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نقش جو عاطفی خانواده و رضایت از زندگی در پیشبینی گرایش به اعتیاد

فهیمه زراعت حرفه ،2نوشیروا خضری

مقدم 0

چکیده
هدف این مطالعه ،تعیین نقش جو عاطفی خانواده و رضایت از زندگی در پیشبینی گرایش به اعتیادبود.روش
پژوهش توصیفی  -همبستری بود .جامعه رماری شامل کلیه دانش رموزا پسر مقطع متوسطه روستاهای استا
کرما بودند 022 .نفر به روش نمونهگیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامههایجوعاطفیخانواده،
رضایت از زندگی و گرایش به اعتیاد را تکمیل نمودند .نتایج ضریب همبستری پیرسو نشا دادکهجوعاطفی
خانواده و ر ضایت از زندگی با گرایش به اعتیاد رابطه منفی معناداری دارند .همچنین نتایجتحلیلرگرسیو گام

به گام نشا داد که رضایت از زندگی توانایی پیشبینی  22درصد از واریانس گرایش به اعتیادرادارد.چنانچه 55
جو عاطفی خانواده نوجوا نامناسب باشد و فرد میزا رضایت پایینی از زندگی داشته باشد ،زمینهبرایگرایش
به اعتیاد در نوجوا فراهم میشود .می توا با افزایش رضایت از زندگی در نوجوانا از اعتیاد پیشریری نمود.
کلیدواژه ها :جو عاطفی خانواده ،رضایت از زندگی ،گرایش به اعتیاد

 .2نویسگنده مسگئو  :دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشراه شهید باهنر کرما  ،کرما  ،ایرا  ،پست
الکترونیکFahimeh.Zeraatherfeh73@gmail.com :

 .2استادیار دانشراه شهید باهنر کرما  ،کرما  ،ایرا
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مقدمه

اعتیاد یکی از بحرا های چهارگانه قر بیسگگگت و یکم و در صگگگدر تهدیدها و رسگگگیبهای
اجتماعی و از غم انریزترین معضگالت جوامع امروزی است که اکثر جوامع مختلف به ویژه
جامعه ما را به چالش کشگگگیده اسگگگت (طباطبایی چهر ،ابراهیمی ثانی و مرتضگگگوی.)2390 ،
اعتیاد به مواد ،به صگگگورت انبوه متراکمی از پیامدهای منفی ناشگگگی از مصگگگرف مواد تعریف
شگگده اسگگت که این پیامدها هر روز شگگدت پیدا میکنند و جها با رمار حیرترور شگگیوع
مصگگگرف مواد در دهگه اخیر و بویژه در نوجوانگگا و جوانگا مواجگه اسگگگت (سگگگوریزایی،
خلعتبری ،کیخگای فرزانگه و رئیسگگگی فرد .)0222 ،اعتیگاد در نوجوانگا و جوانگا از اهمیت
بسگگزایی برخوردار اسگگت چرا که بیش از نیمی از نیروهای مولد جامعه را نوجوانا و جوانا
تشگگگکیگل میدهنگد .در واقع شگگگیوع مصگگگرف موادمخگدر در بین نوجوانا و جوانا به منزله
کنگارگگذارد بیش از نیمی از نیروی کگگار محسگگگوب می شگگگود (محمگگدی .)2367 ،دوره
نوجوانی زما تجربه کرد و انتخابهای شگگخصگگگی اسگگگت و هویت شگگگخ
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در این زما

شگگکل میگیرد ،به همین دلیل نوجوانا و جوانا در برابر مصگگگرف مواد و رفتارهای پرخطر
بسگیار رسگیبپذیر هسگتند (سلم ربادی ،سلیمی بجستانی ،خیامیربیز و جوا  .)2394 ،ممکن
اسگگگت نوجوا مواد را به عنوا ابزاری نسگگگبتاً سگگگاده و مؤثر برای تجربه دنیای بزرگسگگگاال
بنررد (موسگوی نسگب ،شگمسالدینیلری و منصوری .)2394 ،عوامل متعددی در گرایش به
اعتیاد نقش دارند .جامعه شگگناسگگا  ،متخصگگصگگا و سگگایر اندیشگگمندا درباره علل گرایش به
اعتیاد ،نظریههایی ارائه دادهاند که در یک تقسگیمبندی اجمالی به سگه قسگمت تقسیم شدهاند:
گروه او عقیگده دارنگد کگه چو این مواد وجود دارنگد و در دسگگگ ترس افراد قرار می گیرند،
افراد به سگگمت ر روی میرورند .گروه دوم رمادگیهای روانی و ویژگیهای شگگخصگگیتی
را دلیگل ر میدانند و گروه سگگگوم بحرا ها و نابسگگگامانیهای اجتماعی را مطرز میکنند که
افراد برای کاهش درد به سوی اعتیاد روی میرورند (فریدکیا .)2369 ،
یکی از عوامگل مؤثر در تمگایگل و رمگادگی بگه اعتیگاد ،جو عاطفی خانواده و میزا ارتباط
مطلوب فرد بگا والگدین اسگگگت (عسگگگرری ،صگگگفرزاده و قگاسگگگمی مفرد .)2392 ،خگگانواده
کوچک ترین واحد اجتماع و نخسگتین محیو اجتماعی است که کودک را تحت مراقبت و
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سگرپرسگتی خود قرار میدهد (شگکرکن ،نیسی و سپهوند .)2366 ،خانواده محیو مهمی است
کگه بگگا طیف وسگگگیعی از رفتگارهگگای اجتمگاعی و هیجگانی فرزنگگدا ارتبگگاط دارد (مگاینر  2و
همکارا  .)0222 ،توجه کرد به نیازهای روانی و زیسگگگتی فرزندا در فضگگگای خانواده باع
کگاهش مشگگگکالت رفتگاری و بحرا های رشگگگدی و روانی در رنا میشگگگود (کیزنر وکر ،0
 .) 0224جو عگگاطفی خگگانواده یعنی چرونری ارتبگگاط و طرز برخورد و نظر افراد خگگانواده
نسگگبت به هم ،احسگگاسها و عالقه ر ها به یکدیرر و چرونری دخالت یا عدم دخالتشگگا در
کگارهگای اعضگگگای دیرر و رقگابگت و همکاری ر ها با یکدیرر ،می تواند در سگگگالمت روا
فرزندا مؤثر باشگگد (شگگریعتمداری .) 2365 ،به طور کلی روانشگگناسگگا در تحقیقات خود به
این نتیجگه رسگگگیگده انگد که خانواده مطلوب ،خانواده ای اسگگگت که امنیت عاطفی ،احسگگگاس
ارزشگگگمنگدی ،بگاور تعلق و مورد عشگگگق و عالقگه بود را تگأمین کند .در این خانوادهها افراد
فرصگگت بیشگگتری برای رسگگید به اسگگتقال و مسگگئولیتپذیری خواهند داشگگت و فرزندا ،
سگگگازگگاری منگاسگگگب تری دارنگد (نوابی نژاد .) 2377 ،روابو عاطفی ضگگگعیف بین اعضگگگای
خگانواده ،بی تفگاوتی یگا عگدم نظگارت والگدین بگه کگارهگای فرزنگدا و اختالفات خانوادگی،

وی سگگینی ،ماسگگیجیلیا ،کولیس و نییری 0229 ،4؛ رضگگایی ،اسگگالمی و مهدی پور خراسگگانی،
2393؛ حجگاریا و قنبری .) 2390 ،اگر فضگگگای عاطفی بین اعضگگگای خانواده حالتی سگگگرد،
بی تفاوت و بسگته داشگته باشگد به ای جاد رفتارهای مخاطرهانریز یا مصگرف مواد منجر میشود
(بابسگت ،در  ،اسگچمیدلر ،لیپتو و دمبو  .)2976 ،5در خانوادههایی که روابو رضگگایتبخش
و صگگگمیمی وجود دارد ،اعتیگاد به موادمخدر با احتما کمتری ر میدهد (سگگگلنو .)2967 ،8
طرد فرزندا توسگگگو والدین در گرایش فرزندا به گروههای منحرف همسگگگن و مصگگگرف
موادمخدر از اهمیت ویژه ای برخوردار اسگت (سگیمونز و رابرتسگو  .)2969 ،7بررسیها نشا
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عواملی هسگگگتنگد کگه می تواننگد در گرایش فرزنگدا بگه اعتیگاد مؤثر بگاشگگگنگد (شگگگهریگگاری،

57

نقش جو عاطفي خانواده و رضایت از زندگي در ...

داده اند که بین احتما سگگوءمصگگرف مواد و صگگمیمیت والدینی رابطه وجود دارد (گرنت 2و
همکارا  .) 0222 ،یک مطالعه نشگگا داد که کیفیت ضگگعیف روابو با والدین ،عاملی پرخطر
در گرایش بگه اعتیگاد اسگگگت (هیومگل ،شگگگلتن ،هر  ،مور و بری  .)0223 ،0مگدر و توماس

3

( ) 0222در بررسگگگی خود دریافتند که محیو خانواده ،عامل اصگگگلی در تعیین رفتار بزهکارانه
اسگگگت .نظگارت والگدینی بگه طور معکوس ،درگ یر شگگگد نوجوا در رفتگارهای پرخطر نظیر
مصگگگرف مواد را پیشبی نی میکنگد .هرچگه میزا نظگارت و کنتر والگدین (البتگه متعگاد و
منطقی) در خانواده بیشگگتر باشگگد ،به هما نسگگبت میزا ابتالی فرزندا به اعتیاد کمتر خواهد
بود (کوتر  4و همکگارا 0227 ،؛ گنجی ،رهنمای نمین و شگگگریفی .)2393 ،در مطالعهای که
بگا هگدف بررسگگگی رابطه نوع خانواده با بزهکاری نوجوانا انجام گرفت ،نتایج نشگگگا داد که
بهترین پیشبینی کننگده بزهکاری نوجوانا  ،کیفیت رابطه ر ها با والدین خود بوده اسگگگت .به
این معنی کگه بگد بود کیفیت روابو بین نوجوانا و والدین ،مسگگگبب بزهکاری بوده اسگگگت
(وینرایت و پاترسگو  .)0228 ،5سگهیلی ،دهشگیری و موسگوی ( )2394در بررسی خود نشا
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دادند که سگبک فرزندپروری طرد با گرایش به مصگگرف مواد رابطه مثبت و معنادار و سگگبک
گرمی عاطفی با گرایش به مصگگگرف مواد رابطه منفی و معنادار دارد .نتایج مطالعه عسگگگرری
و همکگگارا ( ) 2392روی گروهی از دانشگگگجویگگا نشگگگگا د اد کگگه جو عگگاطفی خگگانواده
پیشبینیکننگده معنگاداری برای گرایش بگه اعتیاد بود .علیزاده و دهقا نیری ( )2395نیز در
بررسگگگی خود به این نتیجه دسگگگت یافتند که روابو خانوادگی و جو عاطفی خانواده از جمله
عواملی هستند که نررش به مواد مخدر را به طور معناداری پیشبینی میکنند.
یکی دیرر از متغیرهایی که می تواند در گرایش به اعتیاد مؤثر باشگگد ،رضگگایت از زندگی
اسگگت .رضگگایت از زندگی ،ارزیابی کلی از کیفیت زندگی بر اسگگاس مالکهای شگگخصگگی
میبگاشگگگد .افراد هنرامی سگگگطوز باالی رضگگگایت از زندگی را تجربه میکنند که شگگگرایو
زندگی ر ها با مالکهایی که برای خود تعیین کردهاند مطابقت داشگگگته باشگگگد .رضگگگایت از
زنگدگی را می توا بگه عنوا جامع ترین ارزیابی افراد از شگگگرایو زندگی خود در نظر گرفت
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(داینر  .) 0222 ،2رضگگگایگت از زنگدگی بگاال می توانگد عگامگل پیشگگگریری در گرایش به اعتیاد
نوجوانگا باشگگگد (تاناکا ،عفیفی ،واتن ،بویل و مک میال  .)0225 ،0افراد دارای رضگگگایت از
زنگدگی بگاال ارزیگگابی مثبتی دربگگاره رویگداد هگای زنگگدگی دارنگد .درحگالی کگگه افراد دارای
رضگگایت از زندگی پایین ،شگگرایو و رویدادها را نامطلوب ارزیابی میکنند و به همین جهت
هیجانات نامطلوب مانند اضگطراب ،افسگردگی و پرخاشرری را تجربه میکنند .این هیجانات
منفی گرایش نوجوانگا به اعتیاد را افزایش میدهد ،چرا که ر ها ممکن اسگگگت برای رهایی
از رنج و نگاراحتی و دسگگگتیگابی بگه ررامش به مصگگگرف مواد بپردازند (عفتی دیوشگگگلی ،کافی
ماسگگوله و د رذر2392 ،؛ کاپال و سگگادوک .) 2369 ،تارتاگلیا ،میجلیتا و گاتینو ،)0227( 3
در پژوهش خود دریگافتنگد کگه بین میزا رضگگگایگت از زندگی و مصگگگرف ماریجوانا رابطه
منفی وجود دارد ،به طوری که میزا مصگگگرف ماری جوانا در افرادی که رضگگگایت از زندگی
پایینی دارند ،بیشگگتر بود .در مطالعه ای که به منظور ارتباط بین رضگگگایت از زندگی و گرایش
نوجوانگا بگه اعتیگاد انجگام شگگگد ،نتایج نشگگگا داد که نوجوانانی که از زندگی خود رضگگگایت
پگایینی دارنگد بیشگگگتر بگه اعتیاد گرایش پیدا میکنند (شگگگک و النح  .)0223 ،4نتایج مطالعه

منفی تری دارند .در واقع افراد با رضگگگایت از زندگی باال هیجا های مثبت بیشگگگتری را ت جربه
میکنند  ،از گذشگگگته و رینده خود و دیررا رویدادهای مثبت بیشگگگتری را به یاد میرورند و
از پیرامو خود ارزیابی مثبتی دارند (تیم .)0222 ،5
بگا توجگه بگه رسگگگیگبپذیری دوره نو جوانی و از رنجا که در صگگگورت ابتال به اعتیاد ،همه
جنبگه هگای زنگدگی فردی و اجتماعی نوجوا تحت تأثیر قرار میگیرد ،هرگونه تالشگگگی که
در راسگتای شگناسایی عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد صورت گیرد ارزشمند است .بنابراین،
این تحقیق بگه دنبگگا تعیین نقش جو عگاطفی خگانواده و رضگگگایگت از زنگدگی در پیش بینی
گرایش بگه اعتیگاد دانشرموزا بود .سگگگوا اصگگگلی پژوهش حاضگگگر این بود که ریا بین جو
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عگاطفی خگانواده و رضگگگایگت از زنگدگی بگا گرایش بگه اعتیگاد در دانشرموزا رابطگه وجود
دارد؟ و ریا این متغیرها می توانند گرایش به اعتیاد را در دانشرموزا پیشبینی کنند؟
روش
جامعه ،نمونه ،روش نمونهگیری

مطالعه حاضگر از نوع مطالعات توصیفی گگگگ همبستری بود .جامعه رماری این پژوهش را کلیه
دانشرموزا پسگر دورهی متوسگطه دوم در روسگتاهای اسگتا کرما تشکیل میدادند که در
سگگگا تحصگگگیلی  2395 - 2398مشگگگغو بگه تحصگگگیگل بودند .برای انتخاب نمونه از روش
نمونهگیری تصگگادفی خوشگگه ای اسگگتفاده شگگد .بدین صگگورت که از بین روسگگتاهای دو بخش
گلبافت و شگگهداد اسگگتا کرما  8 ،روسگگتا انتخاب شگگدند و از هر روسگگتا 2 ،مدرسگگه و از هر
مگدرسگگگه نیز  4کالس (جمعگاً  04کالس) انتخاب گردید .در نهایت 022دانشرموز ،نمونه ی
نهایی این پژوهش را تشگگکیل دادند که پس از جمعروری پرسگگشگگنامهها 22 ،پرسگگشگگنامه به
دلیل مخدوش بود حذف شدند و در مجموع  022پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت.
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ابزار

مقیاس جو عاطفی خانواده  :2مقیاس جو عاطفی خانواده توسگگگو هیل بر  0در سگگگا ( 2984به
نقل از موسگگوی شگگوشگگتری )2362 ،جهت سگگنجش م یزا مهرورزی در تعامالت کودک گ
والگد سگگگاختگه شگگگد و در بردارنگده  6خرده مقیگاس محبگت ،نوازش ،تأییدکرد  ،تجربههای
مشگترک ،هدیه داد  ،اعتماد ،تشگگویق و احسگگاس امنیت اسگگت .این مقیاس شگگامل  28سگگؤا
اسگت که هر دو سگؤا به یک خرده مقیاس مرتبو است .پاسخ به سؤاالت به صورت مقیاس
لیکرت و رتبهبندی پنج گزینهای اسگگت و هر رزمودنی نمرهای بین  28تا  62کسگگب میکند.
کسگگب نمره باال نشگگانه جو عاطفی مناسگگگب و نمره پایین نشگگانه جو عاطفی نامطلوب اسگگگت.
رحمگانی ( ) 2392ضگگگریگب پگایگایی رزمو جو عگاطفی خگانواده را از طریق رلفگای کرونبا
 2/63گزارش کرده اسگت .در پ ژوهش حاضگر پایایی این پرسگشنامه به روش رلفای کرونبا
 2/92به دست رمد.
2. Hilburn

1. family emotional climate scale

فهيمه زراعت حرفه و نوشيروان خضری مقدم

مقیاس رضگگایت از زندگی  :2این پرسگگشنامه توسگگو داینر ،ایمونس ،الرسگگن و گریفین

0

( ) 2965سگگاخته شگگده اسگگت و پنج گویه دارد که توسگگو رزمودنی بر اسگگاس یک مقیاس 7
درجهای پاسگگگخ داده می شگگگود .دامنه نمرات این مقیاس از  5تا  35اسگگگت .داینر و همکارا
( ) 2965ضگگریب رلفای کرونبا این پرسگگشگگنامه را  2/67و ضگگریب اعتبار بازرزمایی ر را
 2/60گزارش کرده انگگد .همچنین بیگگانی ،کوچکی و گودرزی ( )2368ضگگگریگگب رلفگگای
کرونبا این مقیاس را  2/93گزارش کرده اند .در پژوهش حاضگگگر ضگگگریب رلفای کرونبا
این مقیاس  2/64به دست رمد.
مقیگاس ایرانی رمگادگی اعتیگاد  :3این مقیاس با توجه به شگگگرایو روانی  -اجتماعی جامعه
ایرانی توسگگو زرگر ( ) 2365سگگاخته شگگد که از دو عامل تشگگکیل شگگده و دارای  38ماده به
اضگگافه  5ماده دروغ سگگنج اسگگت .نمره گذاری هر سگگؤا بر اسگگاس طیف لیکرت از صگگفر
(کگامالً مخگالفم) تگا ( 3کامالً موافقم) اسگگگت .در روایی مالکی ،مقیاس رمادگی به اعتیاد دو
گروه معتاد و غیر معتاد را به خوبی از یکدیرر تمیز داده اسگگت .روایی سگگازه مقیاس از طریق
همبسگگگتگه کرد ر بگا مقیگاس  05مگاده ای فهرسگگگت عالئم بالینی  2/45محاسگگگبه و معنادار

یافتهها

بگه منظور بررسگگگی رابطگه جو عگاطفی خگانواده و رضگگگایگت از زنگدگی بگا گرایش به اعتیاد از
ضگریب همبسگتری پیرسگو اسگتفاده شگد و جهت تعیین نقش جو عاطفی خانواده و رض ایت
از زنگدگی در پیش بینی گرایش بگه اعتیگاد از تحلیگل رگرسگگگیو گام به گام اسگگگتفاده شگگگد.
رمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش در جدو  2ارائه شده است.

3 . addiction potential scale

1 . The satisfaction with life scale
2 . Emmons, Larsen & Griffin
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جدول :5آماره های توصیفی متغیر های پژوهش
متغیرها

میانرین

انحراف استاندارد

جو عاطفی خانواده

59/39

20/28

رضایت از زندگی

02/66

7/34

گرایش به اعتیاد

08/62

24/55

مگاتریس همبسگگگتری و رمارههای توصگگگیفی متغیر های پژوهش در جدو  0ارائه شگگگده
است.
جدول  :2ماتریس همبستگی بین متغیر های پژوهش
متغیرها

2

0

 -2جو عاطفی خانواده

2

 -0رضایت از زندگی

** 2/47

2

** -2/00

** -2/33

 -3گرایش به اعتیاد

3

2
** P >2/22

چنانچه از جدو  0مشگگگاهده می شگگگود بین جو عاطفی خانواده و گرایش به اعتیاد ارتباط
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منفی و معنگاداری وجود دارد ( .)r= -2/00 ،P<2/22بین رضگگگایگت از زنگدگی و گرایش به
اعتیگاد نیز رابطگه منفی و معنگاداری وجود دارد ( .)r= -2/33 ،P<2/22به منظور تعیین نقش
جو عگاطفی خگانواده و رضگگگایت از زندگی در پیشبینی گرایش به اعتیاد ،از رگرسگگگیو گام
به گام اسگگتفاده شگگد .قبل از اسگگتفاده از این رزمو  ،مفروضگگههایی که اسگگتفاده از ر را مجاز
می شگگگمارند ،مورد بررسگگگی قرار گرفت .این تحلیل دارای پیش فر های نرما بود  ،عدم
وجود هم خطی بین متغیرهای پیشبین و اسگگتقال خطاها میباشگگد .نتایج نشگگا داد که مد
رگرسگگگیو مورد نظر در سگگگطو خطای  2/22خطی اسگگگت ،یعنی حداقل یکی از متغیرهای
پیشبین ،قگدرت پیش بینی کننگدگی متغیر مالک را دارد .هم چنین بگا توجگه بگه اینکه مقدار
رماره دوربین -واتسگگو  2بین  2/5تا  0/5قرار داشگگت ( ) 2/99بنابراین شگگرط اسگگتقال خطاها
برقرار بود و از همه پیش شگگرطها مهمتر ،برقراری نرما بود توزیع مقادیر خطا بود (سگگطو
معناداری رزمو کولموگروف اسگمیرنوف خطای اسگگتاندارد شگگده =  .)2/34بنابراین با توجه
به برقراری همه این پیش فر ها ،می توا از رگرسگگیو اسگگتفاده کرد .نتایج رگرسگگ یو در
1. Durbin-Watson

فهيمه زراعت حرفه و نوشيروان خضری مقدم

جدو  3ارائه شده است.
جدول  : 8نتایج رگرسیون گام به گام گرایش به اعتیاد از روی جو عاطفی خانواده و
رضایت از زندگی
گام
2

متغیر پیشبین

B

رضایت از زندگی

**-2/88

β
-2/33

R

**-2/33

2

R

خطای استاندارد بررورد

2/22

23/78
P > 2/22

**

همانرونه که از جدو  3مشگاهده می شگود ،معادله مورد نظر یک گام داشگته است که در
این گام ،تنها متغیر رضگایت از زندگی توانسگگته اسگگت وارد معادله رگرسگگیو شگگود به طوری
که  22درصگگگد از واریانس گرایش به اعتیاد را تبیین میکند ( .)R=2/33اما متغیر جو عاطفی
خگانواده نقش معناداری در پیش بینی گرایش به اعتیاد نداشگگگته اسگگگت و بنابراین وارد معادله
نشده است (.)P <2/25
بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضگگگر با هدف تعیین نقش جو عاطفی خانواده و رضگگگایت از زندگی در پیش بینی
گرایش بگه اعتیگاد انجام شگگگد .نتایج نشگگگا داد که بین جو عاطفی خانواده و گرایش به اعتیاد

یافتههای به دسگگت رمده توسگگو وینرایت و پاترسگگو ( ،)0228گرنت و همکارا (،)0222
هیومگل و همکگارا ( ،)0223الهیگاس و همکارا ( ،)0225شگگگهریاری و همکارا ( )2390و
عسگگرری و همکارا ( ) 2392همسگگو اسگگت .علیزاده و دهقا نیری ( )2395نیز در بررسگگی
خود دریگافتنگد کگه جو عگاطفی خانواده از جمله عواملی اسگگگت که نررش کلی به موادمخدر
را بگه طور معنگاداری پیشبی نی میکنگد .رضگگگایی و همکگارا ( )2393و حجگاریگا و قنبری
( )2390نیز نتیجگه گیری کردند که روابو نامناسگگگب والدین و اختالفات خانوادگی از جمله
عواملی هسگگگتنگد کگه در گرایش بگه اعتیگاد نقش دارنگد .در تبیین این یگافته می توا گفت که
احتمگاالً مهم ترین نهگادی کگه بر روی نوجوانا ت أثیر دارد و ر ها را برای گرایش به اعتیاد یا
بگازداری از ر ترغیگب مینمگاید؛ خانواده اسگگگت .بی تردید خانواده یکی از مؤثرترین عوامل
گرایش یا عدم گرایش به اعتیاد و ترک اعتیاد به شگگمار میرید .زمانی که تعامالت اعضگگای
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خگانواده صگگگمیمگانه و توأم با احترام متقابل باشگگگد می تواند به عنوا سگگگدی نیرومند در برابر
گرایش بگه اعتیگاد اعضگگگا عمگل نمگاید (سگگگلیمی ،گوهری ،کرمانشگگگاهی و جاودا .)2394 ،
بنگابراین اگر اعضگگگای جگامعگه و به ویژه والدین از تأثیر جو عاطفی خانواده و عملکرد خود،
بر سگالمت و شگکوفایی فرزندا رگاه باشگگند ،سگعی خواهند کرد که فضگگایی ررام ،مت عاد و
حمایت کننده را برای فرزندا خود فراهم کنند (نعامی و پیما نیا.)2393 ،
از دیرر یافته های پژوهش حاضگگر این بود که بین رضگگایت از زندگی با گرایش به اعتیاد
رابطگه منفی معنگاداری وجود داشگگگت .بگدین معنا که هرچه رضگگگایت از زندگی افزایش یابد
گرایش بگه اعتیگاد کاهش می یابد .این یافته با نتایج ر دسگگگته از مطالعات همخوانی دارد که
در ر ها نشگگا داده شگگده که هر چه رضگگایت از زندگی کمتر باشگگد ،گرایش به اعتیاد بیشگگتر
اسگگت (تارتاگلیا و همکارا  .) 0227 ،افرادی که رضگگایت از زندگی باالتری دارند ،نسگگبت به
مواد نررش منفی تری دارنگد (موسگگگوی نسگگگب و همکگارا  .)2394 ،بنگابراین می توا گفت
افرادی که رضگگگایت باالیی از زندگی دارند ،از توانایی بیشگگگتری جهت کنار رمد با تنش ها
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و مشگگکالت زندگی برخوردارند و این امر سگگبب می شگگود که به هنرام مواجه با موقعیتهای
استرسزا ،کمتر به سمت مواد گرایش یابند.
نتایج تحل یل رگرسگگیو نشگگا داد که از بین متغیرهای پیشبین یعنی جو عاطفی خانواده
و رضگگایت از زندگی ،تنها متغیر رضگگایت از زندگی بصگگورت معکوس و معناداری گرایش
بگه اعتیگاد را پیشبینی مینمگایگد .در واقع  22درصگگگد از واریگانس گرایش به اعتیاد توسگگگو
رضگگایت از زندگی قابل پیشبینی اسگگگت .این یافته با نتایج پژوهش شگگگک و النح ()0223
همخوانی دارد .در تبیین این یگافتگه می توا گفگت افرادی کگه رضگگگایگت بگاالیی از زنگگدگی
دارند ،به رینده امیدوارترند ،بیشگگگتر عالقه مند به ایفای نقش در جامعه هسگگگتند ،اوقات فراغت
پرشگگگورتری برای خود فراهم میکننگد و عمگدتگاً دارای هیجگانگات مثبت هسگگگتند (میرزائی
تشگگنیزی ،پورشگگهریاری و شگگیبانی .) 2366 ،این افراد خوشگگی و لذت زیاد و ناراحتی کمی
دارند و در زندگی شگا احسگاس رضگایت دارند (داینر .)0222 ،وجود همین ویژگیها س گبب
می شگگگود که فرد به سگگگمت اعتیاد گرایش پیدا نکند .در واقع زمانی که افراد ،کیفیت زندگی
خود را بر اسگگاس مجموعهای از مالکها ارزشگگیابی میکنند ،اگر میا مالکها و ررزوهای
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شگخصگی شگا با وضگعیت فعلی ر ها تواز برقرار باشگد احسگاس رضایت بیشتری از زندگی
خود دارنگد (خلعتبری و بهگاری .)2369 ،اگر چگه اشگگگخا

مختلف در زمینه مؤلفههای مهم

یگک زنگدگی خوب از جملگ ه روابو موفق و منگاسگگگب بگا یکگدیرر توافق دارنگد ،امگا بگه این
مؤلفگههگا وز هگای متفاوتی می دهند .بنابراین زمانی که ارزیابی عمومی فرد نسگگگبت به کلیت
زندگی مثبت باشگگد ،حتی اگر شگگرایو خانوادگی فرد کامالً مسگگاعد و مطلوب نباشگگگد ،این
ارزیابی مثبت از شگگرایو و احسگگاس رضگگایت از زندگی می تواند به عنوا یک عامل محافظ
در برابر گرایش به اعتیاد عمل نماید.
جگامعگه رمگاری پژوهش حگاضگگگر محگدود بگه دانشرموزا بود لگذا در تعمیم نتگایج باید
احتیگاط نمود .پیشگگگنهاد میشگگگود که در تحقیقات رینده ،به انجام پژوهش در هر دو جنس و
در سگگنین و مقاطع مختلف تحصگگیلی پرداخ ته شگگود و جنبههای عاطفی نیز مورد مطالعه قرار
گیرنگد تگا نتیجگه دقیق تری از موضگگگوع به دسگگگت رید .با توجه به نتایج این پژوهش می توا
نتیجگه گرفگت که از جمله عوامل مهم در گرایش به اعتیاد نوجوانا  ،نامطلوب بود فضگگگای
عگاطفی خگانواده و پگایین بود میزا رضگگگایگت از زندگی اسگگگت .از رنجایی که پیشگگگریری

نوجوانا در دوره حسگاس نوجوانی ،به هنرام مواجه با مشگکالت برخاسگته از خانواده و س گایر
حوزهها جهت کسگگب ررامش و تسگگکین روحی به سگگمت مواد گرایش پیدا نکنند .همچن ین
برنامهریزی و توجه بیشگتر مسگگئولین رموزش و پرورش جهت ارتقاء رضگگایت از زندگی برای
دانشرموزا به منظور داشتن جامعهای سالم امری ضروری است.
منابع
بیانی ،علی اصغر؛ کوچکی ،عاشور محمد و گودرزی ،حسنیه ( .)2368اعتبار و روایی مقیاس رضایت از
زندگی .فصلنامه روانشناسا ایرانی.059-085 ،)22(3 ،
حجاریا  ،احمد و قنبری ،یوسف ( .)2390شناسایی و تحلیل مؤلفههای اجتماعی مؤثر در گرایش جوانا
روستایی به اعتیاد در مناطق روستایی شهرستا اصفها  .فصلنامه اعتی اد پژوهی.87-76 ،)07( 7 ،

خلعتبری ،جواد و بهاری ،صونا ( .)2369ارتباط بین تاب روری و رضایت از زندگی .فصلنامه روانشناسی
تربیتی.63-94 ،)0( 2 ،
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