
 

 

 ١مخدر بر ساختار روابط خانوادگی بررسی اثرات مصرف مواد

 

 2علی اصغر عباسی اسفجیر

 
 چکیده

 در زناشویي و حمایت اجتماعي زندگي از رضایت و فرزندپروري شیوه هدف از انجام این پژوهش مقایسه

 والدین شامل پژوهش این در. مي باشد 94درسال  قائم شهر شهرستان در غیرمعتاد و معتاد هاي خانواده والدین

نفر در  01) نفر 041 با برابر پژوهش نمونه حجم جامعه حجم به توجه با .باشد مي قائم شهر شهرستان در ساكن

 .است شده استفاده طبقه اي تصادفي گیري نمونه روش از نمونه انتخاب براي .شد گرفته نظر در (هر گروه مقایسه

با توجه به یافته هاي فرضیه اول این نتیجه . سشنامه استاندارد مي باشدابزار گردآوري داده ها در این تحقیق پر

و با توجه به میانگین  دارد وجود تفاوت غیرمعتاد و معتاد هاي خانواده یيزناشو تیرضا بین: حاصل گردید كه

با توجه به  .دپاسخ ها این نتیجه حاصل مي گردد كه رضایت زناشویي افراد معتاد كمتر از افراد غیر معتاد مي باش

سبک فرزندپروري افراد معتاد و غیرمعتاد در سبک هاي سهل : یافته هاي سوال دوم این نتیجه حاصل گردید كه 

و در سبک مقتدارنه تفاوتي ندارد و با توجه به میانگین پاسخ ها این نتیجه حاصل  است متفاوتگیرانه و مستبدانه 

با . ه و مستبدانه نسبت به افراد غیرمعتاد بیشتر استفاده مي كنندمي گردد افراد معتاد از سبک هاي سهل گیران

 غیرمعتاد و معتاد هاي خانوادهحمایت اجتماعي  بین توجه به یافته هاي سوال سوم این نتیجه حاصل گردید كه

كمتر  و با توجه به میانگین پاسخ ها این نتیجه حاصل مي گردد كه حمایت اجتماعي افراد معتاد دارد وجود تفاوت

 .از افراد غیر معتاد مي باشد
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این مقاله برگرفته از یافته هاي طرح پژوهشي با همین عنوان است كه با حمایت مالي شوراي هماهنگي ستاد . 0

 اد مخدر  استان مازندران صورت گرفته استمبارزه با مو

 .ایران ،واحد بابل دانشگاه آزاد اسالمي، استادیار گروه علوم اجتماعي، .0



١931اجتماعی، سال هشتم، شماره سی و یک، تابستان  پژوهش ةفصلنام  22 

 مقدمه 

له و مشکل اعتیاد ذهن بسیاري از محققان، پژوهشگران و صاحبان علم و نیز بسیاري از أمس

مردم عامه را به خود  مشغول كرده و همه در اكثر موارد متحیر از این مساله هستند كه چگونه 

هم در قشر فقیر گرفتار این مواد سحرآمیز مي  ر قشر مرفه وفردي با جسم سالم و قوي، هم د

 .شوند

احساس . در بیشتر تحقیقات انجام شده به تالش نوجوان براي تثبیت هویت اشاره شده است

كمبود و یا ضعف خود كه براي نوجوان بسیار دردناك و اضطراب انگیز است باعث مي شود 

اید تحقیقات انجام شده این مسایل را به ظاهر جهت تحقق خودآگاهي به اعتیاد روي آورد ش

صحیح جلوه مي دهد اما مي توان در اكثر موارد ریشه و اساس این بحران هویت را در خانواده و 

گرچه عوامل متعدد مانند رفتار ضد اجتماعي در دوران . رفتار متقابل افراد آن جستجو كرد

... ، ارتباط با همساالن معتاد و(0900ران، پتیل و همکا)، سالمت رواني (0990كندال، )كودكي 

در ابتال به اعتیاد نوجوانان نقش دارند، اما مشکالتي كه باعث كشیده شدن فرد به دام اعتیاد 

مي شود و او را از جریان زندگي عادي خارج مي شود اكثرا ریشه در مسایل و مشکالت رفتاري 

ها،  ها، پرخاشگري ها، افسردگي مثل اضطراباكثرا مشکالت و مسایلي . خانواده و والدین دارد

شناختي كه همه آنها مسیرهاي هدایتي براي پناه بردن به تکیه گاههاي  –اختالالت رفتاري

بیروني هستند همگي به نوعي، آبشخوري از مسایل خانوادگي و روابط ناقص والدین با یکدیگر و 

در پي دستیابي به پاسخ به این سوال  بنابراین این پژوهش. با كودكان و نوجوانان خود دارند

در والدین  زناشویي و حمایت اجتماعي زندگي از رضایت و فرزندپروري شیوهاست كه آیا 

 . تفاوت دارد نوجوانان معتاد و غیر معتاد

تواند نقش عامل روش تربیتي والدین را در ابتال نوجوانان به اعتیاد  نتایج این پژوهش مي

توان گامي در راه بهداشت رواني نوجوانان و به تبع ایي آن عوامل ميص كند كه با شناسمشخ

 .آن خانواده و جامعه برداشت

 

 لهأبیان مس

خانواده اولین محیط رشد كودك است ولي علیرغم آن، بسیاري از كاركردهاي اجتماعي 

پرورش و  خود را واگذار كرده اما هیچ نهادي تاكنون نتوانسته است معتبرترین كاركرد آن را كه

وي هر كودك و نوجوان أمن و مأبا وجود این كه خانواده م. تربیت فرزندان است به عهده گیرد
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الگوي . است اما خود در بروز بسیاري از مشکالت من جمله اعتیاد نقش بسزایي را ایفا مي كند

آن را  زیادي بر رشد جرایم و انحرافات نوجوان كه بخش عمده اي ازثیر أنامتعادل خانوادگي ت

 (.0303راو، مینک و مینک ترجمه وهابزاده، )دهد دارد یاد و خرید و فروش مواد تشکیل مياعت

كه  طوريهمان .شودعث مشکالت زیادي براي خانواده ميسخت گیري و طرد نوجوان با

ش آتش لجاجت را روي در مالمت و سرزنزیاده»: فرمایددر نهج البالغه مي (ع)حضرت علي

نوجوان خود مانند  بسیاري از والدین در این دوره با این در حالي است كه« دكنمشتعل مي

گردد ت و آزردگي نوجوان شده و باعث ميكند این امر سبب احساس حقاركودك رفتار مي

كه دیگر كودك نیست به كشیدن سیگار و موادمخدر جوان براي اثبات هویت خویش و ایننو

دد تا نوجوان فاقد اعتمادبه نفس دست رد به سینه گرآورد چنین شرایطي سبب ميروي 

كرباسي، )دوست نزده و با همنوایي با ایشان به اعمال انحرافي از جمله اعتیاد روي آورد 

0309.) 

ها تربیت و فرزندپروري والدین نقش بسزایي در رشد اجتماعي و اخالقي فرزندان دارد شیوه

شوند قواعد و ارزشها و اصول ثابت و خوانده ميكه قاطع و اطمینان بخش عده اي از والدین 

د اما عده اي دیگر كه آموزنمحیطي گرم و پذیرا به كودكان مي روشن خود را به تدریج در

از آنان توقعي ندارند و . كنندرفتار فرزندان خود را كنترل نمي اند،گیر نامیده شدهوالدین سهل

یگر از والدین از فرزندان خود انتظار دارند به گروهي د.در پاداش و تنبیه آنان جدي نیستند

معیارهاي بیشمار آنها عمل كرده و بدون چون و چرا از آنان اطاعت كنند، والدین در این میان 

معموالً شیوه هاي تربیتي مختلف والدین . كنندقدرت و انضباط اجباري استفاده مياز اعمال 

گیر ه هاي فرزندپروري والدین مستبد و سهلپیامدهاي مختلفي به دنبال خواهند داشت، شیو

 (.0301لیل آبادي، )به دروني شدن كنترل رفتاري در كودكان نمي انجامد 

 و بوده خانواده افراد رواني سالمت ركن مهمترین خانواده در زناشویي رضایت همچنین

 منطقي عادلت وجود و یکدیگر باها زوج زناشویي اجتماعي رفتارهاي بودنمنطبق از است عبارت

 زناشویي، رضایت در مؤثر عوامل از. (0309حق شناس، ) زوجین  معنوي و مادي نیازهاي بین

 عقاید، مالي، مسائل فرزندان، جنسي، مسائل تحصیالت، سطح اجتماعي، طبقة سن، به توانمي

 ضایتر باشد، شده تشکیل كه هدفي هر با خانواده .كرد اشاره دوستان و قوام با ارتباط و مذهبي

 تداوم و تشکیل اصلي عامل. دارد انکاريغیرقابل اثر آن بقاي و دوام، كیفیت در زندگي از

 پابرجا خانواده نیازها، مطلوب صورت ارضاي در بنابراین. است اساسي نیازهاي ارضاي خانواده،
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 اجتماعي تبادل الگوي در: نویسد مي اكستي .شد خواهد تزلزل دچار صورت این غیر در و بوده

 زناشویي زندگي در فرد آنچه ارتباط بین وجود. است شده تعریف صورتاین به زناشویي رضایت

 و اولسون(. 0304رفیع پور، طروقي، )كند مي تجربه زندگي در امر واقع در آنچه و دارد انتظار

: از عبارتند وابسته اند یکدیگر به كه رضایتمندي كلي زمینة سه معتقدند( 0999) همکاران

جکسون، ) زندگي از رضایت كلي طوربه و زناشویي زندگي از رضایت از ازدواجشان، افراد یترضا

 (.0391پالمر، 

 

 اهداف پژوهش

 .بررسي شیوه هاي فرزند پروري خانواده هاي معتاد و غیر معتاد -0

 .بررسي رضایت زناشویي خانواده هاي معتاد و غیر معتاد -0

 .    و غیر معتادبررسي حمایت اجتماعي خانواده هاي معتاد  -3

 فرضیه ها

 .بین شیوه هاي فرزند پروري خانواده هاي معتاد و غیر معتاد تفاوت وجود دارد

 .  بین رضایت زناشویي خانواده هاي معتاد و غیر معتاد تفاوت وجود دارد

 .  بین حمایت اجتماعي خانواده هاي معتاد و غیر معتاد تفاوت وجود دارد

 متغیرها

عنوان ه ه هاي فرزند پروري و رضایت زناشویي و جمایت اجتماعي بدر این پژوهش شیو

 . عنوان متغیر مستفل مورد بررسي قرار گرفته استه متغیر وابسته و اعتیاد افراد ب

 تعاریف مفهومي و عملیاتي

 تعاریف مفهومي( الف

منظور از شیوه هاي فرزند پروري روشهاي است كه والدین در : شیوه هاي فرزندپروري

بعد اول، كنترل : بیت فرزندانشان به كار مي برند شیوه هاي فرزند پروري داراي دو بعد استتر

والدین بر نوجوانان است و از رفتاري محدود كننده و مطالبه كننده تا روش آسان گیر متغیر 

 .است

 بعد دوم به رابطه عاطفي والدین با نوجوان مي پردازد و حدود آن از رفتار پاسخده و پذیرا

 .(0309برجعلي، )آغاز شده و به رفتار بي توجهي و طرد كننده ختم مي شود 
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شیوه هاي فرزندپروري بر اساس تعیین محدوده ها و خط مشي هاي استوار والدین، قدرت و 

 ةآورند، به سه شیوآنها كه از فرزندانشان به عمل ميكنترل و همچنین حمایت عاطفي 

 (.0391؛ نقل از جواد، 0990بامریند، )مي شوند  تقسیم مقتدرانه، مستبدانه و سهل گیرانه

 :به توصیف شیوه هاي فرزندپروري پرداخته است( 0390)برهمند 

نسبت به شیوه  شیوه اي كه در آن فرزندان سازگاري بهتري با دیگران: شیوه مقتدرانه -0

د، به نقطه نظرهاي هاي دیگر دارند، این والدین براي رشد یافتگي فرزندان انتظار معقولي دارن

 .آنان گوش مي دهند و بر كارهاي فرزندان كنترل دارند

والدیني كه این شیوه را به كار مي برند، متوقع هستند و از فرزندان : شیوه مستبدانه-0

هرگاه . خود انتظار دارند بدون پرسش درباره صحت و سقم آن، حرف بزرگترها را قبول كنند

 .ون چون و چرا  نپذیرد متوسل به زور و تنبیه خواهند شدفرزند حرف والدین خود را بد

شیوه اي كه در آن والدین از اعمال هر گونه سخت گیري یا كنترل : شیوه سهل گیرانه-3

 .اجتناب مي كنند، فرزندان والدین سهل گیر هر كاري را هر وقت بخواهند انجام مي دهند

ز یرغم كنار گذاشته شدن رسمي آن ایک اصطالح غیر علمي عامیانه كه هنوز عل: اعتیاد

گیرد این اصطالح تلحویا وابستگي رواني، رفتار داروجویانه، زبان طبي مورد استفاده قرار مي

وابستگي جسمي، و تحمل دارویي و نیز تباهي جسمي و رواني وابسته به آنها را در مي گیرد 

 (.0300 ترجمه پورافکاري، 0991كاپالن و سادوك، )

رضایت از زندگي زناشویي ( 0991)به نقل از وینچ  و همکاران : ندگي زناشویيرضایت از ز

كند به عبارت  را انطباق بین وضعیتي كه وجود دارد و وضعیتي كه مورد انتظار است تعریف مي

 .(0303، سلیمانیان) است دیگر رضایتمندي تابع تالشها و انتظارات فرد

: رضایت از زناشویي را چنین تعریف مي كند( 0990)به نقل از هاكینز ( 0303)سلیمانیان 

احساسات عیني از خشنودي، رضایت و لذت از تجربه توس زن یا شوهر موقعي كه همه جنبه 

 . هاي ازدواج شان را در نظر مي گیرند

 تعاریف عملیاتي( ب

منظور از شیوه هاي فرزندپروري نمره اي است كه فرد در پرسشنامه : شیوه هاي فرزندپروري

 .دست مي آورده در سه شیوه فرزندپروري ب( 0903)بامریند  0شیوه هاي فرزندپروري

                                                           

1. child rearing style questionnaire   
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، 01، 00، 9، 1، 4) در این پژوهش از طریق محاسبه نمره هاي سؤاالت: شیوه مقتدرانه-0

 .پرسشنامه شیوه هاي فرزندپروري بامریند اندازه گیري مي شود (31و  00، 03، 00، 01

، 00، 9، 0، 3، 0)از طریق محاسبه نمره هاي سؤاالت  ژوهشدر این پ: شیوه مستبدانه-0

 .پرسشنامه شیوه هاي فرزندپروري بامریند اندازه گیري مي شود (09و  01، 01، 09، 01

، 03، 01، 1، 0) هاي سؤاالتر این پژوهش از طریق محاسبه نمرهد: گیرانهشیوه سهل-3

 .دپروري بامریند اندازه گیري مي شودپرسشنامه شیوه هاي فرزن( 09و  04، 00، 09، 00، 04

كلیه افراد مبتال به وابستگي به مواد كه به مراكز بهزیستي جهت ترك مراجعه نموده : اعتیاد

 .و تحت درمان مي باشند

 .آزموني در پرسشنامه اینریچعبارت است از نمره احراز شده توسط : رضایت زناشویي

كند او بر شش نوع حمایت تأكید مي. نداوتي دارهاي اجتماعي از نظر ولمن انواع متفحمایت

كاري،  -حمایت عاطفي، حمایت مالي، حمایت اطالعاتي، حمایت خدماتي: كه عبارتند از

 (.03: 0390آزاده و همکاران، ) حمایت مصاحبتي، حمایت مشورتي

 :این تحقیق به سه متغیر مالك

 (مقتدرانه /مستبدانه /سهل گیرانه)شیوه هاي فرزندپروري با خرده مقیاس هاي 

 (نمره كل) رضایت زناشویي

 (مشورتي /مصاحبتي /خدماتي /اطالعاتي /مالي /عاطفي)هاي حمایت اجتماعي با خرده مقیاس

 .توجه داشته است

 .متغیر مستقل هم معتاد و غیر معتاد بودن خانواده تعریف و اندازه گیري شده است

 اعضایش، فکري و جسمي عاطفي، یازهاين برآوردن با كه است اجتماعي نظام خانواده

 در خانواده عملکرد .سازدمي ممکن را آنان بعدي سازگاري و شخصیت تکوین، پرورش موجبات

 كاهش نفس پایین، عزّت چون تبعاتي تواند،مي روابط، و گسستگي استرس تضاد، موقع

 (.0119 0ان،ري و همکار) باشد داشته به دنبال را شدن اجتماعي در اختالل و استقالل

-صمیمانه كانون و انساني عواطف بروز منشأ كه است اجتماعي واحد تریناساسي خانواده،

 خانواده با تأثیر، گستره و اهمیت نظر از هیچ نهادي و است فردي بین روابط و تعامالت ترین

  تندهس فرد منحصربه كه كندمي برقرار صمیمي پیوندهاي افراد، بین كه چرا كند؛نمي برابري

                                                           

1. Ray & etal 
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 (.0119، 0كوپلو و همکاران)

 از یکي. كند بیني مي پیش رشد هنگام را اعضاء رواني و جسماني خانواده سالمت همچنین،

 موجب كه است اعتیاد مسئله دهدمي قرار تأثیر تحت را خانواده پویایي و عملکرد كه عواملي

، 0پلتون و همکاران؛ تم0119ري و همکاران، ) شودمي خانواده اعضاء در مشکالت افزایش

01110 .) 

 پیدا جهاني گسترش كه است حاضر مشکالت عصر ترینمهم از مواد، سوءمصرف و وابستگي

 دنیا در كه دهد مي نشان 0111 سال در بهداشت جهاني سازمان ساالنه و گزارش است كرده

 ربانیان مصرفق شمار به هرروز و دارد وجود افیوني مواد به انواع معتاد نفر میلیون 011 حدود

فرهنگي،  خانوادگي، جسماني، رواني، آن،  اختالالت عوارض و شود مي افزوده مواد كنندگان

 مورد را بشر سالمت و گیرد مي بر را در اجتماعي و فرهنگي مرزهاي همه اجتماعي و اقتصادي

 (0119، 3آرسي دیاكونو و همکاران) دهد قرار مي تهدید

در تحقیقي . ه آن از عمده ترین مشکالت هر جامعه هستندسوءمصرف مواد مخدر و اعتیاد ب

در . اقتصادي ناشي از این آسیب بر جامعه بیش از نیم تریلیون دالر است يدر آمریکا هزینه ها

: 0119، 4دي وي) كننده طور دائم موادمخدر مصرف ميها بدرصد از  افراد در زندان 01ریکا مآ

 00میلیون نفر از افراد باالي  03اشت روان در امریکا اساس تحقیق اداره بهدهمچنین بر(. 0

 (. 090: 0101، 1برادوس و همکاران) ثیر منفي گذاشته استأسال ت

 افراد اعضاي خانواده بر عمیقي تأثیر تواندمي شناخته شده بیماري عنوان یک به اعتیاد،

بار  مورد در گرانين جمله از جسمي و رواني با عالیم استرس صورت به و باشد داشته معتاد

 كاهش معتاد، فرد رواني و جسمي وضعیت سالمت و رفتار از نگراني اعتیاد، اثر در شده تحمیل

 در خانواده، حساسیت بین اعضاي ارتباطات روي منفي تأثیرات خانواده، ارتباطات اجتماعي

 بیچارگي، احساس نگراني، افسردگي، اضطراب، شامل عاطفي یا عالیم خلقي و فردي بین روابط

 (.0111باتلر و بائولد،  شود تجربه گناه احساس و خشم

 مصرف سوء مشکالت اغلب ارتباط است، در مواد مصرف با كه  (stigma)برچسبي دلیل به

 بلکه كند،مي بدتر هاخانواده در را تنش تجربه تنها نه امر، این .ماندمي مخفي هاخانواده در مواد

 شود معتاد برخوردار فرد بهبود براي تواند مي خانواده كه يو همکار مساعدت از است ممکن

                                                           

1. Copello & etal     2. Templeton & etal  

3. Arcidiacono & etal    4. Dewey  

5. Bradous & etal    6.Butler & Bauld 
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 تأثیر تحت را خانواده مختلف هاي جنبه خانواده مواد در به وابسته فرد وجود .كند جلوگیري

 تجربه و كرده شکست دچار احساس جدي طور به را معتاد فرد خانواده اعضاي قرار داده،

 استراتژي از با استفاده كنندمي تالش هاخانواده یگر،د سوي از .دارد پي در را منفي هايهیجان

 (.0119، 0فراي و همکاران) كنند سازگاري آمده وجوده ب با مشکالت پرخاشگري، و انکار هاي

 كه فردي و باشدزا مي تنش دارد مواد مصرف سوء مشکل كه فردي با زندگي كردن بنابراین

 روي زندگي نامطلوبي تأثیر تواند مي كه زند يم كارهایي دست به اغلب دارد، مواد مصرف سوء

 فرزندان، سني، هايگروه همه از خانواده اعضاي و باشد داشته معتاد خانواده اعضاي و خانوادگي

 از باالیي سطوح و گیرند مي تأثیر قرار تحت نزدیک خویشاوندان والدین، خواهر، یا همسر، برادر

  (.0100، 0هیتچنز) دمي دهن نشان را و رواني جسمي هاي عالمت

 نشان مي این گونه نتایج و یافته افزایش ها خانواده این بهداشتي در -مراقبتي بار همچنین

 از بیشتر برابر چهار ها، خانواده این بهداشتي براي -مراقبتي خدمات از استفاده میزان كه دهد

 (.0119فري و همکاران، ) است مبتال غیر هاي  خانواده

 ابتدا بایستي درمان، براي .شوند اضطراب مي و تنش دچار اعتیاد اثر بر وادهخان اصلي عناصر

 نشود، كاسته فشارها این شدت از كه مادام و پرداخت خانواده در موجود هايتنش كاهش به

 اعضاي روابط بهبود براي گام مؤثرترین بنابراین بود؛ میسر نخواهد درمان براي اقدامي گونههیچ

 (.0111، 3هیربي و همکاران) فشارهاست كنترل خانواده،

 سبب مواد، به وابسته افراد  در اعتیاد كه داد نشان همکاران و ماریارتي توسط اي مطالعه

 مالي، احساس فشارهاي اجتماعي، مشکالت رفتاري، و انزواي اجتماعي نفس، به اعتماد كاهش

 (.0100، 4تي و ستوبماریار) است شده ها هاي آن خانواده اعضاي سایر اضطراب و ترس

 به كنترل، گروه به معتادین نسبت خانواده اعضاي در كه داد نشان نیز همکاران ولي  مطالعه

 سالمتي ضعیف وضعیت و بیشتر رواني هاي آشفتگي و افسردگي، استرس توجهي قابل طور

 (.0100، 1لي و همکاران) دارد وجود تري

 به وابستگي و سوءمصرف بین رابطه يبررس هدف با همکاران و صولتي مطالعه همچنین

 برخي كه هایيخانواده در كه داد نشان گونهاین خانواده اعضاء رواني هاياختالل با موادمخدر

  افسردگي به خانواده اعضاي سایر ابتال احتمال موادند، به وابستگي یا سوءمصرف داراي اعضا

                                                           

1. Frye & etal   2. Hitchens  

3. Kirby & etal   4. Moriarty & Stubbe  

5. Lee & etal 
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 (.01114 ،0صولتي و همکاران) است بیشتر اختالالت سایر به نسبت

 در را فرد معتاد تنها آن میوخ عواقب كه است تیاهم حائز آن رو از ادیاعت راتیثأتدامنه 

در این بین اعتیاد یک فرد به مواد مخدر درخانواده بیشترین پیامدها و تأثیرات . دریگي برنم

 (. 31:  0390ثریا و اقلیما ،)خود را برجاي مي گذارد

 

 روش پژوهش

مقایسه اي است در تحقیق علي،  -توجه به موضوع و اهداف آن علي روش پژوهش حاضر با

كه آزمودنیهاي داراي رفتار . اي هدف، یافتن علت هاي احتمالي یک الگوي رفتاري است مقایسه

. موردمطالعه  هستند با آزمودنیهایي كه این رفتار در آنها مشاهده نمي شود، مقایسه مي شوند

ره به مواردي دارد كه در آنها علت از پیش رخ داده است و مقایسه اي اشا -در تحقیق علي

مطالعه آن در حال حاضر از طریق اثري كه بر متغیر دیگر گذارده و برجا مانده است، امکان 

 (.0393دالور، )دارد 

در این پژوهش شیوه هاي فرزندپروري و رضایت زناشویي و حمایت اجتماعي به عنوان 

 . عنوان متغیر مستقل مورد بررسي قرار مي گیرندمتغیر وابسته و اعتیاد به 

در این پژوهش دو نوع جامعه آماري وجود دارد، یکي شامل والدین معتاد كه : جامعه آماري

آنها جهت ترك مواد مخدر به مراكز ترك اعتیاد و كمپ هاي تحت نظارت بهزیستي مراجعه 

مورد مقایسه در این پژوهش شامل نمودند و دیگر جامعه آماري یعني گروه والدین غیرمعتاد 

 .والدین ساكن در شهرستان قائم شهر مي باشد

نفر والدین غیر  01)در این پژوهش ما دو نمونه داریم كه حجم هر یک از آنها  : نمونه آماري

 .نفر در این پژوهش موردبررسي قرار گرفته اند 041مجموعاً ( نفر والدین معتاد 01معتاد و 

از روش نمونه گیري خوشه ایي تصادفي  آوري اطالعاتبراي جمع: عاتآوري اطالروش جمع

مركز درماني نرك اعتیاد این شهرستان از قبیل كمپ و  01اسنفاده كرده ایم كه ابتدا از بین 

مركز درماني به طور انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفي والدین  MMT 4مراكز درماني 

ن مسئله محرمانه ماندن اطالعات اشخاص نزد پژوهشگر براي انتخاب شده و پس بیا افراد معتاد

اعضاء گروه نمونه توضیح داده شد و اعتماد و هم كاري آنها جلب و گردید سپس پرسشنامه ها 

سپس . به والدین افراد معتاد ارائه گردید و از آنها خواسته شد كه پرسشنامه با دقت پاسخ دهند

                                                           

1. Solati & etal 
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تک آنها جمع آوري  میزان تحصیالت و شغل از تک از آن اطالعات دموگرافیک نظیر سن،

و سپس براي هر یک از والدین افراد معتاد یک همتا در نظر گرفته شده و پرسشنامه ها . گردید

 .روي آنها اجرا گردید

 

 .بین رضایت زناشویي خانواده هاي معتاد و غیر معتاد تفاوت وجود دارد: 0فرضیه

 
 آزمون تی دو گروه مستقل: ١جدول

 t p-valueمقدار مقدرا خطا انحراف معیار میانگین وضعیت اعتیاد

 113/1 90/0 11/1 31/1 00/3 معتاد

    04/1 10/3 غیر معتاد

 

كمتر  α=  11/1از سطح  (دارياسطح معن)p-value مقدار  0با توجه به اینکه در جدول 

ه حاصل مي گردد كه اطمینان فرضیه تحقیق تایید مي شود و این نتیج% 91مي باشد كه با 

 و با توجه به میانگین دارد وجود تفاوت غیرمعتاد و معتاد هاي خانوادهیي زناشو تیرضا بین

پاسخ ها این نتیجه حاصل مي گردد كه رضایت زناشویي افراد معتاد باالتر از افراد غیر معتاد مي 

 .باشد

 

 .دارد  وجود تفاوت تادغیرمع و معتاد هاي خانواده فرزندپروري هاي شیوه بین: 0 فرضیه

 سبک سهل گیرانه (الف
 

 آزمون تی دو گروه مستقل: 2جدول

 t p-valueمقدار مقدرا خطا انحراف معیار میانگین وضعیت اعتیاد

 109/1 31/0 11/1 11/1 01/0 معتاد

    11/1 14/0 غیر معتاد

 

 سبک مستبدانه (ب
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 آزمون تی دو گروه مستقل: 9جدول

 t p-valueمقدار مقدرا خطا انحراف معیار گینمیان وضعیت اعتیاد

 101/1 01/0 11/1 14/1 91/0 معتاد

    13/1 11/0 غیر معتاد

 

 سبک مقتدرانه(ج
 آزمون تی دو گروه مستقل: 2جدول

 t p-valueمقدار مقدرا خطا انحراف معیار میانگین وضعیت اعتیاد

 300/1 99/1 11/1 11/1 14/4 معتاد

    49/1 91/3 غیر معتاد

 

و میانگین پاسخ ها در جداول آزمون تي  (سطح معني داري) p-valueبا توجه به مقادیر

این نتیجه حاصل مي گردد كه سبک فرزندپروري افراد معتاد و غیر معتاد در سبک هاي سهل 

و در سبک مقتدارنه تفاوتي ندارد و با توجه به میانگین پاسخ  است متفاوتگیرانه و مستبدانه 

ن نتیجه حاصل مي گردد افراد معتاد از سبک هاب سهل گیرانه و مستبدانه نسبت به افراد ها ای

 .غیر معتاد بیشتر استفاده مي كنند

 

 .بین حمایت اجتماعي خانواده هاي معتاد و غیر معتاد تفاوت وجود دارد: 3فرضیه 

 
 آزمون تی دو گروه مستقل: 1جدول

 t p-valueمقدار را خطامقد انحراف معیار میانگین وضعیت اعتیاد

 110/1 31/3 11/1 41/1 00/0 معتاد

    14/1 10/3 غیر معتاد

 

 كمتر α=  11/1از سطح ( سطح معني داري) p-valueمقدار  1با توجه به اینکه در جدول 

اطمینان فرضیه تحقیق تایید مي شود و این نتیجه حاصل مي گردد كه % 91مي باشد كه با 

و با توجه به میانگین  دارد وجود تفاوت غیرمعتاد و معتاد هاي خانوادهیي زناشو تیرضا بین
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پاسخ ها این نتیجه حاصل مي گردد كه حمایت اجتماعي افراد غیر معتاد باالتر از افراد معتاد 

 .مي باشد

 .در فرایند تجزیه و تحلیل دادها و رعایت پیش فرض هاي آماري به چند نکته توجه شد

تشکیل ماتریس . نکه شرط استقالل خرده مقیاس ها رعایت شده استبراي اطمینان از ای

پس از بررسي  نتایج مشخص شد كه خرده مقیاس هاي شیوه هاي فرزند  .همبستگي گردید

اساسا همبستگي پایین دارند و لذا به شکل منفک و ( مقتدرانه/مستبدانه/سهل گیرانه)پروري 

 .جدا جدا ارائه گردیدي از هم  در فصل چهارم در قالب یافته ها جدا

براي متغیر رضایت زناشویي هم به دلیل اینکه خرده مقیاس ها مورد نظر نبوده نمره كل 

در مورد متغیر حمایت اجتماعي و خرده مقیا سهاي .مقیاس محاسبه و مورد آزمون قرا گرفت

  .شش گانه مشخص شد
 

 / مالی /عاطفی )های حمایت اجتماعی با خرده مقیاس ضرایب همبستگی میان  :2جدول 

 مشورتی/مصاحبتی/خدماتی  / اطالعاتی

 مشورتي مصاحبتي خدماتي اطالعاتي مالي عاطفي 

 90/1* 90/1** 99/1* 91/1** 99/1*  عاطفي

 91/1* 93/1** 99/1* 99/1**   مالي

 99/1* 91/1** 90/1*    اطالعاتي

 94/1* 90/1**     خدماتي

 91/1*      مصاحبتي

       مشورتي

P<0/01**P<0/05* 

 

 / اطالعاتي /مالي /عاطفي)حمایت اجتماعي با خرده مقیاس هاي نشان مي دهد كه  فوقجدول 

 .دارد رابطه مثبت معنادار (مشورتي/مصاحبتي /خدماتي 
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معتاد و برحسب  حمایت و خرده مقیاس های آن میانگین و انحراف استاندارد  t آزمون آماری :2جدول 

 دغیر معتا

 t انحراف استاندارد میانگین  معیار هاي حمایتي

 عاطفي

 

 1410/0 094/0 30/3 معتاد

  100/0 13/3 غیر معتاد

 9110/0 040/0 01/0 معتاد مالي

 091/0 91/0 غیر معتاد

 3193/1 1091/0 03/3 معتاد اطالعاتي

 019/0 93/3 غیر معتاد

 09/1 900/0 99/0 معتاد خدماتي

 314/0 33/4 دغیر معتا

 9110/3 114/0 493/3 معتاد مصاحبتي

 030/0 91/4 غیر معتاد

 0114/1 091/0 993/0 معتاد مشورتي

 910/0 31/1 غیر معتاد

P<0/005 

 

 1، از   tبا توجه به میانگین ها و انحرافات استاندارد هاي دو گروه و با توجه به نتایج آزمون 

معتاد مشاهده اداري به نفع غیراحبتي و مشورتي اختالف معنمص ،خدماتي ،خرده مقیاس مالي

 .گردید و در دو بعد عاطفي و اطالعاتي  تفاوتي مشاهده نگردید

 

 نتیجه گیریبحث و 

مصرف طوالني مدت مواد، موجب اختالل در بهداشت و سالمت جسمي و رواني فرد مي 

به عالوه از آنجا كه اعتیاد . است شود كه با بروز بسیاري از بیماریهاي مزمن و خطرناك همراه

بیشتر به هنگام ایجاد خانواده و در ارزشمندترین سال هاي زندگي، از نظر میزان كارآیي رخ مي 

دهد، مشکالت رفتاري ناشي از اعتیاد بیشترین تأثیر را بر زندگي خانوادگي و شغلي فرد مي 

، بلکه به هر كس كه با فرد در مواد مخدر تنها به فرد مصرف كنند آسیب نمي رساند. گذارد



١931اجتماعی، سال هشتم، شماره سی و یک، تابستان  پژوهش ةفصلنام  92 

تماس باشد صدمه وارد مي كند و زماني كه تعداد معتادان فراتر از حد قابل جبران باشد، جامعه 

بنابراین، . اعتیاد خسارات و هزینه هاي بسیاري را به جامعه تحمیل مي كند. صدمه مي بیند

 .ماعي و اقتصادي مي باشدعوارض ناشي از اعتیاد شامل عوارض فردي، خانوادگي، شغلي، اجت

 و معتاد هاي خانواده یيزناشو تیرضا بین كه است داده نشان هاي فرضیه اول یافته نتایج

گردد كه رضایت ها این نتیجه حاصل ميو با توجه به میانگین پاسخ دارد وجود تفاوت غیرمعتاد

راد غیرمعتاد عواملي همچون در واقع در اف. زناشویي افراد معتاد كمتر از افراد غیرمعتاد مي باشد

احساسات عیني از خشنودي، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر موقعي كه همه 

 اساساً اگر رضایت. جنبه هاي ازدواجشان را در نظر مي گیرند باالتر از افراد غیر معتاد مي باشد

هنگامي خواهد  مندي زناشویي حاصل مبادله رفتارهاي پاداش بخش باشد، عدم رضامندي فقط

بود كه دو شریک از چیزي رنج ببرند كه در افارد معتاد به علت مشکالت ناشي از اعتیاد به مواد 

یکدیگر،  به زوجین عشق و محبت مخدر، میزان رضایت زناشویي كم مي باشد و در واقع ابراز

 با پژوهش این احترام به همسر و روابط جنسي در آنها بسیار ضعیف مي باشد كه نتیجه

، (0399) ، زارعي(0391) جهان، گواهي(0391)، نوري (0399) همکاران و بهرامي هايپژوهش

 .همسو مي باشد(0110) كیم ، كارپنتر، ناتانسونو(0110) كورنلیوس و لئونارد هومیش

سبک فرزندپروري افراد معتاد و غیرمعتاد در  كه است داده نشان هاي فرضیه دومیافته نتایج

ندارد و با توجه و در سبک مقتدارنه تفاوتي  است متفاوتگیرانه و مستبدانه  سبک هاي سهل

هاي سهل گیرانه و مستبدانه گردد افراد معتاد از سبکها این نتیجه حاصل ميبه میانگین پاسخ

در واقع افراد معتاد به علت اعتیاد به مواد و . نسبت به افراد غیر معتاد بیشتر استفاده مي كنند

ت فکري به فرزندان خود اجازه مي دهند كه هر آنچه كه مي خواهند را انجام دهند و عدم ثبا

معموال در كارهاي فرزندان خود دخالت نمي كنند و نسبت به اشتباهات و كارهاي خطاي 

 بهرامي هاي پژوهش با پژوهش این فرزندان خود هیچ گونه واكنشي نشان نمي دهند كه نتیجه

 و لئونارد ، هومیش(0399) ، زارعي(0391) جهان ، گواهي(0391) ، نوري(0399) همکاران و

 .مي باشد همسو (0110) كیم ، كارپنتر،ناتانسونو(0110) كورنلیوس

ي زندگ كل تواندي م مواد مصرف به ادیاعت كه است داده نشان هاي فرضیه سوم یافته نتایج

 وكاركرد شده مارگونهیب فتارهاير ازي عیوس دامنه منجربه اغلب و قرارداده ریثأت  تحت را فرد

یي را امدهایپدر یک بررسي كلي . دكني م مختل واجتماع كار طیمح درخانواده، را فردي عیطب

 ،يروان عوارض ،يجسمان عوارض شاملي فردي امدهایپ: مي توان در چند حوزه بررسي نمود
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 روابط در اختالل ه،خانوادي فروپاش وي نابسامان شاملي خانوادگي امدهایپي رفتار اختالالت

 دزیا انتقال زن، هیعل خشونت همسر،یگري روسپ همسر، نمودن معتاد ن،یزوجي وجنسي عاطف

 وي اجتماعهاي  هیسرما استهالك شاملي اجتماعي امدهایپ و فرزندان پدربا درروابط اختالل و

) يسایس واستحالهي فرهنگ ،استحالهياقتصاد فیتضع ،يواجتماعي اخالق تیامن ،كاهشيماد

 (.09: 0390محجوبي منش ،

 ، گواهي(0391)، نوري (0399) همکاران و بهرامي هاي پژوهش با پژوهش این كه نتیجه

 كیم ، كارپنتر،ناتانسونو(0110) كورنلیوس و لئونارد ، هومیش(0399) ، زارعي(0391) جهان

 .همسو مي باشد (0110)
The aim of this study was to compare the parenting style and marital satisfaction and 

social support among the parents of addicted and non-addicted in Qaemshahr, 

northern Iran, in 2015. The study encompassed parents living in the city. Sample 

size: considering the population, 157 subjects were selected using stratified random 

sampling method. Data were collected by a standardized questionnaire. A conclusion 

was driven out of the findings of the first hypothesis, that is, there was a difference 

in marital satisfaction between the families of addicts and non-addicts. The mean of 

responses indicated that marital satisfaction among addicts was lower than that of 

non-addicts. According to the findings of the second question, parenting style of 

addicts and non-addicts was different for permissive and authoritative styles, and 

there was no difference for the authoritative style among them. The mean of 

responses indicated that addicts employed authoritarian and permissive styles more 

than non-addicts did. Considering the findings of the third question, it could be 

deduced that there was a difference between the social supports of families of 

addicts. The mean of responses indicated that addicts enjoy less social support than 

non-addicts do. 
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 منابع

 فارسی

 مفاهیم بنیادی در  .شناسی رشدروان  (.0390) .، بني جمالي، ش.احدي، ح

 انتشارات پردیس: ، تهرانروانشناسی کودک

 تهران .راهنمایی شناخت و درمان اعتیاد در ایران (.0390) .اختیاري، ح و همکاران :

 .انتشارات ارجمند

 ترجمه محمد دهقانپور و ). تعامل والدین و کودکان (.0300) .بایر، چ ،.استافورد، ل

 .انتشارات رشد: رانته (.مهرداد فراز چي

 بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی  (.0391) .باقري، ف

 .پایان نامه كارشناسي، دانشگاه پیام نور واحد كرج .کودکان

 ثیر سازگاری و الگو های فرزندپروری والدین بر تحول أت(. 0390) .برجعلي، ا

پایان نامه كارشناسي،  .تهران اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی شهر –روانی

 .دانشگاه عالمه طباطبایي

 انتشارات سمت :تهران .اعتیاد و فرایند پیشگیری. (0393) .بهرامي احسان، ه. 

 رابطه سازگاري زناشویي و سبک هاي فرزند  (.0399) .مي، ا، اسال.بهرامي احسان، ه

فصلنامه  .یرازپروري والدین با سالمت جسمي رواني فرزندان متوسطه شهرستان ش
 .روانشناسي تربیتي دانشگاه تهران

 ترجمه مهدي قراچه ) .خانواده تحلیلی سیستمی خانواده(. 0300) .برادشاو، ج

 .نشر البرز: تهران( داغي

 تهران (. ترجمه مهدي قراچه داغي) .عشق هرگز کافی نیست(. 0301.) بک، آ ت :

 نشر پیکان

 ترجمه ) .نی، نظریه ها و روش های رایجمقدمه ای بر روان رما(. 0301) .بالچ، س

 .انتشارات رشد: تهران (.مهدي قراچه داغي

 انتشارات رشد: تهران .روانشناسی رشد کودک و نوجوان (.0301) .پارسا، م. 

 انتشارات بعثت: تهران .مقیاس سنجش خانواده و ازدواج .(0309) .ثنایي، ب. 
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 ترجمه محمد خیبري و  .ورزشیراهنمای مدیریت  (.0391) .، پالمر، ر.جکسون، ر

 .اننشارات كمیته ملي المپیک جمهوري اسالمي ایران: تهران. همکاران

 بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری با سبک های هویت و (. 0391) .جواد، م

انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم رشته علوم تجربی 

 .ارشناسي ارشد، دانشگاه تربیت معامپایان نامه ك. دبیرستان های شهر تهران

 بررسی میزان شیوع انواع اختالل های رفتاری کودکان و  (.0309) .حق شناس، ن

 .پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربیت معلم. ناسازگاری والدین

 مجموعه مقاالت همایش علمي كاربردي اعتیاد و خانواده(. 0391) .خسروي، ز. 

 .و ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوري( س) اه الزهراپژوهشکده زنان دانشگ

 نقش كلک: قم. پیشگیری و کنترل اعتیاد با نگرش اسالمی(. 0390) .داوري، م. 

 انتشارات رشد: تهران .راهنمایی پیشگیری و درمان اعتیاد (.0309) .رحیمي موقر، آ. 

 یشگیری و درمان اعتیادراهنمایی پ (.0309) .، رزاقي، ع و همکاران.رحیمي موقر، آ .

 .معاونت امور فرهنگي و پیشگیري بهزیستي كشور

 مجله حیات سبز، ش سوم. ساخت شخصیت معتادان(. 0390) .رضایي، س. 

 بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری مادران و بلوغ (. 0301) .رضایي، م

و اجتماعی دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم راهنمایی اداره آموزش 

 .پایان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه تربیت معلم .تهران 2پرورش منطقه 

 ش سوم ،مجله حیات سبز .شناخت شخصیت معتادان(. 0301) .رضایي، س. 

 پایان نامه  .بررسی عوامل موثر بر رضایت زوجین (.0304) .، طروقي، م.رفیع پور، ف

ساني، دانشگاه شهید بهشتي كارشناسي ارشد جامعه شناسي، دانشکده ادبیات و علوم ان

 .تهران

 الدین با ارتکاب نوجوانان به رسي رابطه شیوه هاي فرزندپروري وبر(. 0399) .زراعي، ا

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي  .رفتارهاي پرخطر براساس مقیاس كلونینگر
 .3شماره  .09دوره  .شهید صدوقي یزد

 بررسي رابطه ویژگي هاي شخصیتي،  (.0391) . و نعامي، ع. ب ،، نجاریان.زرگر، ي

نگرش مذهبي و رضایت زناشویي با آمادگي اعتیاد به مواد مخدر در كاركنان یک شركت 
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 .سال پانزدهم .مجله علوم تربیتي و روانشناسي دانشگاه چمران اهواز .صنعتي اهواز

 .0شماره 

 چاپ  .آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات (.0391. )ستوده، ه

 .انتشارات آواي نور: تهران ششم،

 پژوهشکده حوزه و : قم .جامعه شناسی کجروی. (0391) .داوري، م ،.سلیمي، ع

 .دانشگاه

 براساس رویکرد )بررسی تاثیر تفکران غیرمنطقی (. 0303. )سلیمانیان، ع ا

 .پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربیت معلم .بر نارضایتی زناشویی( شناختی

 انتشارات . تهران. مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده(. 0390. )ساروخاني، ب

 .سروش

 00نشریه روانشناسي شماره . عوامل موثر بر بقاي خانواده(. 0311. )ساعتچي، م ،

 . انتشارات بیمارستان رازي

 انتشارات رشد: ، تهرانآسیب شناسی روانی(. 0301. )شاملو، س . 

 رسی رابطه ساختار خانواده با تنوع و فراوانی بر(. 0300. )عبداللهي، خ

 ناهنجاریهای رفتای دانش آموزان سه دوره تحصیلی در استان سمنان در سال

چکیده تحقیقات سومین سمینار ارائه یافته هاي پژوهشي در . 2١-29های تحصیلی 

 .حوزه علوم تربیتي

 فرزندپروري و درمان  مهارت هاي(. 0391. )فاتحي زاده، م ،.ر. ، عابدي، م.صادقي، ز

 .44-11، 40. 40شماره . فصلنامه تازه هاي روان درمانيرفتاري،  -شناختي

  تهران. رواني در خانواده -مشکالت و اختاللهاي رفتاري(. 0304)فرجاد، محمدحسین :

 . انتشارات پدر

 (ترجمه پورافکاري، نصرا. )خالصه روانپزشکی(. 0994. )، سادوك، ب.كاپالن، ه... ،

 . شارات سهرابانت

 جزوه آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد برای (. 0390. )كاویان، م و همکاران

معاونت امور فرهنگي و پیشگیري بهزیستي  دست اندرکاران رسانه های گروهی،

 .كشور
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 روانپزشکي . خالصه روانپزشکی علوم رفتاری(. 0301) .، ساواك، ب گ.ه ،كاپالن

تاریخ انتشار )انتشارات : چاپ دوم، تهران(. اهلل پور افکاريترجمه نصرت (. )0ج )بالیني 

 (. 0994به زبان اصلي 

 توتیا: تهران(. ترجمه محسن ثالثي. )درآمدی بر جامعه شناسی(. 0309. )كوئن، ب. 

 نقش شیوه های فرزندپروری بر خودپنداره و بلوغ اجتماعی (. 0390. )گرامي، م

 . ه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهید بهشتيپایان نام. فرزندان در شهرستان جاسک

 بررسی نقش شیوه های (. 0390. )گلچوبي، ر؛ پورفاطمي، س ف؛ متقي، ر و متقي، ح

چاپ . فرزندپروری والدین در گرایش نوجوانان به اعتیاد در استان مازندران

 .نشده

 رابطه بین داشتن معنا در زندگی و رضایت از زندگی (. 0391. )گواهي جهان، ف

 .0391، سال 9شماره . فصلنامه روانشناسي و علوم تربیتي .ناشوییز

 بررسی و مقایشه ویژگیهای تطبیقی و شیوه های (. 0301. )لیل آبادي، ل

فرزندپروری مادران عادی و مبتال به اختالل سلوکی در مدارس ابتدایی پسرانه 

 .پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایي. شهر تهران

 بررسی تاثیر شیوه های فرزندپروری بر استقالل و (. 0391. )محمودي جسور، ژ

 .پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه الزهرا. سازگاری دانش آموزان سوه دبیرستان

 تاثیر شیوه هاي فرزندپروري والدین بر شخصیت اجتماعي و (. 0394. )منادي، م

 .00-11، 0ال دوم، شماره ، س، فصلنامه خانواده و پژوهشفرهنگي جوانان

 (. ترجمه وهابزاده، جواد. )مباحث عمده در روانپزشکی(. 0311. )و همکاران مینک، و

 .انتشارات انقالب اسالمي: تهران

 نشر قومس: تهران. بهداشت روانی(. 0301. )میالني فر، ب. 

 معلمانتشارات دانشگاه تربیت : تهران. نهاد خانواده در اسالم(. 0300. )محلوجي، م. 

 بررسی و مقایسه عوامل موثر بر رضامند در سه گروه (. 0301. )موسوي، ر

پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه . پزشکان و کارمندان و کارگران شهر تهران

 .تربیت معلم

 انتشارات یاسر:  قم .ازدواج در اسالم(. 0319. )مشکیني، ع. 
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 بروشور آموزشي كراك. (0391. )معاونت امور پیشگیري بهزیستي مازندران. 

 رابطه شیوه های فرزندپروری والدین و اضطراب مدرسه با (. 0399. )منصوري، ش

توجه به متغیر خودپنداره در دانش آموزان پسر عقب مانده ذهی آموزش پذیر 

 .پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایي. ساله شهر کرمانشاه ١2تا  ١2

 انتشارات بیکران: تهران. روانشناسي زناشویي(. 0301. )نجاتي، ح. 

 ویژگیها و شرایط الزم دختر و پسر برای ازدواج در (. 0300. )نوایي نژاد، ش

 .انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوري اسالمي ایران. «جوان و تشکیالت خانواده»

 سي ارشد روان پایان نامه كارشنا. رضایت زناشویی در زنان کارمند (.0319. )وكیلي، ا

 .شناسي عمومي، دانشگاه عالمه طباطبایي
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