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 فصلنامه روانشناسی تربیتی
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن

  1389، بهار 2سال اول، شماره 
   20-7صص

  آموزان دوره متوسطه شهرستان رشت مصرف مواد مخدر در دانش رابطه افسردگی با نگرش به سوء
  2پور ، مسعود عمو1بهمن اکبري

 احد رشت) استادیار. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی و2و 1

    :نویسنده مسؤلDr.Akbari@yahoo.com  
 15/2/89 تاریخ پذیرش مقاله 16/1/89تاریخ آغاز بررسی مقاله  26/12/88تاریخ دریافت مقاله 

 
 

  چکیده

حاضر به بررسی رابطه بین افسردگی و  پژوهش
 دورهآموزان  نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در دانش

 201همین علت تعداد  پردازد. به متوسطه شهر رشت می
هاي اول الی سوم به  آموزان دختر و پسر پایه نفر از دانش

اي انتخاب و مورد  گیري خوشه صورت روش نمونه
آزمون قرار گرفتند. روش تحقیق هبستگی بوده و ابزار 

گیري پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه محقق  اندازه
باشد. هدف  ساخته و سوء مصرف مواد مخدر می

هش حاضر تعیین رابطه بین افسردگی و نگرش به پژو
سوءمصرف مواد مخدر با توجه به متغیر جنسیت و 

ین پژوهش با هاي ا هاي تحصیلی بوده است. یافته پایه
و انحراف معیار) و آمار  (میانگینتوجه بر آمار توصیفی

ودنت است t (ضریب همبستگی پیرسون و آزمون استنباطی
) مورد تجزیه و تحلیل قرار و تحلیل واریانس دو راهه

گرفتند. نتایج نشان داد که بدون در نظر گرفتن پایه 
تحصیلی، نمرات افسردگی و نگرش نسبت به اعتیاد در 

عبارت دیگر  باشد. به دختران و پسران با هم متفاوت می
   پسران نسبت به دختران نگرش مثبت و معناداري نسبت

  

  

  
دگی باال و نگرش مثبت دارند. همچنین بین افسر به اعتیاد

به اعتیاد رابطه مثبت ومعناداري وجود دارد یعنی هر 
چقدر افسردگی بیشتر شود، نگرش نسبت به اعتیاد 

). به عالوه رابطه همزمان دو r=  38/0تر است ( مثبت
متغیر پیش بین جنسیت و پایه تحصیلی با افسردگی 

یعنی دار بوده است؛  عنوان متغیر وابسته مثبت و معنی به
جنسیت مذکر همراه با افزایش پایه تحصیلی از اول به 

شود و  سوم باعث کاهش میزان و بروز افسردگی می
بالعکس جنسیت زن همراه با پایین بودن پایه تحصیلی 

گردد. نتایج  باعث افزایش میزان و بروز افسردگی می
بیانگر آن بود که رابطه همزمان دو متغیر پیش بین 

ه صیلی با نگرش مثبت به اعتیاد بجنسیت و پایه تح
  .دار است تغیر وابسته مثبت و معنیعنوان م

  3، نگرش.2، سوء مصرف مواد1افسردگیکلید واژه گان: 
 
 
 
 
 

                                            
1. Depression 
2. Drug abuse 
3. Attitude 
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 مقدمه 

نه به عنوان یک نشانه بلکه به عنوان  افسردگی
ها عالوه بر احساس افسردگی شامل  اي از نشانه مجموعه

گیري  پایین، کنارهعالئمی چون خلق پایین، سطح انرژي 
اجتماعی، آشفتگی در خوابیدن و غذا خوردن و دیدگاه 
بدبینانه به آینده و خودکشی یا اقدام به آن تعریف می 

 توان به ) معتقد است، افسردگی را می1976( 1شود. بک

 5عنوان اختاللی تعریف کرد که شامل تغییرات عمده در  
 -2عواطف منفی،  -1شود:  حوزه رفتاري می

تغییرات رفتاري  -4انگیزش منفی  - 3هاي منفی  ناختش
 ).1974و همکاران،  2تغییرات نباتی(نقل از ماسن -5

مصرف مواد مخدر نیز عبارت است از هرگونه  سوء 
وابستگی شدید روانی یا فیزیولوژیک ارگانیسم نسبت به 
دارو، اعتیاد با پیدایش سندرم پرهیز یا محرومیت 

شود. به  قطع دارو ظاهر میشود که هنگام  مشخص می
رسد که ماده اعتیاد آور براي حفظ کارکرد طبیعی  نظر می

باشد و قطع آن موجب دگرگونی  سلولی الزامی می
فرآیندهاي فیزیولوژیک و در نتیجه عالیم محرومیت می 

) در 1969و همکاران (3). فیتر1370شود (پور افکاري، 
رف مواد زمینه ارتباط دو متغیر افسردگی و سوء مص

مخدر با یکدیگر نشان دادند که بزهکاران بیش از غیر 
بینند،  بزهکاران خود را تنبل، بد، غمگین و نادان می

دانند، آنان خود را  هاي نامطلوبی می بزهکاران خود را آدم
دوست ندارند و براي خود ارزش و احترام قایل نیستند 

عالوه نفس پایین برخوردارند. به  و به طور کلی از عزت
در ارتباط با خود دچار سر درگمی و تضاد هستند، 

 اپمن، ـنقل از چ ( دـیري دارنـاالت متغـاند و ح مئنـنامط

                                            
1. Beck 
2. Mussen 
3. Fetter 

 
 7و میرین استیون 6، گریفن مارگارت5). ویس راجر19894

)، در پژوهشی سوء مصرف مواد را به 1992( 7استیون
گري براي افسردگی در یک  عنوان روش خود درمان 

بررسی قرار دادند. در این تحقیق  مطالعه تجربی مورد
مرد و  355اثرات دارو و انگیزش در مصرف دارو در بین 

زنی که به دلیل سوء مصرف مواد در بیمارستان  139
سال) مورد بررسی و  62تا 18بستري شده بودند (سنین 

آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که اکثر افراد نمونه، 
از چه نوعی هستند، در پاسخ نظر از این که  دارو را صرف

هاي افسردگی و تجربه خلق بانشاط استفاده  به نشانه
داروها،   مصرف  که  شد براین، مشخص  کردند. عالوه  می

هاي افسردگی در مردان را در حالت وجود  نشانه
افسردگی اساسی کاهش داده اما در مورد مصرف داروها 

حالت و چه در  8چه در حالت وجود افسردگی اساسی
  ).1369ازسهرابی، برابرداشته است(نقل کامالً نبودآن اثري

هاي  ) در پژوهشی تاثیر نشانه1999( 9واالس مندل
هاي ارتباطی دارو و کارهاي دسته  افسردگی، شبکه

جمعی بر رفتار تزریق مشارکتی در میان افراد خیابانی که 
کنند را مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان  دارو تزریق می

دهد که افراد افسرده نسبت به استفاده از مواد  می
هاي  پذیرتر شده و از طریق سکونت در شبکه آسیب

هاي مشارکتی گرایش از  وسیع دارو، به سمت تزریق
طریق تعامل با شبکه دارو اعمال شود (نقل از سهرابی، 

) نیز در پژوهشی به 2000( 10گودمن و کاپیتمن ).1369

                                            
4.Gule.A.and chapman 
5. Weiss - Roger  
6. Grifin - Margaert                           
7. Mirin - Steven 
8. Mager- Depression  
1. Wallace- Mandell 
10 . Goodman & Capitman 
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نوجوانان پرداختند. نمونه بررسی و مصرف سیگار در 
کننده غیر افسرده بود.  نوجوانان مصرف 8704اول شامل 

کننده فعلی  الگوسازي چند متغیري نشان داد که مصرف
بینی کننده نیرومندتري  سیگار به احتمال زیاد عالئم پیش

هاي افسردگی دارد و احتمال ابتالء به  از باال بودن نشانه
اد بیشتر است. نمونه دوم بیماري افسردگی در این افر

روز قبل از  30نوجوان بود که در طول  6947مشتمل بر 
مطالعه سیگار مصرف نکرده بودند. الگو سازي چند 

هاي افسردگی  متغیري نشان داد که باال بودن نشانه
مصرف سیگار را زمانی که سایر تعیین کننده هاي 

کند. در پژوهش  مصرف کنترل شده اند پیش بینی نمی
نوجوان به مدت  2181)، 2001انشگاه آالباما بیرمنگام (د

و نیم مورد مطالعه قرار گرفتند. در این مطالعه   یکسال
مشخص شد که بین سیگار کشیدن و افسردگی ارتباط 

کشند  وجود دارد. نوجوانانی که سیگار زیادي می
دادند و نوجوانان  هاي افسردگی بیشتري نشان می نشانه

سال) که سطوح باالیی از افسردگی را  19تا  13(سنین 
کشیدند (نقل از  دادند نیز سیگار بیشتري می نشان می

) در 2002( 1ژانت آدریان و همکاران .)1374کرباسی، 

ها را قبل از  آموز تازه وارد دبیرستان دانش 1123پژوهشی 
که سیگاري شوند در مطالعه طولی زیستی، رفتاري   آن

یابی   آموزان یک فرم زمینه دانشمورد بررسی قرار دادند. 
هاي اخیر فرد،  را کامل کردند که در آن سیگار کشیدن

 60مشاهده نسبت به آگهی دخانیات مطرح شده بود. 
درصد از تازه واردها گزارش دادند که هرگز سیگار 

اند (هرگز با کسی در این زمینه دوستی نکرده یا  نکشیده
درصد گزارش  40تجربه سیگار کشیدن نداشته اند) و 

دادند که حداقل یک بسته یا بخشی از یک بسته را 
                                            

1 . Janet Audrian et al 

کشیده اند. در کل پژوهشگران دریافتند که بیشتر 
نوجوانانی که پذیرش باالیی نسبت به آگهی دخانیات 

یسه با آنهایی که پذیرش پایینی دارند، بعداً دارند در مقا
(نقل از کرباسی،  گیرند تحت تأثیر افسردگی قرار می

) در پژوهشی به بررسی علل 1353). خوشنویس(1374
آوردن به هروئین و   اجتماعی، روانی و اقتصادي روي

آثار و عواقب آن پرداخت. نتایج تحقیق وي نشان داد که 
آوري افراد به اعتیاد (هروئین) بیماري   یکی از علل روي

روانی و افسردگی و تسکین دردهاي جسمانی است. 
هاي  هشی به بررسی گرایش) در پژو1376حیدریان(

هاي اجتماعی در زنان  بیمارگونه روانی و برخی ویژگی
دست آمده حاکی از آن بود که  معتاد پرداخت. نتایج به 

روانی  - گروه معتادان نسبت به گروه عادي، عالیم مرضی
اند. ضمناً بعد مرضی افسردگی در  شدیدتري را نشان داده

رضی نیز کمترین نمره سه گروه، باالترین نمره و ترس م
هاي  با توجه به پژوهش را به خود اختصاص داده است.

توان  انجام گرفته در زمینه رابطه اعتیاد و افسردگی می
روي در  اظهار داشت که رابطه احساس افسردگی و زیاده

تواند  مصرف مواد دو طرفه است. احساس افسردگی می
یا تسکین باعث شود تا نوجوانان براي فرار از مشکالت 

درد، به مصرف مواد روي آورد و از سوي دیگر 
زا)  روي در مصرف مواد (به ویژه مواد سستی زیاده

تواند احساس افسردگی را به تأثیري خود ویرانگر  می
  مبدل سازد.

  
  هاي پژوهش  فرضیه

 دورهآموزان عادي و افسرده  هاي دانش بین نگرش - 1
داري وجود  معنی دبیرستان به سوء مصرف مواد مخدر تفاوت

  دارد. 
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بین افسردگی و نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در  -2
دار  دبیرستان تفاوت معنی دورهآموزان دختر و پسر  دانش

  وجود دارد.
بین افسردگی دختران و نگرش آنها به سوء مصرف  -3

  مواد مخدر رابطه وجود دارد.
بین افسردگی پسران و نگرش آنها به سوء مصرف  -4

  مخدر رابطه وجود دارد.مواد 
بین افسردگی و نگرش به مواد مخدر در پایه اول تا   -5

 دار وجود دارد. متوسطه تفاوت معنی دورهسوم 
  

  روش تحقیق

همبستگی  -طرح حاضر از جمله تحقیقات توصیفی
است که در آن رابطه دو متغیر مورد ارزیابی قرار 

گیرد. جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه  می
باشند که در  متوسطه شهر رشت می دورهآموزان  نشدا

 85-86هاي اول تا سوم در سال تحصیلی  یکی از پایه
نفر از  201اند. حجم نمونه شامل  مشغول به تحصیل بوده

گیري  باشد که بصورت روش نمونه آموزان می دانش
اي انتخاب و مورد آزمون قرار  اي چند مرحله خوشه

  گرفتند.

پژوهش حاضر از دو نوع  درابزار پژوهش. 

پرسشنامه، یکی پرسشنامه افسردگی بک و دیگر 
پرسشنامه محقق ساخته سوء مصرف مواد مخدر استفاده 

 21پرسشنامه افسردگی بک یک ابزار تشخیصی  شده:
ی است که شدت افسردگی را از نوجوانی تا سؤال

دهد. این مقیاس براساس  بزرگسالی مورد ارزیابی قرار می
یا عالیم مانند خلق و خو، بدبینی، احساس جنبه  21

شکست، احساس نارضایتی تدوین شده است. نوروزي 
) پایایی پرسشنامه افسردگی بک را در گروه 1374(

نفر آزمودنی  50آموز ایرانی که با  نوجوانان دانش
% گزارش 80دبیرستان به عمل آورد، با روش بازآزمایی 

رسشنامه محقق ). پ1374گردیده است(نقل از حیدري، 
است که  سؤال 30ساخت سوء مصرف مواد مخدر شامل 

اي لیکرت تدوین شده است که  درجه 5در مقیاس 
متوسطه در  دورهآموزان  اطالعاتی در زمینه نگرش دانش

مورد سوء مصرف مواد مخدر در اختیار قرار می دهد. در 
سنجی همبستگی بین نمرات دو نیمه  بررسی روان

براون معادل  -فاده از فرمول اسپرنسپرسشنامه با است
چنین در برآورد اعتبار  % گزارش شده است. هم60

پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ، همسانی 
پور و  % گزارش شده است(عمو65آزمون معادل  

  ).1386همکاران، 
در پژوهش حاضر عالوه بر روش تجزیه و تحلیل. 

نحراف معیار) از آمار آمار توصیفی نظیر (میانگین و ا
استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین 
رابطه میان افسردگی و نگرش و سوء مصرف مواد 
مخدر، براي بررسی تفاوت میانگین دو جنس (دختر و 

 tپسر) افسردگی و نگرش به سوء مصرف مواد از آزمون 
استودنت براي دو نمونه مستقل و براي بررسی 

ها در نمرات افسردگی و نگرش به  گینهاي میان تفاوت
هاي مختلف تحصیلی از تحلیل  سوء مواد در پایه

 spssاي  افزار رایانه  واریانس دو راهه به کمک نرم
 استفاده شده است.
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  یافته ها
  هاي توصیفی مربوط به افسردگی و نگرش نسبت به مواد مخدر به تفکیک جنسیت و پایه تحصیلی . آماره1جدول شماره 

  پایه تحصیلی  جنسیت      افسردگی نگرش به نسبت به اعتیاد
  اول  مذکر میانگین  29/16  3/16

      انحراف استاندارد  69/8  64/7
     درصدي از کل  %4/10   %4/10 

      واریانس  61/75  43/58
      تعداد  21  21

    مؤنث میانگین  83/17  97/11
      انحراف استاندارد  76/11  87/7

     از کلدرصدي   %4/14   %4/14 
      واریانس  3/138  96/61

  پایه تحصیلی  جنسیت    افسردگی نگرش به نسبت به اعتیاد
      تعداد  29  29

    کل میانگین  18/17  80/13
      انحراف استاندارد  513/10  000/8

     درصدي از کل  %9/24   %9/24 
      واریانس  518/110  000/64

      تعداد  50  50
  دوم  مذکر میانگین  43/17  13/12

      انحراف استاندارد  968/12  290/9
     درصدي از کل  %4/11   %4/11 

      واریانس  166/168  300/86
      تعداد  23  23

    مؤنث میانگین  97/16  83/10
      انحراف استاندارد  480/14  329/7

     درصدي از کل  %4/14   %4/14 
      واریانس  677/209  719/53

     تعداد  29  29
    کل میانگین  17/17  40/11

      انحراف استاندارد  701/13  194/8
     درصدي از کل  %9/25   96/25
      واریانس  715/187  147/67

      تعداد  52  52
  سوم  مذکر میانگین  27/14  11/13

      انحراف استاندارد  568/11  006/8
     درصدي از کل  %4/18   %4/18 

      واریانس   814/133  099/64
      تعداد  37  37

    مؤنث نمیانگی  66/16  42/10
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      انحراف استاندارد  465/11  839/6
     درصدي از کل  %8/30   %8/30 

      واریانس   441/131  772/46
     تعداد  62  62

    کل میانگین  77/15  42/11
         
      انحراف استاندارد  503/11  374/7

  پایه تحصیلی  جنسیت    افسردگی نگرش به نسبت به اعتیاد
     درصدي از کل  %3/49   %3/49 

      واریانس   323/132  369/53
      تعداد  99  99

  کل  مذکر میانگین  69/15  67/13
      انحراف استاندارد  281/11  359/8

     درصدي از کل  %3/40   %3/40 
      واریانس   226/127  875/69

      تعداد  81  81
    مؤنث میانگین  02/17  89/10

      انحراف استاندارد  227/12  183/7
     از کلدرصدي   %7/59   %7/59 

      واریانس   496/149  593/51
      تعداد  120  120

    کل میانگین  48/16  01/12
      انحراف استاندارد  844/11  779/7

     درصدي از کل  %0/100   %0/100 
      واریانس   281/140  510/60

      تعداد  201  201
 

با توجه به اطالعات جدول توصیفی باال، میانگین نمرات 
بت به اعتیاد پسران پایه اول افسردگی و نگرش نس

و میانگین این نمرات  33/16و  29/16متوسطه به ترتیب 
 9/11و  8/17در دختران پایه اول متوسطه به ترتیب 

همین ترتیب میانگین نمرات افسردگی و  باشد. به  می
نگرش نسبت به اعتیاد در پسران پایه دوم متوسطه به 

 ات در دختران و میانگین این نمر 1/12و  4/17ترتیب 

 
 
 

 
باشد. همچنین  می 8/10و  9/16همین پایه به ترتیب 

و  2/14میانگین این نمرات در پسران پایه سوم به ترتیب 
 4/10و  6/16و در دختران پایه سوم به ترتیب  1/13

باشد. ضمناً به طور کلی و بدون در نظر گرفتن پایه  می
اد در تحصیلی، نمرات افسردگی و نگرش نسبت به اعتی

و در پسران به ترتیب  8/10و  02/17دختران به ترتیب 
  باشد. می 6/13و  6/15
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  . تعیین رابطه بین افسردگی و نگرش نسبت به اعتیاد در دانش آموزان متوسطه2جدول شماره 
      نگرش نسبت به اعتیاد

381/0  
0  

201  

 ضریب همبستگی پیرسون
   معنی داري

  تعداد

  
  افسردگی

با استفاده از روش همبستگی  در جدول فوق،
پیرسون رابطه بین نگرش نسبت به اعتیاد و افسردگی در 

متوسطه، که فرضیه اول پژوهش  دورهآموزان  دانش
باشد، مورد ارزیابی قرار گرفته است. طبق  حاضر می

اطالعات مندرج در جدول فوق، ضریب همبستگی بین 
ب در باشد که این ضری می r=  38/0دو متغیر ذکر شده 

داري  دار بوده است (معنی معنی p=  1/0داري  سطح معنی
) به بیان دیگر بین افسردگی باال و نگرش مثبت 0= 

داري وجود دارد.  نسبت به اعتیاد رابطه مثبت و معنی
یعنی هر چه قدر افسردگی بیشتر، سود نگرش نسبت به 

  گردد. تر می اعتیاد مثبت
  

  نگرش نسبت به اعتیاد و افسردگی به تفکیک دو گروه جنسیتی. آماره هاي توصیفی 3جدول شماره 
  متغیرها  جنسیت  تعداد  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین خطاي معیار

  افسردگی  مذکر  81  69/15  281/11  253/1
  مؤنث  120  02/17  27/12  116/1
  نگرش نسبت به اعتیاد  مذکر   81  67/13  359/8  929/0
  ؤنثم  120  89/10  183/7  656/0

  براي تعیین تفاوت بین دو گروه دختر و پسر از لحاظ نگرش نسبت به اعتیاد و افسردگی t. آزمون 4جدول شماره                        
تفاوت خطاي 

  استاندارد
تفاوت 
  میانگین

براي  Levenآزمون   براي تفاوت میانگین ها tآزمون 
  ها تعیین برابري واریانس

  متغیرها  

  افسردگی  پذیرش فرض برابري واریانسها  556/0  813/0  -77/0  199  438/0  -33/1  705/1
  نپذیرفتن فرض برابري واریانسها    -79/0  76/180  431/0  -33/1  678/1
نگرش نسبت   پذیرش فرض برابري واریانسها  808/0  370/0  51/2  199  013/0  77/2  104/1

  ن فرض برابري واریانسهانپذیرفت    44/2  91/153  016/0  77/2  137/1  به اعتیاد
طبق اطالعات مندرج در جدول باال، مشخص است 
که میانگین نمرات افسردگی در دختران و پسران به 

بوده و میانگین نمرات نگرش  69/15و  02/17ترتیب 
 67/13و  89/10نسبت به اعتیاد در دختران و پسران 

اوت براي تعیین تف tباشد، در ادامه با توجه به آزمون  می
هاي نمرات افسردگی و نگرش نسبت به اعتیاد  میانگین

در دو گروه دختران و پسران (فرضیه دوم) مشخص 
نپذیرفتن فرض «گردید که میانگین نمرات افسردگی با 

در بین دختران و پسران، تفاوت » ها برابري واریانس

 43/0ندارند. ( )p= 05/0(داري  داري در سطح معنی معنی
داري بین نمرات  بیان دیگر تفاوت معنی ه داري) ب = معنی

متوسطه وجود ندارد.  دورهافسردگی دختران و پسران در 
گردد که میانگین  همچنین طبق جدول فوق مشخص می

نپذیرفتن فرض برابري «نمرات نگرش نسبت به اعتیاد با 
داري  در بین دختران و پسران تفاوت معنی» ها واریانس

داري)  = معنی 01/0) دارند (p= 5/0داري ( در سطح معنی
به بیان دیگر پسران نسبت به دختران نگرش مثبت و 

  اند. داري نسبت به اعتیاد داشته معنی
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  . آماره هاي توصیفی تعیین رابطه بین متغیرهاي جنسیت، پایه تحصیلی و افسردگی5جدول شماره 
  جنسیت  پایه تحصیلی  میانگین  انحراف استاندارد  تعداد
  مذکر  اول  29/16  69/8  21
  دوم  43/17  96/12  23
  سوم  27/14  56/11  37
  کل  61/15  28/11  81
  مؤنث  اول  83/17  76/11  29
  دوم  97/16  48/14  29
  سوم  66/16  46/11  62
  کل  02/17  22/12  120
  کل  اول  18/17  51/10  50
  دوم  17/17  70/13  52
  سوم  77/10  50/11  99
  کل  48/16  84/11  201

طالعات مندرج در جدول باال، میانگین نمرات طبق ا
افسردگی به تفکیک پایه تحصیلی و جنسیت مشخص 

گردد. طبق این جدول، میانگین نمرات افسردگی در  می
، 29/16پسران به تفکیک پایه اول، دوم و سوم به ترتیب 

باشد، همچنین نمرات افسردگی در  می 27/14و  43/17
، 83/17وم و سوم به ترتیب دختران به تفکیک پایه اول، د

  باشد. می 69/16و  97/16

  . تعیین رابطه بین متغیرهاي جنسیت، پایه تحصیلی و افسردگی با روش تحلیل واریانس دو راهه6جدول شماره 

  روش  درجه آزادي  مربع میانگین  Fآزمون   معنی داري
  مدل تصمیم شده  5  793/52  370/0  868/0
  انهمزم  1  489/48663  440/341  00
  جنسیت  1  033/59  414/0  521/0
  پایه تحصیلی  2  899/66  469/0  626/0
  جنسیت * پایه تحصیلی  2  906/33  238/0  789/0
  خطا  195  524/142    
  کل  201      
  کل تصمیم شده  200      

دنبال تعیین متغیرهاي جنسیت، پایه  جدول باال، به
) با استفاده از روش 3تحصیلی و افسردگی (فرضیه 

تحلیل واریانس دو راهه بوده است، طبق اطالعات 
گردد که رابطه همزمان  مندرج در جدول باال، مشخص می

دو متغیر پیش بین جنسیت و پایه تحصیلی با افسردگی 
= 0دار بوده است ( مثبت و معنیعنوان متغیر وابسته،  به

بیان دیگر جنسیت مذکر همراه با افزایش  داري). به  معنی
پایه تحصیلی از اول به سوم باعث کاهش میزان و بروز 

شود و بالعکس، جنسیت زن همراه با پایین  افسردگی می
بودن پایه تحصیلی باعث افزایش میزان و بروز افسردگی 

که دو متغیر جنسیت و پایه گردد. الزم به تذکر است  می
داري با  اند رابطه معنی تحصیلی به تنهایی نتوانسته

آموزان داشته باشند بنابراین قابل  افسردگی در دانش
طور همزمان  برداشت است که جنسیت و پایه تحصیلی به

  بینی کننده خوبی براي افسردگی است. پیش
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  متغیرهاي جنسیت، پایه تحصیلی و نگرش نسبت به اعتیاد . آماره هاي توصیفی تعیین رابطه بین7جدول شماره 
  جنسیت  پایه تحصیلی  میانگین  انحراف استاندارد  تعداد

  مذکر  اول  33/16  64/7  21
  دوم  13/12  29/9  23
  سوم  11/13  006/8  37
  کل  67/13  359/8  81
  مؤنث  اول  97/11  87/7  29
  دوم  83/10  32/7  29
  سوم  42/10  83/6  62
  کل  89/10  18/7  120
  کل  اول  80/13  00/8  50
  دوم  40/11  19/8  52
  سوم  42/11  37/7  99
  کل  01/12  77/7  201

طبق اطالعات مندرج در جدول باال، میانگین نمرات 
افسردگی به تفکیک پایه تحصیلی و جنسیت مشخص 

گردد. طبق این جدول، میانگین نمرات نگرش نسبت  می
کیک پایه اول، دوم و سوم به به اعتیاد در پسران به تف

باشد، همچنین  می 11/13و  13/12، 33/16ترتیب 
میانگین نمرات افسردگی در دختران به تفکیک پایه اول، 

  باشد. می 42/10و  83/10، 97/11دوم و سوم به ترتیب 

 
  یانس دو راهه. تعیین رابطه بین متغیرهاي جنسیت، پایه تحصیلی و افسردگی با روش تحلیل وار8جدول شماره 

درجه   مربع میانگین  Fآزمون   معنی داري
  آزادي

  روش

  مدل تصحیح شده  5  987/126  159/2  060/0
  همزمان  1  556/27520  994/467  0
  جنسیت  1  865/343  848/5  017/0
  پایه تحصیلی  2  932/113  937/1  147/0
  جنسیت * پایه تحصیلی  2  414/29  500/0  607/0
  خطا  195  805/58    
  کل  201      
  کل تصحیح شده  200      
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دنبال تعیین رابطه متغیرهاي جنسیت،  جدول باال، به
) با 4اعتیاد (فرضیه  پایه تحصیلی و نگرش نسبت به 

استفاده از روش تحلیل واریانس دو راهه بوده است. طبق 
گردد که  اطالعات مندرج در جدول باال، مشخص می

پایه تحصیلی  رابطه همزمان دو متغیر پیش بین جنسیت و
و  عنوان متغیر وابسته، مثبث با نگرش نسبت به اعتیاد به

بیان دیگر جنسیت  داري) به = معنی 0دار بوده است ( معنی
مذکر همراه با افزایش پایه تحصیلی از اول به سوم باعث 

شود و بالعکس  تري نسبت به اعتیاد می نگرش منفی
نسبت به اعتیاد با نگرش  01/0داري  تنهایی نیز با معنی به

تنهایی  رابطه داشته است. اما متغیر پایه تحصیلی به 
  نتوانسته با نگرش نسبت به اعتیاد رابطه داشته باشد.

 
  بحث و نتیجه گیري

هاي مربوط به آمار توصیفی پژوهشی نشان  یافته
دهد که میانگین نمرات افسردگی و نگرش نسبت به  می

  باشد. ت میاعتیاد در دو جنس دختر و پسر متفاو
و  29/16میانگین نمرات در پسران پایه اول به ترتیب 

باشد و میانگین این نمرات در دختران پایه اول  می 32/16
همین  باشد و به  می 9/11و  8/17متوسطه به ترتیب 

ترتیب میانگین نمرات افسردگی و نگرش نسبت به اعتیاد 
و  1/12و  4/17در پسران پایه دوم متوسطه به ترتیب 

 9/16میانگین این نمرات در دختران همین پایه به ترتیب 
باشد، همچنین میانگین این نمرات در پسران  می 8/10و 

و در دختران پایه سوم  1/13و  2/14پایه سوم به ترتیب 
باشد. ضمناً بدون در نظر  می 4/10و  6/16به ترتیب 

گرفتن پایه تحصیلی، نمرات افسردگی و نگرش نسبت به 
و در پسران  8/10و  02/17د در دختران به ترتیب اعتیا

باشد. همچنین میانگین نمرات  می 6/13و  6/15به ترتیب 

 69/15و  02/17افسردگی در دختران و پسران به ترتیب 
بوده و میانگین نمرات نگرش به اعتیاد در دختران و 

  .باشد می 69/13و  89/10پسران 
تفکیک پایه در ادامه میانگین نمرات افسردگی به 

تحصیلی و جنسیت مشخص گردیده است، میانگین 
نمرات افسردگی در پسران به تفکیک پایه اول، دوم و 

باشد و  می 27/14و  43/17، 29/16سوم به ترتیب 
میانگین این نمرات در دختران به تفکیک پایه اول، دوم و 

  .باشد می 69/16و  97/16، 83/17سوم به ترتیب 
نمرات نگرش به اعتیاد در پسران  عالوه میانگین به 

 13/12، 33/16به تفکیک پایه اول، دوم و سوم به ترتیب 
باشد و میانگین این نمرات در دختران به  می 11/13و 

و  83/10، 97/11تفکیک پایه اول، دوم و سوم به ترتیب 
  باشد. می 42/10

بین افسردگی دختران و پسران و نگرش  فرضیه اول:

ف مواد مخدر رابطه وجود دارد. براي آنها به سوء مصر
پاسخ به فرضیه فوق از ضریب همبستگی پیرسون به 

منظور تعیین رابطه بین نگرش جنسیت به اعتیاد و  
آموزان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج  افسردگی و دانش

نشان داد که ضریب همبستگی بین دو متغیر ذکر شده 
)38/0  =rداري  سطح معنیباشد که این ضریب در  ) می
)1/0 =pعبارت دیگر بین   دار بوده است. به ) معنی

افسردگی باال و نگرش مثبت به اعتیاد رابطه مثبت و 
قدر افسردگی بیشتر   داري وجود دارد یعنی هر چه معنی

گردد  تر می باشد، سوء نگرش نسبت به اعتیاد مثبت
هاي راجر،  ). نتایج این تحقیق با پژوهش2-4(جدول 

) که در آن 1992ن مارگارت و میرین استیون (کریف
هاي  مشخص شده است که مصرف مواد مخدر نشانه

دهد، اما در مورد  افسردگی در مردان را کاهش می
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مصرف دارو چه درجات وجود افسردگی و چه در 
حالت نبود آن، اثري کامالً برابر داشته است، همچنین با 

اد افسرده ) که در آن افر1999پژوهش واالس مندل (
پذیرتر شده و از طریق  نسبت به استفاده از مواد آسیب

شود همسو است. به عالوه  تعامل با شبکه دارو اعمال می
) نیز در پژوهشی به بررسی 2000گوانی و کاپتیمن (

افسردگی و مصرف سیگار در نوجوانان پرداختند، 
کننده فعلی  الگوسازي چند متغیري نشان داد که مصرف

بینی کننده و  احتمال زیاد عالیم یپش سیگار به
هاي افسردگی را دارد و  نیرومندتري از باال بردن نشانه

احتمال ابتالء به افسردگی در این افراد بیشتر است. 
هاي افسردگی، مصرف سیگار را  همچنین باال بردن نشانه

اند،  هاي مصرف کنترل شده زمانی که سایر تعیین کننده
  کند. بینی نمی پیش
) 2001ر پژوهش در دانشگاه آالباما بیرکینگهام (د
نوجوان به مدت یکسال و نیم مورد مطالعه قرار  2181

گرفتند. در این مطالعه مشخص شد که بین سیگار 
کشیدن و افسردگی ارتباط وجود دارد. نوجوانانی که 

هاي افسردگی بیشتري  کشیدند، نشانه سیگار زیادي می
ز افسردگی که سطوح باالیی ا  دادند و نوجوانانی نشان می

  .کشیدند دادند نیز سیگار بیشتري می را نشان می

بین افسردگی و نگرش به سوء مصرف فرضیه دوم: 

آموزان دختر و پسر تفاوت  مواد مخدر در دو گروه دانش
  وجود دارد.

ودنت براي است tبراي آزمون فرضیه فوق از آزمون 
ون نشان داد که دو گروه مستقل استفاده شد. نتایج آزم

نپذیرفتن فرض برابري «میانگین نمرات افسردگی با 
داري  در بین دختران و پسران تفاوت معنی» ها واریانس

=  43/0) ندارند(p= 5/0داري ( در سطح معنی

داري بین  عبارت دیگر تفاوت معنی  داري). به معنی
متوسطه  دورهنمرات افسردگی دختران و پسران در 

چنین نتایج بیانگر آن است که میانگین وجود ندارد. هم
نپذیرفتن فرض برابري «نمرات نگرش نسبت به اعتیاد با 

داري  در بین دختران و پسران تفاوت معنی» ها واریانس
داري).  = معنی 01/0) دارند(p= 5/0داري ( در سطح معنی

عبارت دیگر پسران نسبت به دختران نگرش مثبت و   به
  اند. یاد داشتهداري نسبت به اعت معنی

هاي (کاپالن و سادوك  نتایج این پژوهش با پژوهش
) همخوانی دارد که 1376، به نقل از پور افکاري 1994

در آن زنان دو برابر بیشتر از مردان در معرض افسردگی 
باشند و همچنین علت گرایش بیشتر پسران به سوء  می

هاي  مصرف مواد به علت عدم برخورداري از محدودیت
هاي  فرهنگی پسران نسبت به دختران، آزادي -ماعیاجت

طور  اجتماعی و فرهنگی، نقش جنسیتی مردان و همین
دسترسی آسان پسران به مواد باشد. همچنین نتایج این 

) که در آن نشان 1353پژوهش با پژوهش خوشنویس (
داد که یکی از علل روي آوردن افراد مذکر که به اعتیاد 

ی، افسردگی و تسکین دردهاي (هروئین) بیماري روان
) در پژوهشی نیز به 1376جسمانی است، و حیدریان (

هاي  هاي بیمارگونه روانی و برخی ویژگی بررسی گرایش
اجتماعی در زنان معتاد پرداخت. نتایج بدست آمده 
حاکی از آن بود که گروه معتادان نسبت به گروه عادي 

ند. ضمناً ا روانی شدیدتري را نشان داده -عالیم مرضی
بعد مرضی افسردگی در سه گروه باالترین نمره و ترس 
مرضی کمترین نمره را به خود اختصاص داده است، 

  هماهنگ و همسو است.

بین متغیرهاي جنسیت، پایه تحصیلی و فرضیه سوم: 

  متوسطه تفاوت وجود دارد. دورهآموزان  افسردگی دانش
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س دو براي پاسخ به سؤال فوق از روش تحلیل واریان
راهه استفاده شد، نتایج نشان داد که رابطه همزمان دو 

بینی جنسیت و پایه تحصیلی با افسردگی  متغیر پیش
 دار بوده است عنوان متغیر وابسته، مثبت و معنی به

داري). باعث کاهش میزان و بروز افسردگی  =معنی0(
شود و بالعکس جنسیت زن همراه با پایین بودن پایه  می

ث افزایش میزان و بروز افسردگی می شود. تحصیلی باع
الزم به ذکر است که دو متغیر جنسیت و پایه تحصیلی به 

داري با افسردگی در  اند، رابطه معنی تنهایی نتوانسته
آموزان داشته باشند، بنابراین قابل برداشت است که  دانش

بینی کننده  طور همزمان پیش جنسیت و پایه تحصیلی به 
  ردگی باشند.خوبی براي افس

بین متغیرهاي جنسیت، پایه تحصیلی فرضیه چهارم: 

  و نگرش به سوء مصرف مواد تفاوت وجود دارد.
جهت پاسخ به فرضیه فوق از روش تحلیل واریانس 
دو راهه استفاده شد و نتایج بیانگر آن بود که رابطه 

بینی جنسیت و پایه تحصیلی با  همزمان دو متغیر پیش
عنوان متغیر وابسته مثبت و   اد بهنگرش نسبت به اعتی

داري) به بیان دیگر جنسیت مذکر  = معنی0دار است( معنی
همراه با افزایش پایه تحصیلی از اول به سوم باعث 

شود و بالعکس  تري نسبت به اعتیاد می نگرش منفی
تنهایی زن همراه با پایین بودن پایه تحصیلی   جنسیت به

گردد. الزم به  عتیاد میتري نسبت به ا باعث نگرش مثبت
داري  ذکر است که متغیر جنسیت به تنهایی نیز با معنی

با نگرش نسبت به اعتیاد رابطه داشته است، اما  01/0
تنهایی نتوانسته با نگرش نسبت به  متغیر پایه تحصیلی به

هاي  اعتیاد رابطه داشته باشد که نتایج آن با پژوهش
همخوانی و ) 1376) و حیدریان (1353خوشنویس (

طور کلی علل و عوامل گرایش  تطابق دارد. بنابراین و به 

به سوء مصرف مواد در نوجوانان و ارتباط آن با 
 -1توان در موارد زیر خالصه کرد:  افسردگی را می

 -3عوامل مربوط به خانواده،  -2عوامل مربوط به فرد، 
ها و  عوامل مربوط به اطرافیان و محیط. افرادي که نگرش

اورهاي مثبت به مواد مخدر دارند، احتمال مصرف و ب
هاي منفی  اعتیادشان بیش از کسانی است که نگرش

هاي مثبت معموالً عبارتند از: کسب  دارند، این نگرش
بزرگی و شخصیت، رفع دردهاي جسمی و خستگی، 
کسب آرامش روانی، توانایی مصرف مواد بدون ابتالء به 

و درمان دردهاي اعتیاد افزایش توانایی جسمی 
روانشناختی مثل افسردگی، اضطراب و غیره ... و بعضی 

ها مثل در معرض خشونت قرار گرفتن در دوران  موقعیت
سرپرستی یا  کودکی و نوجوانی، ترك تحصیل بی

خانمانی، فرار از خانه، معلولیت جسمی، ابتال به  بی
هاي مزمن، و حوادثی مانند از دست دادن عزیزان  بیماري

بالیاي طبیعی ناگهانی نیز ممکن است منجر به یا 
هاي حاد روانی در افراد شود. و همه این موارد  واکنش

زمینه را براي آمادگی به افسردگی و اختالالت خلقی ـ 
دهد و در نتیجه فرد براي کاهش  روانی افزایش می

دردهاي روانشناختی به سوء مصرف مواد مخدر 
  پردازد. می

مینه ارتباط بین متغیر افسردگی و نهایتاً اینکه در ز
سوء مصرف مواد مخدر با یکدیگر به این نکته از فیتنر و 

توان اشاره نمود که در آن  ) می1969همکاران (
بزهکاران، بیش از غیر بزهکاران خود را تنبل، بد، غمگین 

بینند. آنان خود را دوست ندارند و  و ناتوان و درمانده می
نفس  دهند، از عزت  ارایه می تصویر نامطلوبی از خود
همین جهت دچار سردگمی و  پایینی برخوردارند و به 

باشند و حاالت روانی متغیري دارند و  تضاد می
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کنند داراي منبع کنترل  نوجوانانی که مواد مصرف می
باشند و اعتماد به نفس آنها و در مقایسه با  بیرونی می

تکانشگري،  کنند کمتر است. آنهایی که مواد مصرف نمی
هاي افسرده، ضعف در  ابراز وجود، اضطراب زیاد  حالت

و نیاز شدید به تأیید اجتماعی، با سوء مصرف مواد 
). 1378مخدر در ارتباط است (به نقل از حیدریان، 

هاي پژوهش حاضر و وجود  بنابراین با توجه به یافته
رابطه چنین افسردگی و نگرش به سوء مصرف مواد 

ریزي  انان بایستی اشاره نمود. با برنامهمخدر در نوجو
صحیح و منطقی در جهت شناسایی، مداخله و در نهایت 

طور باتوجه  کنترل اعتیاد گامی مؤثر برداشته شود و همین
به متغیر و پایه تحصیلی و ارتباط آن با نگرش به سوء 

هاي تحصیلی  مصرف مواد و در تدوین دروس و برنامه
سازي و  هاي آگاه استاي برنامهآموزان در ر براي دانش

هاي نهایی براي  کاهش تقاضا نسبت به مواد برنامه
توان با توجه به  آموزان تدوین گردد. بنابراین می دانش

هاي قبلی چنین  پژوهش حاضر و مقایسه آن با پژوهش
روي در  نتیجه گرفت که رابطه احساس افسردگی و زیاده

ت. احساس مصرف مواد مخدر یک رابطه دو طرفه اس
تواند باعث شود تا نوجوانان براي فرار از  افسردگی می

مشکالت روانشناختی یا تسکین درد به مصرف مواد 
روي در مصرف مواد  روي آورند و از سوي دیگر زیاده

تواند احساس افسردگی را به تأثیري خود  مخدر می
  ویرانگر مبدل سازد.
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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. 
 
 

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 
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