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چکیده
یینیی ایرای

هدف از این تحقیق پیی

ییه سییگار در دانشیبویا ییا توجیه ییه شییوههیای

فرزندپروری است .جامعه مورد یررسی همه دانشبویا پسر دانشگاه آزاد اسالمی خمینیی شیهر
هستند که تعداد 057نفر یصورت نمونه ایری دردسیتر

میورد یررسیی ایرار ارفتنید .در ایین

تحقیق از پرسشنامه نگرش نسبت یه سیگار کشید شور سال ( ،)3333پرسشنامه فرزنید پیروری
یامریند ( )4373استفاده شد .که یا استفاده از روش آماری رارسیو ایام ییه ایام نتیای میورد
تبزیه وتحلیل ارار ارفت .نتای نشا داد که یین ارای

یه سییگار وشییوههیای فرزنیدپروری

رایطه وجود دارد (.)p>3/35
واژههایکلیدی:ارای


* نویسنده مسؤول

یه سیگار ،فرزندپروری ،دانشبویا .

peymanbarati74@yahoo.com
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مقدمهوبیانمسأله
نسل جوا یك کشور اصلیترین نییروی انسیانی و سیرمایه آ کشیور اسیت .ییا توجیه ییه
استردای جمعیت جوانا در هرم جمعیتی کشور ،اهمیت سالمت جوانا در وضعیت سیالمت
سنییین یعدی ،آسییب پییذیری جوانا و ارای

آ ها یه رفتارهیای پرخطیر و اسیترش نگیرا

کننده مصرف سیگار ،الکل و مخیدرها در مییا آنیا  ،اهمییت یررسیی پیشیگیری از اعتییاد ییه
سیگار ییشتر روشن میاردد .عواملی زیادی مانند دوستا نایاب ،والدین سیگاری ،تبرییه ییك
حس خوب  ،فرهنگ عمومی جامعه و مشکالت روانی و شخصیتی را میتوا یه عنیوا دالئیل
تمایل یه سیگار کشید در جوانا دانست .تحقیقات رحمانیا وحسنی در سال  4081نشا داده
است که ترییت والدین یر روی میزا رفتارهای ناسازاارانه مانند ایتالء ییه اعتییاد تیايیر دارد .در
این میا نق

خانواده و عناصر اصیلی آ  ،یعنیی والیدین و جایگیاه آنیا در پیشیگیری از ایین

پدیده ،یسیار ممتاز و مورد توجه یوده است ،چراکه خیانواده اساسییتیرین واحید جامعیه ،تیأيیر
یرجسته ای در شروع و عود اعتیاد دارد ،یه ویژه آ که 33درصد از نوجوانیا وجوانیا ایرانیی
همراه یا اعضای خانواده خود زندای میکنند (پورکاظمی.)4071 ،
عملکرد خانواده در االب شیوه های فرزندپروری والدین در شکل دهیی یسییاری از رفتارهیا
فرزندا اهمیت دارد .شیوه های فرزندپروری عبارت است از  ،روش هایی است که والدین یرای
ترییت فرزندا خود یهکار میایرند و ییانگر نگرشهایی است که آ ها نسبت یه فرزندا خیود
دارند و همچنین شامل معیارها و اوانینی است که یرای فرزندا خوی

وضع مییکننید .از انبیا

که متغیرهای شیوه های فرزندپروری مییتوانید از عوامیل تیايیر ایذار ییر یسییاری از رفتارهیای
انسانی یاشند میتواند یر سیگار کشید در عمل ویا ارای

افراد یه سیگار نیز تايیر داشته یاشید

.شیوههای فرزنیدپروری منطقیی و مناسیب مییتوانید دامنیه وسییعی از مهیارتهیای شخصیی و
اجتمیاعی و هیمچنین پتانیسیل ییاالیی ییرای پییشگیری از میشکالت و آسییب هیای اجتمیاعی و
ارای

یه سیگار را یه همراه داشته یاشد (حسینیا .)4081 ،

شیوههای فرزندپروری یر عوامل عمده اجتماعی وااتصادی و روانی سوق دهندة نوجوا ییه
شروع مصرف مواد متمرکز اسیت .عوامل یسیار زیادی در ارای
یاتوجه یه اینکه ارای

افراد یه سییگار وجیود دارد.

یه سیگار در جوانا و یه ویژه دانشیبویا در جامعیه زییاد شیده اسیت.

پی یینی ارای

یه سیگار یراسا
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ضرورت پژوه های مرتبط یا ا یه طیور اسیترده احسیا
پژوه

یه یررسی این مسئله یر اسا

مییشیود ،کیه محقیق نییز در ایین

متغیرهای خانوادای ،شیوه هیای فرزنیدپروری کیه شیامل

حیطههایی چو مقتدرانه ،مستبدانه وآسا ایر است میپردازد.
هدفپژوهش
تعیین رایطه یین ارای
 -تعیین رایطه یین ارای

یه سیگار وشیوههای فرزندپروری.
یه سیگار وحیطههای شیوههای فرزندپروری در دانشبویا .

 تعیین سهم متغیرهای شیوه فرزند پروری در ارایپی

یینی ارای

یه سیگار.

یه سیگار یا شیوههای فرزندپروری.

سهم هر یك از مولفههای شیوههای فرزندپروری (آزاداذاری ،استبدادی ،ااتدار منطقیی)در پی

یینی ارای

یه سیگار معنادار است.

-شیوههای فرزندپروری (آزاداذاری ،استبدادی ،ااتدار منطقی) یاارای

ییه سییگار رایطیه

دارد.
روشپژوهش
روش تحقیق تعیین کننده روند اجرای پژوه

است و از این رو محقق یه کمیك روش تحقییق

میتواند فرایند تحقیق را اجرایی کند .این یررسی ییا توجیه ییه موضیوع و هیدف تحقییق ،ییك
روش کمی است .روش کمیی ییك روش تحقییق جامعیه شیناختی اسیت کیه شیامل پرکیرد
پرسشنامه از جامعهای که مورد مطالعه ارار میایرد است ،یا یه عبارتی دیگیر روشهیای کمیی
اغلب در سطح وسیعی یه عنوا تکنیك جمعآوری اطالعات در علوم انسانی و رشتههای دیگیر
یا یه عنوا یك تکنیك عام در سیطو مختلیا اسیت و در دو میورد از ایین تکنییك اسیتفاده
میشود :اول واتی تعداد پاسخگویا و نمونه آمیاری زییاد و سیواالت متشیایه یاشید و دوم اایر
اصد این یاشد که نتای یه جامعههای دیگر تعمیم داده شود .ینایراین ،یه ااتضای موضوع تحقیق
و یا توجه یه امکانات ،روش پیمای 4یه منزله مناسیبتیرین روش ییرای جمیع آوری اطالعیات
1 Survay Method
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مورد نظر ارار ارفت .ینایراین این پژوه

از نوع توصیفی همبستگی که یا استفاده از متغیرهای

یینی ارای

ییه سییگار در ییین دانشیبویا مییپیردازد .جامعیه

شیوه های فرزندپروری یه پی

آماری شامل همه دانشبویا پسر دانشگاه آزاد خمینی شهر که یین سنین  43تا  37سیال هسیتند
که تعداد آ ها  5333نفر است .تعداد نمونه یا استفاده از جدول موراا  057نفیر ییرآورد شیده
است که یه صورت نمونه ایری دردستر

انبیام شیده اسیت .ییرای تحلییل دادههیا از ضیریب

همبستگی پیرسو که یرای تعیین همبستگی یین متغیرهاست و رارسیو اام یه اام یرای تعیین
پی

یینی کنندای استفاده شده است.
ویژگیهایافرادنمونه

جدول()1
تحصیالت

ردیا سنی

فراوانی

درصد
لیسانس

فوق

مصرف کننده

والدین

دوستا

سیگار

سیگاری

سیگاری

یلی

خیر

دارم

ندارم

دارم

ندارم

از 43-33

477

%13

477

-

51

430

433

75

413

38

از 33-31

37

%37

83

8

34

76

64

06

70

31

از 31-37

80

%30

63

34

3

71

33

51

17

06

لیسانس

یاتوجه یه جدول ( )4افراد اروه نمونه را یه سه دسته تقسیم شیدهانید کیه دانشیبویا ایروه
اول سنین  43-33که تعداد آنها  477نفر هستند و 13درصد افراد جامعیه میورد نظیر را ییه خیود
اختصاص دادند .از این اروه تمامی دانشبویا در مقطع لیسانس مشغول یه تحصیل هسیتند کیه
 51نفر از یین این اروه مصرف کننده سیگار هستند وتعداد  433نفیر از دانشیبویا ایین ایروه
والدین سیگاری دارند و همچنین  413نفر از افراد این اروه دوستا سیگاری دارند.
دانشبویا اروه دوم سنین  33-31که تعداد ا ها  37نفر هستند و  37درصید جامعیه میورد
نظر را یه خود اختصاص دادند .از این اروه تعداد  83نفر در مقطیع لیسیانس و  8نفیر در مقطیع
فوق لیسانس مشغول یه تحصیل هستند که  34نفر از یین این اروه مصرف کننده سییگار هسیتند

پی یینی ارای

یه سیگار یراسا
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و تعداد  64نفر از دانشبویا این اروه والدین سیگاری دارند و همچنیین  70نفیر از افیراد ایین
اروه دوستا سیگاری دارند.
دانشبویا اروه سوم سنین  31-37که تعداد ا ها  80نفر هستند و  30درصد جامعیه میورد
نظر را یه خود اختصاص دادند .از این اروه تعداد  63نفر در مقطع لیسیانس و  34نفیر در مقطیع
فوق لیسانس مشغول یه تحصیل هستند که  3نفر از یین این اروه مصرف کننده سیگار هسیتند و
تعداد  33نفر از دانشبویا این اروه والیدین سییگاری دارنید و همچنیین  17نفیر از افیراد ایین
اروه دوستا سیگاری دارند.
ابزارپژوهش
در این پژوه

یرای جمع آوری دادهها از پرسشنامههای زیر استفاده شد.

شیوههایفرزندپروری
پرسشنامه 
این پرسشنامه توسط یامریند 4در سال 4373طراحی شد .شامل  03اویه است کیه  43اوییه
آ یه شیوه سهل ایرانه 43،اویه یه شیوه مستبدانه و  43اویه دیگر ییه شییوه اییاطع و اطمینییا
یخی

مرییوط میی شیود .الگوی پاسخگویی یه سؤالها ازمقییا

 5درجیه ای لیکیرت تبعییت

میی کنید کیه ییه صورت کامالً موافقم ،موافقم ،تقریبا مخالفم ،مخالفم و کامالً مخیالفم اسیت.
عالوه ییر الگوی پاسخ دهی ،نمره اذاری سؤاالت پرسشنامه یامریند نیز یرمبنای مقیا

لیکرت

صورت می ایردکه یا جمع نمرات سؤاالت مریوط یه هر شیوه ،سه نمره مبزا یدست می آید. .
یوری ،)4334(3پایایی پرسشنامه مزیور را یا استفاده از روش یازآزمایی در یین ایروه میادرا ییه
ترتیب 3/84یرای شیوه سیهل اییری 3/86 ،ییرای شییوه اسیتبدادی و  3/78درصید ییرای شییوه
مقتدرانه و در یین پدرا ییه ترتییب  3/77ییرای شییوه سیهل ایری 3/85 ،یرای شیوه اسیتبدادی
و  3/88ییرای شییوه ایاطع ایزارش نمیود .همچنین وی در مورد اعتبار پرسشنامه نتیای زییر را
ازارش کرده است که مستبد یود پیدر رایطیه معکیو

ییا آزادایذاری  3/53وااتیدارمنطقی
1 Bamrind
2 Boori
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 3/53او دارد .رواییی محتوای آزمو نیز توسیط  43نفیر ازصیاحب نظیرا روا نشناسیی و روا
پزشکی میورد تأیید ارار ارفت و ایزار مناسب است .در ایرا اسفندیاری و یینم ( )4073روایی
و پایایی این پرسشنامه را ییرای آزادایذاری  ،3/63ییرای اسیتبدادی  ،3/77ییرای ااتیدارمنطقی
 3/70مطلوب ازارش کرده است.
پرسشنامهگرایشبهسیگار
این پرسشنامه توسط شور 4در سال 3333طراحی شده است .ایین مقییا

ییك اییزار انیدازه

ایییری مریییوط یییه نگییرشهییای سیییگار کشییید در زمینییههییای مختلییا (فییروش سیییگار،
محدودیت های اانونی ،حقوق افراد سیگاری وغیرسیگاری) ودارای  47اویه است کیه نگیرش
آزمودنیها را نسبت یه سیگار کشید یررسی میکند .ینایراین آزمودنیهیا پاسیخ خیود را درییه
هر اویه در یك پیوستار (=4کامالً مخالا=3 ،مخالا=0 ،نظیری نیدارم=1 ،موافیق=5 ،کیامالً
موافق) رتبه یندی میکند .همچنین شماری از اویهها یصورت معکو
که پاسخ یه این نوع پرس
ترتیب نمره این مقیا

نمره اذاری میشیوند،

ها ییانگر نگرش های منفیی نسیبت ییه سییگار کشیید اسیت .ییدین

میتواند از 4تا  85درنوسا یاشد که نمره یاال نشا دهنیده مییزا ییاالی

نگرش نسبت یه سیگار کشید در افراد است .یرای یررسی مناسب یود دادههای مقیا

انیدازه

ایری نگرش نسبت یه سیگار کشید ک،م،او 3انبام شد وضریب یه دست آمیده  3/81اسیت.
همچنین یا آزمیو کروییت یارتلیت  X=4357/05محاسیبه شید ،کیه از نظیر آمیاری معنیی دار
یود( .)P>3/3334یه منظور یررسی روایی مقیا

اندازه ایری روایی نگیرش نسیبت ییه سییگار

کشید از روش روایی سازه (تحلیل عاملی) یهره ارفته شد که مقدار ویژه و واریانس مشترک
تمام اویهها  %57/50را تبیین میکند.

1 shore
2 Kaiser-meyer-olkin measure of sampling adequacy

پی یینی ارای

یه سیگار یراسا
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یافتههایپژوهش

سهم هر یك از مولفههای شیوههای فرزندپروری (آزاداذاری ،اسیتبدادی ،ااتیدار منطقیی)
در پی

یینی ارای

یه سیگار معنادار است.

جدول()2نتایجآزمونضریبهمبستگیپیرسونبینمقیاسگرایشبهسیگارو
شیوههایفرزندپروری


خطای معیار

R2

R

6/835

3/343

438.

مدل
a

4

طبق نتای مندرج در جدول( ،)3ضریب همبستگی چنداانیه ییین دو متغییر  3/438و مییزا
مبذور ( rضریب تعیین)  3/343است که درصد تغییرات متغیرهای شییوههیای فرزنیدپروری را
یاتوجه یه ارای
ارای

یه سیگار نشا میدهد .یر این اسا

میتوا افت یه اندازه  3/343مییتیوا

یه سیگار را از روی متغیرهای شیوههای فرزندپروری تبیین کرد.
جدول()3نتایجتحلیلواریانسرگرسیون
مدل

مبموع
مبذورات

Df

رارسیو

437/673

4

یاایمانده

633.46876

055

مبموع

038.47371

056

میانگین
مبذورات
673.437

F

458.1

سطح
معناداری
313.

b

513.17

یا توجه یه جدول ( )0نتای تحلیل واریانس را که جهت یررسی معناداری انبام شیده اسیت
نشا میدهد که مقدار مولفههای فرزندپروری  1/458یوده که در سطح  3/313معنادار است.
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جدول()4ضرایب Bو bبینمتغیرهایوابستهبهسیگار
ضریبهای غیر استاندارد

مدل

B

خطای استاندارد

عديایت

53.330

3.335

منطقی

-.030

.413

ضریبهای
استاندارد شده

سطح

T

معناداری

B

-.438

30.633

.333

-3.303

.313

یا توجه یه جدول( )1مقدار  Betaسبك ااتدارمنطقی  -3/030اسیت و ینیایراین شییب متغییر
مالک و پی

یین خالف یکدیگر مییاشند یعنی در صورت کاه

افزای

می یاید .هرچه ادر متغیر پیی

افزای

مییاید.

یکیی از متغیرهیا ،دیگیری

ییین (ااتیدارمنطقی) پیایین تیر یاشید ایرای

ییه سییگار

بحثونتیجهگیری
در این پژوه

یرآورد شده است که شیوههیای فرزنیدپروری در ایرای

تايیر اذار است .در این زمینه تحقیقاتی که یه یررسی ارای
اسا

افیراد ییه سییگار

دانشبویا و افیراد ییه سییگار ییر

مولفههای شیوههای فرزندپروری پرداخته شده است وجود ندارد ،ولیی نتیبیه تحقیقیات

زیر میتواند یا تحقیق مورد نظر همسو یاشد .در پژوهشی یه منظور یررسی و مقایسه طیا اعتیاد
یه سیگار در  6338معتاد ز و مرد ،توسیط (اعلمیی و تاتیاری )4083،صیورت ارفیت ،ییه ایین
نتیبه رسیدند که شایعترین اروه سنی معتادا یه مردها در فاصله سینی  05-04و ز هیا 03-36
ارار میایرند و یه این نتیبه رسیدند کیه آزادایذاری و احسیا
عامل مهمی در ارای

پختگیی افیراد در ایین دورا

آ ها یه سیگار اسیت .در نتیبیه تحقیقیات رحمانییا و حسینی در سیال

 4081میتوا نتیبه ارفت یین شیوههای فرزند پیروری ،یهداشیت روانیی و ایرای

ییه اعتییاد

روایطی وجود دارد از جمله تحقیقات اذشته نشا میدهند کیه تریییت والیدین ییر روی مییزا
رفتارهای ناسازاارانه مانند ایتالء یه اعتییاد تیايیر دارد .در صیورت فقیدا پیدر و کیابب ییود

پی یینی ارای

یه سیگار یراسا
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وجود وی یاعث پائین آمد اعتماد یه نفیس در پسیرها میی شیود کیه مییتوانید از جملیه علیل
خانوادای اعتیاد یاشد.
در مطالعه (آت نفس ،طباطبایی و اریانی )4087 ،در زمینیه فرزنیدپروری مشیخص اردیید
شیوه فرزندپروری مستبدانه افزای

چشمگیری در ارای

جوانا یه سیگار و مواد مخدر دارد.

در مطالعه کیفی از (پرویزی ،احمدی ،پورحسینی )4033 ،در زمینه فرزندپروری والدین نییز ییه
این امر اشاره شده است که دوستی های ناسالم ،مصرف سیگار ،الکل و مواد مخیدر ،رفتارهیای
پرخطری هستند که در یین نوجوانا یه فراوانی دیده میشوند.
یاریر در سیال  3331تحقیقیی درییاره شخصییت معتیادا انبیام دادهانید .آنهیا دریافتنید کیه
خصوصیات یرجسته ی معتادا عبارت است از خصیصههیای سیایکوپاتیك ،افسیردای ،تین ،
ناامنی ،احسا

یی کفایتی و اشکال در یراراری و تشکیل روایط ایرم و طیوالنی کیه نشیا داد

این افراد از شخصیت منفعل و اجبار اونه در دورا کودکی یرخوردار یودهاند.
پژوهشی در سال  3336توسط کامنگاکدینگ در مورد روش درمانی یازاشت معقوالنیه ییر
روی معتادا صورت ارفته است .اسا

این روش یر درما عقالنی -عیاطفی الییس اسیت ،در

این روش یه ییمار کمك می شود تا خودش یه صورت فعاالنه اعتیاد را تیرک کنید وی ییه ایین
نتیبه میرسد که این روش درمانی ،مدت زما ییشتری طول میکشد ،ولی در عوض ییه علیت
نق

فعال خود شخص پایدارتر خواهد یود ،زیرا افراد یرای خود ادرت تصمیم ایری و اختییار

منطقی کسب میکنند .پژوهشی یتوین وایریفین در سال  3331در مورد رویکیرد روا درمیانی
در مورد اعتیاد صورت ارفت .در مورد ايرات روا درمانی و درما اعتیاد یه نتای مثبتی دست
یافتند ،در این روش درمانی یه افراد توسط خودشا کمك میشود و این یه صورت یك یرنامه
 43مرحلهای اایل اجراست .یافتههای این پژوه

نشا میدهد که معتادا نسبت ییه شخصییت

خودشیفته ،اسکیزوئید و اعتیادهای جنسی ،مستعدتر و از سایقه ترییتیی و فرزنیدپروری ییاالتری
یرخوردارند.
در مطالعییهای (کییوهن و رایییس )4337 ،در زمینییه درک نوجوانییا از روش فرزنییدپروری
والدین (روش ااتدار منطقی ،استبدادی ،سهل ایر) مشخص اردیده است نوجوانیانی کیه اایدام
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یه رفتارهای پرخطر نظیر سوء مصرف میواد کیرده یودنید ،روش فرزنیدپروری والیدین خیود را
ییشتر سهلایر و کمتر دارای ااتدار منطقی درک کرده یودند.
در تحقیق انبام شده دیگر (دیور ،اینسبرگ)3335 ،نیز مشخص اردیده است که عملکرد
مطلییوب والییدین آيییار حفییاظتی کوتییاه و یلندمییدتی را یییر پیشییگیری از رفتارهییای پرخطییر و
آسیب های اجتماعی ناشی از آ در نوجوانا دریر دارد و وجود ارتباط یاز و یا کیفیت ییاال ییین
نوجوا و والدین و یررسی و کنترل فعالییتهیای نوجوانیا در پیشیگیری از ایین رفتارهیا میؤير
است .یه عبارتی روش مقتدرا نه ترییتی توسط والدین عموما دارای نتای یهتیری ییرای نوجیوا
خواهد یود.
فورستور 4در سال( )3330مقالیه ای را ییه تیأيیر سیوایق ایومی ،جسیمی و تصیویر از پیدر در
ارتباط یا استفاده از سیگار هدف در زندای اختصاص داده اسیت اطالعیاتی کیه وی از مطالعیه
 146دانشبو جمع آوری کیرده اسیت ییین شییوع اسیتفاده از سییگار در مییا دانشیبویانی کیه
تصویری ضعیا از پدر دارند و آ هایی که تصیویر ایوی از پیدر دارنید تفیاوت معنییداری را
مشخص نمیکنند ،اما یدو هیچ تردیدی رایطهی مهیم و معنیی داری ییین اسیتفاده از سییگار و
هدف در زندای مشاهده میشود.
هم چنین در یك تحقیق کیفی در کشور تایلند در زمینه فرزندپروری(فانیگ کییو،)3343 ،3
نوجوانا عنوا کرده یودند که تمایل دارند والدین آنا یه صحبت و مسیائل و مشیکالت آنیا
اوش داده ،در ارتباطات خود یا آنا ارم تر یوده و یه آ ها آزادی عمیل ییشیتری اعطیا کننید،
والدین نیز اظهار داشته اند که آنا نیازمند کسب آااهی و مهارت های ییشتر در زمینه راهنمیایی
فرزندا خود هستند تا در رفتارهای پرخطر از جمله رفتارهای پرخطر جنسی درایر نشوند.
یا توجه یه این که هر فرد از یدو تولد در کنار خیانواده رشید پییدا مییکنید و در آینیده نییز
رفتارها و روشهای ترییتی والدین یر فرزنید ايرایذار ییوده و در مراحیل زنیدای و تصیمیمات
سرلوحه فرزند ارار میایرد ،لذا انتخاب شیوه صحیح فرزنیدپروری از عوامیل یسییار حسیا
مهم است که فرزند را از مشکالت و انحرافاتی چیو ایرای

و

ییه سییگار و میواد ییه دور نگیاه
1 Forster
2fong kaew

یه سیگار یراسا

پی یینی ارای
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میدارد .یسیار مهم و زمینه ساز است شیوه فرزندپروری ااتدار منطقی چرا که نوجیوا پیرورش
یافته یا سبك ااتدار منطقی یا هر پذیرشی موافقت نکرده و هر اجباری را یه خود ابول نمی دارد
و این زمینه از رشد یافتگی یاعث میشود که یسیاری از مشکالت و انحرافات از جملیه ایرای
یه سیگار و مواد از فرد یه دور یماند .پژوه

حاظر اامی در جهت درک و فهم وپیشیگیری از

عوامل روانی و اجتماعی مرتبط یا مصرف دخانیات و مواد در دانشبویا در معرض خطر است
و نتای اایل ابولی یرای پیشگیری پیشگیری از مصرف مواد در دانشبویا ارائه میدهد .مطالعه
حاظر نشا داد که ايرات شیوههای فرزندپروری یر ارای

یه سیگار دانشبویا موير اسیت در

نتیبه شواهد خویی در حمایت از رویکردهای نفوب اجتماعی یرای پیشگیری از مصیرف سییگار
و مواد فراهم میکند.
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