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Abstract
The purpose of this research was to forecast of
tendency to smoking cigarette in male student
with variables, parenting and life style boy
students in Islamic Azad University of
khomeinishahr. research design Correlational was
predictable. The population consisted of all male
students of Islamic Azad University of
khomeinishahr in the summer of 1394 were
among which number 357 were available for
sampling. Research tools include: scale of attitud
towards smoking cigarette (Shore ،2000),
questionnaire of life style (Miller and smiths ،
1988), questionnaire of parenting (Bamrind ،
1972) were used by means of step by step
regression resu lts were analized. the final step of
analysis Stepwise regression the showed that
destroyed components of parenting styles,
permissiveness practices and authoritarian
positively forecast and logical manner negative
relationship have a significant. And of the
lifestyle, the style predictions significant negative
economic and beliefs and culture has a significant
positive prediction.
Keyword: tendency to smoke, parenting method,
life style, male students.
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مقدمه
نسل جوان یک کشور اصلیترین نیروی انسانی و سرراایه آن
کشور است .با توجه به گستردگی جمعیت جوانران در ررر
جمعیتی کشور ،ارمیت سالات جوانان در وضعیت سرالات
سنیررن بعریی ،آسری پرذیری جوانران و گررای آنررا بره
رفتاررای پرخطر و گسترش نگرانکننیة اصرف سیگار ،الکل
و اخیررا در ایان آنان ،ارمیت بررسی پیشگیری از اعتیاد به
سیگار بیشتر روشن ای گردد .بررسی عواال اؤثر برر آسری
جوانان بهویژه دانشجویان از گررای آنررا بره ارواد اخریر
چون سیگار و غیره از اریاف و اولویترای ویرژه آن کشرور
است .بییهی است کره کشرور ارا بره اطالعرا و تحقیر و
پژور رای زیادی نیازانری اسرت ترا بره سرطر کشروررای
پیشرفته نائل آیی .لذا با توجه به اینکه عواالی چون وضرعیت
اقتصادی ،باوررا ،فررنگ و اذر و چگونگی تربیت فرزنری
در گرای فرزنیان به سیگار نقر ویرژهای دارد و نیراز بره
تحقی بیشتر در این زاینه حس ایشود ،رمین اار ضررور
انجا این تحقی را ایجاب ایکنی؛ که پژورشگر با استفاده از
نتایج پرژور برهدسرتآاریه و انتشراران در برین جااعره و
اخصوصاً خانوادهرا زاینة آگراری و اراقبرت از آسری ررا و
اشکال آتی را که گریبان گیرر جواارو و خرانواده اسرت را
فرارم ایکنی.
عواالی زیادی ااننی دوسرتان نابراب ،والریین سریگاری،
تجربة یک حس خوب ،فررنگ عموای جااعره و اشرکال
روانی و شخصیتی را ایتوان به عنوان دالیل تمایل جوانان به
سیگار کشیین دانست .تحقیقا (رحمانیان و حسنی)1834 ،
نشان داده است که تربیت والیین برر روی ایرزان رفتارررای
ناسازگارانه ااننی ابتال به اعتیاد تأثیر دارد .در این ایران نقر
خانواده و عناصر اصلی آن ،یعنی والریین و جایگراه آنران در
پیشگیری از این پیییه ،بسیار امتاز و اورد توجه بوده است،
چراکه خانواده به عنروان اساسریتررین واحری جااعره ،ترأثیر
برجستهای در شروع و عود اعتیراد دارد ،برهویرژه آن کره 90
درصی از نوجوانان و جوانان ایرانی رمراه با اعضای خرانوادة
خود زنیگی ایکننی .تحقیقا انجا شیه نشان داد که عری
رشی عاطفی ،پایین بودن آستانة تحمرل در برابرر اشرکال ،
آسی شییی در قیر انط  ،قضاو  ،ارزیابی واقعیتررا و
نتیجتاً عی تروانایی در انتخراب شیروهررای عقلری و عملری

بهانظور رفو اشکال از جمله عواالی رستنی کره در ایجراد
زاینهرای ابتال به اعتیاد اؤثرنی (فلیان.)2007 ،
در پژورشی (علیجانی )1835 ،نشان داده شیه اسرت کره
از آاوزشرا و برنااهرای اذربی ایتروان بره بهتررین شرکل
بهعنوان وسیلهای برای پیشگیری از بروز اختاللررای روانری
استفاده کرد .سبک زنیگی اذربی به خوبی ایتوانری آراار
فردی ،اجتمراعی و خرانوادگی بسریاری رمرراه داشرته باشری
اشرخ شری کره برین رویرت ارذربی و سرالات روان در
دانشجویان ،ارتباط اعنادار وجود دارد .نگرش اثبت والریین
به اواد نیز از عواالی اسرت کره رمبسرتگی اثبرت اعنرادار
سبکرای زنیگی با گرای به اصررف سریگار دارد .در ایرن
بین پژور اؤیی یافته سهرابی ،اکبری ،ترقری جراه ،فلسرفی
نژاد ،یعقوبی )1837( ،است ابنری برر اینکره براور و نگررش
اثبت والیین به اصرف ارواد ،احتمرال اینکره نوجوانران بره
سوءاصرف اواد روی بیاورنی را بیشتر ایکنری و اعتقراد بره
ضیارزش بودن اصرف اواد در خانواده از احتمرال گررای
فرزنیان به اصرف اواد ایکاری .ولمن 1در سال ( )2005کره
به تحقیقا وسیعی در خصوص شخصریت اعتراد پرداختره
است عنوان ایکنی رفتار اعتادانه اعموالً ارتباط اسرتقیمی برا
حالت افسردگی و انیوه فرد دارد .از آنجا که شخصیت اعتاد
ظارراً از توانایی تحلیل ناچیزی برخروردار اسرت ترأثیر ایرن
افسردگی و کسالت بر او بیشتر ایشرود .اغلر اوقرا فررد
اعتاد برای تقویت و تشییی قوة تخیل و احساس حاال تازه
به اخیری پناه ایبرد کره فکرر اریکنری ارؤثرتر اسرت؛ اارا
نتیجه ای که ایگیرد خالف آن چیزی است کره اایری داشرته
است؛ یعنی به نوعی حالت انفعالی تیریجی رمنوایی دروغری
و ناشی از بیتفاوتی با جااعه و سرانجا به افسردگی شرییی
دچار ایشود که ناشی از باورررای ناسرالم آنررا اسرت .برر
اساس تحقیقا انجا شیه توسط فلیان )2007( 2عی رشی
عاطفی ،پایین بودن آستانة تحمل در برابر اشرکال  ،آسری
شییی در قیر انط  ،قضاو  ،ارزیابی واقعیت را و نتیجتراً
عی توانایی در انتخاب شیوهرای عقلی و عملی بهانظور رفو
اشکال از جمله عواالی رستنی که در ایجاد زاینه رای ابتال
به اعتیاد اؤثرنی.
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پژور (کوپر و راسل  )1993 ،نشان داده است که افراد
اعتاد از استعمال اواد افیرونی بهعنروان یک روش اقرابله در
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اقابل چال رای روزارة زنیگی و فشاررای اقتصادی ناشری

سوءاصرف الکل و ارواد ،فررار از ایرسره و تررک تحصریل

از آن استفاده ایکننی.

گردد.

کررولینس )2009( 1نشرران داد  90درصرری دانشررجویان
دانشگاه ررای ااریکرا کره در ایرا تحصریل سریگار اصررف

ایکردنی ،پس از فارغالتحصیلی نتوانستهانی آن را ترک کننی.
اغلر

فررارغالتحصرریالن بررخالف آنهرره اغلر

عملکرد خانواده در قال شیوه رای فرزنیپروری والریین
در شررکلدررری بسرریاری از رفتاررررا فرزنرریان ارمیررت دارد.
شیوه رای فرزنیپروری عبار

است از روش رایی که والیین

دانشررجویان

برررای تربیررت فرزنرریان خررود بررهکررار ارریگیرنرری و بیررانگر

ایگوینی ،اعتقینی و براور دارنری کره تررک سریگار پرس از

نگرشرایی است که آن را نسبت به فرزنریان خرود دارنری و

فارغالتحصیلی از دانشگاه بسیار سخت است.

رمهنین شاال اعیاررا و قروانینی اسرت کره بررای فرزنریان

اطالعررا

تجربرری (جوررران اسررتون )2008 ،2ارریارک

خوی

وضو ایکننی .شیوهرای فرزنیپروری را به سه دسرته

فزاینیهای ارائه ایکننی ،دال بر اینکه افراد ،آگاهانی یا ناآگاهانی

عمیه تقسیم ایکننی :والیین اقتیر ،کنترلکننیه ولی صمیمی

درونی انفی به اصرف اواد ایپردازنی.

روشنی را وضو ایکننی ،رمواره آنررا

برای اقابله با حاال

رستنی .آن را اقررا

بر اساس یافته رای پرژور سربک زنریگی (کوئنیرگ و
کورن ،)2002 ،8نگرش اذربی یکری از رمبسرتهررای انفری

را اعمال کرده و اطاعرت کرودک را برا صرمیمیت و احبرت
پاداش ایدرنی .آنرا انتظارا زیراد ،اراقبرت ،و حمایرت را

به اصررف سریگار اسرت .افررادی کره از

انتقال ایدرنی .این شیوه برا اثبرت تررین پیااریرای کرودکی

دینداری باالیی برخوردارنی سازگاری بهتری با اوقعیتررای

دارنری بره

اعنیدار با گرای

اسررترسزا دارنرری ،ای رزان پررایینتررری از ریجانررا

ارتباط دارد .کودکان دارای والیین اقتریر گررای

انف ری و

اینکه عز نفس براالیی داشرته باشرنی ،در ایرسره پیشررفت

افسرردگی را تجربره اریکننری ،اضرطراب کمترری دارنرری ،از

خوبی ایکننی ،اشرکال

رفتراری کمترری دارنری ،و بیشرتر

اصرف اواد و سیگار پرریز ایکننی و از حمایرت اجتمراعی

االحظه دیگران را ایکننی .فرزنیان والریین اقتریر بری

از

باالتری برخوردارنی .آن را به دلیل اتخاذ شیوهررای سرالم در

رمرره اتکابررهنفررس و قرریر

خررودگردانی دارنرری و ب ری

از

زنیگی اایی به زنیگی باالتری نیز نسبت به افراد عادی دارنی.

گروهرای دیگر اکتشف و راضی رسرتنی .آنررا عرز نفرس

در اطالعة اریل ،فلسو و کریستوفرسون )2005( 4که برا
نمونهای اتشکل از دانشجویان  17تا  85ساله اراکز آاروزش

بیشتری دارنی و تکانهرای خود را بهتر کنترل ایکننی .والیین
استبی ،نیز بر فرزنیان خود کنترل اعمال ایکننی ولی این کار

عالی انجا گرفت ،باالترین سطر اصرف توتون ،ااریجوانرا

را با رابطهای سرد ،بیتفاو  ،یا طرد کننیه انجرا اریدرنری.

و دیگر اواد غیرقانونی ،در افرادی اشاریه شی که ترجیحا

فرزنیان آنرا عز نفس پایینتری دارنی ،نزد رمساالن کمترر

دینی و فررنگری کمترری داشرتنی .عرالوه برر ایرن ،حضرور

احبوب رستنی ،و در اقایسه با کودکانی کره والریین اقتریر

خانوادگی در کلیسا و سطر باالتر دینداری و فررنگ والیین

دارنی در ایرسه به طرز نااناس تری عمل ایکننری .والریین

نیز بهطور اعناداری با اصرف کمتر اواد رابطه داشت.
طب نترایج تحقیقرا

5

آسانگیر ،رابطة صمیمی و بااحبتی با فرزنریان خرود دارنری،

(کروکرزک ،الکسرانیر ،رراریس ،

ولی رارنمایی و انضباط الز را که به فرزنریان آنررا کمرک

 25 )2005تررا 50درصرری از تمرراای کودکرران و نوجوانرران در

ایکننی اسئولیت را یاد گرفته و االحظرة دیگرران را بکننری،

آاریکرررا در سرررنین  10 -17سرررالگی در اعرررر خطرررر
احیودیت رای آاوزشی ،عراطفی ،اقتصرادی و فرصرتررای

تأاین نمیکننی .فرزنیان آنرا گرای دارنی کره ناپخترهترر و
خوداحورتر باشنی (سیی احمیی.)183۱ ،

سوق داده شین

رحمانیرران و حسررنی در سررال 1834

اجتماعی ایباشنی که درنتیجه ایتوانی سب

درنتیجرره تحقیقررا

آنان به سمت رفتاررای پرخطر و فعالیتررایی نظیرر اعمرال

ایتوان نتیجه گرفت بین شیوهررای فرزنریپروری ،بهیاشرت

خشرونت ،خررابکاری ،فعالیترررای جنرسی حفراظتنشیه،

بره اعتیراد روابطی وجرود دارد از جملره

2. Johnston
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روانری و گرررای
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تحقیقا گذشته نشان ایدرنی کره تربیرت والریین برر روی
ایزان رفتاررای ناسازگارانه ااننی ابتال به اعتیاد ترأثیر دارد .در
صور فقیان پیر و کراذب برودن وجرود وی باعر پرائین
آاین اعتمادبهنفس در پسررا ایشود که اریتوانری از جملره
علل خانوادگی اعتیاد باشی.
در اطالعة (آت نفس ،طباطبایی ،قربانی )1837 ،درزاینرة
فرزنیپروری اشخ گردیری شریوة فرزنریپروری اسرتبیانه
افزای چشمگیری در گرای جوانان به سیگار و اواد اخیر
دارد .در اطالعرره کیفرری از (پرویررزی ،احمرریی ،پورحسررینی،
 )1890درزاینة فرزنیپروری والیین نیز به این اار اشاره شیه
است که دوستی رای ناسالم ،اصررف سریگار ،الکرل و ارواد
اخیر ،رفتاررای پرخطری رستنی کره در برین نوجوانران بره
فراوانی دییه ایشونی
باربر در سال  2004تحقیقری دربرارة شخصریت اعترادان
انجا داده انی .آن را دریافتنی که خصوصیا برجستة اعترادان
عبار است از خصیصه رای سایکوپاتیک ،افسردگی ،ترن ،
نااانی ،احساس بیکفرایتی و اشرکال در برقرراری و تشرکیل
روابط گر و طوالنی کره نشران داد ایرن افرراد از شخصریت
انفعل و اجبارگونه در دوران کودکی برخوردار بودهانی.
پژورشی در سال  200۱توسرط کاانگاکریینگ در ارورد
روش دراانی بازگشت اعقوالنره برر روی اعترادان صرور
گرفته است .اساس ایرن روش برر دراران عقالنری -عراطفی
آلیس است ،در این روش به بیمار کمک ایشود ترا خرودش
بهصور فعاالنه اعتیاد را ترک کنی وی به این نتیجه ایرسی
که این روش دراانی ،ای زاان بیشتری طول ایکشی ولری
در عو به علت نق فعال خود شخ پایریارتر خوارری
بود زیرا افراد برای خود قیر تصمیمگیری و اختیار انطقی
کس ایکننی.
پژورشی توسط بتوین و گیریفین در سال  2004در اورد
رویکرد رواندراانی در اورد اعتیاد صور گرفت .در ارورد
اثرا رواندراانی و دراان اعتیاد به نتایج اثبتی دست یافتنی،
در این روش دراانی به افراد توسط خودشان کمک ایشرود
و این به صور یرک برناارة  12ارحلره ای قابرل اجراسرت.
یافتهرای این پژور نشان ایدرری کره اعترادان نسربت بره
شخصرریت خودشرریفته ،اسررکیزوئیی و اعتیادرررای جنسرری،
اسرررتعیتر و از سرررابقة تربیتر ری و فرزنررریپروری بررراالتری
برخوردارنی.

در اطالعررهای (کررورن ،رایررس )1997 ،درزاینررة درک
نوجوانان از روش فرزنیپروری والیین (روش اقتیار انطقی،
استبیادی ،سهلگیر) اشخ گردیریه اسرت نوجوانرانی کره
اقیا به رفتاررای پرخطر نظیر سوءاصرف اواد کرده بودنری،
روش فرزنیپروری والیین خود را بیشتر سرهلگیرر و کمترر
دارای اقتیار انطقی درک کرده بودنی.
در تحقی انجا شیه دیگر (دیور ،گینسبرگ )2005 ،نیرز
اشخ گردییه اسرت کره عملکررد اطلروب والریین آثرار
حفرراظتی کوترراه و بلنیارریتی را بررر پیشررگیری از رفتاررررای
پرخطر و آسی رای اجتماعی ناشی از آن در نوجوانان دربرر
دارد و وجود ارتباط باز و با کیفیت باال بین نوجوان و والیین
و بررسی و کنترل فعالیت رای نوجوانان در پیشگیری از ایرن
رفتاررا اؤثر است .به عبارتی روش اقتیرانره تربیتری توسرط
والیین عموااً دارای نتایج بهتری برای نوجوان خواری بود.
رمهنین در یک تحقی کیفی در کشرور تایلنری درزاینرة
فرزنیپروری (فانرگ کیرو ،)2012 ،1نوجوانران عنروان کررده
بودنی که تمایل دارنی والریین آنران بره صرحبت و اسرائل و
اشکال آنان گوش داده ،در ارتباطا خود با آنران گرر ترر
بوده و به آنرا آزادی عمل بیشتری اعطرا کننری ،والریین نیرز
اظهار داشته انی که آنان نیازانی کس آگراری و اهرار ررای
بیشررتر درزاین رة رارنمررایی فرزنرریان خررود ارریباشررنی تررا در
رفتاررای پرخطر از جمله رفتاررای پرخطرر جنسری درگیرر
نشونی.
در پژورشی که لیپولی ،گیرینبرگ ،کرولین در سرال 2012
انجا دادنی اشاره ایکننی والیینی که از دان و آگاری کافی
درزاینة ارتباط با نوجوانان برخوردارنی ،فرزنیانشان کمتر بره
رفتاررررای پراخرراطره گرررای پیرریا خوارنرری داشررت .نتررایج
پژور را نشان داد که نوجوانانی کره بره سرمت رفتارررای
پراخاطره از جمله اعتیاد گرای پییا ایکننی ،به طوراعمرول
دان و آگاری خود را در این اسائل از دوستان خود و نه از
والیینشان که بهعنروان نخسرتین اربیران شرناخته اریشرونی،
دریافت ایکننی که این به سب رفتارررای تربیتری نااناسر
والیین است .گرای به سمت برخی از رفتاررای پراخراطره
اثرل اعتیراد برره سریگار باعر گررای برره سرایر رفتاررررای
پراخاطره دیگر خواری شی ،از جمله رفتاررای پراخاطره کره
برررای دیگررران تهیییکننرریه اسررت ،رمهررون رفتاررررای
ضیاجتماعی اثل دزدی ،پرخاشگری ،گریز از ایرسه ،فرار از
1. fong kaew
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خانه و رفتاررای جنسی و رمهنین رفتاررایی که برای خرود

خانوادگی ،شیوهرای فرزنیپروری که شاال حیطهرایی چرون

فرد آسی رای بیشتری به رمرراه دارد اریتروان بره اصررف

اقتیرانه ،استبیانه و آسان گیر است و رمهنرین تأثیرگرذاری

الکل ،سیگار و روابط جنسی نرااطمئن اشراره کررد (زارعری،
.)1833

سبک زنیگی افرراد کره شراال حیطرهررایی چرون وضرعیت
اقتصادی ،باوررا ،فررنگ و اذر است ،ایپردازد.

عالوه بر آن سبکررای زنریگی نیرز از عواارل ارؤثر برر

سبک رای زنیگی و شیوه ررای فرزنریپروری برر عواارل

زنریگی،

عمیة اجتماعی و اقتصادی و روانی سوقدرنریة نوجروان بره

اسرت

شروع اصرف اواد اتمرکز اسرت .عواارل بسریار زیرادی در

و برناارهررایی

افراد به سیگار وجود دارد که در این تحقی سعی برر

رفتاررای انسان را است کره دربرگیرنریة اشرکال
سبک اقتصادی و درآایی ،باوررا ،فررنرگ و ارذر
(اسطاقی در سال  .)2007اگر بتوان با اقیااا

جوانان به اصرف اواد ازجمله سیگار کاست ،گرا

از گرای

بزرگی برداشته شیه است.
پژور

گرای

آن شیه است که به بررسی ارتباط بین گرای

به سریگار برر

اساس اتغیررای خانوادگی ،شیوهرای فرزنریپروری و سربک

زرگر ،نجاریان و نعمانی ( )1837نشران داد کره

زنیگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالای خمینریشرهر

رابطه انفی بین سربک زنریگی شراال طیفری از اولویرتررا،
فررنگ ،نگرشرا ،عاد ررا و رفتارررا و نگررش ارذربی و

پرداخته شود .بر این اساس فرضیهرای زیر اطرح گردیی.
فرضرریة اول :شرریوهرررای فرزنرریپروری (آزادگررذاری،

به اعتیراد و سریگار وجرود دارد .آنررا نشران دادنری

بره سریگار

گرای

افرادی که انبرو کنتررل درونری دارنری اهار ررای سرازش
یافته تری در رابطه برا اجتمراع دارنری .رمهنرین ،رفتارررای

استبیادی ،اقتیار انطقی) قادر به پی بینی گرای

در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسالای خمینیشهر رستنی.
فرضیة دو  :شیوه رای سبک زنیگی (وضعیت اقتصرادی،

خودویرانگری رمهون سریگار کشریین ،اصررف اشرروبا

باوررا ،فررنگ و اذر ) قادر به پی بینی گرای

الکلی و اعتیاد به اواد اخیر کمتر در آنرا دیریه ایشود.

در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسالای خمینیشهر رستنی.

چراغی در یک اطالعة آزاایشری در سرال ( )1839نشران
داد که اشاوره گروری و آاروزش سربک ررا و اهرار ررای
زنیگی اوج تغییر انبو کنترل بیرونی به انبو کنترل درونی
و تقویت نگرش انفی نسربت بره سوءاصررف ارواد اخریر
ایشود .نتایج نشان داد که رر چه نگررش شرناختی عراطفی
فرد باالتر رود انبو کنترل درونی او نیز افزای

اییابی.

از جمله عرواالی کره اریتوانری در پیشرگیری و کرار

به سریگار

روش
روش پژور  ،جااعة آااری و نمونره :طررح ایرن پرژور
رمبستگی از نوع پی بینی است که برا اسرتفاده از اتغیرررای
شیوهرای فرزنیپروری و سبک زنیگی به پی بینی گرای به
سیگار پرداخته است .جااعة آااری پژور کلیة دانشرجویان
پسر دانشگاه آزاد اسالای خمینیشرهر در تابسرتان  1894کره
بین سنین  19تا  27سال رستنی کره تعریاد آنررا  5000نفرر

روانی و رمهنین اشکال

ناشی از آن ااننی اعتیاد

بوده است .از بین این جااعه ،با اسرتفاده از جریول اورگران

به سیگار ،افسردگی ،اضرطراب نقر

ارؤثری داشرته باشری،

 857نفررر بررهعنرروان نمونرره انتخرراب شررینی کرره بررهصررور
نمونهگیری در دسترس به علت کمبود وقت وعی دسترسری

اختالال

داشتن اهار

و سبک زنیگی انحصربه فررد اسرت .تقویرت

فررنررگ و باوررررا در تمررا اراحررل زنرریگی یررک اقرریا

به تما دانشجویان انجا شیه است .افراد گروه نمونه به سره

پیشگیریکننیه برای کار رفتاررای پرخطر ازجمله اعتیاد و
سیگار اسرت (یانگ.)2009 ،1

دسته تقسیم شینی که دانشرجویان گرروه اول ،سرنین 19-22

باتوجه به اینکه گرای

به سریگار در جوانران و برهویرژه

سال ایباشنی و  49درصی افراد جااعة اورد نظر را بره خرود
اختصاص دادنی .دانشجویان گرروه دو  ،سرنین  22-24سرال

پژور ررای

ایباشنی و  27درصی جااعة اورد نظر را به خود اختصراص

ارتبط با آن بهطور گسترده احساس ایشود ،که احق نیز در

دادنی .دانشجویان گروه سو  ،سنین  24-27سال ایباشرنی و

دانشجویان در جااعه زیاد شیه است .ضرور
ایرن پرژور

به برررسی ایرن اسئله برر اساس اتغیررررای

 28درصری جرااعة ارورد نظر را به خود اختصاص دادنی.
1. yong

 / 88دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

ابزار سنجش
پرسشنامة سگبک زنگ گی  :ایرن پرسشرنااه در سرال 1933
توسط ایلر و اسرمیت 2طراحری شری .ایرن پرسشرنااه دارای
بیست پرس است که از روی پرسشنااة اصلی ،به فارسرری
و سرپس بره انگلیسی برگردانیه شیه است (در رر نوبت بره
وسریلة  8نفرر) و ررر پرسر دارای پررنج پاسرر( (رمیشره
= ،1اغل = ،2گاری اوقرا = ،8بره نریر = ،4و ررگرز=)5
است؛ کره نمرره ررای برراالتر نررشان درنریة سربک زنریگی
ناخوشاینی و ناسالم است .نمرة بین  45-20نشاندرنیة سبک
زنیگی پایین است و نمرة بین  75 -4۱نشانگر سبک زنیگی
اتوسط است و نمرة بین  100 - 7۱نشانگر سبک زنیگی باال
است .سؤاال اربوط به وضرعیت اقتصرادی-9-5-4-2-1 :
 20-11و سوا ال اربوط به باوررا13-15-14-3-7-۱-8 :
و سوا ال اربوط بره فررنرگ و ارذر -1۱-18-12-10 :
 19-17و سرروا ال  7و  3اربرروط برره باوررررا اعکرروس
نمره گذاری اری شرونی .روایری پرسشرنااة یادشریه پررس از
ترجمره بره روش بازترجمه بهوسریلة اعضرای ریئرتعلمری
دانشگاه علو پزشکی اصفهان تأییی شیه و پایرایی آن در یک
اطالعه پایلو در اورد  20بیمار ابتال به بیماری ریه  0/3۱و
آلفای کرونباخ ترکترک پرس را باالتر از  0/5بهدست آای.
بهانظور به دست آوردن پایایی ،پرسشنااة سربک زنریگی در
اورد  80نفر از پرسرتاران برا فاصرلة دو رفتره اجررا شرری و
پایرایی آن بررا اسررتفاده از روش آلفرای کرونبراخ  0/35بره
دست آای که نشان ایدری این پرسشنااه از پایرایی اطلروبی
برخرروردار اسررت و ارریتوانیرری از بابررت رمبسررتگی درونرری
سؤاال اطمئن باشریی .نمونره سرؤاالتی چرون از اعتقرادا
اذربیا نیرو و انرژی ایگیر و نسبت به نگارم به جهان و
جایگارم در این جهران احسراس اطلروبی دار  ،درآاری ارن
1

برای تأاین نیازرای اساسی زنیگیا کافی است.
پرسشنامة شیوههای فرزن پروری :3این پرسشنااه توسط

باارینی 4در سال  1972طراحی شی .شاال  80جمله است که
 10جمله آن به شیوة سهلگیرانه 10،جمله به شیوة اسرتبیانه
و  10جملة دیگر بره شریوة قراطو و اطمینرانبخر اربروط
اریشرود .الگوی پراسخگرویی بره پرررس را از اقیرراس 5
درجرهای لیکررر تبعیرت ایکنی کررره بررهصرور کرااالً
2. Miller & Smith
4. Bamrind
6. tendency to smoking

اوافقم ،اوافقم ،تقریباً اخالفم ،اخالفم و کااالً اخالفم اسرت.
عالوه برر الگوی پاس(دری ،نمرهگذاری سرؤاال پرسشرنااه
باارینی نیز برابنای اقیاس لیکر صرور اریگیررد کره برا
جمو نمرا سؤاال اربوط به ررر شریوه ،سره نمرره اجرزا
بهدست ای آیی .بوری ،)1991( 5پایایی پرسشنااه ازبور را برا
استفاده از روش بازآزاایی در بین گرروه ارادران بره ترتیر
 0/31برای شیوة سهلگیری 0/3۱ ،بررای شریوة اسرتبیادی و
 0/73درصی برای شیوة اقتیرانه و در بین پیران بره ترتیرر
 0/77بررای شریوة سرهلگیری 0/35 ،برای شیوة اسررتبیادی
و  0/33بررای شریوة قراطو گرزارش نمرود .رمهنین وی در
اورد اعتبار پرسشنااه ،این نتایج را گرزارش کررده اسرت کره
استبی بودن پیر ،رابطة اعکوس با آزادگذاری  0/50و اقتریار
انطقی  0/52او دارد .روایری احتوای آزاون نیرز توسرط 10
نفر از صاح نظران روانشناسی و روان پزشکی ارورد تأییری
قرار گرفت و ابزار اناس است .در ایران ،اسفنییاری و بیرنم
( )1879روایی و پایایی این پرسشرنااه را بررای آزادگرذاری
 ،0/۱9برررای اسررتبیادی  ،0/77برررای اقترریار انطقرری 0/78
اطلوب گزارش کرده است .نمونة گویهررا :والریین بایری بره
بههرای خود اجازه درنی تا رر آنهه را که ایخوارنی انجرا
درنی .بهه را بایی فقط از آنهه والیینشان اریگوینری پیرروی
کننی و در غیر این صور بایی آنرا را تنبیه کرد.
7
پرسشنامة گرایش به سیگار :8این پرسشنااه توسط شور
در سال  2000طراحی شریه اسرت .ایرن اقیراس یرک ابرزار
انیازهگیری اربوط به نگرشرای سیگار کشیین در زاینهرای
اختلف (فروش سیگار ،احیودیت رای قانونی ،حقوق افرراد
سیگاری و غیرسیگاری) و دارای  17گویه است کره نگررش
آزاودنیرا را نسبت به سیگار کشیین بررسی ایکنی؛ بنابراین
آزاودنی ررا پاسر( خرود را بره ررر گویره در یرک پیوسرتار
(=1کااالً اخرالف=2 ،اخرالف=8 ،نظرری نریار =4 ،اوافر ،
=5کااالً اواف ) رتبهبنریی اریکنری .نمونرة گویرهررا :ارایلم
دوستی نزدیک با یک فرد سیگاری داشرته باشرم -از زنریگی
کردن با فرد سیگاری نفر دار  .رمهنین شماری از گویهرا
بهصور اعکوس نمرهگذاری ایشونی ،که پاس( به این نوع
پرس را بیانگر نگرش رای انفی نسبت بره سریگار کشریین
است .بریین تررتی

نمرة این اقیاس ایتوانی از  1تا  35در
1. life style practices
3. parenting practices
5. Boori
7. shore
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نوسان باشی که نمره باال نشران درنریة ایرزان براالی نگررش

رمبستگی پیرسون استفاده شی که نتایج آن بیین شرح اسرت:

نسبت به سیگار کشیین در افراد است .برای بررسری اناسر

بررین اقیرراس گرررای

بودن دادهرای اقیاس انیازهگیری نگررش نسربت بره سریگار
کشیین ک ، ،او 1انجا شی و ضرری بره دسرت آاریه 0/34

رمبسررتگی چنیگانرره بررین دو اتغیررر  0/23۱و بررین اقیرراس
گرررای برره سرریگار و اؤلفررهرررای شریوهرررای فرزنرریپروری

X=1257/85

رمبسرتگی چنیگانره

اسررت .رمهنررین بررا آزاررون کرویررت بارتلررت

برره سرریگار و سرربک زنرریگی ضررری

(انطقی-آزادگذاری-استبیادی) ضری

احاسبه شی ،که از نظرر آاراری اعنریدار برود (.)P>0/0001

بین اتغیر  0/103است .رمرانطرور کره در جریول االحظره

بهانظور بررسی روایی اقیراس انریازهگیرری روایری نگررش

ای شود سبک زنریگی برا گررای

بره سریگار رابطره اثبرت

نسبت به سیگار کشیین از روش روایی سازه (تحلیل عاالی)

اعناداری دارد ( .)p<0/01به عالوه نتایج نشران اری درری کره

بهره گرفته شی کره اقریار ویرژه و واریرانس اشرترک تمرا

اؤلفه رای فرزنیپروری نیز با گرای

گویهرا 57/58درصی را تبیین ایکنی.

اعناداری دارد (.)p<0/05

روش اجرا و تحلیل دادهها
ابتیا جااعة آااری انتخاب گردیی که شاال کلیرة دانشرجویان
دانشگاه آزاد اسالای خمینی شهر در تابسرتان  1894برود کره
این تعیاد  5000نفر بودنی که با اسرتناد بره جریول اورگران
تعیاد نمونه  857نفر تعیین شی .پرسشرنااهررای گررای

به سیگار رابطره اثبرت

نتایج گا آخر تحلیل رگرسیون گا بهگا نشران اریدرری
که اتغیر سبک زنیگی با ضرری
اعناداری قادر به پی بینی گرای

بترای  -0/839برهصرور
به سیگار دانشجویان است

( ،)p<0/01بر این اساس فرضیه اول پژور

تأییی اریشرود.

بره

رمهنین یافتهرا نشان ایدری کره اؤلفرهررای فرزنریپروری،

سیگار و شیوهرای فرزنیپروری و سبک زنیگی تهیره و برین

اقتیار انطقی با بترای  ،-0/808آزادگرذاری برا بترای ،0/081

بره سریگار

اعناداری قادر به پی بینی

دانشجویان توزیو گردیی .در این پژور

گرای

اتغیر االک و شیوهرای فرزنیپروری و سبک زنریگی اتغیرر
پی بین ایباشنی که بهانظور تحلیل دادهررا از روش آاراری
ضری

استبیادی با بتای  0/0۱2بهصور

به سیگار دانشجویان است ( .)p<0/05بر ایرن اسراس

گرای

نیز تأییی ایشود .اقریار ضرری

فرضیه دو پژور

تبیرین

رمبستگی پیرسون کره بررای تعیرین رمبسرتگی برین

( )R2اتغیر سبک زنریگی ( )0/032اسرت کره نشراندرنریة

اتغیرراست و رگرسیون گا برهگرا بررای تعیرین پری بینری

به سیگار از اتغیرر سربک زنریگی اسرت؛ و
( )R2اؤلفررهرررای اتغیررررای فرزنرریپروری

کننیگی استفاده شیه است که با استفاده از نرر افرزار آاراری
 spss21اورد استفاده قرار گرفت.
یافتهها
بررهانظررور بررسرری روابررط بررین اتغیررررای سرربک زنرریگی و
ش ریوهرررای فرزنرریپروری و گرررای

واریانس گرای
اقرریار ضررری

( )0/012است که نشاندرنیة واریانس گرای

بره سریگار از

اتغیر فرزنیپروری است.

برره سرریگار از آزاررون

ج ول  .1نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام برای پیشبینی گرایش به سیگار بر اساس متغیرهای شیوههای فرزن پروری و
سبک زن گی
متغیر مالک
گرایش به سیگار

متغیر پیشبین
سبک زن گی

R
0/888

R2
0/088

F
31/789

B
-0/389

sig
0/01

T
-8/833

Sig
0/01

گرایش به سیگار

منطقی

0/108

0/018

8/188

-0/303

0/08

-8/039

0/08

گرایش به سیگار

آزادگذاری

0/180

0/018

8/188

0/031

0/08

0/888

0/08

گرایش به سیگار

استب ادی

0/180

0/018

8/188

0/088

0/08

1/180

0/08

** P<0/05 *, P<0/01
1. Kaiser-meyer-olkin measure of sampling adequacy
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بحث و نتیجهگیری
ریف این پژور پی بینی گرای

پررژور رررای (آترر نفررس ،طباطبررایی ،قربررانی،)1837 ،
به سریگار برا اسرتفاده از

اتغیررررای شرریوهرررای فرزنرریپروری و سرربک زنرریگی در
دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسالای خمینیشهر برود .نترایج
نشان داد کره سربک زنریگی و شریوهررای فرزنریپروری در

(رحمانیرران و حسررنی ( ،)1834برراربر ( ،)2004پرویررزی،

احمیی ،پورحسینی( ،)1890 ،فانگ کیرو( ،)2012 ،9کرورن،
رایررس( ،)1997 ،کاانگاکرریینگ ( ،)200۱دیررور ،گینسرربرگ
( ،)2005اعلمی و تاتاری ( ،)1830دیور ،گینسربرگ،)2005 ،

و (فورستور )2008 ،10رمخوانی دارد.

گرای

افراد به سیگار تأثیرگذار است .درزاینة اؤلفة اول کره

گرای

دانشجویان و افراد به سریگار برر اسراس اؤلفرهررای

دیور و گینسبرگ در توجیه یافته رای خود بیان اریکننری

سبک زنیگی اسرت کره فرضریة اول تأییری اریشرود کره برا

که عملکرد اطلوب والیین آثار حفاظتی کوتاه و بلنیایتی را

یافته رای حاصل از پرژور ررای صرور گرفتره از سروی
سررازاان زنرریانرررای کشررور (( ،)1834علیجررانی،)1835 ،

بر پیشگیری از رفتاررای پرخطر و آسی رای اجتماعی ناشی
از آن در نوجوانرران دربررر دارد ،برره عبررارتی روش اقتیرانرره

سهرابی ،اکبری ،ترقریجراه ،فلسرفینرژاد ،یعقروبی،)1837( ،

تربیتی انطقی توسط والیین عموااً دارای نتایج بهترری بررای

(جوران استون ،)2008 ،1کولینس ،)2009( 2ولمرن،)2005( 8

(کوپر و راسل ،)1993 ،4اک سرردکن( ،)2001( 5کوئنیرگ و
کورن ،)2002 ،۱اریل ،فلسو و کریستوفرسرون ،)2005( 7و
(کروکزک ،الکسانیر ،راریس )2005 ،3رمخوانی دارد.

بره

اصرررف سرریگار اسررت .افرررادی کرره از دیررنداری برراالیی
برخوردارنی سازگاری بهتری با اوقعیت رای استرس زا دارنی،
ایزان پرایین ترری از ریجانرا

پیشگیری از آنرا به رفتاررای پرخطری رم چرون اعتیراد بره
سیگار اؤثر است .به عبارتی روش اقتیرانره تربیتری انطقری

بوئینگ و کورن در توجیه یافته خود بیان ایکننی نگرش
اذربی یکی از رمبسته ررای انفری اعنری دار برا گررای

نوجوان خواری بود ،وجود ارتباط باز و برا کیفیرت براال برین
نوجوان و والیین و بررسی و کنترل فعالیت رای نوجوانان در

انفری و افسرردگی را تجربره

ایکننی ،اضطراب کمتری دارنری ،از اصررف ارواد و سریگار

توسط والیین عموااً دارای نتایج بهتری برای نوجوان خواری
بود.
در رر خانوادهای سبک زنیگی افراد اتفراو

از دیگرران

است ،توجه به این نکته ایجاب اریکنری کره سربک زنریگی
انطقی و اناس  ،بسیاری از انحرافا

خانوادگی و اشکال

فرزنیان را کار ایدری .در خرانوادهررایی کره باورررا برر
اسرراس راسررتی و وجررود رقررم ارریخررورد گرررای رررای

پرریز ایکننی و از حمایت اجتمراعی براالتری برخوردارنری.
آن را به دلیل اتخاذ شیوه رای سالم در زنیگی اایی به زنریگی

انحرفکننیه از جمله گرای

باالتری نیز نسبت به افراد عادی دارنی.

افکار اعضای خانواده نریارد و رمهنرین فررنرگ و ارذر

اک سردکن در توجیه یافته خود بیان ایکنی رر چه افراد

بره سریگار و ارواد ،جرایی در

احکم و صحیر خانواده نیز از جمله اواردی است که باعر

از نظر خانواده ،فررنگ ،باوررا و اقتصادی در اوقعیت براالتر

ایشود فرزنیان و جوانران خرانواده ررر اقریا و رفتراری را

قرار داشته باشنی ،تعار رای خانوادگی ،چال رای روزاره
زنیگی ،افسردگی ،اضطراب و نگرش را و باوررای اثبت بره

با جااعه و آیین کشور خود انجا درنی که در کشور

ایران انحرافاتی از جمله سیگار کشیین با فررنگ و اعتقراد و

به اعتیاد

رسرانین بره

اواد اخیر که قویترین پی بینی کننیه رای گرای
به سیگار رستنی در آنرا کار

اییابی.

رمهنین نتایج این پرژور نشران داد کره فرزنریپروری
قادر به پی بینی اعنادار گررای بره سریگار اسرت ،بنرابراین
فرضیة دو پرژور

نیرز تأییی شری ،ایرن یرافتهرا برا نترایج
2. collins
4. Cooper & Russell
6. Koenig & Cohen
8. Kruczek & Alexander & Harris
10. Forster

اتناس
اذر

و آیین اسال انافرا

دارد زیررا آسری

جسم و روح از عواالی است که اسال و شرع و عقرل برا آن
اخالف است .سبک زنیگی اخرت ررر جااعره و خرانواده
است که زاینة انطقری و اناسر

برودن شریوهررای انجرا و

اجررای آنرا بره خانواده و تالش والیین بستگی دارد که این
1. Johnston
3. Vel1man
5. mcCuller
7. Merrill & Folsom & Christopherson
9. fong kaew
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ایلرر و اسرمیت درزاینرة سربک زنریگی

ارائه درنی .پیشنهاد ایشود رسانهرا در سطر کالن برهانظرور

یافته را با اعتقادا

رمخوانی دارد .ررچقیر خانواده را در ارائه الگورای زنریگی

اشاعة آاوزش و فررنگسازی در اورد اعتیراد قری بردارنری.

و شخصیتی بر فرزنیان خود تالش کننی و زاینهرای اناسر
را برای تربیت و پرورش فرزنیان بگستراننی درنتیجه از ایجاد

ایرن پژور سه احیودیت عمیه دارد که بهتر است تعمریم
نتایج برا توجه به آنررا صرور گیررد ،اول اینکره بره دلیرل

اشکال  ،نابسااانی را و گرای رای انحرف از جمله سیگار

احرریودیت زارران و طرروالنی بررودن پرسشررنااهرررا از نحرروه
پاس(دری افراد و کیفیت پژور

کشیین ایکارنی.

کاسته شی و دو اینکره بره

با توجه به اینکه رر فرد از بیو تولی در کنار خانواده رشی

دلیل رزینة باال و عی دسترسی به برخی از دانشجویان ااکان

پییا ایکنی و در آینیه نیز رفتاررا و روشرای تربیتی والیین

نمونهگیری بهصور

تصادفی نبود به رمین دلیل نمونهگیری

بهصور

در دسرترس انجرا شری و سرو ایرن

این پژور

بر فرزنری اثرگرذار بروده و در اراحرل زنریگی و تصرمیما
سرلوحه فرزنری قررار اریگیررد لرذا انتخراب شریوه صرحیر

پژور

فرزنیپروری از عواال بسیار حساس و اهم است کره فرزنری

جااعة دانشجویان دختر نیست.

را از اشکال و انحرافاتی چون گرای به سیگار و اواد بره
دور نگرراه ا ریدارد .طب ر اعتقررادا باارینرری ،بسرریار اهررم و

منابع

زاینه ساز اسرت شریوه فرزنریپروری اقتریار انطقری چراکره
نوجوان پرورشیافته با سبک اقتیار انطقری برا ررر پذیرشری
اوافقت نکرده و رر اجباری را به خود قبول نمیدارد و ایرن
زاینه از رشی یافتگی باع
انحرافا

از جمله گرای

ایشود که بسیاری از اشکال

و

به سریگار و ارواد از فررد بره دور

بمانی.
این پژور

گاای برهسروی درک و فهرم و پیشرگیری از

اربوط به دانشجویان پسر اسرت و قابرل تعمریم بره

آت نفس ا ،طباطبایی  ،و قربرانی ر .)1837( .بررسری رفتارررای
پرخطر در دان آاوزان دبیرستانی و راهررای پیشرگیری از آن.
طرح پژورشی اصوب شرورای تحقیقرا

آاروزش وپررورش

استان سمنان .پژورشکیة اعلم.

پرویرزی س ،احمرریی ف ،و پورحسررینی ح .)1890( .زاینررهرررای
اجتماعی بهیاشت نوجوانران .یرک پرژور کیفری ،فصرلنااة
پرستاری و اااایی دانشگاه علو پزشکی تهران-17 .۱9 ،24 ،
.3
پورکاظمی ل .)1874( .اجلة سیگار ،سکته ،سرطان .تهران ارکزی،

عواال روانی و اجتماعی ارتبط با اصررف دخانیرا و ارواد
در دانشجویان در اعر خطرر اسرت و نترایج قابرل قبرولی

انتشارا ناریی.
چراغرری ا .)1839( .تررأثیر اشرراورة گروررری تررو بررا آارروزش
اهار رای زنیگی با رویکرد عقالنی  -ریجانی آلیس بر انبو

شرریوهرررای

کنترل و تغییر نگرش دانشجویان نسبت به سوءاصررف ارواد،
اجموعه اقراال پیرشگیری اولیه از اعتیاد .تهران ستاد ابارزه

اؤثر است درنتیجه شواری خوبی در حمایت از رویکردررای

با اواد اخیر.89-25 ،
حسینیان س .)1834( .اقایسه و ارتباط عملکرد خانواده و سالات

برای پیشگیری از اصرف اواد در دانشجویان ارائه اریدرری.
اطالعرره ایررن پررژور

نشرران داد کرره اثرررا

فرزنیپروری و سبک زنیگی بر گرای

به سیگار دانشرجویان

نفوذ اجتماعی برای پیشگیری از اصرف سیگار و اواد فرارم
ایکنی.
به پژورشگران توصیه ای شود ویژگری ررا و سربک ررای
دیگررری چررون آارروزش اهررار رررای زنرریگی ،بهزیسررتی
روانشناختی و ذررن آگراری و ...کره از عواارل گررای بره
سیگار ایباشنی را اورد بررسی قرار درنی و به شناسایی ایرن
عواال بپردازنی .از آنجایی که جمعیت کشور ارا در اعرر

روانرری نوجوانررران فرررراری از خانرره بررا نوجوانرران عررادی.
پژور رای اشاوره ،دورة  ،4شمارة .4۱-25 ،1۱
زرگررری ،نجاریرران ب ،نعمررانی ع .)1837( .بررسررری رابطرررة
ویژگیرای شخرصیتی (ریجران خواری ،ابراز وجود سرسختی
روانشناختی) نگرش اذربی و رضایت زناشویی برا آاررادگی
اعتیراد بره اواد اخریر در کارکنران یرک شررکت صرنعتی در
اررواز ،اجلرة علرو تربیتری و روان شناسی ،دانرشگاه شرهیی

تهیییکننیه ررای بسریار سرالات جسرم و روان و بهیاشرت

چمران ارواز.87-45 ،14 ،8 ،
زارعی ا .)1833( .بررسی رابطة بین شیوهرای فرزنیپروری والیین

به سیگار و ارواد

با ارتکاب نوجوان بره رفتارررای پرخطرر برر اسراس اقیراس

واقو انی ،توصیه ایگردد که برناارهریرزان آاروزش وپررورش
رویکردرایی که باع
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