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چكيده
پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين افسردگي و

به اعتياد دارند .همچنين بين افسردگي باال و نگرش مثبت

نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در دانشآموزان دوره

به اعتياد رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد يعني هر

متوسطه شهر رشت ميپردازد .به همين علت تعداد 201

چقدر افسردگي بيشتر شود ،نگرش نسبت به اعتياد

نفر از دانشآموزان دختر و پسر پايههای اول الي سوم به

مثبتتر است ( .)r = 0/88به عالوه رابطه همزمان دو

صورت روش نمونهگيری خوشهای انتخاب و مورد

متغير پيش بين جنسيت و پايه تحصيلي با افسردگي

آزمون قرار گرفتند .روش تحقيق هبستگي بوده و ابزار

بهعنوان متغير وابسته مثبت و معنيدار بوده است؛ يعني

اندازهگيری پرسشنامه افسردگي بک و پرسشنامه محقق

جنسيت مذکر همراه با افزايش پايه تحصيلي از اول به

ساخته و سوء مصرف مواد مخدر ميباشد .هدف پژوهش

سوم باعث کاهش ميزان و بروز افسردگي ميشود و

حاضر تعيين رابطه بين افسردگي و نگرش به سوءمصرف

بالعکس جنسيت زن همراه با پايين بودن پايه تحصيلي

مواد مخدر با توجه به متغير جنسيت و پايههای تحصيلي

باعث افزايش ميزان و بروز افسردگي ميگردد .نتايج

بوده است .يافتههای اين پژوهش با توجه بر آمار

بيانگر آن بود که رابطه همزمان دو متغير پيش بين

آمار

جنسيت و پايه تحصيلي با نگرش مثبت به اعتياد به عنوان

توصيفي(ميانگين

و

انحراف

معيار)

و

استنباطي(ضريب همبستگي پيرسون و آزمون  tاستودنت

متغير وابسته مثبت و معنيدار است.

و تحليل واريانس دو راهه) مورد تجزيه و تحليل قرار

كليد واژه گان :افسردگي ،1سوء مصرف

مواد ،2نگرش8.

گرفتند .نتايج نشان داد که بدون در نظر گرفتن پايه
تحصيلي ،نمرات افسردگي و نگرش نسبت به اعتياد در
دختران و پسران با هم متفاوت ميباشد .بهعبارت ديگر
پسران نسبت به دختران نگرش مثبت و معناداری نسبت

1

Depression

1.

Drug abuse

2.

Attitude
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گريفن مارگارت 2و ميرين استيون ،)1882( 9در پژوهشي

مقدمه
افسردگي نه به عنوان يک نشانه بلکه به عنوان

سوء مصرف مواد را به عنوان روش خود درمانگری برای

مجموعهای از نشانهها عالوه بر احساس افسردگي شامل

افسردگي در يک مطالعه تجربي مورد بررسي قرار دادند.

عالئمي چون خلق پايين ،سطح انرژی پايين ،کنارهگيری

در اين تحقيق اثرات دارو و انگيزش در مصرف دارو در

اجتماعي ،آشفتگي در خوابيدن و غذا خوردن و ديدگاه

بين  811مرد و  188زني که به دليل سوء مصرف مواد در

بدبينانه به آينده و خودکشي يا اقدام به آن تعريف مي

بيمارستان بستری شده بودند (سنين 18تا  22سال) مورد

شود .بک )1892( 1معتقد است ،افسردگي را ميتوان به

بررسي و آزمايش قرار گرفت .نتايج نشان داد که اکثر

عنوان اختاللي تعريف کرد که شامل تغييرات عمده در 1

افراد نمونه ،دارو را صرفنظر از اين که از چه نوعي

حوزه رفتاری ميشود -1 :عواطف منفي -2 ،شناختهای

هستند ،در پاسخ به نشانههای افسردگي و تجربه خلق

منفي  -8انگيزش منفي  -4تغييرات رفتاری  -1تغييرات

بانشاط استفاده ميکردند .عالوه براين ،مشخص شد که

نباتي(نقل از ماسن 2و همکاران.)1894 ،

مصرف داروها ،نشانههای افسردگي در مردان را در حالت

سوء مصرف مواد مخدر نيز عبارت است از هرگونه

وجود افسردگي اساسي کاهش داده اما در مورد مصرف

وابستگي شديد رواني يا فيزيولوژيک ارگانيسم نسبت به

داروها چه در حالت وجود افسردگي اساسي 8و چه در

دارو ،اعتياد با پيدايش سندرم پرهيز يا محروميت مشخص

حالت نبود آن اثری کامالً برابر داشته است(نقل از

ميشود که هنگام قطع دارو ظاهر ميشود .به نظر ميرسد

سهرابي.)1828 ،

که ماده اعتياد آور برای حفظ کارکرد طبيعي سلولي الزامي

واالس مندل )1888( 8در پژوهشي تاثير نشانههای

ميباشد و قطع آن موجب دگرگوني فرآيندهای

افسردگي ،شبکههای ارتباطي دارو و کارهای دسته جمعي

فيزيولوژيک و در نتيجه عاليم محروميت مي شود (پور

بر رفتار تزريق مشارکتي در ميان افراد خياباني که دارو

افکاری .)1890 ،فيتر8و همکاران ( )1828در زمينه ارتباط

تزريق ميکنند را مورد بررسي قرار داد .نتايج نشان

دو متغير افسردگي و سوء مصرف مواد مخدر با يکديگر

ميدهد که افراد افسرده نسبت به استفاده از مواد

نشان دادند که بزهکاران بيش از غير بزهکاران خود را

آسيبپذيرتر شده و از طريق سکونت در شبکههای وسيع

تنبل ،بد ،غمگين و نادان ميبينند ،بزهکاران خود را

دارو ،به سمت تزريقهای مشارکتي گرايش از طريق

آدمهای نامطلوبي ميدانند ،آنان خود را دوست ندارند و

تعامل با شبکه دارو اعمال شود (نقل از سهرابي.)1828 ،

برای خود ارزش و احترام قايل نيستند و به طور کلي از

گودمن و کاپيتمن )2000( 10نيز در پژوهشي به بررسي و

عزتنفس پايين برخوردارند .به عالوه در ارتباط با خود

مصرف سيگار در نوجوانان پرداختند .نمونه اول شامل

دچار سر درگمي و تضاد هستند ،نامطمئناند و حاالت

 8904نوجوانان مصرفکننده غير افسرده بود .الگوسازی

متغيری دارند(نقل از چاپمن .)41888 ،ويس راجر،1

چند متغيری نشان داد که مصرفکننده فعلي سيگار به

1.

6.

2.

7.

Grifin - Margaert
Mirin - Steven
8. Mager- Depression
1. Wallace- Mandell
10
. Goodman & Capitman

Beck
Mussen
3. Fetter
4.Gule.A.and chapman
5. Weiss - Roger
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احتمال زياد عالئم پيشبيني کننده نيرومندتری از باال

بررسي علل اجتماعي ،رواني و اقتصادی روی آوردن به

بودن نشانههای افسردگي دارد و احتمال ابتالء به بيماری

هروئين و آثار و عواقب آن پرداخت .نتايج تحقيق وی

افسردگي در اين افراد بيشتر است .نمونه دوم مشتمل بر

نشان داد که يکي از علل روی آوری افراد به اعتياد

 2849نوجوان بود که در طول  80روز قبل از مطالعه

(هروئين) بيماری رواني و افسردگي و تسکين دردهای

سيگار مصرف نکرده بودند .الگو سازی چند متغيری نشان

جسماني است .حيدريان( )1892در پژوهشي به بررسي

داد که باال بودن نشانههای افسردگي مصرف سيگار را

گرايشهای بيمارگونه رواني و برخي ويژگيهای

زماني که ساير تعيين کننده های مصرف کنترل شده اند

اجتماعي در زنان معتاد پرداخت .نتايج به دست آمده

پيش بيني نميکند .در پژوهش دانشگاه آالباما بيرمنگام

حاکي از آن بود که گروه معتادان نسبت به گروه عادی،

( 2181 ،)2001نوجوان به مدت يکسال و نيم مورد

عاليم مرضي -رواني شديدتری را نشان دادهاند .ضمن ًا

مطالعه قرار گرفتند .در اين مطالعه مشخص شد که بين

بعد مرضي افسردگي در سه گروه ،باالترين نمره و ترس

سيگار کشيدن و افسردگي ارتباط وجود دارد .نوجواناني

مرضي نيز کمترين نمره را به خود اختصاص داده است.

که سيگار زيادی ميکشند نشانههای افسردگي بيشتری

با توجه به پژوهشهای انجام گرفته در زمينه رابطه اعتياد

نشان ميدادند و نوجوانان (سنين  18تا  18سال) که

و افسردگي ميتوان اظهار داشت که رابطه احساس

سطوح بااليي از افسردگي را نشان ميدادند نيز سيگار

افسردگي و زيادهروی در مصرف مواد دو طرفه است.

بيشتری ميکشيدند (نقل از کرباسي .)1894 ،ژانت آدريان

احساس افسردگي ميتواند باعث شود تا نوجوانان برای

و همکاران )2002( 1در پژوهشي  1128دانشآموز تازه

فرار از مشکالت يا تسکين درد ،به مصرف مواد روی

وارد دبيرستانها را قبل از آن که سيگاری شوند در مطالعه

آورد و از سوی ديگر زيادهروی در مصرف مواد (به ويژه

طولي زيستي ،رفتاری مورد بررسي قرار دادند.

مواد سستيزا) ميتواند احساس افسردگي را به تأثيری

دانشآموزان يک فرم زمينه يابي را کامل کردند که در آن

خود ويرانگر مبدل سازد.

سيگار کشيدنهای اخير فرد ،مشاهده نسبت به آگهي

فرضيههاي پژوهش

دخانيات مطرح شده بود 20 .درصد از تازه واردها

 -1بين نگرشهای دانشآموزان عادی و افسرده دوره

گزارش دادند که هرگز سيگار نکشيدهاند (هرگز با کسي

دبيرستان به سوء مصرف مواد مخدر تفاوت معنيداری وجود

در اين زمينه دوستي نکرده يا تجربه سيگار کشيدن نداشته

دارد.

اند) و  40درصد گزارش دادند که حداقل يک بسته يا

 -2بين افسردگي و نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در

بخشي از يک بسته را کشيده اند .در کل پژوهشگران

دانشآموزان دختر و پسر دوره دبيرستان تفاوت معنيدار

دريافتند که بيشتر نوجواناني که پذيرش بااليي نسبت به

وجود دارد.

آگهي دخانيات دارند در مقايسه با آنهايي که پذيرش

 -8بين افسردگي دختران و نگرش آنها به سوء مصرف

پاييني دارند ،بعداً تحت تأثير افسردگي قرار ميگيرند (نقل

مواد مخدر رابطه وجود دارد.

از کرباسي .)1894 ،خوشنويس( )1818در پژوهشي به

 -4بين افسردگي پسران و نگرش آنها به سوء مصرف

. Janet Audrian et al

مواد مخدر رابطه وجود دارد.
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 -1بين افسردگي و نگرش به مواد مخدر در پايه اول تا

از حيدری .)1894 ،پرسشنامه محقق ساخت سوء مصرف

سوم دوره متوسطه تفاوت معنيدار وجود دارد.

مواد مخدر شامل  80سؤال است که در مقياس  1درجهای

روش تحقيق

ليکرت تدوين شده است که اطالعاتي در زمينه نگرش

طرح حاضر از جمله تحقيقات توصيفي -همبستگي

دانشآموزان دوره متوسطه در مورد سوء مصرف مواد

است که در آن رابطه دو متغير مورد ارزيابي قرار ميگيرد.

مخدر در اختيار قرار مي دهد .در بررسي روانسنجي

جامعه آماری اين پژوهش شامل کليه دانشآموزان دوره

همبستگي بين نمرات دو نيمه پرسشنامه با استفاده از

متوسطه شهر رشت ميباشند که در يکي از پايههای اول

فرمول اسپرنس -براون معادل  %20گزارش شده است.

تا سوم در سال تحصيلي  81-82مشغول به تحصيل

همچنين در برآورد اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب

بودهاند .حجم نمونه شامل  201نفر از دانشآموزان

آلفای کرونباخ ،همساني آزمون معادل  %21گزارش شده

ميباشد که بصورت روش نمونهگيری خوشهای چند

است(عموپور و همکاران.)1882 ،
روش تجزيه و تحليل .در پژوهش حاضر عالوه بر

مرحلهای انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند.
ابزار پژوهش .در پژوهش حاضر از دو نوع

آمار توصيفي نظير (ميانگين و انحراف معيار) از آمار

پرسشنامه ،يکي پرسشنامه افسردگي بک و ديگر پرسشنامه

استنباطي نظير ضريب همبستگي پيرسون جهت تعيين

محقق ساخته سوء مصرف مواد مخدر استفاده شده:

رابطه ميان افسردگي و نگرش و سوء مصرف مواد مخدر،

پرسشنامه افسردگي بک يک ابزار تشخيصي  21سؤالي

برای بررسي تفاوت ميانگين دو جنس (دختر و پسر)

است که شدت افسردگي را از نوجواني تا بزرگسالي مورد

افسردگي و نگرش به سوء مصرف مواد از آزمون t

ارزيابي قرار ميدهد .اين مقياس براساس  21جنبه يا

استودنت برای دو نمونه مستقل و برای بررسي

عاليم مانند خلق و خو ،بدبيني ،احساس شکست،

تفاوتهای ميانگينها در نمرات افسردگي و نگرش به

احساس نارضايتي تدوين شده است .نوروزی ()1894

سوء مواد در پايههای مختلف تحصيلي از تحليل واريانس

پايايي پرسشنامه افسردگي بک را در گروه نوجوانان

دو راهه به کمک نرمافزار رايانهای  spssاستفاده شده

دانشآموز ايراني که با  10نفر آزمودني دبيرستان به عمل

است.

آورد ،با روش بازآزمايي  %80گزارش گرديده است(نقل
يافته ها
جدول شماره  .9آماره هاي توصيفي مربوط به افسردگي و نگرش نسبت به مواد مخدر به تفكيک جنسيت و پايه تحصيلي
نگرش به نسبت به اعتياد

افسردگي

91/8

91/21

ميانگين

7/16

3/11

انحراف استاندارد

91/6 %

91/6 %

درصدي از كل

13/68

71/19

واريانس

29

29

99/17

97/38

جنسيت

پايه تحصيلي

مذكر

اول

تعداد
ميانگين
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7/37

99/71

انحراف استاندارد

96/6 %

96/6 %

درصدي از كل

19/11

983/8

واريانس

نگرش به نسبت به اعتياد

افسردگي

21

21

98/31

97/93

ميانگين

3/111

91/198

انحراف استاندارد

26/1 %

26/1 %

درصدي از كل

16/111

991/193

11

11

92/98

97/68

ميانگين

1/211

92/113

انحراف استاندارد

99/6 %

99/6 %

درصدي از كل

31/811

913/911

28

28

91/38

91/17

ميانگين

7/821

96/631

انحراف استاندارد

96/6 %

96/6 %

درصدي از كل

18/791

211/177

21

21

99/61

97/97

ميانگين

3/916

98/719

انحراف استاندارد

21/11

21/1 %

درصدي از كل

17/967

937/791

12

12

98/99

96/27

ميانگين

3/111

99/113

انحراف استاندارد

93/6 %

93/6 %

درصدي از كل

16/111

988/396

87

87

91/62

91/11

ميانگين

1/381

99/611

انحراف استاندارد

81/3 %

81/3 %

درصدي از كل

جنسيت

پايه تحصيلي

تعداد
كل

واريانس
تعداد
مذكر

دوم

واريانس
تعداد
مؤنث

واريانس
تعداد
كل

واريانس
تعداد
مذكر

واريانس
تعداد

5

مؤنث

سوم

رابطه افسردگي با نگرش به سوء مصرف مواد مخدر / ...اكبري و عموپور
61/772

989/669

12

12

99/62

91/77

ميانگين

7/876

99/118

انحراف استاندارد

نگرش به نسبت به اعتياد

افسردگي

61/8 %

61/8 %

18/811

982/828

11

11

98/17

91/11

ميانگين

3/811

99/239

انحراف استاندارد

61/8 %

61/8 %

درصدي از كل

11/371

927/221

39

39

91/31

واريانس
تعداد
كل

جنسيت

پايه تحصيلي

درصدي از كل
واريانس
تعداد
مذكر

كل

واريانس
تعداد
مؤنث

97/12

ميانگين

7/938

92/227

انحراف استاندارد

11/7 %

11/7 %

درصدي از كل

19/118

961/611

921

921

92/19

91/63

ميانگين

7/771

99/366

انحراف استاندارد

911/1 %

911/1 %

درصدي از كل

11/191

961/239

واريانس

219

219

واريانس
تعداد
كل

تعداد

با توجه به اطالعات جدول توصيفي باال ،ميانگين

همين پايه به ترتيب  12/8و  10/8ميباشد .همچنين

نمرات افسردگي و نگرش نسبت به اعتياد پسران پايه اول

ميانگين اين نمرات در پسران پايه سوم به ترتيب  14/2و

متوسطه به ترتيب  12/28و  12/88و ميانگين اين نمرات

 18/1و در دختران پايه سوم به ترتيب  12/2و 10/4

در دختران پايه اول متوسطه به ترتيب  19/8و 11/8

ميباشد .ضمناً به طور کلي و بدون در نظر گرفتن پايه

ميباشد .به همين ترتيب ميانگين نمرات افسردگي و

تحصيلي ،نمرات افسردگي و نگرش نسبت به اعتياد در

نگرش نسبت به اعتياد در پسران پايه دوم متوسطه به

دختران به ترتيب  19/02و  10/8و در پسران به ترتيب

ترتيب  19/4و  12/1و ميانگين اين نمرات در دختران

 11/2و  18/2ميباشد.
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جدول شماره  . 2تعيين رابطه بين افسردگي و نگرش نسبت به اعتياد در دانش آموزان متوسطه
نگرش نسبت به اعتياد
ضريب همبستگي پيرسون

1/839
1

معني داري

219

افسردگي

تعداد

در جدول فوق ،با استفاده از روش همبستگي پيرسون

معنيداری  p = 0/1معنيدار بوده است (معنيداری = )0

رابطه بين نگرش نسبت به اعتياد و افسردگي در

به بيان ديگر بين افسردگي باال و نگرش مثبت نسبت به

دانشآموزان دوره متوسطه ،که فرضيه اول پژوهش حاضر

اعتياد رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد .يعني هر چه

ميباشد ،مورد ارزيابي قرار گرفته است .طبق اطالعات

قدر افسردگي بيشتر ،سود نگرش نسبت به اعتياد مثبتتر

مندرج در جدول فوق ،ضريب همبستگي بين دو متغير

ميگردد.

ذکر شده  r = 0/88ميباشد که اين ضريب در سطح
جدول شماره  .8آماره هاي توصيفي نگرش نسبت به اعتياد و افسرد گي به تفكيک دو گروه جنسيتي
ميانگين خطاي معيار

انحراف استاندارد

ميانگين

تعداد

جنسيت

متغيرها

9/218

99/239

91/11

39

مذكر

افسردگي

9/991

92/27

97/12

921

مؤنث

1/121

3/811

98/17

39

مذكر

1/111

7/938

91/31

921

مؤنث

نگرش نسبت به اعتياد

جدول شماره  .6آزمون  tبراي تعيين تفاوت بين دو گروه دختر و پسر از لحاظ نگرش نسبت به اعتياد و افسردگي
تفاوت خطاي

تفاوت

استاندارد

ميانگين

آزمون  tبراي تفاوت ميانگين ها

آزمون  Levenبراي

متغيرها

تعيين برابري واريانسها

9/711

-9/88

1/683

911

-1/77

9/173

-9/88

1/689

931/71

-1/71

9/916

2/77

1/198

911

2/19

9/987

2/77

1/191

918/19

2/66

1/398

1/111

پذيرش فرض برابري واريانسها

افسردگي

نپذيرفتن فرض برابري واريانسها
1/871

1/313

پذيرش فرض برابري واريانسها

نگرش نسبت

نپذيرفتن فرض برابري واريانسها

به اعتياد

طبق اطالعات مندرج در جدول باال ،مشخص است

ميانگينهای نمرات افسردگي و نگرش نسبت به اعتياد در

که ميانگين نمرات افسردگي در دختران و پسران به

دو گروه دختران و پسران (فرضيه دوم) مشخص گرديد

ترتيب  19/02و  11/28بوده و ميانگين نمرات نگرش

که ميانگين نمرات افسردگي با «نپذيرفتن فرض برابری

نسبت به اعتياد در دختران و پسران  10/88و 18/29

واريانسها» در بين دختران و پسران ،تفاوت معنيداری

ميباشد ،در ادامه با توجه به آزمون  tبرای تعيين تفاوت

در سطح معنيداری ( )p =0/01ندارند= 0/48( .
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معنيداری) به بيان ديگر تفاوت معنيداری بين نمرات

واريانسها» در بين دختران و پسران تفاوت معنيداری در

افسردگي دختران و پسران در دوره متوسطه وجود ندارد.

سطح معنيداری ( )p= 0/1دارند ( = 0/01معنيداری) به

همچنين طبق جدول فوق مشخص ميگردد که ميانگين

بيان ديگر پسران نسبت به دختران نگرش مثبت و

نمرات نگرش نسبت به اعتياد با «نپذيرفتن فرض برابری

معنيداری نسبت به اعتياد داشتهاند.

جدول شماره  .1آماره هاي توصيفي تعيين رابطه بين متغيرهاي جنسيت ،پايه تحصيلي و افسردگي
تعداد

انحراف استاندارد

ميانگين

پايه تحصيلي

جنسيت

29

3/11

91/21

اول

مذكر

28

92/11

97/68

دوم

87

99/11

96/27

سوم

39

99/23

91/19

كل

21

99/71

97/38

اول

21

96/63

91/17

دوم

12

99/61

91/11

سوم

921

92/22

97/12

كل

11

91/19

97/93

اول

12

98/71

97/97

دوم

11

99/11

91/77

سوم

219

99/36

91/63

كل

مؤنث

كل

طبق اطالعات مندرج در جدول باال ،ميانگين نمرات

 19/48و  14/29ميباشد ،همچنين نمرات افسردگي در

افسردگي به تفکيک پايه تحصيلي و جنسيت مشخص

دختران به تفکيک پايه اول ،دوم و سوم به ترتيب ،19/88

ميگردد .طبق اين جدول ،ميانگين نمرات افسردگي در

 12/89و  12/28ميباشد.

پسران به تفکيک پايه اول ،دوم و سوم به ترتيب ،12/28
جدول شماره  . 1تعيين رابطه بين متغيرهاي جنسيت ،پايه تحصيلي و افسردگي با روش تحليل واريانس دو راهه
معني داري

آزمون F

مربع ميانگين

درجه آزادي

روش

1/313

1/871

12/718

1

مدل تصميم شده

11

869/661

63118/631

9

همزمان

1/129

1/696

11/188

9

جنسيت

1/121

1/611

11/311

2

پايه تحصيلي

1/731

1/283

88/111

2

جنسيت * پايه تحصيلي

962/126

911

خطا

219

كل

3
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كل تصميم شده

211

جدول باال ،بهدنبال تعيين متغيرهای جنسيت ،پايه

افسردگي ميشود و بالعکس ،جنسيت زن همراه با پايين

تحصيلي و افسردگي (فرضيه  )8با استفاده از روش

بودن پايه تحصيلي باعث افزايش ميزان و بروز افسردگي

تحليل واريانس دو راهه بوده است ،طبق اطالعات مندرج

ميگردد .الزم به تذکر است که دو متغير جنسيت و پايه

در جدول باال ،مشخص ميگردد که رابطه همزمان دو

تحصيلي به تنهايي نتوانستهاند رابطه معنيداری با

متغير پيش بين جنسيت و پايه تحصيلي با افسردگي

افسردگي در دانشآموزان داشته باشند بنابراين قابل

بهعنوان متغير وابسته ،مثبت و معنيدار بوده است (=0

برداشت است که جنسيت و پايه تحصيلي بهطور همزمان

معنيداری) .به بيان ديگر جنسيت مذکر همراه با افزايش

پيشبيني کننده خوبي برای افسردگي است.

پايه تحصيلي از اول به سوم باعث کاهش ميزان و بروز
جدول شماره  .7آماره هاي توصيفي تعيين رابطه بين متغيرهاي جنسيت ،پايه تحصيلي و نگرش نسبت به اعتياد
تعداد

انحراف استاندارد

ميانگين

پايه تحصيلي

جنسيت

29

7/16

91/88

اول

مذكر

28

1/21

92/98

دوم

87

3/111

98/99

سوم

39

3/811

98/17

كل

21

7/37

99/17

اول

21

7/82

91/38

دوم

12

1/38

91/62

سوم

921

7/93

91/31

كل

11

3/11

98/31

اول

12

3/91

99/61

دوم

11

7/87

99/62

سوم

219

7/77

92/19

كل

مؤنث

كل

طبق اطالعات مندرج در جدول باال ،ميانگين نمرات

ترتيب  12/18 ،12/88و  18/11ميباشد ،همچنين ميانگين

افسردگي به تفکيک پايه تحصيلي و جنسيت مشخص

نمرات افسردگي در دختران به تفکيک پايه اول ،دوم و

ميگردد .طبق اين جدول ،ميانگين نمرات نگرش نسبت

سوم به ترتيب  10/88 ،11/89و  10/42ميباشد.

به اعتياد در پسران به تفکيک پايه اول ،دوم و سوم به
جدول شماره  . 3تعيين رابطه بين متغيرهاي جنسيت ،پايه تحصيلي و افسردگي با روش تحليل واريانس دو راهه
معني داري

آزمون F

درجه

مربع ميانگين

آزادي

1

روش

رابطه افسردگي با نگرش به سوء مصرف مواد مخدر / ...اكبري و عموپور
1/111

2/911

921/137

1

مدل تصحيح شده

1

617/116

27121/111

9

همزمان

1/197

1/363

868/311

9

جنسيت

1/967

9/187

998/182

2

پايه تحصيلي

1/117

1/111

21/696

2

جنسيت * پايه تحصيلي

13/311

911

خطا

219

كل

211

كل تصحيح شده

جدول باال ،بهدنبال تعيين رابطه متغيرهای جنسيت،

در پسران پايه دوم متوسطه به ترتيب  19/4و  12/1و

پايه تحصيلي و نگرش نسبت به اعتياد (فرضيه  )4با

ميانگين اين نمرات در دختران همين پايه به ترتيب 12/8

استفاده از روش تحليل واريانس دو راهه بوده است .طبق

و  10/8ميباشد ،همچنين ميانگين اين نمرات در پسران

اطالعات مندرج در جدول باال ،مشخص ميگردد که

پايه سوم به ترتيب  14/2و  18/1و در دختران پايه سوم

رابطه همزمان دو متغير پيش بين جنسيت و پايه تحصيلي

به ترتيب  12/2و  10/4ميباشد .ضمناً بدون در نظر

با نگرش نسبت به اعتياد بهعنوان متغير وابسته ،مثبث و

گرفتن پايه تحصيلي ،نمرات افسردگي و نگرش نسبت به

معنيدار بوده است ( = 0معنيداری) بهبيان ديگر جنسيت

اعتياد در دختران به ترتيب  19/02و  10/8و در پسران به

مذکر همراه با افزايش پايه تحصيلي از اول به سوم باعث

ترتيب  11/2و  18/2ميباشد .همچنين ميانگين نمرات

نگرش منفيتری نسبت به اعتياد ميشود و بالعکس

افسردگي در دختران و پسران به ترتيب  19/02و 11/28

بهتنهايي نيز با معنيداری  0/01با نگرش نسبت به اعتياد

بوده و ميانگين نمرات نگرش به اعتياد در دختران و

رابطه داشته است .اما متغير پايه تحصيلي به تنهايي

پسران  10/88و  18/28ميباشد.
در ادامه ميانگين نمرات افسردگي به تفکيک پايه

نتوانسته با نگرش نسبت به اعتياد رابطه داشته باشد.

تحصيلي و جنسيت مشخص گرديده است ،ميانگين

بحث و نتيجه گيري
يافتههای مربوط به آمار توصيفي پژوهشي نشان

نمرات افسردگي در پسران به تفکيک پايه اول ،دوم و

ميدهد که ميانگين نمرات افسردگي و نگرش نسبت به

سوم به ترتيب  19/48 ،12/28و  14/29ميباشد و

اعتياد در دو جنس دختر و پسر متفاوت ميباشد.

ميانگين اين نمرات در دختران به تفکيک پايه اول ،دوم و
سوم به ترتيب  12/89 ،19/88و  12/28ميباشد.

ميانگين نمرات در پسران پايه اول به ترتيب  12/28و
 12/82ميباشد و ميانگين اين نمرات در دختران پايه اول

به عالوه ميانگين نمرات نگرش به اعتياد در پسران به

متوسطه به ترتيب  19/8و  11/8ميباشد و به همين

تفکيک پايه اول ،دوم و سوم به ترتيب  12/18 ،12/88و

ترتيب ميانگين نمرات افسردگي و نگرش نسبت به اعتياد

 18/11ميباشد و ميانگين اين نمرات در دختران به
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تفکيک پايه اول ،دوم و سوم به ترتيب  10/88 ،11/89و

بيشتر است .همچنين باال بردن نشانههای افسردگي،

 10/42ميباشد.

مصرف سيگار را زماني که ساير تعيين کنندههای مصرف
کنترل شدهاند ،پيشبيني نميکند.

فرضيه اول :بين افسردگي دختران و پسران و نگرش
آنها به سوء مصرف مواد مخدر رابطه وجود دارد .برای

در پژوهش در دانشگاه آالباما بيرکينگهام ()2001

پاسخ به فرضيه فوق از ضريب همبستگي پيرسون به

 2181نوجوان به مدت يکسال و نيم مورد مطالعه قرار

منظور تعيين رابطه بين نگرش جنسيت به اعتياد و

گرفتند .در اين مطالعه مشخص شد که بين سيگار کشيدن

افسردگي و دانشآموزان مورد ارزيابي قرار گرفت .نتايج

و افسردگي ارتباط وجود دارد .نوجواناني که سيگار

نشان داد که ضريب همبستگي بين دو متغير ذکر شده

زيادی ميکشيدند ،نشانههای افسردگي بيشتری نشان

( )r = 0/88ميباشد که اين ضريب در سطح معنيداری

ميدادند و نوجواناني که سطوح بااليي از افسردگي را

( )p= 0/1معنيدار بوده است .به عبارت ديگر بين

نشان ميدادند نيز سيگار بيشتری ميکشيدند.

افسردگي باال و نگرش مثبت به اعتياد رابطه مثبت و

فرضيه دوم :بين افسردگي و نگرش به سوء مصرف

معنيداری وجود دارد يعني هر چه قدر افسردگي بيشتر

مواد مخدر در دو گروه دانشآموزان دختر و پسر تفاوت

باشد ،سوء نگرش نسبت به اعتياد مثبتتر ميگردد

وجود دارد.

(جدول  .)2-4نتايج اين تحقيق با پژوهشهای راجر،

برای آزمون فرضيه فوق از آزمون  tاستودنت برای دو

کريفن مارگارت و ميرين استيون ( )1882که در آن

گروه مستقل استفاده شد .نتايج آزمون نشان داد که

مشخص شده است که مصرف مواد مخدر نشانههای

ميانگين نمرات افسردگي با «نپذيرفتن فرض برابری

افسردگي در مردان را کاهش ميدهد ،اما در مورد مصرف

واريانسها» در بين دختران و پسران تفاوت معنيداری در

دارو چه درجات وجود افسردگي و چه در حالت نبود آن،

سطح معنيداری ( )p =0/1ندارند( = 0/48معنيداری) .به

اثری کامالً برابر داشته است ،همچنين با پژوهش واالس

عبارت ديگر تفاوت معنيداری بين نمرات افسردگي

مندل ( )1888که در آن افراد افسرده نسبت به استفاده از

دختران و پسران در دوره متوسطه وجود ندارد .همچنين

مواد آسيبپذيرتر شده و از طريق تعامل با شبکه دارو

نتايج بيانگر آن است که ميانگين نمرات نگرش نسبت به

اعمال ميشود همسو است .به عالوه گواني و کاپتيمن

اعتياد با «نپذيرفتن فرض برابری واريانسها» در بين

( )2000نيز در پژوهشي به بررسي افسردگي و مصرف

دختران و پسران تفاوت معنيداری در سطح معنيداری

سيگار در نوجوانان پرداختند ،الگوسازی چند متغيری

( )p= 0/1دارند( = 0/01معنيداری) .به عبارت ديگر

نشان داد که مصرفکننده فعلي سيگار به احتمال زياد

پسران نسبت به دختران نگرش مثبت و معنيداری نسبت

عاليم يپشبيني کننده و نيرومندتری از باال بردن نشانههای

به اعتياد داشتهاند.

افسردگي را دارد و احتمال ابتالء به افسردگي در اين افراد
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نتايج اين پژوهش با پژوهشهای (کاپالن و سادوک

باعث افزايش ميزان و بروز افسردگي مي شود .الزم به

 ،1884به نقل از پور افکاری  )1892همخواني دارد که در

ذکر است که دو متغير جنسيت و پايه تحصيلي به تنهايي

آن زنان دو برابر بيشتر از مردان در معرض افسردگي

نتوانستهاند ،رابطه معنيداری با افسردگي در دانشآموزان

ميباشند و همچنين علت گرايش بيشتر پسران به سوء

داشته باشند ،بنابراين قابل برداشت است که جنسيت و

مصرف مواد به علت عدم برخورداری از محدوديتهای

پايه تحصيلي به طور همزمان پيشبيني کننده خوبي برای

اجتماعي -فرهنگي پسران نسبت به دختران ،آزادیهای

افسردگي باشند.

اجتماعي و فرهنگي ،نقش جنسيتي مردان و همينطور

فرضيه چهارم :بين متغيرهای جنسيت ،پايه تحصيلي

دسترسي آسان پسران به مواد باشد .همچنين نتايج اين

و نگرش به سوء مصرف مواد تفاوت وجود دارد.

پژوهش با پژوهش خوشنويس ( )1818که در آن نشان

جهت پاسخ به فرضيه فوق از روش تحليل واريانس

داد که يکي از علل روی آوردن افراد مذکر که به اعتياد

دو راهه استفاده شد و نتايج بيانگر آن بود که رابطه

(هروئين) بيماری رواني ،افسردگي و تسکين دردهای

همزمان دو متغير پيشبيني جنسيت و پايه تحصيلي با

جسماني است ،و حيدريان ( )1892در پژوهشي نيز به

نگرش نسبت به اعتياد به عنوان متغير وابسته مثبت و

بررسي گرايشهای بيمارگونه رواني و برخي ويژگيهای

معنيدار است( =0معنيداری) به بيان ديگر جنسيت مذکر

اجتماعي در زنان معتاد پرداخت .نتايج بدست آمده حاکي

همراه با افزايش پايه تحصيلي از اول به سوم باعث نگرش

از آن بود که گروه معتادان نسبت به گروه عادی عاليم

منفيتری نسبت به اعتياد ميشود و بالعکس جنسيت به

مرضي -رواني شديدتری را نشان دادهاند .ضمناً بعد

تنهايي زن همراه با پايين بودن پايه تحصيلي باعث نگرش

مرضي افسردگي در سه گروه باالترين نمره و ترس

مثبتتری نسبت به اعتياد ميگردد .الزم به ذکر است که

مرضي کمترين نمره را به خود اختصاص داده است،

متغير جنسيت به تنهايي نيز با معنيداری  0/01با نگرش

هماهنگ و همسو است.

نسبت به اعتياد رابطه داشته است ،اما متغير پايه تحصيلي

فرضيه سوم :بين متغيرهای جنسيت ،پايه تحصيلي و

بهتنهايي نتوانسته با نگرش نسبت به اعتياد رابطه داشته
باشد که نتايج آن با پژوهشهای خوشنويس ( )1818و

افسردگي دانشآموزان دوره متوسطه تفاوت وجود دارد.
برای پاسخ به سؤال فوق از روش تحليل واريانس دو

حيدريان ( )1892همخواني و تطابق دارد .بنابراين و به

راهه استفاده شد ،نتايج نشان داد که رابطه همزمان دو

طور کلي علل و عوامل گرايش به سوء مصرف مواد در

متغير پيشبيني جنسيت و پايه تحصيلي با افسردگي

نوجوانان و ارتباط آن با افسردگي را ميتوان در موارد زير

بهعنوان متغير وابسته ،مثبت و معنيدار بوده است(=0

خالصه کرد -1 :عوامل مربوط به فرد -2 ،عوامل مربوط

معنيداری) .باعث کاهش ميزان و بروز افسردگي ميشود

به خانواده -8 ،عوامل مربوط به اطرافيان و محيط .افرادی

و بالعکس جنسيت زن همراه با پايين بودن پايه تحصيلي

که نگرشها و باورهای مثبت به مواد مخدر دارند ،احتمال

12

فصلنامه روانشناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابن سال اول ،شماره  ،2بهار 1831

مصرف و اعتيادشان بيش از کساني است که نگرشهای

ضعف در ابراز وجود ،اضطراب زياد و نياز شديد به

منفي دارند ،اين نگرشهای مثبت معموالً عبارتند از:

تأييد اجتماعي ،با سوء مصرف مواد مخدر در ارتباط است

کسب بزرگي و شخصيت ،رفع دردهای جسمي و

(به نقل از حيدريان .)1898 ،بنابراين با توجه به يافتههای

خستگي ،کسب آرامش رواني ،توانايي مصرف مواد بدون

پژوهش حاضر و وجود رابطه چنين افسردگي و نگرش به

ابتالء به اعتياد افزايش توانايي جسمي و درمان دردهای

سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان بايستي اشاره نمود.

روانشناختي مثل افسردگي ،اضطراب و غيره  ...و بعضي

با برنامهريزی صحيح و منطقي در جهت شناسايي ،مداخله

موقعيتها مثل در معرض خشونت قرار گرفتن در دوران

و در نهايت کنترل اعتياد گامي مؤثر برداشته شود و

کودکي و نوجواني ،ترک تحصيل بيسرپرستي يا

همينطور باتوجه به متغير و پايه تحصيلي و ارتباط آن با

بيخانماني ،فرار از خانه ،معلوليت جسمي ،ابتال به

نگرش به سوء مصرف مواد و در تدوين دروس و

بيماریهای مزمن ،و حوادثي مانند از دست دادن عزيزان

برنامههای تحصيلي برای دانشآموزان در راستای

يا باليای طبيعي ناگهاني نيز ممکن است منجر به

برنامههای آگاهسازی و کاهش تقاضا نسبت به مواد

واکنشهای حاد رواني در افراد شود .و همه اين موارد

برنامههای نهايي برای دانشآموزان تدوين گردد .بنابراين

زمينه را برای آمادگي به افسردگي و اختالالت خلقي ـ

ميتوان با توجه به پژوهش حاضر و مقايسه آن با

رواني افزايش ميدهد و در نتيجه فرد برای کاهش

پژوهشهای قبلي چنين نتيجه گرفت که رابطه احساس

دردهای روانشناختي به سوء مصرف مواد مخدر

افسردگي و زيادهروی در مصرف مواد مخدر يک رابطه

ميپردازد.

دو طرفه است .احساس افسردگي ميتواند باعث شود تا

نهايت ًا اينکه در زمينه ارتباط بين متغير افسردگي و سوء

نوجوانان برای فرار از مشکالت روانشناختي يا تسکين

مصرف مواد مخدر با يکديگر به اين نکته از فيتنر و

درد به مصرف مواد روی آورند و از سوی ديگر

همکاران ( )1828ميتوان اشاره نمود که در آن بزهکاران،

زيادهروی در مصرف مواد مخدر ميتواند احساس

بيش از غير بزهکاران خود را تنبل ،بد ،غمگين و ناتوان و

افسردگي را به تأثيری خود ويرانگر مبدل سازد.

درمانده ميبينند .آنان خود را دوست ندارند و تصوير
نامطلوبي از خود ارايه ميدهند ،از عزت نفس پاييني
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Abstract
The present study is dealt with study of relation between depression and attitude towards drug
abuse in Rasht high school students. In order to this 201 boys & girls students from first to
third grades were selected based on a cluster random sampling and then were tested. The
method of study has been correlation and the measuring tools of beck depression
questionnaire are a researcher – made questionnaire and the other one is drug abuse. The aim
of present study is to determine the relation between depression and drug abuse considering
sex variable and educational grades. Findings of this study have been analyzed according to
descriptive statistics (mean & standard deviation) and inferential statistics (student t – test
correlation coefficient & a two way analysis of variance). The results showed that in spite of
considering educational grade, depression scores and attitudes toward addiction in boys and
girls are different. In other words, the boys have more positive and meaningful attitude
towards addiction in comparison with girls. There is also a positive and meaningful relation
between high depression and positive attitude towards addiction. That is the more depression,
the more positive attitude towards addiction (r= 38%) mean while, the simultaneous relation
of two former variables between sex and educational grade with depression has been
considered as a positive and meaningful variable, that is; male sex shows decreasing rate of
depression, as they improve from first grade to third grade and on the contrary female Sex
shows increasing rate of depression as they go from first grade to third grade .The results
showed that simultaneous relation of two former variables between sex and educational grade
with positive attitude towards addiction has been considered as a meaningful and positive
dependent variable. In other words, male sex's attitude towards addiction becomes more
negative as education grade increases form first grade to third grade and on the contrary,
female sex's attitude with lower educational grade becomes more positive.
Keywords: Depression, Drug Abuse, Attitude.
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