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  چکيده

همين منظور بـا   به. بين رواني اجتماعي موثر در مصرف مواد در دوره نوجواني است      هاي پيش  اضر، ارزيابي متغير  هدف پژوهش ح  : زمينه و هدف  
هاي خانواده، مدرسه، گروه همساالن و مذهب و تاثيرات مستقيم و      دکتر اوتينگ، روابط ساختاري ميان متغير     » ي گروه دوستان   نظريه«گيري از    بهره

  .ها بر مصرف مواد مورد بررسي قرار گرفته است غير مستقيم هر يک از آن
، ابتدا با )ي شهر تهران سه در نه منطقهر مد۱۹(آموز کالس سوم دبيرستان   دانش۷۴۶دست آمده از    هاي به  در پژوهش حاضر با داده    : روش بررسي 

هـاي روانـي    تحليـل روابـط سـاختاري متغيـر     هاي تهيه شده سنجيده شدند، سـپس بـا   استفاده از روش آماري تحليل عاملي تاييدي روايي مقياس      
، قابليت تعميم اين نظريه در ميان نوجوانان ايراني و تبيين مـصرف مـواد در   ۵۳/۸افزار آماري ليزرل  اجتماعي نظريه گروه دوستان با استفاده از نرم      

  .ها از طريق بررسي ميزان انطباق مدل مشاهده شده مورد ارزيابي قرار گرفت آن
با توجه . باشند هاي مکنون در مدل مورد بررسي مي هاي مورد استفاده در سنجش متغير ي روايي مقياس دست آمده نشان دهنده  هاي به  افته ي :ها يافته

ي گروه دوستان با اعمال برخي تعديالت در روابط ميان متغيرهاي مکنون درونزا، تعميم پذيري مطلوبي را در ميان  هاي برازش مدل، نظريه به معيار
  .نوجوانان ايراني دارد

بديهي است، هر . ترين عنصر تاثير گذار در پيشگيري از مصرف مواد در نوجوانان در نظر گرفته شود          عنوان بنيادي  تواند به  خانواده مي : گيري نتيجه
توجـه شـود و تعـارض و كـشمكش     ويژه نوجـوان كمتـر    اندازه خانواده از توانمندي كمتري برخوردار باشد، به اين معنا كه به اعضاي خانواده به         
  .والدين با يكديگر بيشتر باشد، احتمال مصرف مواد در فرزند نوجوان بيشتر خواهد شد

  مصرف مواد، نوجواني، معادالت ساختاري، نظريه گروه دوستان : واژگان کليدي
 
  

  مقدمه
  اخير همواره تالش شده اسـت تـا        ي  دهه مطالعات دو  در     
   شـونده بـه سـوء مـصرف مـواد           ينتهـ  م يمـسيرها  و ها ريشه

  
  
  
  
  

  
  

شـود و    ي يعني اين مشكل چگونـه شـروع مـ         ؛مشخص شوند 
  اي از عوامـل     مجموعـه  سـو،  يك حاصل كار، از  . يابد مي تداوم

  
  
  
  
  

   زنجان يار دانشگاه علوم پزشکي، استاديني روانشناس بالي تخصصي دکترا-۱
  ي و توانبخشيستيار دانشگاه علوم بهزي، دانشيني روانشناس بالي تخصصي دکترا-۲
 ار دانشگاه تهران ي جامعه شناس، دانشي تخصصي دکترا-۳
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 از و دهند مي خطري است كه احتمال مصرف مواد را افزايش        
كـاهش    كه اين احتمال رايا سوي ديگر عوامل حفاظت کننده   

يهي است كه عوامل خطـر و حفاظـت كننـده، بـه        بد .دهند مي
 شوند ولي رويكردهـاي نـوين در   هاي مختلفي تقسيم مي    دسته

به ايـن عوامـل    نوجواني، تبيين سبب شناختي مصرف مواد در    
يكديگر تاكيد   ها با  ارتباط آن   بلكه بر  ؛نگرند گونه منفرد نمي   به

ينگ، اوت .كوشند تا به يك الگوي نظري دست يابند  مي دارند و 
 علـل   ي و بررسـ   يوع شناسـ  ي متعـدد شـ    يها به دنبال پژوهش  
  "گـروه دوسـتان    "ي  نظريـه   نوجـواني،  ي  دوره مصرف مواد در  

(Peer Cluster)  معتقـد اسـت،   يو ).۱( كنـد  را مطرح مـي 
ان همـساالن   ي از روابط م   ي کوچک يها مجموعه دوستان، گروه

ـ ار نزد ياست که شامل دوستان بس      ، روابـط دو   يميک و صـم   ي
ـ   يميه با دوستان صـم    يسو ه دوسـت   يسـو   روابـط دو   ي و حت

ـ بنـابر نظر  . دوست پسر اسـت    /دختر  گـروه دوسـتان، در    ي  هي
وسـته اسـت کـه اطالعـات و     ي به هـم پ  يها ن گروه يدرون هم 

ـ رد  يـ گ يها و باورها شکل مـ      شوند و نگرش   يافکار تبادل م   ا ي
 منفعـل  يهـا  رندهي همسال، گيها البته افراد گروه . کند ير م ييتغ
 هنجارهـا و    يريـ گ ستند بلکه خود در شکل    يگران ن يرات د يتاث

وند با همـساالن    ي و پ  يدلبستگ . گروه مشارکت دارند   يرفتارها
هـا و    ، بـه نگـرش    ي اجتماع يرياد گ يند  يق فرا يمنحرف از طر  

 به و ارتباط بـا      يمتقابالً، دلبستگ  .انجامد ي م ي انحراف يرفتارها
ـ  يوند قـو  يز پ ير منحرف و ن   يهمساالن غ   يا عوامـل اجتمـاع     ب
هــا و  مدرســه و مـذهب بــه نگــرش  ر خــانواده،يــمطلـوب نظ 

 يهـا  نـگ در سـال  ياوت. شـود  ي مي منتهير انحرافي غ يرفتارها
افتـه  يم يان شـکل تعمـ  ي به بي در سلسله مقاالت۱۹۹۹ و  ۱۹۹۸

 يري اجتماع پذي هيپردازد و آن را نظر ي گره دوستان مي هينظر
ــاول ــ (Primary Socialization Theory) هي ــد يم  نام
 ي  در دوره  اوتينگ ودونرماير، عوامل اجتمـاع پـذيري       ).۲و۳(

  .کنند يم ميدسته تقس  را به دوينوجوان
 مدرسـه و    منابع اجتماع پذيري اوليه كه شـامل، خـانواده،         -۱

  .گروه همسال است

. محله يا اجتمـاع    مذهب، منابع اجتماع پذيري ثانويه نظير     -۲
 )عامـل (جوان امروزي تنها سه منبع      مطابق اين نظريه، براي نو    

 خـانواده، مدرسـه و    : اجتماع پذيري وجود دارد كه عبارتنـداز      
  .گروه همسال

 عوامل اجتماع پذيري ثانويه اثـرات       ي  همه  مهم آن که،   ي  نکته
كنند، اما  طريق عوامل اجتماع پذيري اوليه اعمال مي خود را از

ارهاي اجتماعي مدرسه، مسير انتقال هنج اين بين خانواده و در
به نوجوان هـستند و گـروه همـسال حامـل هنجارهـاي ضـد            
اجتماعي يا غيراجتماعي به عبارت ديگر وقتي پيوند نوجوان با 

تـر   برجـسته  شود، نقش همساالن   مدرسه ضعيف مي   خانواده و 
  نــگ ودونرمــاير يو اوت) ۴و ۵( سياوتينــگ و بــوو .گــردد مــي

 ي سبب شناسـ   ي  رهها و مقاالت خود دربا     ، در پژوهش  )۲و  ۳(
 ي   به منزلـه   ي مذهب يابيت  يمصرف مواد مخدر از مذهب وهو     

 از مصرف مـواد  يريشگي موثر در پ  ي  ک عامل حفاظت کننده   ي
ـ  ي مذهب يابي تيبرند و معتقدند هو    ينام م  ک عامـل اجتمـاع     ي

 خـود را تنهـا از   يه است که اثرات مثبت اجتمـاع ي ثانو يريپذ
به اعتقاد آنان   . دهد يم تقاله ان ي اول يريق عوامل اجتماع پذ   يطر
ک فرد تا چه حد بـا       ين معنا است که     ي به ا  ي مذهب يابي تيهو

ـ از ا  .گـردد  يختـه مـ   يک مـذهب آم   ي  کـه   ين رو در نوجـوان    ي
ا دوستان ي باال است، احتمال داشتن خانواده ي مذهب يابي تيهو

ـ  ب ، دارند ي مشابه ي مذهب ي که باورها  يو همساالن   .شتر اسـت  ي
 يز باورهايک نوجوان ني ي مذهبيها تيالت فعيق و حمايتشو

 ير باورهـا ي که مغـا ي را از اعمال   يتر و اجتناب و    او را محکم  
ـ  تي با هو  ين نوجوان يبنابرا. کند يشتر م ياوست ب   ي مـذهب  يابي

ـ        يقو ـ  نظ ي، کمتر احتمال دارد که به اعمال انحراف ر مـصرف   ي
  .مواد دست زند

 شـت بـه  با توجه به مطالب فوق، هدف اين پـژوهش قـصد دا   
ـ يه  ي اول يريبررسي تعامل و روابط ميان عوامل اجتماع پذ         يعن

اي اسـت كـه      ، به همان گونه    نواده، مدرسه وگروه همساالن   اخ
، مطرح کرده است) ه گروه دوستان  ينظر(نگ در مدل خود     ياوت

ارتبـاط بـا گـروه      ايـن مطالعـه بررسـي       هدف ديگـر     .بپردازد
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اد در نوجواني، ، در شروع كردن مصرف مو )دوستان( همساالن
 گـروه  ي  آن گونه که نظريهيعني،  آن بود  ينقش اصلي و كليد   

ـ ه باي اوليريا همه عوامل اجتماع پذيدوستان مدعي است، آ    د ي
بـا  . ق گروه همـساالن انتقـال دهنـد   ياثرات خود را فقط از طر   

 يابي تي بر نقش هوينگ و همکارانش مبنيتوجه به نظرات اوت 
ـ  حفاظـت کننـده در پ      ک عامل ي ي   به منزله  يمذهب  از  يريشگي

ـ ا در ا  يآ) ۷و۶( ها ر پژوهش يد آن در سا   ييمصرف مواد و تا    ن ي
بنـابراين هـدف    نيـز مطـرح بـود؟        را   يا ن رابطه يپژوهش، چن 

ـ اصلي ايـن پـژوهش بررسـي تعمـيم پـذيري نظر         گـروه ي هي
ـ   / در بافت فرهنگي   دوستان،  . اسـت  ياجتماعي نوجوانان ايران

 ي که دريابيم آيا عوامل سـاختار      بودگر هدف آن    يبه عبارت د  
، )رجوع به نمودار مسير يك    ( هين نظر يها در ا   ن آن يو روابط ب  

  .کند يافت مي دريت تجربيحما

 مصرف مواد، يك مدل شـش       ياجتماع /يساختار عوامل روان  
سـازگاري    توانمندي خانواده، مقررات خـانواده،     ؛عاملي است 

ار مصرف مـواد   معناديمدرسه و همانند سازي مذهبي به شکل    
ه مثبـت  يکـسو ي ي  رابطـه ؛كننـد  را در نوجوانان پيش بيني مـي    

معناداري ميان توانمندي خانواده با عوامـل مقـررات خـانواده،       
 ميـان  ؛دارد سازگاري مدرسه و همانند سـازي مـذهبي وجـود    

ارتباط با همساالن مصرف كننده مواد بـا سـاير عوامـل يعنـي            
سـازگاري مدرسـه،    بي ومقررات خانواده، همانند سازي مـذه   
 ميـان همـساالن   ي  رابطـه  ؛رابطه منفـي معنـاداري وجـود دارد       

ترين رابطه  نوجواني قوي مصرف كننده مواد با مصرف مواد در 
 نوجوان با همساالن    ي  مثبت است، به اين معنا كه هرچه رابطه       

 او بيشتر  ميزان مصرف مواد در ،مصرف كننده مواد بيشتر باشد    
ن مطالعـه بودنـد، كـه برگرفتـه از روابـط            هاي اي   فرضيه. است

  ساختاري نظريه مورد بررسي بود
  

  روش بررسي
 ي آمـار ي  جامعـه  .بـود  ي مقطع ي  ک مطالعه ين پژوهش   يا     

ـ از م  .آموزان پسر سوم دبيرستاني شهر تهـران بودنـد         دانش ان ي

 ين سنيانگيرستان با ميپسر سال سوم دب    آموز  دانش ۷۴۶،  ها آن
 ۹ از   ي تصادف يا  چند مرحله  يريگ  نمونه  سال به صورت   ۲/۱۷

 پنجـاه و چهـار    .  شـهر تهـران انتخـاب شـدند        يمنطقه آموزش 
داليل مختلف از جمله نداشتن همـساني درونـي،          هپرسشنامه ب 

انگارانه از گروه  صفحات خالي و يا پاسخگويي به شكلي سهل
هـر چنـد در ابتـدا هـدف آن بـود کـه               .نمونه حـذف شـدند    

ـ  به دل  يرد ول ي صورت گ  ي آموزش ي  منطقه از ده    يريگ نمونه ل ي
 سيزده، تعداد مناطق به نه منطقه کاهش      ي   منطقه يعدم همکار 

 انتخـاب   يهـا   و نمونـه   يدر جدول يك مناطق آموزشـ      .افتي
  .شده آمده است

  

  هاي انتخاب شده  مناطق آموزشي و تعداد نمونه:۱جدول 
منطقه 
 آموزشي

 تعداد نمونه
منطقه 
 آموزشي

 تعداد نمونه

 ۷۲ نه ۸۰ يک

 ۸۴ يازده ۱۱۹ دو

 ۷۵ شانزده ۷۷ چهار

 ۸۹ هفده ۶۹ پنج

   ۸۱ هفت
  

براي انتخاب گروه نمونه در ابتدا با مشاوره با كارشناسان دفتر        
 آموزش و پرورش از آنان خواسته شـد تـا از شـهر              ي  مشاوره

تهران مناطقي را براي محققان انتخاب نماينـد كـه بـه لحـاظ              
جتمـاعي و اقتـصادي شـباهت نـسبي بـه           وضعيت فرهنگي، ا  

سپس از بين منـاطق پيـشنهاد شـده بـه           . يكديگر داشته باشند  
پـس از آن بـا      . گيري تعيين شـد    تصادف ده منطقه براي نمونه    

هــاي پــسرانه هــر منطقــه،   فهرســت كامــل دبيرســتاني تهيــه
منطقه در گروه نمونه قرار گرفت       تصادف يك مدرسه از هر     به

بـدليل امتنـاع منطقـه    . رستان را شامل شدكه در مجموع ده دبي 
 آموزش و پرورش از همكاري، آن منطقه از گـروه نمونـه             ۱۳

هـا از مـدير يـا معـاون          پيش از اجراي پرسـشنامه     .حذف شد 
آمـوزان   مدرسه تقاضا شد تا محققين و مجريـان را بـه دانـش            



   پيش بين رواني اجتماعي مصرف مواد مخدر در نوجوانان
 
 

  ۹۲، خرداد و تير ۸۵ي  ، شماره۲۱ي  ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زنجان، دوره مجله

١٠٢

در . معرفي و از آنان بخواهند تا با مجريـان همكـاري نماينـد            
هـا مـدير يـا معـاون مـدارس حـضور             پرسشنامهزمان اجراي   

سـالن اجتماعـات    هـا عمـدتا در   اجـراي پرسـشنامه   .نداشـتند 
هـا صـورت     نمازخانه دبيرستان  چند مورد نيز در    مدارس و در  

آموزان، مدير، معـاون يـا مـشاور         پس از انتخاب دانش   . گرفت
   هـا و خوانـدن نـام دانـش آمـوزان      مدرسه با حضور در كالس 

 از فهرسـت دفتـر   يهشگر بـه صـورت تـصادف   که توسط پژو  (
سـالن   در خواسـت تـا    از آنان مـي   ) کالس انتخاب شده بودند   

پس از آن مجريان خـود  . اجتماعات يا نماز خانه گرد هم آيند 
 هـدف از اجـراي پـژوهش را         ،آموزان معرفي كرده   را به دانش  

آموزان گفته شد كه در پاسـخگويي بـه          به دانش . توضيح دادند 
توانند جلـسه را تـرك    دنند و در صورت تمايل مي    سواالت آزا 

در عين حال توضيح داده شد كه پس از اتمام سـواالت،           . كنند
اي كه به همين منظـور تهيـه شـده           ها را داخل جعبه    پرسشنامه

  . قرار دهند،بود
كننـد كـه     خود پيشنهاد مـي ي مقاله در) ۸(اندرسون وجربينگ  

ـ          سـاختاري،  ي هبراي پژوهش بـا رويكـرد مـدل سـازي معادل
گـاداگنولي و وليـسر   . يا بيـشتر الزم اسـت      نفره ۱۵۰اي   نمونه

بيشتر ضـروري     نفر يا  ۳۰۰حجم   اي با  ، معتقدند كه نمونه   )۹(
ـ  ا يبـا در نظـر گـرفتن آنکـه روش آمـار           . است ن پـژوهش   ي
ـ  ي بود و متغي ساختاري  معادله يابي مدل ن ير مصرف مـواد در ب

بـا   ن حاليدار بود، و در ع برخور ي کم يآموزان از فراوان   دانش
 نفر در نظـر گرفتـه       ۸۰۰زش، حجم نمونه    يتوجه به احتمال ر   

  .شد
 (LISREL) افزار ليزرل هشت و نيم   توسط نرم  يل آمار يتحل

ـ افزار در ابتدا بـا روش تحل       ن نرم يبا استفاده از ا    .انجام شد  ل ي
 محاسـبه   يريـ گ  مدل انـدازه   يها  شاخص يي، روا يدييعامل تا 

 مطلـوب، روابـط و معـادالت    يـي نان از روايطمشد و پس از ا    
 مـورد محاسـبه قـرار       ي مدل ساختار  يها ريان متغ ي م يساختار
ه شده  يزان تطابق مدل ارا   ين نرم افزار قادر است تا م      يا .گرفت

 را ي متعـدد  يهـا  د و شـاخص   ي محاسبه نما  ي تجرب يرا با مدل  

ـ     ي بر م  يمبن ن در صـورت عـدم   يزان انطبـاق دو مـدل و همچن
را  (Modification Indexes) اصـالح  يارهايدل، معتطابق م

ــديـــارا ــ. ه دهـ ــا  يدر صـــورت عـــدم تطـــابق مـ   تـــوان بـ
ــه تعــديارهــاياســتفاده از مع ــط مــشخصي اصــالح ب   ل رواب

ــت و ا  ــده پرداخ ــش ــدي ــه   ين تع ــه داد ک ــا ادام ــا آنج   ل را ت
ــه لحــاظ نظــر ــود يب ــدل بهب ــل توجي، م ــه قاب ــافت   .ه باشــدي

سـواالت   ن پژوهش تركيبي از   استفاده در اي    مورد ي  پرسشنامه
ــشنامه دو ــواد و  پرس ــايش م ــا  پيم ــي آمريك ــشروبات الكل   م

(American Drug and Alcohol Survey) پيمـايش برنامـه    و
کـه   (Prevention Planning Survey) ريزي براي پيشگيري

دکتـر  . باشـد   مي ،نگ ساخته شده است   ي توسط دکتر اوت   هر دو 
 يرنده، سواالت الزم را برا مکاتبات خود با نگاينگ در ط  ياوت

الت در ابتدا بـه  ان سويا . خود مشخص کردندي  هي نظر يبررس
ـ  ي اطمي ترجمه و بـرا    يفارس  و صـحت ترجمـه   ينـان از روان

، ي و فارســيسيــتوســط دو کارشــناس مــسلط بــه زبــان انگل
  . ترجمه شدنديسيسواالت مجددا به انگل

محاسبه  ييايب پا ي و ضرا  يي نها ي   پرسشنامه يها اسيخرده مق 
 مقـررات خـانواده    ،)۷۲/۰(  خـانواده  يتوانمند: از شده عبارت 

 مــذهبي يابيــ تيــ، هو)۷۲/۰( مدرســه ، سـازگاري در )۸۲/۰(
، ارتبــاط بــا همــساالن مــصرف كننــده مــصرف مــواد )۸۳/۰(
ــيگار ، )۹۰/۰( ــصرف س ــي  ) ۷۶/۰(م ــشروب الكل ــصرف م م
ــش ) ۷۴/۰( ــصرف ح ــاك  ) ۷۹/۰( شيم ــصرف تري ) ۷۲/۰(م

  . بودند)۸۲/۰(مصرف اکس  )۸۳/۰( مصرف هروئين
  

  ها يافته
مــشروبات الکلــي، حــشيش، (     مــدل مــصرف کــل مــواد 

 ي  منظور از کل مواد، همه    ) هاي اکس، ترياک و هرويين     قرص
بررسـي ايـن مـدل ابتـدا بـه           در. مواد به غير از سيگار اسـت      

گونه که   همان. كنيم ا برازش مدل توجه مي    يمعيارهاي نيكويي   
 برازنـدگي   ي  ر نـشان دهنـده    ي ز ييکوين  معيار شود مالحظه مي 

بـه ايـن معنـا كـه مـدل         . نسبتاً خوب مدل مشاهده شده است     
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نظري گـروه دوسـتان بـه خـوبي بـا مـدل مـشاهده شـده در                
 کـل مـواد هـستند مطابقـت         ي  آموزاني كه مصرف كننده    دانش

  .دهد  معيارهاي نيكويي اين مدل را نشان مي۲جدول  .ابدي يم
  

  کل مواد مدل مصرف) برازش(هاي نيکويي معيار: ۲جدول 
  

  ۹۴/۰ كه برابر است با (CFI)شاخص برازندگي تطبيقي   ۱
  ۹۰/۰که برابراست با  (GFI)شاخص برازندگي   ۲
   ۹۳/۰که برابر است با  (NFI)معيار نيکويي هنجار شده  ۳
   کـه برابـر اسـت      (AGFI)شاخص برازنـدگي تعـديل شـده          ۴

  ۸۶/۰ با
  

رسـد كـه     توان به ايـن نتيجـه      دست آمده مي   بهمعيارهاي   بنابر
مدل نظري گروه دوستان با يك مدل تصادفي يا مشاهده شده           

  . داري ندارد آموزان ايراني تفاوت معني در دانش
  (Measurement Model) گيري بررسي پارامترهاي مدل اندازه

 يـي گيـري كـه روا     مدل انـدازه   دست آمده در   توجه به نتايج به   
 پذير ن پژوهش را امكانياستفاده در ا سواالت مورد ها و  آزمون

هـاي مـورد      مناسـب مقيـاس    يـي  روا ي  سازد، نشان دهنـده    مي
 يريـ گ دست آمـده در مـدل انـدازه      هج ب ينتا .استفاده بوده است  

ـ واالت مـورد اسـتفاده در ا     وها و سـ     آزمون يي از روا  يحاک ن ي
 در سـطح    ي از نظر عـامل    ي عامل ي بارها يتمام. پژوهش است 

۰۰۱/۰P< اند معنادار بوده.  
  ( Structural Model ) مدل ساختاري ي پارامترهايبررس

 مـستقل   ي  مدل ساختاري يعني روابط ميـان متغيرهـاي نهفتـه         
مشاهده شده  ) تا   ا( تابع  مياني و  ي  نهفته و متغير ) كساي  (

توجه بـه    . با نظريه گروه دوستان دارد     يدر مدل، انطباق مناسب   
آن است   ها حاكي از    آن t شده و نيز مقدار      هيضرايب مسير ارا  

يـابي   يعني رابطه ميان هويـت     24 ميان   ي  از رابطه  كه به غير  
ارتباط با همساالن مصرف كننده مواد، تمامي روابـط    مذهبي و 

همانطور . زا معنادار هستند برون زا و ميان متغيرهاي نهفته درون 
شاهده كـرد، در مـدل مـ       بينـي مـي    که مدل گروه دوستان پيش    

ضريب مسير متغير ارتباط با همساالن مصرف  ، يعني 2شده
 مواد با متغير مصرف مواد توسط فرد، قوي ترين مسير  ي  كننده

 عين حال ارتباط با همـساالن، تعـديل        در. است مثبت موجود 
كننده يا واسط انتقال تاثيرات ساير متغيرها بروي متغير مصرف 

ـ ي تکم يل آمـار  يتحل .مواد است  ـ  يل  را روشـن  ي جـالب ي  ه نکت
ـ  تير هوين که متغ يکند و آن ا    يم رات ي تـاث ي داراي مـذهب يابي

ر مصرف مواد است، با     ييبا متغ  14) -۱۴/۰( دار م معنا يمستق
ر ارتباط يب مسير به اندازه ضر ين متغ ير ا يب مس ين حال ضر  يا

ـ  ن 1با همساالن مصرف کننده مواد بـا مـصرف مـواد              .ستي
ـ  اخي ر از رابطهياد که به غ   ز نشان د  ي ن يليل تکم يتحل ـ ر، مي ان ي

مقـررات خـانواده و       خـانواده،  ي توانمند يرهايک از متغ  يچيه
ي   رابطـه » 1مصرف مواد   «ر تابع   ي در مدرسه با متغ    يسازگار
گونـه   همـان  ).۱ ي  ر شماره ينمودار مس ( وجود ندارد    يمعنادار
داري ميـان   گردد، ارتباط منفي معني    مدل نيز مشاهده مي    كه در 

همـساالن مـصرف كننـده مـواد         ررات خانواده با ارتباط بـا     مق
تـرين   ، قـوي  )-۷۵/۰( ن رابطه به لحاظ قـدرت     يا .وجود دارد 

بـه عبـارت     . موجود در مدل مشاهده شده است      ي منف ي  رابطه
  مـواد  ي  خانواده مقـررات بيـشتري دربـاره       چقدر در  ديگر هر 

وجه خانواده به رفتارهاي نوجوان ت     مخدر وجود داشته باشد و    
 مـواد   ي  ارتباط وي با همـساالن مـصرف كننـده         بيشتري کند، 

  .شود كمتر مي
شـد،   بيني مـي   گروه دوستان نيز پيش ي  نظريه گونه كه در   همان

معنـاداري بـا     وعامل توانمندي خانواده، ضرايب مسير مثبـت        
 و سازگاري در    مذهبي يابي مقررات خانواده، هويت  متغيرهاي  

معناداري ميـان    مثبت وي  که رابطه نكته ديگر آن    . مدرسه دارد 
 سـازگاري نوجـوان در مدرسـه    ي يابي مذهبي و درجـه     هويت

ـ  يالزم به ذکر است که انطباق    .وجود دارد   بـا  يافتن مـدل فعل
  دريهــــــــــــــا لياعمـــــــــــــال تعــــــــــــــد 

Te(7,6),Te(8,7),Te(1,2),Te(4,5)انجام شده است .  
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  )مصرف كل مواد( ریيتاندارد شده و معنا دار بودن روابط در مدل ساختاری و مدل اندازه گر اسيب مسيضرا :۱نمودار 
  
هـاي    هريك از فرضـيه   ي  دست آمده درباره   هتوجه به نتايج ب    با
  .شد ن پژوهش بحث خواهديا

اجتماعي مصرف مواد يك مدل شش / ساختار عوامل رواني 
  از  اول ايـن پـژوهش كـه برخاسـته         ي  فرضـيه : عاملي اسـت  

 بـه طـور نـسبي مـورد تاييـد قـرار        بود گروه دوستان    ي  نظريه
پژوهش فعلي روابـط سـاختاري    تر در عبارت روشن  به. فتگر

اين بين، يـك     ميان شش متغير مورد بررسي قرار گرفت كه از        
نقش متغير مستقل، چهار متغير در نقش متغير ميـاني           متغير در 

ش يمطابق با پ  . ندنقش متغير تابع بود    يا واسط و يك متغير در     
 پنج متغير داراي روابـط سـاختاري مـشخص و           مدل، هر  ينيب

مـورد يـك    اين حـال تنهـا در   با. متغير تابع بودند   معناداري با 
 صورت غير مـستقيم از  اين رابطه به  ) يابي مذهبي  هويت(متغير  

 خـود را  ي  مدرسه، تاثيرات بازدارنده   طريق متغير سازگاري در   
اين  با. كرد  مصرف كننده مواد اعمال مي     همساالن بر ارتباط با  

دار تاثيرات، درحد قابـل   غير مستقيم ولي معني حال اين انتقالِ  
يـابي   طـرف ديگـر عامـل هويـت        از). -۰۳/۰(توجهي نبودند   

 مستقيم خود برمـصرف مـواد       ي  مذهبي به دليل تاثير بازدارنده    
  .ديگرد الگوي مشاهده شده حفظ  در

 مدرسه و ت خانواده، سازگاري درتوانمندي خانواده، مقررا 
 ي  همانند سازي مذهبي و ارتباط با همساالن مصرف كننده        

مقررات 
  خانواده   

توانمندي 
  خانواده   

هویت یابی 
  مذهبی  

همساالن ارتباط با 
  مواد مصرف کننده 

  مصرف مواد

سازگاري در 
  مدرسه    

۳۶/۰  

۳۲/۰  

۳۱/۰  

۰۲/۰-  

۱۵/۰-  

۷۵/۰-  

۷۴/۰  

۲۰/۰  



 تر فرهاد طارميان و همكاراندك

  ۹۲، خرداد و تير ۸۵ي  ، شماره۲۱ي  ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زنجان، دوره مجله

١٠۵

نوجوانان را  مواد به طرز قابل توجهي مصرف مواد مخدر در
  .كنند بيني مي پيش

ضـرايب مـسير تعيـين شـده         دست آمـده و    باتوجه به نتايج به   
ايـن   در .قـرار گرفـت    دوم اين پژوهش مورد تاييـد        ي  فرضيه

تـرين    مواد قويي همساالن مصرف كننده  ان، عامل ارتباط با   مي
 گـروه  ي گونه كـه نظريـه    مستقيم را با مصرف مواد آن     ي  رابطه

تـر   بـه عبـارت روشـن      . بود كرد، دارا  بيني مي  دوستان نيز پيش  
منظـور انتقـال تـاثيرات سـاير        نقش واسطه بودن اين عامل بـه      

ـ د به اي بان حال يدر ع . فتگر عوامل مورد تاييد قرار      ن نکتـه  ي
ثـر مـستقيمي    ايـابي مـذهبي داراي       توجه کرد که عامل هويت    

طريـق ارتبـاط بـا        كه نياز به انتقـال از      بودبروي مصرف مواد    
لـذا درعـين حـال    . شـت  مـواد ندا  ي  همساالن مـصرف كننـده    

 مطـرح  ي توان به اين نكته اشاره کرد كه بـرخالف فرضـيه          مي
طـور    مـواد بـه  ي  كننـده ر ارتباط باهمساالن مـصرف يشده، متغ 

  بلكـه در   .ر انتقال آثار ساير متغيرها باشـد      يتواند مس  كامل نمي 
 يابي مذهبي، اين انتقال بدون واسـطه و        مورد آثار عامل هويت   

  .يابد طور مستقيم به مصرف مواد انتقال مي به
 يكسويه مثبت معناداري ميان توانمندي خانواده بـا         ي  رابطه

همانند سازي  مدرسه و ازگاري درعوامل مقررات خانواده، س
  .مذهبي وجود دارد

عامـل  . شـد  كامـل تاييـد      طـور   سوم اين پژوهش بـه     ي  فرضيه
توانمندي خانواده بـا مقـررات خـانواده داراي ضـريب مـسير           

مدرسـه،    و با سـازگاري در     ۳۱/۰يابي مذهبي    ، با هويت  ۳۶/۰
  .دوب ۳۲/۰

اير عوامل  مواد با سي ميان ارتباط با همساالن مصرف كننده
 سازگاري در يعني مقررات خانواده، همانند سازي مذهبي و

  . منفي معناداري وجود داردي مدرسه، رابطه
اين فرضيه تاييد نشد؛ ضريب مسير منفي معناداري از مقررات      

مدرسه به سمت ارتبـاط بـا همـساالن         سازگاري در  خانواده و 
 مـورد  ، ولـي ايـن مـسير در       شـت دا مصرف كننده مواد وجود   

  .بوديابي مذهبي معنادار ن هويت

 مواد با مصرف مواد در ي رابطه ميان همساالن مصرف كننده
   . مثبت استي ترين رابطه نوجواني قوي

كـه ضـريب     به اين معناقرار گرفت اين فرضيه نيز مورد تاييد      
 مواد با مصرف مـواد      ي  مسير ارتباط با همساالن مصرف كننده     

آن  تحليل تكميلي نيز حاكي از    .  مثبت است  ي  ترين رابطه  قوي
مـدل بـا عامـل     عوامـل موجـود در   است كه ميان هيچيـك از     

نبايـد    وشـت  مثبت معناداري وجـود ندا ي مصرف مواد، رابطه  
يابي مـذهب    اين حال ميان هويت    با. هم چنين انتظاري داشت   

 شتوجود دا ) -۱۴/۰( منفي مستقيمي    ي  مصرف مواد رابطه   با
 بينـي شـده در      رابطه پيش  ي  كه به لحاظ قدرت رابطه به اندازه      

بنابراين با توجه به فرضيات مطـرح شـده در        .بوداين فرضيه ن  
 گروه دوسـتان مـواد      ي  نظريهكه  توان اظهار داشت     مجموع مي 

در ايـن   .  نوجوانان ايرني قابل تعمـيم اسـت       ي  در مورد جامعه  
ه از مصرف مـواد و  ترين عامل محافظت كنند بين خانواده قوي 

عامل خطـر   ترين  مواد قويي  ارتباط با همساالن مصرف كننده    
  .بودمصرف مواد 

  
  بحث
دسـت آمــده از تحليــل معــادالت   بـه طــوركلي نتــايج بــه      

آن است كـه الگـوي       ساختاري ميان متغيرهاي نهفته حاكي از     
 يرانيميان نوجوانان ا  مطلوب درينظري گروه دوستان به شکل

به عبـارت ديگـر بـه     . مواد قابليت تعميم دارد   ي  دهمصرف كنن 
رسد كه اين نظريه قابليت تبيين بخش قابل توجهي از            مي نظر

مـصرف مـواد مخـدر را در نوجوانـان ايرانـي            عوامل موثر در  
گـردد،   شكل مربوط مالحظه مـي     همانگونه كه در  . شته باشد دا

ميـان   ي  تواند روابـط    نيكويي مناسبي مي   يارهاياين مدل با مع   
هاي ميـاني    و متغير ) توانمندي خانواده (متغيرهاي نهفته برونزا    

 و) مدرسـه  يـابي مـذهبي و     مقررات خـانواده، هويـت    (درونزا  
درمـدل  . را تبيـين كنـد    ) مـصرف مـواد     ( متغير تـابع درونـزا      

مثبت يا (مشاهده شده نيز روابط به دست آمده و جهت روابط   
به اين معنا كـه     . شت دا  گروه دوستان انطباق   ي  با نظريه ) منفي
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ــر ــانواده  متغي ــدي خ ــساي(توانمن ــت ) اك ــط مثب داراي رواب
 يـابي مـذهبي و   داري با متغيرهاي مقررات خانواده، هويت      معنا

مـدل نظـري     ر نيز همانگونه كه در    ياين سه متغ  . بودندمدرسه  
ميـاني ارتبـاط     بينـي شـده بـود بـا متغيـر          گروه دوستان پـيش   

 معكـوس   ي  داراي روابط ) 2(د  باهمساالن مصرف كننده موا   
ـ ، اين روابط به غير از ارتبـاط م        بودند) منفي( يـابي   ان هويـت  ي

 در . بودندمذهبي با ارتباط با همساالن، به لحاظ آماري معنادار        
ارتبـاط بـا     شـد متغيـر    بينـي مـي    عين حال همانگونه كه پـيش     

 مثبت با مصرف مـواد      ي   مواد، رابطه  ي  همساالن مصرف كننده  
توان گفت كه مدل مشاهده شده با        ن مي يبنابرا. شتنوجوان دا 

، سـوآم و    )۱و۴( گـروه دوسـتان اوتينـگ وبـوآويس          ي  نظريه
، انطباق قابل قبولي دارد با اين حال توجـه بـه             )۱۰( همكاران

كه گفته شـد ضـرايب      چنان .ها ضروري است   برخي از تفاوت  
صـورت   ه گروه دوسـتان، بـه     يگانه نظر  مسير ميان عوامل شش   

ـ  يباشند و با نتـا     يد استاندارد م  اعدا دسـت آمـده در مـدل        هج ب
ـ  يم سه در يبا مقا .  قابل مقايسه هستند   يرانيا  24 م مـسير  يابي
 و) مسير ارتباط باهمساالن مصرف كننده مواد به مصرف مواد     (

داراي ) مسير مقررات خـانواده بـه مـصرف مـواد       (23 مسير
. هـستند  ) -۷۵/۰ و ۷۴/۰(ترتيب   ترين ضرايب موجود به    قوي

 ي  گروه دوستان و نيـز فرضـيه    ي  هاي نظريه  بيني مطابق با پيش  
 ميان ي  ترين رابطه  اين بود تا قوي    پنجم اين پژوهش، انتظار بر    

24)        مسير ارتباط باهمساالن مصرف كننده مواد بـه مـصرف
 ي  دهد كه رابطه    ولي پژوهش ما نشان مي     .مشاهده گردد ) مواد
23    ت خانواده به متغير ارتبـاط بـا         يعني ضريب متغير مقررا

 بـود  مـذكور  ي رابطه تر از  مواد، قويي همساالن مصرف كننده 
 گـروه دوسـتان نيـز       ي  نظريه اين حال چنانچه در    با). -۷۵/۰(

اين الگـوي نظـري       عوامل موجود در   ي  شد، همه  بيني مي  پيش
 ي طريق ارتباط با همساالن مـصرف كننـده   بايد آثار خود را از 

تـرين ضـريب     به عبارت ديگر هرچند قـوي     . ل دهند مواد انتقا 
اين الگو متعلـق بـه        موجود در  ي متغيرها ي  مجموعه مسير در 

 يـك از   تحليـل تكميلـي آمـاري هـيچ         ولي در  بود،مسير فوق   

از متغيـر ارتبـاط      تر متغيرهاي موجود داراي تاثير مستقيم قوي     
مـدل   در .باهمساالن مصرف كننده مواد با مصرف مواد نبودند       

 ميـان متغيـر     ي  رابطـه (مشاهده تنهـا يكـي از ضـرايب يعنـي           
)  مواد ي  يابي مذهبي با ارتباط با همساالن مصرف كننده        هويت

ــي  از ــاري معن ــاظ آم ــود  لح ــيدار نب ــل  يعن ــن عام ــه اي  آن ک
 ي كننـده   مانع از ارتباط نوجوان بـا افـراد مـصرف        ستتوان نمي

 متغيـر   تـوان  رسـد نمـي    به عبارت ديگر به نظر مي     . مواد گردد 
 عنوان يـك عامـل حفاظـت كننـده در          يابي مذهبي را به    هويت

 .نظـر گرفـت    برابر ارتباط با همساالن مصرف كننده مـواد، در        
 .هاسـت اسـت   هاي برخـي پـژوهش   تضاد با يافته اين يافته در 

پژوهش كالسيك خود    در) ۱و۴(براي مثال اوتينگ وبوآويس     
 صـورت    گـروه دوسـتان    ي  كه به صورت تحليل مسير نظريـه      

يـابي مـذهبي داراي ضـريب        که عامل هويت   گرفت، دريافتند 
  مـواد ي   با ارتباط با همساالن مصرف كننده      -۲۹/۰مسير منفي   

بـراي مثـال    (مقـاالت ديگـر خـود        اين موضوع را در    است و 
مـورد تاكيـد قـرار    ) ۱۴،۱۵؛ ۲،۱۱،۱۲،۱۳اوتينـگ وبـوآويس،   

ر يـ ي ديگـر نظ   ها تر به پژوهش   اين حال توجه دقيق    با. اند داده
حاكي ) ۱۷(همكاران  ؛ سوآم و)۱۶(پژوهش سوآم و همكاران 

 ارتبـاط بـا   يـابي مـذهبي و    ميان هويت  ي  آن است كه رابطه    از
 مـواد همـواره يـك مـسير منفـي           ي  همساالن مـصرف كننـده    

ـ در پـژوهش اخ   . دار نيست  معني کـه بـروي    ) همـان منبـع   (ر  ي
انجـام  آمـوزاني كـه تـرك تحـصيل كـرده            چهارگروه از دانش  

هـا معنـادار     آن سه گـروه از    گرفت، روشن شد، اين مسير، در     
پژوهشي ديگر بروي    در) ۱۶(همكاران   سوآم، اوتينگ و  . نبود

تـرين   آموزان آمريكايي نژاد سرخ دريافتنـد كـه مناسـب          دانش
يابي مـذهبي    هويت آن اوال مسير ميان    مدلي است كه در    مدل،

 قطـع باشـد و دوم آن   با ارتباط با همساالن مصرف كننده مواد    
عامل مقررات خانواده به سمت مـصرف     كه مسير مستقيمي از   

تـوان   هاي فوق مي   با توجه به پژوهش    .مواد وجود داشته باشد   
هـاي ديگـر     تضاد بـا يافتـه      پژوهش فعلي در   ي  گفت كه يافته  

مورد اين كه آيـا ايـن عامـل     رسد در  نيست، چراكه به نظر مي    
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 گروه دوستان جايگاه    ي   نظريه ي  مدل شش متغيره   تواند در  مي
گونه كه ذكر    همان .ر، ترديد وجود دارد   يا خ يثابتي داشته باشد    

 موجـود  يمتغيرهـا  شد، بررسـي تـاثيرات مـستقيم هريـك از       
يابي مذهبي داراي  د كه تنها عامل هويتاد برمصرف مواد نشان 

چنـد ايـن     هر  و بود معناداري با مصرف مواد     منفي و  ي  رابطه
عنـوان   توانـد بـه    ولي مي ) -۱۴/۰( شتزيادي ندا  رترابطه قد 

برابر مصرف مواد عمل كنـد        مستقيم در  ي  يك عامل بازدارنده  
منـدي خـانواده، مقـررات    تدرحالي كه ساير متغيرها يعنـي توا    

ــانواده و ــازگاري در خ ــيچ س ــه، ه ــستقيم   مدرس ــار م ــك آث ي
تـوان عامـل     اين رو مـي    از. داري برمصرف مواد نداشتند    معني
 نظـر  اي در يابي مذهبي را به عنوان عامل حفاظت كننده       تهوي

تـا حـد قابـل تـوجهي مـانع از            تواند مستقيما و   گرفت كه مي  
 .مصرف مواد در فرد شود يا مصرف مواد را در او كـم نمايـد              

پژوهش فعلي تفاوت چشمگير ضريب      که، در  گر آن ي د ي  افتهي
ننده مواد مسير مقررات خانواده با ارتباط با همساالن مصرف ك     

يـابي مـذهبي بـا ارتبـاط بـا           ، با ضرايب مسير هويت    )-۷۵/۰(
مدرسـه   سازگاري در  و) -۰۲/۰(همساالن مصرف كننده مواد     

كه  چنان. است) ۱۵/۰(با ارتباط باهمساالن مصرف كننده مواد       
به عبارت   .ترين ارتباط است   گردد اين ارتباط قوي    مالحظه مي 

 مقـررات   ي  حفاظت كننده  وميان سه عامل بازدارنده      ديگر در 
مدرسـه، متغيـر     سـازگاري در   يـابي مـذهبي و     خانواده، هويت 

مقررات خانواده با اختالف بسيار زيادي برنقش خود به منزلـه   
هاي  موضوعي كه در پژوهش. شتيك عامل بازدارنده تاكيد دا

بـراي مثـال پيلـر و ديـشون چنـين      . مختلف تاييد شده اسـت  
ثير دلبستگي و عالقمندي به خـانواده    كنند كه تا   گيري مي  نتيجه

ترين عامـل در عـدم مـصرف مـشروبات الكلـي در          تاثير قوي 
 يــك از هــيچ واقــع ايــن يافتــه در در ).۲۵( نوجوانــان اســت

 گروه دوستان مـشاهده     ي  هاي انجام شده بروي نظريه     پژوهش
در پژوهش خـود، ضـريب      ) ۴(اوتينگ وبوآويس   . نشده است 

ــسير را  ــن م ــو)-۲۹/۰(اي ــاران  آم و، س ــدد ) ۱۷(همك ــه ع   ب
 و ســوآم و) -۵۲/۰( ، عــدد)۱۸( همكــاران ، كــيم و)-۲۶/۰(

 بـه نظـر    .دسـت يافتنـد    )-۴۱/۰( به عـدد  ) ۲۰و۱۹(همكاران  
نقش حفاظت كنندگي خـانواده تاكيـد    رسد كه اين يافته بر   مي

هـاي   خـانواده  توان چنين استدالل كرد كه در      مي. بيشتري دارد 
ت خانواده در پيـشگيري از ارتبـاط بـه          ايراني توانمندي وقدر  

نهايت مصرف مـواد، بـسيار    در همساالن مصرف كننده مواد و 
. سـاير كـشورهاست   هـا در   خـانواده يالگـوي نظـارت   بيشتر از 

نيز كـه بـه   ) ۱۸(همكاران   جالب آن كه پژوهش كيم و   ي  نكته
ـ    ) حاصل باالترين عدد  (-۵۲/۰عدد   روي ردست يافته است، ب

آسيايي مقيم اين كـشور صـورت گرفتـه         / يينوجوانان آمريكا 
روابط حاكم بـرآن    نقش خانواده و   پژوهش فعلي نيز بر   . است

 خطـرات مـصرف مـواد و     ضرورت آگاهي والدين از    نيز بر  و
اين زمينـه بـا نوجوانـان و روشـن سـازي             تعامل در  گفتگو و 

 نگرش خـانواده بـه مـصرف    ي  خانواده درباره  قواعد حاكم در  
بديهي است كه نوجـوان ايرانـي        . تاكيد دارد  تبعات آن  مواد و 

طـول دروان نوجـواني     دري غربـ يهمانند نوجوانان كـشورها  
 به ويژه گروه دوستان قـرار      خود تحت تاثير گروه همساالن و     

هاي حـاكم بـر    د، ولي اين تاثير پذيري به دليل ويژگي      نگير مي
نـان،  نظرات آ هاي ايراني نظير احترام به افراد بزرگتر و  خانواده

تـر بـودن روابـط       حفظ آبـروي خـانوادگي، نزديـك       تالش در 
 رفتار فرزنـدان و    والدين با فرزندان و نظارت بيشتر والدين بر       

از نوجوانان كـشورهاي     ها، كمتر  يكپارچگي خانواده  انسجام و 
ر مقررات خانواده   يرسد كه متغ   بنابراين به نظر مي   . غربي است 

ـ    ي  متغيرهاي حفاظت كننـده    از هـاي   خـانواده  وي در  بـسيار ق
اي   پيـشگيرانه  ي  نـوع برنامـه    هـر  ايـن رو در    از .ايراني اسـت  

عبـارت   بـه  .اين عامل تكيه كرد    توان بر  مصرف مواد مخدر مي   
هاي پيـشگيرانه    برنامه ديگر چنانچه يكي از عناصر موجود در      

ها بيشتر  گرفته شود، آثار مثبت اين گونه برنامه       نظر خانواده در 
زاي توانمندي خانواده كه بنـابر     مستقل برون  عامل .خواهد شد 

 نتايج اين پژوهش، سر منشا و عامل تاثير گذار اصـلي اسـت،            
كـرد داراي    بينـي مـي     دوستان نيز پـيش    ي  گونه كه نظريه   همان

ــانواده،     ــررات خ ــاي مق ــا متغيره ــاداري ب ــت معن ــط مثب رواب
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عبارت ديگـر   به .بودمدرسه   سازگاري در  يابي مذهبي و   هويت
 سه اين پژوهش، روابط مثبت معناداري ميان ي  با فرضيهمطابق

هـاي متعـددي بـه نقـش       پـژوهش . شـت اين عوامل وجـود دا    
گيـري رفتارهـاي     شكل خانواده و روابط موجود ميان اعضا بر      

رفتارهاي منفي خصوصا بازدارنده بـودن آن        مثبت اجتماعي و  
بـراي مثـال هـاوكينز      ( مصرف مـواد مخـدر اشـاره دارنـد         در

؛ فريدمن  )۲۲(همكاران   ؛ آري و  )۲۱( ؛ جكسون )۷( النووكاتو
هنري و همكاران    ).۲۴( ؛ گارنفسكي واوكما  )۲۳( وگالس من 

نيز به اين نتيجه رسيدند كه با گذشت زمـان و بزرگتـر شـدن             
نوجوان، دلبستگي او به خانواده كمتر و همزمان ارتباط وي با            

د و  شـو   مشروبات الكلـي بيـشتر مـي       ي  دوستان مصرف كننده  
  ).۲۶( يابد مصرف مشروبات الكلي در او افزايش مي

  
  نتيجه گيري

  منشا اثـر    اين پژوهش، خانواده به عنوان ركن اصلي و        در     
تواند  به دليل ايجاد شرايط مناسب مي    واسط و  طريق عوامل  از

 .نظـر گرفتـه شـود      ترين عنصر تاثير گـذار در      به عنوان بنيادي  
توانمنـدي كمتــري   واده ازانـدازه خـان   بـديهي اسـت كـه هـر    

ويژه نوجوان  برخوردار باشد، به اين معنا كه به اعضاي خود به         
ــدين ســرد و   توجــه ــا وال ــط نوجــوان ب ــري شــود، رواب  كمت

خانواده تعارض و كشمكش والدين بـا   غيرصميمي باشد و در  
يكديگر بيشتر باشد، در پيشگيري از مصرف مواد و رفتارهاي          

پي آمد اين  . دكرخواهد  عمل  ر  ت انحرافي نوجوان خود ضعيف   
 مقـررات خـانواده،     ي  وضعيت تضعيف عوامل حفاظت كننـده     

 در. مدرسـه خواهـد بـود      يابي مـذهبي و سـازگاري در       هويت
چنين وضعيتي نوجوان تعلق و پيونـد خـود را بـا خـانواده و                

احـساس تعلـق     نـد و ايـن شـكنندگي و       يب يمدرسه شكننده م  
تباط با همساالن منحـرف و      هاي الزم را براي ار     ضعيف، زمينه 
ها نيـز داراي احـساسات، عاليـق،         مواد كه آن   ي  مصرف كننده 

ايـن نوجـوان هـستند، فـراهم      رفتارهاي مشابه بـا  مشكالت و 
  .كند مي
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Background and Objective: The aim of this study was to evaluate psychosocial predictors of substance use 

during adolescence among the Iranian youth.  Based on the “peer cluster theory” (Oetting and Beauvais 

1986a, 1986b), structural connections between family, school, peer cluster, and religion, as well as their direct 

and indirect effects on drug use were studied.      

Materials and Methods: In this study, we collected data on 746 school students from 19 different schools in 

9 educational districts of Tehran.  Using confirmatory factor analysis, the validity of scales were evaluated, 

followed with structural equation modeling analysis using LISREL (8.53 package), generalizability of “Peer 

cluster theory” evaluated the findings.  

Results: The results showed that our scales were reliable in measuring latent variables in the model.  Based 

on fitness indices, Peer cluster theories with some modification in endogenous variables have good 

generalizability among the Iranian adolescents.  

Conclusion: We can consider the "Family" as a fundamental factor in prevention of drug use in adolescents.  

As long as the family has less power, e.g. paying less attention to their adolescent or the presence of conflicts 

between parents, the possibility of drug use in adolescent will increase.  
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