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Article Type 
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 Purpose: Addiction as one of the social problems is common 

among people in the community, especially young people, 

which can have various social, health, occupational and legal 

harms. In this regard, the purpose of this study was to 

investigate the relationship between parent-child conflict and 

loneliness as a precursor to drug addiction in students. 

Materials and Methods: The research method was 

descriptive-correlational. The research sample consisted of 

200 Abadan medical students who were selected by available 

methods. Data collection tools included the Drug Addiction 

Scale (2001), the Adolescent Conflict with Parents 

Questionnaire (CBQ) (1979), and the Revised Loneliness 

Scale (UCLA) (1980). 

Findings: Simple correlation and stepwise regression were 

used to analyze the data. Pearson correlation coefficients were 

obtained between the parent-child conflict with the tendency 

to use drugs = r = 0.39 and the feeling of loneliness with the 

tendency to use drugs = r = 0.33, which are all significant. The 

results of stepwise regression also showed that parent-child 

conflict and feelings of loneliness significantly predict the 

tendency to use drugs among students. 

Conclusion: As a result of resolving conflicts between parents 

and children, as well as paying attention to students' individual 

problems, it can be effective in preventing addiction and their 

high-risk behaviors. 
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فرزند و احساس -تعارض والد نیرابطه ب یبررس
 انیبه مصرف مواد مخدر در دانشجو شیبا گرا ییتنها

 
 ، 1محمد زربخش

 ،یناسو روانش یتی، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیدکتر یدانشجو
  .رانیچمران، اهواز، ا دیدانشگاه شه

 
 ، 2یآهنگر ینیحس نیعابد دیس

 دانشگاه علوم، یپزشک یو اطالع رسان یگروه کتابدار ،اریاستاد
 .رانیهمدان، همدان، ا یپزشک

 
 *3یمحمود دیناه

 یدانشکده علوم پزشک ،ینیبال یروانشناسگروه ، ارشد  یکارشناس
 .)نویسنده مسئول( رانیآبادان، آبادان، ا

 
 چکیده

افراد جامعه،  انیم ،یاز معضالت اجتماع یکی عنوانبه ادی: اعتهدف
مضرات مختلف  تواندیشده است که م عیجوانان شا ژهیبه و

دف راستا، ه نیداشته باشد. در هم یو قانون یشغل ،یبهداشت ،یاجتماع
فرزند و احساس -رابطه تعارض والد یاز پژوهش حاضر بررس

به مصرف مواد مخدر در  شیراگ یندهایشاپی عنوانبه ییتنها
 .بود انیدانشجو

بود.  یهمبستگ-یفی: روش پژوهش از نوع توصو روش ها مواد
 لیآبادان تشک یعلوم پزشک انینفر از دانشجو 200نمونه پژوهش را 

 یگردآور یکه به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزارها دادندیم
(، پرسشنامه 1380به مواد مخدر ) شگرای هایمقیاس شامل هاداده

و  (1979) (CBQ) نسخه کوتاه نیتعارض نوجوان با والد
 (1980) (UCLA) ییاحساس تنها ینظر شده دیتجد اسیمق

  .بودند
گام به  ونیساده و رگرس همبستگی از هاداده لیتحل یبرا :هاافتهی

رزند تعارض والد ف نیب رسونیپ یهمبستگ بیگام استفاده شد. ضرا
با  ییو احساس تنها =39/0rبه مصرف مواد مخدر  شیبا گرا

 همگی که آمده دستبه =33/0rبه مصرف مواد مخدر  شیگرا
گام به گام نشان داد که  ونیرسرگ جینتا نی. همچنباشندیمعنادار م

ینبیشیپ دارییبه طور معن ییفرزند و احساس تنها-تعارض والد
 .هستند انیدانشجو نیبه مصرف مواد مخدر در ب شیگرا یکننده

 نیو فرزندان و همچن نیحل تعارضات والد جهیدر نت :یرگیجهینت
و  ادیاز اعت یریشگیتواند در پ-یم انیدانشجو یتوجه به مسائل فرد

  .پرخطر آنها مؤثر واقع شود یرفتارها
 
به  شیگرا ،تنهایی احساس فرزند،-والد تعارض :هاواژه دیکل

 .انیمصرف مواد مخدر، دانشجو
 

 26/02/1400تاریخ دریافت: 
 20/04/1400تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولhoseini.abed@gmail.com 

 

 مقدمه
، زندگی دوران نیزتریآممخاطره از و دانشجویی یکی جوانی دوره

 فردی هویت کسب دوره، جوانی. است مواد مصرف شروع نظر از
 والدین با مخالفت و استقالل به میل، دوره این در. است اجتماعی و
، خود فردیت و بلوغ اثبات برای جوانان و رسدیم خود اوج به

 تحلیل و ایجاد در سعی و برندیم سؤال زیر را خانواده هایارزش
 حس بر عوامل این مجموعه، دارند خود جدید هایارزش

 مواد مصرف مستعد را جوانان، هاجانیه تنوع و تحرک، کنجکاوی
 نیتربزرگ از یکی، مواد، سوءمصرف امروز جهان در (.1) دینمایم

 زندگی، اجتماعی و روانی، زیستی ابعاد در که است معضالتی
 بررسی (. همچنین2) سازدیم متأثر راها انسان از بسیاری
 دهدیم نشان( 1392) مظاهری و عنایتی، احدی، مامی یهاپژوهش

 حال در مواد به وابستگی سن رودیم جلوتر به زمان هرچه که
 شیوع ،وابستگی سن آمدن پایین با نیز ما کشور است. یافتن کاهش
 درصد. هست مواجه نوجوانان بین در موادسوءمصرف  و مصرف

 را داروها و مواد انواع که دبیرستانی سنین جوانان از یتوجهقابل
 و مصرف زمینه در فراوانی مسائل و مشکالت، کنندیم مصرف
 گزارش را موادسوءمصرف  اختالل برای تشخیصی یهامالک
 .(3) (12 و 9 یهاهیپا درصد ٪23 و درصد ٪1۴ باًیاند )تقرکرده

 کهاند شده روروبه جدیدی هلأمس با مسئوالن حاضر حال در لذا
 طعمقا در ژهیوبه مدارس به و شیمیایی سنتی مواد انواع یابیراه همان

 رنظ از نوجوانی و جوانی است. دوره دبیرستان و راهنمایی تحصیلی
یم محسوب مهمی دوره، یعاطف و اجتماعی یهاتیصالحآموزش 

 (.کاهش۴) است عاطفی چالش برای عاملی خودیخودبه و شود
 در را نوجوانان و جوانان از بسیاری، مخدر مواد مصرف سنی دامنه

 جوامع سطح در وسیعی یهاینگران موجب و داده قرار خطر معرض
 و مصرف به یتوجهکم و رویارویی ازاجتناب  لذا. است شده

 همچون باریزیان پیامدهای علت به، مخدر مواد سوءمصرف
 نواعا بروز و اجتماعی امنیت تهدید، اقتصادی، اجتماعی منابع تخریب

-به جامعه هر برای را باریزیان عواقب، آن به وابسته یهایروکج

 با آن شدن همراه و مواد سوءمصرف همچنین. داشت خواهد دنبال
 یهانهیهز هیرویب مصرف بر عالوه یشناختروان اختالالت
 بهداشتی سیستم بر گزافی یهانهی، هزجامعه اقتصادی -اجتماعی

 (. 5) است داده افزایش را ریوممرگ آمار و ساخته وارد جوامع
 کنندهینیبشیپهای توان آن را جزو عاملاز جمله عواملی که می

جوانی از جمله گرایش به مصرف مواد  دورةرفتارهای پرخطر در 
توان به نوع ارتباط فرد با والدین و سطح تعارضات مخدر دانست، می

ارتباط، یک ضرورت برای همه روابط است ها اشاره کرد. بین آن
ند. کآید، نقشی حیاتی ایفا میفرزند می-با تعامل والد کهیهنگامو 

باعث تعامل قوی بین ایجاد و حفظ روابط بین والدین و فرزندان 
ی به درک و پذیرش توجهقابلطور شود و بهوالدین و فرزند می

فرزند در -(. کیفیت تعامل والد6کند )ها کمک میمتقابل بین آن
چگونگی بررسی و تفسیر کودکان از جهان اطرافش هم تأثیرگذار 

شود، تفسیر کودک از و زمانی که این رابطه دچار تعارض میاست 
تحقیقات بسیاری رابطه تعارض با  (.7شود )ز بدبینانه میجهان نی

شناختی نوجوانان و جوانان را مورد والدین با عملکرد رفتاری و روان
دهنده وجود ارتباط دوسویه میان اند که نشانبررسی قرار داده
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 40 . .. فرزند و احساس-تعارض والد نیرابطه ب یبررس  

 1۴00 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

پس (. 8)دار نوجوان است فرزند و رفتارهای مشکل-تعارضات والد
ناپذیر در روابط خانوادگی امری اجتناببا توجه به اینکه تعارض 

شود و نتایج مطالعات مختلفی که در این زمینه انجام محسوب می
 ابتالدهند که درگیری بین اعضای خانواده، خطر شده نشان می

فرزندان به بسیاری از مشکالت رفتاری به مانند گرایش به 
ین متغیر توان ادهد، میسوءمصرف از مواد را در آینده افزایش می

-9)های گرایش به مصرف مواد مخدر دانست کنندهبینیرا از پیش
( با عنوان آیا والدین و 2010در پژوهشی که پیکو و کواچ ) .(12

ی سوءمصرف نوجوانان برامدرسه مهم هستند؟ عوامل محافظتی 
 خصوصنشان دادند که خأل عاطفی در روابط فرزندان با والدین به

در پژوهشی که با (. 13آنان به اعتیاد است ) پدر از عوامل گرایش
فرزند نوجوانان با اختالل سوءمصرف -عنوان رابطه تعارض والد

-ها در چهار دهه انجام دادند، نشان دادند که تعارض والدمواد آن
های شخصیتی و تعارض زناشویی والدین از پذیریفرزند، آسیب

-را میمصرف مواد داکنندگی بسیار باالیی برای سوءبینیقدرت پیش

 .(1۴ند )باش
توان به احساس تنهایی از دیگر عوامل تأثیرگذار در این مسأله می

تنهایی احساس ناخوشایندی است که در نتیجه کاستی اشاره کرد. 
در شبکه روابط اجتماعی فرد و عدم دسترسی به روابط نزدیک و 

هنگام . احساس تنهایی (15)آید مطلوب با دیگران به وجود می
برخی از تغییرات سریع و ناگهانی امری عادی و رایج است و به 

گردد، اما هنگامی که به طور مزمن، مانع ناسازگاری تعبیر نمی
واند تشود، میموفقیت در تکالیف و کارکردهای طبیعی زندگی می

باری را به دنبال پیامدهای عاطفی، اجتماعی و حتی جسمانی زیان
صورت احساس تنهایی تهدیدی برای سالمت (. در این 16آورد )

هنریچ و  (.17)آید شمار میاجتماعی فرد به-روان و کارکرد روانی
-کنند که احساس تنهایی با مشکالت روانی( بیان می2006گالون )

و احساس شایستگی پایین و اختالالت  نفسعزتاجتماعی نظیر 
أله عالوه روانی نظیر اضطراب و افسردگی همراه است که این مس

وجود آمدن بر ناتوانی در ایجاد یک زندگی مناسب، موجب به
گیری گردد. احساس تنهایی و گوشهاحساس ناامیدی و پوچی می

بروز بسیاری از اختالالت اضطرابی و افسردگی شده و فرد  منجر به
گیری نوعی از شکل منجر بهرا به سوی درون خود سوق داده و 

که فرد برای گریز از این استرس  شودیماضطراب و فوبی اجتماعی 
و اضطراب و نیز پر کردن احساس تنهایی، به رفتارهای انحرافی 

 (.17-16آورند )جایگزین از جمله اعتیاد به مواد مخدر روی می

( با عنوان نقش احساس تنهایی و 139۴منش )در پژوهشی که نیک
 ۴52 دشواری در تنظیم هیجانی در سوءمصرف مواد که بر روی

دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام دادند، نشان داده شد 
بینی استعمال مواد که احساس تنهایی با قدرت زیاد توانایی پیش

( با عنوان 1393صادقی )در پژوهشی که  (.18باشد )مخدر را دارا می
بینی گرایش به اعتیاد بر اساس بهزیستی معنوی و احساس پیش"

آموز انجام دانش 250بر روی  "دبیرستانی آموزاندانشتنهایی در 
درتمند ی قهاکنندهینیبشیپدادند به این نتیجه رسیدند که یکی از 

 (.19) باشدیمگرایش به اعتیاد، احساس تنهایی 
لذا با توجه به مطالب گفته شده و اهمیت گرایش به مصرف مواد 
مخدر در جمعیت نوجوانان، هدف از پژوهش حاضر بررسی این 

 عنوانبهفرزند و احساس تنهایی -است که آیا بین تعارض والد
پیشایندهای گرایش به مصرف مواد مخدر در بین  دانشجویان، رابطه 

 وجود دارد؟

 
 ها روشمواد و 
حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از  پژوهش

نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان 
در حال تحصیل  1398دانشگاه علوم پزشکی آبادان بود که در سال 

نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  200بودند. نمونه تحقیق نیز 
 در دسترس انتخاب شدند. گیری آبادان بود که به روش نمونه

های مورد از سه منظور گردآوری دادهدر پژوهش حاضر به
ی گرایش به مصرف مواد مخدر، تعارض نوجوانان با پرسشنامه
( UCLA) دنظرشدهیتجد( و احساس تنهایی CBQوالدین )

 استفاده شد.
گلپرور و مولوی  پرسشنامه گرایش به مصرف مواد مخدر توسط

باشد و بر روی یک می سؤال 5۴ دارای و هشد (، ساخته1380)
 مصرف به گرایش میزان هک ی تنظیم شدهادودرجهطیف لیکرت 

که نظر خود را  خواهدیمسنجد. این مقیاس از آزمودنی می را مواد
نسبت به مواد مخدر بیان کند. پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه به 
صورت بلی و خیر است. بنابراین در سؤاالت مثبت گزینه بلی، امتیاز 

. ولی در سؤاالت ردیگیمیک و به گزینه خیر، امتیاز صفر تعلق 
معکوس و منفی به گزینه بلی امتیاز صفر و به گزینه خیر امتیاز 

 هایآزمودنی روی بر اجرا با پرسشنامه . پایاییردیگیمتعلق یک 

که بر اساس آن آلفای کرونباخ پرسشنامه  شده متفاوت محاسبه
برآورد شده است. پایایی این مقیاس در پژوهش حاضر  89/0برابر با 

 (.20آمد) به دست 87/0نیز 
( توسط پرینز، فاستر، CBQپرسشنامه تعارض نوجوانان با والدین )

 سؤال 20( ساخته شده و نسخه کوتاه آن دارای 1979کنت و اُالری )
. این سنجدیمباشد که میزان تعارض نوجوان با والدینش را می

شود که گذاری میای نمرهدرجه 2پرسشنامه بر روی طیف لیکرت 
آزمودنی با دادن پاسخ صحیح و یا غلط، موافقت و مخالفت خود را 

. این پرسشنامه دارای دو فرم جداگانه، کندیمهر عبارت بیان  با
ای یکی مخصوص مادر و دیگری مخصوص پدر است. حداقل نمره

 20و حداکثر آن  0آورد  به دستتواند در این آزمون که فرد می
باشد. نمره باالتر نشانگر میزان تعارض بیشتر میان نوجوان و می

( پایایی 1983ن، مورلند و اسچویل )(. در پژوهش فای21والدین است)
بوده  57/0حاصل از روش بازآزمایی برای نسخه گزارش نوجوان 

است. پایایی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ در پژوهش 
 (.22به دست آمد ) 80/0حاضر نیز 
این پرسشنامه  (UCLAاحساس تنهایی ) دنظرشدةیتجدپرسشنامه 

( ساخته شده است. این مقیاس 1980سن )توسط راسل، پپالئو و فرگو
ساخته شد. در   UCLAبا توجه به مقیاس اصلی دنظرشدهیتجد

ی وجود داشت، و به همین دهپاسخی در ریسوگمقیاس اصلی احتمال 
منظور متخصصان فوق تصمیم گرفتند که مقیاس جدید را با یک 

 یی است که نمرهاماده 20سری اصالحات تهیه کنند. این مقیاس 
گذاری به صورت باشد و نمرهماده می 20های فرد حاصل جمع نمره

)گاهی  2)به ندرت(،  1ی لیکرتی از صفر )هرگز(، بنددرجهیک 
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. پایایی این مقیاس به روش بازآزمایی باشدیم)اغلب(  3اوقات( و 
گزارش شده است  همبستگی بین مقیاس جدید  89/0توسط راسل 

زارش شده است. این مقیاس در ایران گ 91/0و مقیاس اصلی تنهایی 
( ترجمه و اجرا شده است. 1378توسط شکر کن و میر دریکوند )

 (.23گزارش شد ) 76/0در این پژوهش نیز آلفای کرونباخ تحقیق 
ها از آمار توصیفی ها، با توجه به فرضیههمچنین برای تحلیل داده

)میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی )ضریب همبستگی 

ها اتتمامی این عملی د که( استفاده شگامبهگامپیرسون و رگرسیون 
 انجام شد.  SPSS 21 افزارنرمبا استفاده از 

 
 هایافته

یممیانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش را نشان  1جدول 
 .دهد

 
 فرزند، احساس تنهایی و گرایش به مصرف مواد مخدر-میانگین و انحراف معیار تعارض والد -1جدول 
 استاندارد انحراف نیانگیم تعداد ریمتغ

 32/8 71/13 200 فرزند-تعارض والد
 71/8 ۴0/۴5 200 احساس تنهایی

 53/8 28/37 200 گرایش به مصرف مواد مخدر

میانگین و انحراف معیار  شود، مشاهده می1جدول که در  طورهمان
(، احساس تنهایی 32/8و  71/13فرزند )-ی تعارض والدهانمره

( 53/8و  28/37( و گرایش به مصرف مواد مخدر )71/8و  ۴0/۴5)
 باشد.می

 
 مواد مخدرفرزند با گرایش به مصرف -متغیر تعارض والدهمبستگی بین  -2جدول 

 وابسته ریمتغ
 مستقل ریمتغ

 گرایش به مصرف مواد مخدر
r p 

 =001/0p 39/0** فرزند-تعارض والد

 =001/0p 33/0** احساس تنهایی

 نیبی ب همبستگیشود ضریم شاهدهم، 2طور که در جدول همان
فاده با است فرزند با گرایش به مصرف مواد مخدر-تعارض والد متغیر

 =r 39/0 برابر با هایآزمودن یرسون برایپ یک دامنهیاز آزمون 
باشد. همچنین معنادار می =01/0pبه دست آمده که در سطح 

ب یشود ضریم شاهدهم، 2ی طور که در جدول شمارههمان

احساس تنهایی با گرایش به مصرف مواد  متغیرهای نیبی همبستگ
 هایآزمودن یرسون برایپ یک دامنهیبا استفاده از آزمون  مخدر

معنادار  =01/0pبه دست آمده که در سطح  =r 33/0برابر با 
 باشد. می

 
 گامبهگامروش  گرایش به مصرف مواد مخدر بهبا  نیبشیپ یرهایون متغیل رگرسیج تحلینتا -3جدول

ر یمتغ
 مالک

 هاشاخص
 

 نیبشیپهای ریمتغ
R 2R F 

P 

 ضرایب رگرسیون

1 2 

گرایش 
به 

مصرف 
مواد 
 مخدر

 5۴/35 15/0 39/0 فرزند-تعارض والد
001/0P< 

39/0 
96/5 t= 
001/0P= 

 

 66/23 26/0 51/0 احساس تنهایی

001/0P< 

26/0 
03/۴ t= 
001/0P= 

2۴/0 
80/3 t= 
001/0P= 

 ون بهیج رگرسینتا طبق شودیم شاهدهم -3طور که در جدول همان
احساس تنهایی وارد  فرزند و-ی تعارض والدرهایمتغ گامبهروش گام

ته فرزند قرار گرف-تعارض والد. در گام اول تنها متغیر تحلیل شدند
به دست آمد. در  15/0و  39/0آن به ترتیب  2Rو  R است که

تحلیل به  2Rو  Rگام بعد با اضافه شدن متغیر احساس تنهایی 
این تحلیل به  2Rو  Rبه دست آمد. بنابراین  26/0و  51/0ترتیب 

گرایش به مصرف انس یوار %26 یعنی باشد.می 26/0و  51/0ترتیب 
فرزند و احساس -ی تعارض والدرهایمتغ یلهیبه وس مواد مخدر

بینی گرایش به مصرف و هر دو متغیر توان پیش شودیمن ییتبتنهایی 
 3باشند؛ بنابراین فرضیه شماره مواد مخدر در دانشجویان را دارا می

 شود.پژوهش تأیید می
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 1۴00 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 گیرینتیجه
فرزند و گرایش به مصرف مواد مخدر -فرضیه اول: بین تعارض والد

 ی مثبت معنادار وجود دارد.در نوجوانان معتاد رابطه
، این فرضیه 1جدول های پژوهش و مندرجات در توجه به یافتهبا 

یا نشود. این یافته با نتایج پژوهشهای سیفی گندمانی، صفاریتأیید می
( بروک و همکاران 2010(، پیکو و کواچ )1392و کالنتری میبدی )

اند بین ه به نوعی نشان دادهک( 200۴(، و پارکر و بنسون )2009)
با گرایش به مصرف مواد مخدر ارتباط معنادار فرزند -تعارض والد

(. سوءمصرف مواد یکی از 26-2۴باشد)وجود دارد، همخوان می
 ترینهای اخیر و یکی از پیچیدهترین معضالت بشری در سالجدی
های انسانی است که به عنوان الگوی غیرانطباقی مصرف مواد، پدیده

گردد قانونی میمنجر به بروز مشکالت مکرر شغلی، اجتماعی و 
تواند نوجوانان را بیشتر به سمت مصرف مواد ای که می(. مسأله27)

ها با والدین خود است. سانتراک مخدر سوق دهد، تعارضات آن
( عقیده دارد نوجوانی، مرحله انتقال از کودکی به بزرگسالی 2012)

است. این دوره با تغییرات سریع فیزیکی و رشد تفکر انتزاعی شروع 
 و جدایی مستلزم که است زندگی از یامرحله همچنین. شودیم

ی فرزند نشانه -تعارض والد(. 29-28)است والدین از بیشتر استقالل
هاست. در این وضعیت وجود خالء بین فرزندان و والدین آن

دانند و نوجوانان هم ناهمگون، والدین نوجوانان را ناسازگار می
(. پس با توجه به اینکه تعارض 30ارند )رفتار والدین خود را قبول ند

شود و نتایج ناپذیر در روابط خانوادگی محسوب میامری اجتناب
دهند که مطالعات مختلفی که در این زمینه انجام شده، نشان می

ی فرزندان به بسیاری از ابتالدرگیری بین اعضای خانواده، خطر 
ه اد را در آیندمشکالت رفتاری به مانند گرایش به سوءمصرف از مو

ش های گرایکنندهبینیتوان این متغیر را از پیشدهد، میافزایش می
به مصرف مواد مخدر دانست چرا که وجود تعارض بین والدین و 

که نوجوان دچار استرس و اضطراب بسیار  گرددیمنوجوان موجب 
زیادی شود و به جهت کاهش این اضطراب ممکن است به سمت 

پیدا کند. ضمن اینکه نوجوان در این مرحله سنی  مواد مخدر گرایش
ی خود استفاده کند رأممکن است از هر روشی برای اثبات استقالل 

-9گرایش به مواد مخدر باشد ) هاراهو ممکن است یکی از این 
12.) 

فرضیه دوم: بین احساس تنهایی و گرایش به مصرف مواد مخدر در 
 ر وجود دارد.ی مثبت معنادانوجوانان معتاد رابطه

، این فرضیه 2جدول های پژوهش و مندرجات در با توجه به یافته
(، ژو و 1393های صادقی )شود. این یافته با نتایج پژوهشتأیید می
اند بین ه به نوعی نشان دادهک( 2008( و شات )2012لیونگ )

احساس تنهایی و گرایش به مصرف مواد مخدر ارتباط معنادار 
. اعتیاد یک بیماری (32-31،  19باشد) خوان میوجود دارد، هم

شناختی و اجتماعی است. عوامل متعددی در شناختی، روانزیست
ایدئولوژی سوءمصرف مواد تأثیر دارند که در تعامل با یکدیگر 

(. این گرایش، 33شوند)شروع مصرف و سپس اعتیاد می منجر به
 فرد از مصرف شود تاتحت تأثیر عوامل مختلفی ایجاد و سبب می

مواد مخدر به عنوان واکنشی در برابر مسائل و مشکالت خود 
باشد. تنهایی (.  یکی از این عوامل احساس تنهایی می3۴استفاده کند)

احساس ناخوشایندی است که در نتیجه کاستی در شبکه روابط 

اجتماعی فرد و عدم دسترسی به روابط نزدیک و مطلوب با دیگران 
ای ناخوشایند تجربه (. همچنین احساس تنهایی15)آیدبه وجود می

مانند تفکر فرد مبنی بر متمایز بودن از دیگران است که با مشکالت 
رفتاری قابل مشاهده مانند اندوه، عصبانیت و افسردگی همراه بوده 
و ناهمخوانی بین انتظارات و آرزوها در روابط اجتماعی را نشان 

ابد یتناب از تماس با دیگران نمود میدهد و در رفتارهایی نظیر اجمی
کنند که احساس تنهایی با ( بیان می2006هنریچ و گالون ) (.35)

 و احساس شایستگی پایین نفسعزتاجتماعی نظیر -مشکالت روانی
و اختالالت روانی نظیر اضطراب و افسردگی همراه است که این 

وجب به مسأله عالوه بر ناتوانی در ایجاد یک زندگی مناسب، م
(. احساس تنهایی 17گردد )وجود آمدن احساس ناامیدی و پوچی می

گیری منجر به بروز بسیاری از اختالالت اضطرابی و و گوشه
افسردگی شده و فرد را به سوی درون خود سوق داده و منجر به 

گیری نوعی از اضطراب و فوبی اجتماعی وی شود که فرد برای شکل
راب و نیز پر کردن احساس تنهایی، به گریز از این استرس و اضط

-رفتارهای انحرافی جایگزین از جمله اعتیاد به مواد مخدر روی می

 آورند.
فرزند و احساس تنهایی با گرایش به -فرضیه سوم: بین تعارض والد

 مصرف مواد مخدر در نوجوانان معتاد رابطه چندگانه وجود دارد.
، این فرضیه 3جدول در های پژوهش و مندرجات با توجه به یافته

-شود. برای این یافته، پیشینه مستقیمی وجود ندارد اما میتأیید می

ر ی پیشین برای آن استفاده کرد. در بیشتهاهیفرضی هانهیشیپتوان از 
 پرخطرهای جوامع، نوجوانان در گرایش به مواد مخدر از گروه

به  شوند. مصرف و سوءمصرف مواد در میان نوجوانانمحسوب می
ی سبب حساسیت این دوره از زندگی و نقش آن در زندگی آینده

ای دارد. بنابراین با توجه به این موضوع در بین افراد، اهمیت ویژه
های آموزشی است و نوجوانان و جوانان، از موضوعات اساسی نظام

تواند گام مهمی در شناسایی عوامل مرتبط با سوءمصرف مواد و می
مؤثر در جهت پیشگیری و درمان اختالالت ی راهکارهاارائه 

تواند (. از متغیرهایی که می36سوءمصرف مواد و اعتیاد باشد )
بینی کند، تعارض گرایش به مصرف مواد مخدر نوجوانان را پیش

های عبارت است از چالش فرزند -فرزندی است. تعارض والد-والد
واده ایجاد ارتباطی و تعارضی که در حین رشد و تغییر اعضای خان

-( معتقد است که تعامل والد2012هولت )-(. کارنس37شود )می
فرزندی، نخستین معرف دنیای ارتباط کودک و یک رابطه مهم و 
حیاتی برای ایجاد امنیت و عشق است که متشکل از ترکیبی از 
رفتارها، احساسات و انتظاراتی است که منحصر به پدر و مادر 

ر خصوص اهمیت آن نیز بیشتر خاص و یک کودک خاص است. د
 مخصوصاًاند که عامل خانواده و پژوهشگران به این نتیجه رسیده

رفتار والدین در دوران کودکی نقش مهمی در بروز مشکالت رفتاری 
فرزند در -(. کیفیت تعامل والد38در کودکی و بزرگسالی دارد )

 چگونگی بررسی و تفسیر کودکان از جهان اطرافش هم تأثیرگذار
شود، تفسیر کودک از است و زمانی که این رابطه دچار تعارض می

(. کودک برای فرار از اضطراب این 39شود )جهان نیز بدبینانه می
تعارضات و دیدگاه تاریک و بدبینانه به دنیا ممکن است تمایل 
بیشتری برای مصرف به مواد مخدر داشته باشد. متغیر دیگری که 

و دانشجویان   رف مواد مخدر جوانانتواند در گرایش به مصمی
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اثری داشته باشد، احساس تنهایی است. احساس تنهایی هنگام برخی 
از تغییرات سریع و ناگهانی امری عادی و رایج است و به ناسازگاری 

گردد، اما هنگامی که به طور مزمن، مانع موفقیت در تعبیر نمی
 اند پیامدهایتوشود، میتکالیف و کارکردهای طبیعی زندگی می

(. 16باری را به دنبال آورد )عاطفی، اجتماعی و حتی جسمانی زیان
در این صورت احساس تنهایی تهدیدی برای سالمت روان و کارکرد 

یم(. فرد دچار تنش زیادی 17آید )اجتماعی فرد به شمار می-روانی
 و امکان دارد که به سمت مصرف مواد مخدر گرایش پیدا کند. شود

هایی مواجه هستند که های حوزه علوم انسانی با محدودیتپژوهش
عنوان نمونه این این پژوهش تیز از این قاعده مستثنا نیست. به

پژوهش تنها در میان جوانان ودانشجویان معتاد شهر آبادان انجام 
های دیگر باید جانب احتیاط شده است و در تعمیم آن به نمونه

مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه رعایت شود. همچنین ابزارهای 
ی صحیح گویگویان بنا به هر دلیلی از پاسخبوده که ممکن است پاسخ

 اجتناب کرده باشند.
شود این پژوهش در سایر جوامع در راستای نتایج پژوهش پیشنهاد می

و بخصوص در معتادان سایر شهرها هم اجرا شود تا بتوان قیاس قابل 
با توجه به اینکه این پژوهش از نوع مقطعی قبولی را داشت. همچنین 

. استفاده از ها در یک مقطع زمانی خاص به دست آمدبوده و داده
 دهد لذا به دستاطالعات مفیدتری را  تواندمیمطالعات طولی 

ی بعدی اثر عوامل هاپژوهشه پژوهشگران، در ک شودیمپیشنهاد 
ی و مذهبی و... مداخله گر از جمله عوامل معیشتی، فرهنگی، معنو

مشاوران  نترل نمایند و یا اثر آن را مورد سنجش قرار دهند وکرا 
فرزندی، اضطراب و -و متخصصین در راستای کاهش تعارضات والد

استرس نوجوانان اقدامات الزم را انجام دهند و والدین را نیز از 
 آگاه نمایند. هادهیپداثرات این 

بر خود الزم می دانند از کلیه تشکر و قدردانی: نویسندگان مقاله 
دانشجویانی که در این پژوهش صمیمانه همکاری داشته اند، تقدیر 

 و تشکر کنند.
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