداره

 مثبت 

خود  يهامهارت

 كنترلي

 يهامهارت

اجتماعي و 

يمندجرأت  

 مصرف مواد
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 ترر  تمثبر باشد و احساس تعلق او نسبت به مدرسه بیشتر باشرد، خرود پنرداره او     تر مثبتوالدين 

. بره  گرذارد  یمر یتأثاجتماعی او  یها مهارتو  حل مسأله یها یتوانمندخواهد كه در جای خود بر 

-و فضای روانی  باشد درسه بیشتردانش آموزان به خانواده و م هر چه احساس تعلقعبارت ديگر 

مثبرت  برای رشد خود پنداره فرصت خوبی از اجتماعی خوبی بر مدرسه حاكم باشد، دانش آموزان 

به همان میزان توانايی ، رچه خود پنداره و خودباوری نوجوانان بیشتر باشدبرخوردار خواهند بود و ه

خواهرد   مؤثرترو از مصرف مواد بهتر  مندانه جرأتع مقابله با استرس و امتنا ،حل مسألهدر  ها آن

 (.9831محمدخانی، د )بو

( 9831محمردخانی،  ر )بر اساس مدل علی مصررف مرواد در نوجوانران در معررض خطر     

، تصمیم گیری و مرديريت اسرترس   حل مسألهخود كنترلی كه به توانايی نوجوانان در  یها مهارت

در رابطه بین خود پنداره و مصررف مرواد    یمند جرأتاجتماعی نظیر  یها مهارتو  شود یماطالق 

از  تواننرد  یمر ند، بهترر  . بنابراين دانش آموزانی كه خود پنداره مثبتی داركنند یمنقش میانجی ايفا 

اسرتفاده  د فردی و اجتماعی خود برای مقابله با مشركالت و امتنراع از مصررف مروا     یها یتوانمند

 یهرا  مهارت. برخورداری از پردازند یمد نمايند، در نتیجه كمتر به مصرف الكل، سیگار و ساير موا

و ابرراز   یمنرد  جررأت  یهرا  مهارتكنترل استرس و  یها مهارتو تصمیم گیری موثر،  حل مسأله

فرردی و   یهرا  یتوانمندسیگار و ساير مواد دارد. هر چه اين  ،وجود رابطه معكوس با مصرف الكل

 . ابدي یماجتماعی باالتر باشد، تمايل به مصرف مواد كاهش 

 عوامل حفاظت کننده

انجام شده در زمینه عوامل حفاظرت كننرده   مطالعات مركز پیشگیری از سوء مصرف مواد با مرور 

 (.9111دسته بندی كرده است )برنستاين و زيگ،اساسی  را در حیطه ها آنمصرف مواد 

 فردي  مثبت  يها یژگيو( 1

، مسئولیت پذيری اجتماعی، برخرورداری از  جهت گیری اجتماعی مثبت، انعطاف پذير یو خوخلق 

، خود پنداره مثبت و ثبرات هیجرانی از   حل مسألهفردی و اجتماعی موثر، توانايی در  یها یتوانمند

عوامل فردی حفاظت كننرده افرراد در برابرر مصررف مرواد و سراير رفتارهرای پرخطرر          نيتر مهم

 (.9111؛ هاوكینز و همكاران، 9111)برنستاين و زيگ، باشند یم
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 مثبتپيوند هاي اجتماعی ( 2 

محیطری را خنثری    یها یژگيويا  آثار بسیاری از عوامل خطرساز، اجتماعی مثبتداشتن پیوند های 

دارنرد و افررادی   خوب  ، دوستان، مدارس و اجتماع پیوند و رابطهها خانوادهكودكانی كه با  .كند یم

 مشركل كمتر احتمال دارد كه در نوجوانی دچار  ،متعهد هستند ها گروهكه به اهداف مورد نظر اين 

كره   دهد یمنشان  ،اند كردهبسیار پر خطر زندگی  یها تیموقععه كودكان موفقی كه در مطال شوند.

د دار هدور نگر  مشركل سراز  كودكران را از رفتارهرای    توانرد  یمر داشتن پیوند قوی با يك مراقرب  

خرانواده،   ودكان بايد از فرصت مشاركت در جامعه،ك ،برای ايجاد پیوند .(9111برنستاين و زيگ، )

است كره بره    معناداری یها فرصتهدف اصلی فراهم آوردن  مدرسه برخوردار باشند.همساالن و 

 یهرا  مهرارت  همچنین الزم اسرت  تا احساس مسئولیت و مهم بودن نمايند. كند یمكودكان كمك 

اگرر كودكران   . بره كودكران آموختره شرود     ،ايجراد شرده   یهرا  فرصتاز  یمند بهرهبرای  ضروری

در مواجره خواهنرد شرد.     شكسرت با ناكامی و  ،را نداشته باشند الزم برای موفق شدن یها مهارت

ماهرانه آنان  عملكردبايد مورد توجه قرار گرفته و تحسین شود. اين امر ن كودكا یها تالش نهايت

 (.9111؛ برنستاين و زيگ،9111،هاوكینزد )كنن یمرا تقويت 

 روشن انتظارات باورهاي سالم و ( 3

رفتار داشته  در موردبايد معیارهای مثبت و روشن  ،دارندعاطفی افرادی كه كودكان با آنان پیوند 

معلمران و   اگرر والردين،   .كنرد  یمر  محتوای اين معیارها چیزی است كه نوجوانان را حفاظت باشند.

پايردار   جامعه معیارهای روشنی برای رفتار كودكان ارايه نمايند و اين معیارها به طرور گسرترده و  

احتمرال   مورد حمايت قرار گیرند و پیامدهای تخطی از معیارهای ترسیم شده ثابت و پايدار باشرد، 

 را دنبال نمايند.  ارهایمعزيادی وجود دارد كه نوجوانان اين 
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زندگی:  های مهارت(. پیشگیری از سو مصرف مواد از طريق آموزش 9839شهرام. ) ،محمدخانی

 .9شماره . فصلنامه پيام مشاورو يافته های تجربی.  ها روشنظريه، 
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محمرود.   ،و قاضی طباطبايی نحس ،رفیعی ؛پروانه ،محمدخانی ؛علیرضا ،شهرام، جزايری ،محمدخانی

(. بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم برازخورد نسربت بره مصررف مرواد، كرانون كنتررل و        9831)

دو فصللنامه  فردی و اجتمراعی برر مصررف مرواد در نوجوانران در معررض خطرر.         های توانمندی

 .8شماره  روانشناسی معاصر،

 اثر ارزيابی: خطر معرض در نوجوانان در مواد مصرف ساختاری مدل(. 9831. )شهرام محمدخانی،

 .1 ،یشناخت روان سالمت در پژوهش فصلنامه. اجتماعی و یفرد عوامل مستقیم غیر و مستقیم

 مواد ساير و سيگار الكل، مصرف کننده حفاظت و ساز خطر عوامل(. 9833م. )محمدخانی، شهرا

 .عالمه دانشگاه تربیتی یها پژوهش مجله کشور. نوجوانان در

از سوء مصلرف ملواد در دانلش آملوزان در      يريشگيپ يراهبردها (.9833م )شهرا ،یمحمدخان
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