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هاي  خواهی، پرخاشگري، سبک افسردگی، هیجان زانیم بررسی
هاي وابستگی به  بین عنوان پیش دلبستگی و تحصیالت والدین به

 مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز
 
  
 

  چکیده
هـاي دلبسـتگی و    اشگري، سـبک خواهی، پرخ افسردگی، هیجان میزان بررسی ،هدف از پژوهش حاضر

. ر در نوجوانان پسر شـهر اهـواز اسـت   هاي وابستگی به مواد مخد بین عنوان پیش تحصیالت والدین به
 ،در این پژوهش. نوجوان غیرمعتاد بودند 112نوجوان معتاد و  112تحقیق شامل  ي افراد مورد مطالعه

غیرمعتــاد از روش  ي انتخــاب نمونــه در دســترس و بــراي ي معتــاد از نمونــه ي بــراي انتخــاب نمونــه
: ابزار مورد استفاده در ایـن تحقیـق عبـارت بودنـد از    . اي استفاده شد گیري تصادفی چند مرحله نمونه

پرخاشـگري اهـواز و    ي نامـه  پرسـش خـواهی زاکـرمن،    افسـردگی بـک، مقیـاس هیجـان     ي نامه پرسش
آمار توصـیفی، روش   عالوه بر روش ،ها براي تحلیل داده. دلبستگی به والدین و همسال ي نامه پرسش

هاي این پژوهش را تأییـد کـرد و نشـان     فرضیه ي دست آمده همه نتایج به. کار بسته شد تحلیل ممیز به
خـواهی،   توان بر اساس متغیرهاي افسردگی، هیجان داد که وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان را می

دست آمـده و مـدل ارائـه     نتایج به. مودبینی ن ین پیشهاي دلبستگی و تحصیالت والد پرخاشگري، سبک
  .شده توسط این پژوهش به تفضیل مورد بحث قرار گرفته است
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  مقدمه
چرا کـه ایـن پدیـده     .دندگر ي گزافی براي مبارزه با سوءمصرف مواد متحمل می ها هزینه امروزه دولت

اهمیـت  . هاي مختلف قرار گرفته اسـت  عنوان معضلی فردي و اجتماعی کانون توجه متخصصین در حوزه به
رغم  ، علیاما. ت که بر همگان روشن شده استهاس شک سال ایجاد راهبردهاي پیشگیري و درمان مؤثر بی

گیـرد؛ مـا همچنـان     رف مواد صـورت مـی  مصگیري و درمان سوء هاي روزافزونی که در راستاي پیش تالش
                                                

 کار شناس ارشد روانشناسی تربیتی .1

 عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز .2
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 ي پزشکی آمریکا در زمینـه  اي از سوي سازمان بهداشت جهانی و انجمن روان شاهد انتشار آمارهاي فزاینده
  ).1997، 3و النگ رود 2مان ، میل1لووینسون(مواد و مشکالت وابسته به آن هستیم  سوءمصرفشیوع 

گـردان تــا   اوم مـاده یــا مـواد تخدیرکننـده و روان   مصـرف مکـرر و مـد    ي نتیجــه اعتیـاد بـه مـواد مخـدر    
خواهد استفاده از ایـن مـواد    تواند یا نمی کند که نمی گرفتاري شدید به آن است و فرد معتاد احساس میحد

در پزشـکی  . شـود  چـار مسـمومیت مـی   صورت ترك آن معمـوالً د  را ترك و یا میزان آن را کم کند و در
رود و معتاد کسی است که از نظر روانـی   کار می هب 4وابستگی به مواد ي کلمهجاي اصطالح اعتیاد معموالً  به

  ).1381مرادي، (کند  و جسمی به یک ماده مخدر وابستگی پیدا می
در . گذارنـد  متغیرهاي گونـاگونی بـر پدیـدآیی و تـداوم و درمـان وابسـتگی بـه مـواد مخـدر تـأثیر مـی           

وابستگی به مواد مخدر بررسی  ي بین در زمینه متغیرهاي پیش ي اي بالینی متغیرهاي چندي به منزلهه پژوهش
  :شوند اند که به چهار دسته تقسیم می شده

عوامـل  ) د رفتـاري و  -عوامـل روانـی  ) عوامـل بـین شخصـی، ج   ) اجتمـاعی، ب  -محیط فرهنگی) الف
  ) .1995؛ نیوکام،  1985، 6؛  لتیري2000، 5نیوکام و ریچاردسون( ژنتیکی -زیستی

وقتی شخصی فشـار روانـی   . ها است علت اعتیاد صرفاً مواجهه با افیون ،اي گیري مواجهه جهتبر اساس 
شـود،   فشـار روانـی ایجـاد مـی     ي حسی برطرف کننـده  یک بی شوند و ها ترشح می کند، اندروفین تجربه می

و سـایر   اند کـه ممکـن اسـت اسـتفاده از هـروئین      برخی محققان اظهار داشته. دهد تحمل درد را افزایش می
طبق ایـن دیـدگاه،   . سازد ها را می ها باعث فروریزي درازمدت دستگاه بیوشیمیایی گردد که اندروفین افیون
هـا   ه بـه مصـرف افیـون   ریختـ  هـم ي درد بـدن وي را در  دهنده که دارو سیستم طبیعی تسکین خاطر این معتاد به
م شخص و هم محیط عوامـل مهمـی در   ه ،گیري انطباقی راهی تعاملی است که در آن جهت. دهد ادامه می

هایی که فرد در  و موقعیت) ها و جز این ها انتظارات، نگرانی(هاي شخص  ویژگی: شوند بروز اعتیاد تلقی می
کنند، در کنار هم، نیاز بـه دارو و   هایی که ایجاد فشار روانی می شوند، خصوصاً آن زندگی با آنها روبرو می

   ).1382و ساراسون،  ساراسون(دهند  ت تأثیر قرار میهاي او را به داروها تح واکنش

                                                
1. Lowinson 
2. Millman 
3. Longrod 

4. Substance Dependance 
5. Newcomp & Richardson 
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دالیـل مختلفـی مـواد مصـرف      وهشی نشان دادنـد کـه مـردم اغلـب بـه     در پژ) 1995( 1و همکاران کوپر
تأکیـد ایـن   . کند که آیا مصرف، گرایش به سوءمصرف دارد یـا نـه   کنند و این دالیل زیربنایی تعیین می می

یکی  ي مطالعه. دست داد وي مناسبی براي سایر مواد نیز بهالگ ،هاي آن فتهمطالعه بر مصرف الکل بود ولی یا
دهد کـه مـردم مـواد را بـراي تعـدیل خلـق و خـو و بـه دو علـت متمـایز            از الگوهاي مصرف الکل نشان می

بر . افزایش تجارب هیجانی مثبت و کاهش خلق و خوي منفی مانند افسردگی و اضطراب: کنند مصرف می
کننـد بـه احتمـال بیشـتري بـا       و، افرادي که براي کنارآمدن با تجـارب منفـی مـواد مصـرف مـی     طبق این الگ

انند خلق و هاي مختلفی براي ارزیابی عواملی م براي آزمون این الگو، از شاخص. شوند عوارضی مواجه می
  .هاي نوجوان و بزرگسال استفاده شد خواهی در نمونه خو، انتظارات و هیجان

خواهی را  هیجان) 1979( 3زاکرمن. دهد ربط می 2اي مصرف مواد را به نوجویی مالحظه شواهد قابل    
صفتی که با نیاز به احساسات و تجارب متغیر، تازه و پیچیده و نیز خطرکـردن  : گونه تعریف کرده است این

واهـان  خ که هیجان یل این، یک دل)1979(بر اساس نظر زاکرمن . شود براي کسب چنین تجاربی تعریف می
هـا   بـه آن  4اکسـیداز  یابند آن است که سـطح پـایین آنـزیم مونـوآمین     مصرف مواد را چنین تقویت کننده می

هـا باالسـت، تـأثیر بیشـتري را      اکسیداز در آن دهد تا در مقایسه با افرادي که سطح آنزیم مونوآمین اجازه می
 شـوند  خـواه مـی   ل در بزرگسـالی هیجـان  فعـا  این عقیده وجود دارد که بسیاري از کودکان بیش. تجربه کنند

  ).1382ریو، (
نقش مهمی در مصـرف مـواد    ،کنارآمدن ي اند که الگوي آموخته شده شان دادهگران مختلف ن پژوهش

مثل انگیزش زیاد دارنـد، ممکـن اسـت وقتـی در موقعیـت حـل        اي کودکانی که سرشت ویژه. کند ء میایفا
تمایل بیشتري داشته باشند تا از  بنابراین، ی بیشتري احساس کنند وگیرند، خشم و درماندگ اي قرار می مسئله

اگر این کودکان یاد بگیرند تـا بـا مشکالتشـان بهتـر     . هایی استفاده کنند مواد براي کنارآمدن با چنین هیجان
ل انگیـزش اجتنـابی خـود    کنار بیایند، ممکن است کمتر تمایل داشته باشند کـه مـواد را روشـی بـراي کنتـر     

  ).1384نقل از فرانکن،  به(نند بدا
دلبستگی از زمـان نـوزادي   . نامند می 1دلبستگی راپیوند عاطفی بین نوزاد و مادر  5در روانشناسی تحولی

انـد کـه    داده هـاي متعـددي نشـان    پژوهش). 1969، 2بالبی(باشد  شروع شده و در طول زمان داراي ثبات می

                                                
1. Cooper & et al 
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گیـري شخصـیت یـک     هـاي شخصـیتی و شـکل    ر گرایشعنوان یک عامل تحولی د هاي دلبستگی به سبک
اهمیت کنش سازمانی سیستم دلبستگی را ) 1995( 4و اسروف 3چه کارلسون مهم است، چنان ي تعیین کننده
  .هاي عاطفی، انگیزشی، شناختی و رفتاري مورد تأکید قرار دادند پارچه کردن مؤلفه در یک

وي سـاده باشـد، عوامـل تـداوم آن     یک کنجکا که عوامل شروع مصرف مواد ممکن است با وجود این
تواند با گسستگی ارتبـاط فـرد    بخش می جدایی از منبع ایمنی. تواند با سبک دلبستگی ارتباط داشته باشد می

یـا و  ها و پناه بـردن بـه رؤ   ها، اضطراب با منابع انسانی اطراف و گرایش او به مصرف مواد براي فرار از  ترس
اي  در عمـل، مـواد واسـطه   . توان تعامل فرد، مواد و محیط دانست در واقع اعتیاد را می. ارتباط داشته باشد... 

گیـرد و چنـین تعبیـر     مـواد صـورت مـی    ي واسطه بخش با محیط به ي ایمنی شود و رابطه بین فرد و محیط می
 5ویژه اپیوئیـدها  ، این مواد بهاز نظر روانشناسی. شود که فرد در پرتو مصرف مواد  امنیت پیدا کرده است می
دنبـال دارد،   مواد که آرامـش آسـان و سـریع را بـه    دلیل مصرف  ها نیز هستند؛ اما به اضطرابترین ضد مهم از
یـابی بـه همـان     بخش طبیعی محروم کرده و براي دسـت  عنوان معتاد، خود را از روابط ایمنی تدریج فرد به به

مشـابه  . دهد عدم کنترل بر مصرف مواد  می وابستگی و بخش که از مواد انتظار دارد ناچار تن به سطح ایمنی
یابـد،   در افـراد افـزایش مـی    جـویی  با مشکلی چون نیاز به ایمنیه همواج ی کهشرایط جدایی از مادر، هنگام

بخش خانوادگی، گروه همتـا یـا    منابع ایمنی اگردر این هنگام، . کند فرآیند جستجوي فعال مجدداً بروز می
که از (هاي ارتباطی  ها را از طریق مهارت آوردن آندست  بهدسترس نباشد یا فرد مهارت  منابع اجتماعی در

نداشته باشد، ناگزیر در این شرایط براي فرار یا تسکین خود به مصرف مـواد  ) هاي سالمت روان است نشانه
جـاي   کـه بـه  ، بـراي ایـن افـراد    گـذارد  کـه سـریع تـأثیر مـی     لحـاظ ایـن   گـویی بـه   این پاسخ. یابد گرایش می
کنـد و    کند که رفتـار سوءمصـرف را تقویـت مـی     باشند سازوکاري ایجاد می گریز می جویی، چالش چالش

خسـتو،  (سـوي وابسـتگی رهسـپار کنـد      در نهایت محتمل است که فرد را بـه  ،هاي زودهنگام دخالت نکردن
1381.(  

 -ه بـا فقـر، سـطح اجتمـاعی    هـایی کـ   حلـه م شود که هاي اجتماعی چنین فرض می انینابسام ي در نظریه
اي  ، تراکم زیاد جمعیت و میزان باالي جرم مشـخص هسـتند، زمینـه   سوادي سوادي و کم اقتصادي پایین، بی

زیـرا مـواد یـک راه گریـز و رهـایی از       ؛تواند رشد پیدا کنـد  کنند که در آن سوءمصرف مواد می ایجاد می
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ار ها در دسترس قـر  مواد در این نوع محیط. کند ه میهاي چندگانه با این نوع محیط اجتماعی را ارائ استرس
، 1999، 1کـار (مدار مصرف مواد از لحاظ اجتماعی پذیرفته شده اسـت   دارند و در یک خرده فرهنگ جرم

  ).1381نقل از دهقان، به
سوءمصرف مواد در بین نوجوانـان   زمان  همبینی  در تحقیقی جهت پیش) 2001( 2و همکاران کالر مک
اجتمـاعی، فشـار دوسـتان،     -هـا و باورهـا، عوامـل روانـی     خی متغیرهاي جمعیت شناختی، نگرشپرخطر، بر

. سوءمصرف کننده مواد مورد بررسی قرار دادنـد  1315متشکل از  ي افسردگی و اضطراب را در یک نمونه
و باورهـاي مثبـت بـه مـواد مخـدر      هـا   نتایج نشان داد که تعارض خانوادگی، افسـردگی، اضـطراب، نگـرش   

بـین سوءمصـرف مـواد     ي رابطـه ) 2003( 3اسـتاکی . مصرف مـواد مخـدر اسـت    ي بینی کننده ترین پیش قوي
نوجوان  4300نمونه شامل . نفس را مورد بررسی قرار داد با افسردگی و عزت) الکل ، مواد مخدر و سیگار(

دید ارتبـاط مثبـت   سـیگار بـا افسـردگی شـ     جوانـا و  نتایج نشان داد که مصرف الکـل، مـاري  . بوددبیرستانی 
نشـان  ) 2003( 4و همکـاران  هـاي کریـگ   یافته ،همچنین. منفی دارند ي دار و با عزت نفس پایین رابطه معنی

لقـی قبـل از موعـد    متقابلی بین اختالل شخصیت، سوءمصـرف مـواد مخـدر و اخـتالالت خُ     ي داد که رابطه
  .وجود دارد

اي براي بـاالبردن   تواند وسیله مواد مخدر هم می. ستهاي جدید ا دنبال تجربه خواه همواره به فرد هیجان
زدایـی   آمیز بازداري اطرهگشایند، از رفتارهاي مخ هاي جدید می سریع انگیختگی باشد، در را به روي تجربه

بـراي  ) 1972(ان زاکـرمن و همکـار  . حوصلگی هستند اي براي گریختن از یکنواختی و بی و وسیله کنند می
انـواع   ي اي دربـاره  نامـه  پرسـش و   5خـواهی زاکـرمن   مقیاس هیجان دانشجویان خواستند از اثبات این ادعاها

ویـژه در مـردان    یـاس بـا مصـرف الکـل و مـواد مخـدر بـه       چندین مق. ر کنندپ را مصرف مواد مخدر و الکل
جـویی،   در پـژوهش خـود تحـت عنـوان تجربـه     ) 1994( 6و همکاران ویلیز). 1382ریو، (همبستگی داشتند 

نوجـوان را بـا    457هـاي مصـرف مـواد در نوجـوانی،      بین عنوان پیش ، بههاي مرتبط با آن ذیري و سازهخطرپ
فـراد  مـواد در ا   نتایج نشـان داد مصـرف  . شخصیتی آیزنگ مورد بررسی قرار دادند ي نامه پرسشاستفاده از 

                                                
1. Carr 
2. McCuller & et al 
3. Ostuki 
4. Craig & et al 
5. Sensation Seeking Scale (SSS) 
6. Wills & et al 
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گـري،   ل رفتـاري، تکـانش  عدم کنتـر  ،همچنین. رود اي باال می العاده طور فوق جو با خطرجویی کم به تجربه
  .  خواهی و خطرپذیري با مصرف مواد همبستگی دارد خشم، هیجان
در یک مطالعه طولی بر روي دو گـروه از نوجوانـان پسـر بـا ریسـک بـاال و       ) 2003( 1و همکاران تارتر

 بینـی  ، سوءمصـرف مـواد را در نوجـوانی پـیش     زدایی رفتـاري   پایین سوءمصرف مواد دریافتند که بازداري
عنـوان یـک ویژگـی     بـه (خـواهی   قیم و غیرمستقیم هیجـان به بررسی اثرات مست) 2005( 2یانویتزکی. کند می

در این تحقیق مطرح شده است که برخـی اوقـات یـا    . در مصرف مواد توسط نوجوانان پرداخت) شخصیتی
ف و یـا مصـرف   خواهی در مصرف مواد، از طریق ارتباط با همساالن منحـر  تأثیر هیجان ،حتی اغلب اوقات

نشـان داده شـد کـه عوامـل      ،همچنـین . هـا را تأییـد کـرد    نتایج تحلیل، فرضیه. شود مواد میانجی می ي کننده
  . خواه را به سمت مصرف مواد سوق دهد متفاوتی ممکن است نوجوانان زیاد هیجان

شـان دادکـه   نتـایج ن . نوجوان را مـورد بررسـی قـرار دادنـد     517تحقیقی در) 2000( 3و همکاران ایپستن
ارتبـاط   )جوانـا و هـروئین    الکل، مـاري  سیگار،(شروع مصرف مواد  پرخاشگري و رفتارهاي ناسازگارانه با

ــین پرخاشــگري و مصــرف مــواد افیــونی نتیجــه گرفــت کــه    ي بررســی رابطــه در )2005( 4جــف. دارنــد ب
  .همبستگی مثبت دارد )تامینفآم و 5کراك(پرخاشگري با برخی از مواد افیونی 

 ،لقـی اخـتالالت خُ  هـاي دلبسـتگی،   هاي انجام شده حاکی از آن اسـت کـه بـین سـبک     اهد پژوهششو
ــود دارد    ، اضــطرابی ــه وج ــواد رابط ــرف م ــیت و سوءمص ــیدي( شخص ــ 6کس ــه1999 ،7وریو ش ــل از  ، ب نق
  ).1381دهقان،

ن و دلبستگی به والـدی (هاي خانوادگی  یک مطالعه ارتباط ویژگی در )1977( 8و همکاران کاتز-سکال
مـورد   با انحرافات رفتاري شامل بزهکاري، مصرف مواد مخدر و سـیگار در نوجوانـان را  ) ساختار خانواده 
والـدین و هرکـدام از رفتارهـاي     بـین دلبسـتگی   يدار نتـایج نشـان داد کـه ارتبـاط معنـی      .بررسی قرار دادند
  .انحرافی وجود دارد

                                                
1. Tarter & et al 
2.Yanovitzky 
3. Epsten & et al 
4. Jaff 
5. Crack 
6. Cassidv  
7. Shaver 
8. Skol-Katz & et al 
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ــاهر ــوان ) 1998( 1و همکــاران ب ــواد در  خــان«در تحقیقــی تحــت عن واده، دینــداري و خطــر مصــرف م
نتایج نشان داد که دلبستگی به پدر، دلبستگی به مادر، . نوجوان را مورد بررسی قراردادند 13250 »نوجوانان

مصرف مـواد و افسـردگی   خانواده و دینداري با  نظارت والدین، پرخاشگري خانوادگی، مشکالت مواد در
بیشتري ) ایمن(نوجوانان دلبستگی : دندشان داندر تحقیقی  )2005( 3لیو ک 2ویلیامز .داري دارد ارتباط معنی

نی کـه تعامـل کمتـري بـا پـدران خـود دارنـد و داراي دلبسـتگی نـاایمن هسـتند،           نانوجواو  ؛به مادران دارند
که بـین سـبک دلبسـتگی و    نشان داددر پژوهشی ) 1381(دهقان  .دهند مشکالت رفتاري بیشتري را نشان می

  .رخ روانی رابطه وجود دارد همچنین بین دلبستگی و اعتیاد با نیماعتیاد و 
که سـطوح بـاالي تحصـیالت والـدین از عوامـل       نددر پژوهشی نشان داد )2000( 4و همکاران واکوالی

 وویـژه پـدر، تعصـبات قـومی و نـژادي، تعـارض خـانوادگی         سـطح تحصـیالت پـایین والـدین بـه     و حافظ م
   .باشند رساز سوءمصرف و مصرف مواد میل خطهمشیرهاي معتاد از عوام

آن در نوجوانـان و جوانـان نشـان     ي خصـوص اشـاعه   روزافزون اعتیاد به مواد مخدر بـه با نگاهی به آمار 
ام اعتیـاد بـه   دهد، نسل جوان که باید در جهت سازندگی و پیشرفت جامعـه مشـارکت داشـته باشـد در د     می

سـاز اعتیـاد    مـورد شناسـایی عوامـل زمینـه     هاي وسیع و عمیقی در  الزم است بررسی ،رو از این. رود هدر می
ارتبـاط تنگـاتنگی بـا فرهنـگ و اعتقـادات مـذهبی، شـرایط اقتصـادي،          ي اعتیـاد  چـون پدیـده   انجام گیرد؛

هاي خارجی چندان مفید نخواهـد   تکیه بر پژوهش ،رو از این .ي تاریخی هر کشوري دارد اجتماعی و پیشینه
ینـه شـناخت   جـا کـه در زم   از آن. اي و کشـوري نیـاز اساسـی وجـود دارد     هـاي منطقـه   یبلکه بـه بررسـ   ،بود
در ایـن پـژوهش در    هـاي کمتـري انجـام شـده اسـت،      ساز اعتیاد در ایران بررسی آیندها و عوامل زمینه پیش

خـدر در  بین وابستگی به مواد م توانند پیش برآمدیم تا به بررسی برخی از متغیرهایی که احتماالً میآن صدد 
  .هاي زیر تدوین شد ي پژوهش، فرضیه بر این اساس و با توجه به پیشینه. نوجوانان پسر باشند، بپردازیم

 .بینی است وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر بر اساس افسردگی قابل پیش -1

 .بینی است خواهی قابل پیش وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر بر اساس هیجان -2

 .بینی است وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر بر اساس پرخاشگري قابل پیش -3

 .بینی است وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر بر اساس دلبستگی قابل پیش -4

                                                
1. Baher & et al 
2. Willams 
3. Kelly 
4. Vakalahi & et al 
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 .بینی است وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر بر اساس تحصیالت والدین قابل پیش -5

ــدر   -6 ــواد مخ ــه م ــتگی ب ــردگی،      وابس ــاي افس ــی متغیره ــب خط ــاس ترکی ــر اس ــر ب ــان پس در نوجوان
  .بینی است خواهی، پرخاشگري، دلبستگی و تحصیالت والدین قابل پیش هیجان
 
  روش
  گیري وحجم نمونه روش نمونه، آماري ي جامعه

 ي ساله بـود کـه در فاصـله    18تا  15معتادین پسر  ي همه ،معتاد مورد مطالعه در پژوهش حاضر ي جامعه
افـراد   ي جامعـه  ،همچنـین . کردنـد  در شهرسـتان اهـواز زنـدگی مـی     1384زمانی اردیبهشت مـاه تـا آذرمـاه    

دولتـی شهرسـتان اهـواز     ي هـاي روزانـه   سـاله دبیرسـتان   18تـا   15آمـوزان پسـر    دانش ي همهغیرمعتاد شامل 
  .به تحصیل اشتغال داشتند 1384-1385باشد که در سال تحصیلی  می

نفـر نوجـوان غیرمعتـاد شهرسـتان      112نفر نوجـوان معتـاد و    112تعداد  ،ر این پژوهشآماري د ي نمونه
گـران   بدین صـورت کـه پـژوهش   . در دسترس استفاده شد ي نمونه معتاد از ي براي انتخاب نمونه. اهواز بود

ي پژوهش به کانون اصـالح و تربیـت جهـت بـازپرور     ماه  8ي زمانی  نوجوانان معتادي که در فاصله ي ههم
کـه وابسـته بـه سـازمان ملـی      ( امبین ي سسهؤنوجوانان معتاد که از طریق م ي همهارجاع داده شده بودند و نیز 

گیـري   غیرمعتاد از روش نمونـه  ي براي انتخاب نمونه. شناسایی شدند، در نظر گرفتند) باشد جوانان اهواز می
آمـوزش و پـرورش یـک     ي ز چهـار ناحیـه  ترتیب که از هر کدام ا بدین. اي استفاده شد تصادفی چند مرحله

هـا و مراکـز    بـه دبیرسـتان   ،پس از آن. صورت تصادفی انتخاب شد دانشگاهی به رستان و یک مرکز پیشدبی
آموز از نظر سـن بـا    دانش 112آموزان،  و پس از دریافت اسامی دانششد نظر مراجعه  دانشگاهی مورد پیش

  .تصادفی انتخاب شدند صورت هاي گروه معتاد همتاسازي، به آزمودنی
  

  ابزار پژوهش
اي که توسط منصـور   ماده 13 ي نامه پرسشدر پژوهش حاضر از  :1افسردگی بک ي نامه پرسش )الف

نقـل   به(جاریابی شده استفاده شده است هاي ایرانی هن بر اساس نتایج حاصل از آزمودنی) 1368(و دادستان 
ضـریب  . مکـرراً مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت       نامـه  رسـش پروایی ایـن  ). 1375زاده هنرمند،  از  مهرابی
بـا  ، 73/0 2پزشکی براي افسـردگی همیلتـون   بندي روان مقیاس درجهافسردگی بک با  نامه پرسشهمبستگی 

                                                
1. Beck Depression Inventor 
2. Hamilton Psychiatric Rating Scale for Depression 
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 -گـراث (اسـت   74/0 2اي. پـی . ام. مقیـاس افسـردگی ام  و بـا   76/0 1مقیاس خودسنجی افسـردگی زونـک  
افسردگی بک با روش آلفاي کرونبـاخ بـراي افـراد     ي نامه پرسشی ضرایب پایای ،همچنین ).1375، مارنات

بسـیار   دسـت آمـده اسـت کـه در حـد      هبـ  91/0کـل افـراد   بـراي  و  83/0، بـراي افـراد غیرمعتـاد    84/0معتاد 
  . مکرراً مورد بررسی قرار گرفته است نامه پرسشاعتبار این . باشد بخشی می رضایت
خـواهی از   ، براي بررسی هیجـان ژوهش حاضر     در پ :رمنخواهی شکل پنجم زاک مقیاس هیجان) ب

خـواهی زاکـرمن    شکل پنجم مقیاس هیجان. استفاده شد) 1968( خواهی زاکرمن شکل پنجم مقیاس هیجان
خـواهی   مقیاس هیجان ي براي سنجش اعتبار سازه ).1382نقل از افضلی،  به(ؤال دوجزیی است س 40داراي 

ضریب همبستگی بین . همبسته شده است 3خواهی آرنت هیجان  اس با مقیاساین مقی ،)شکل پنجم(زاکرمن 
ایـن  . محاسـبه شـد   46/0کـل افـراد   بـراي  و  55/0، براي افراد غیرمعتاد 29/0این دو مقیاس براي افراد معتاد 

خواهی زاکرمن با  ضرایب پاپایی مقیاس هیجانهمچنین،  .دار هستند معنی 01/0ضرایب همبستگی در سطح 
دسـت   هبـ  73/0کـل افـراد   بـراي  و  66/0، براي افـراد غیرمعتـاد   55/0آلفاي کرونباخ براي افراد معتاد روش 

 . آمده است

پرخاشـگري اهـواز بـا اسـتفاده از روش آمـاري       ي نامه پرسش : 4پرخاشگري اهواز ي نامه پرسش) ج
) 1379(و همکاران فر  دانشجو، توسط زاهدي ي تحلیل عوامل براي سنجش پرخاشگري بر روي یک نمونه

مـاده اسـت و    30کاغذي است که شـامل  -گزارشی و مداد-ي خود نامه پرسشاین مقیاس یک . ساخته شد
در . پاسـخ گوینـد  » همیشـه « و» گاهی اوقات«، »ندرت هب«، »هرگز« ي ها باید به یکی از چهار گزینه آزمودنی

) 1379(فـر و همکـاران    زاهـدي .  اسـت ي پرخاشـگري بـاال   باال نشان دهنـده  ي گرفتن نمره نامه، پرسشاین 
ــه ــی   ب ــور ســنجش روای ــه پرســشمنظ ــگ   ي نام ــاس شخصــیتی آیزن ــواز، از مقی ، )EPQ( 5پرخاشــگري اه

) BDVI( 6و مقیاس پرخاشگري بـاس و دو رکـی  ) MMPI(سوتا  شخصیتی چندوجهی مینه ي نامه پرسش
، همچنـین  .کردنـد  دار گـزارش  معنـی  p>001/0آمده را در سطح دست  بهضرایب  ي همهاستفاده کردند و 

کل براي و  84/0 ، براي افراد غیرمعتاد79/0 پرخاشگري اهواز براي افراد معتاد ي نامه پرسشضرایب پایایی 
  .باشد بخشی می رضایت دست آمده است که در حد هب 84/0افراد 

                                                
1. Zung Self-Reported Depression Scale 
2. Minosota Multiple Personality Inventory 
3. Arneet 
4. Ahvaz Aggression Inventory 
5. Eysenck′s Personality Questionnaire 
6. Buss-Durkee Validity Inventory   
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راك نوجوانـان  منظـور ارزیـابی اد   بهنامه  این پرسش :1لدلبستگی به والدین و همسا ي نامه پرسش) د
2شـان توسـط آرمسـدن و گرینبـرگ     هـا بـا والـدین و دوسـتان     ذهنی روابط آن-عد مثبت و منفی عاطفیاز ب 

منظـور کـه چگونـه ایـن افـراد منبـع امنیـت         ایـن  بررسـی  بـراي خصوصـاً  ده اسـت؛  شـ ریـزي   طـرح ) 1987(
باشد که ابتدا توسـط بـالبی    نظریه دلبستگی می نامه پرسشاین  نظرياساس . باشند شناختی براي وي می روان

دلبستگی بـه والـدین و همسـال حـاوي      ي نامه پرسش. شکل گرفت و اخیراً توسط دیگران توسعه یافته است
ضـرایب پایـایی   همچنـین،  . چه نمرات باالتر باشد ایمنی بیشتري در روابط وجود داردهر. باشد سؤال می 75

و بـراي کـل    90/0، بـراي گـروه غیرمعتـاد    90/0تـاد با روش آلفاي کرونباخ بـراي گـروه مع   نامه پرسشاین 
 .باشـد  مـی  نامـه  پرسـش بخـش ایـن    گـر پایـایی بسـیار رضـایت     دست آمده است که بیان هب 93/0ها  آزمودنی
، در تحقیقـی بـر روي یـک گـروه از     نامـه  پرسـش بـراي بررسـی روایـی ایـن      )1991( و همکـاران  آرمسدن
پویشی، بین نمرات دلبستگی ایمن به والدین و نمرات افسردگی  نمبتال به روا ي ساله 16تا  10هاي  آزمودنی
  .آوردند دست بهمنفی  ي رابطه

  .گذاري گردید ها، مشخص و نمره هاي آزمودنی از طریق پرونده میزان تحصیالت والدینهمچنین، 
  

  هاي پژوهش یافته
بـین بـراي افـراد     هاي پـیش اطالعات مربوط به میانگین و انحراف معیار متغیر: هاي توصیفی یافته )الف

 .نشان داده شده است 1معتاد و غیرمعتاد در جدول 

  بین میانگین و انحراف معیار دو گروه معتاد و غیرمعتاد در متغیرهاي پیش. 1جدول 

  افراد غیرمعتاد  افراد معتاد  بین متغیرهاي پیش
  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین

  66/5  99/5  21/8  37/19  افسردگی
  90/4  45/15  29/4  68/21  خواهی هیجان

  87/11  29/52  58/10  47/61  پرخاشگري
  93/31  92/290  43/36  39/243  دلبستگی

  
و افـراد   37/19هاي افـراد معتـاد    نشان می دهد، در متغیر افسردگی میانگین نمره 1گونه که جدول  همان
 و افـراد غیـر معتـاد     68/21خـواهی   د در متغیـر هیجـان  هاي افـراد معتـا   میانگین نمره. باشد می 99/5غیرمعتاد 

                                                
1. Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA) 
2. Armsden & Greenberg 
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. اسـت   29/52و افـراد غیرمعتـاد    47/61هاي افـراد معتـاد در متغیـر پرخاشـگري      میانگین نمره. است 45/15
  .است 92/290و افراد غیرمعتاد  39/243هاي افراد معتاد در متغیر دلبستگی  میانگین نمره

اسـتفاده شـد و    2و تـابع ممیـز   1هـا  ش آماري آزمون برابري میانگیناز رو 5تا  1هاي  براي بررسی فرضیه
 .ارائه شده است 3و  2نتایج آن در جداول 

 )افراد معتاد و غیرمعتاد(هاي گروهها  هاي برابري میانگین آزمون. 2جدول 

تحصیالت   دلبستگی  پرخاشگري خواهی هیجان  افسردگی  بین متغیرهاي پیش
  والدین

  1  1  1 1  1 تابع تعداد
 167/0 486/0 168/0 461/0 907/0 ویژه مقدار

 100 100 100 100 100 واریانس درصد

 378/0 572/0 379/0 562/0 690/0 متعارف همبستگی

 857/0 673/0 856/0 684/0 524/0 ویلکز المبداي

 210/34 712/87 403/34 040/84 010/143 کاي مجذور

  1  1  1  1  1 آزاديي  درجه
 001/0 001/0 001/0 001/0 001/0 ممیزداري تابع  معنی

 125/0 029/0 089/0 217/0 142/0 ممیزتابع  غیراستاندارد ضریب

 -619/1 - 800/7 - 058/5 - 035/4 - 797/1 ثابت عدد

ي  مرکز واره
 ها داده

 - 407/0 -694/0 408/0 676/0 948/0 گروه معتاد

 407/0 694/0 - 408/0 - 676/0 -/948 گروه غیرمعتاد

 %67 %3/76 %7/64 %4/75 %9/79 بینی عضویت گروهی پیش

 339/0 527/0 295/0 509/0 598/0 ضریب کپا

 001/0 001/0 001/0 001/0 001/0 داري ضریب کپا معنی
  

از لحـاظ  ) افـراد معتـاد و غیرمعتـاد   (، تفـاوت بـین دو گـروه    شـود  مشاهده می 2گونه که در جدول همان
درسـطح  ) گی و تحصـیالت والـدین  خـواهی، پرخاشـگري، دلبسـت    نافسـردگی، هیجـا  (بـین   متغیرهاي پـیش 

001/0p< تـوان بیـان    ، مـی در نتیجـه  .گردد پنجم تحقیق تأیید می تا هاي اول فرضیه ،بنابراین. دار است معنی
 .اند از هم متمایز شدهخوبی  به بین ي متغیرهاي پیش در همه داشت که افراد معتاد و غیرمعتاد

                                                
1. Tests of Equality of Group Means 
2. Discriminant Analysis 
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  صورت تفکیکی بین به عات مربوط به تابع ممیز متغیرهاي پیشي اطال خالصه. 3جدول 

 F  المبداي ویلکز  بین متغیرهاي پیش
  ي درجه

  1آزادي 
  ي درجه

  داري معنی  2آزادي 
  001/0  222  1  401/201  524/0  افسردگی

  001/0  222  1  436/102  684/0  خواهی هیجان
  001/0  222  1  302/37  856/0  پرخاشگري
  001/0  222  1  861/107  673/0  دلبستگی

  001/0  222  1  077/37  857/0  تحصیالت والدین
  

و  1تـر از   کوچـک  1شود که بـا توجـه بـه المبـداي ویلکـز      مشخص می 3با نگاهی به مندرجات جدول 
دار هستند و این توابع جداگانه براي هـر متعیـر    هاي ممیز معنی تمام تابع، 05/0داري کوچکتر از  سطح معنی

) در دو سـطح افـراد معتـاد و غیرمعتـاد    (خـوبی بـراي تبیـین متغیـر وابسـته یعنـی گـروه        از قدرت تشخیصـی  
  . برخوردار هستند

 .ارائه شده است 6تا  4ششم در جداول  ي نتایج حاصل از بررسی فرضیههمچنین، 
  

  ات مربوط به تابع ممیز متعارف اطالع ي خالصه. 4جدول 
  )بین متغیر پیش4(م به گام و گا) بین متغیر پیش 5(روش تحلیل همزمان  به

  تحلیل ممیز به روش گام به گام  زمان تحلیل ممیز به روش هم  اطالعات مهم مربوط به تابع ممیز
  1  1  تعداد تابع
  519/1  550/1  مقدار ویژه
  100  100  درصد واریانس
  100  100  درصد تراکمی

  777/0  780/0  همبستگی متعارف
  60/0  61/0  مجذور اتا
  397/0  392/0  کزالمبداي ویل
  219/203  499/205  مجذور کاي

   4  5  آزادي ي درجه
  001/0  001/0  داري تابع ممیز معنی
  227/1  240/1  ها براي گروه معتاد داده ي مرکز واره
  - 227/1   - 240/1  ها براي گروه غیرمعتاد داده ي مرکز واره
  %3/89  %6/90  بینی عضویت گروهی پیش

  786/0  813/0  ضریب کپا
  001/0  001/0  داري ضریب کپا عنیم

                                                
1. Wilk's Lambda 
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که ترکیب پنج متغیـر  (روش همزمان  ، هم در تحلیل ممیز بهگردد مشاهده می 4گونه که در جدول همان
متغیرهـا چهـار    ي همه ي که پس از ارائه(و هم در تحلیل ممیز به روش گام به گام ) با هم وارد تحلیل شدند

توجه به مقدار المبداي کوچک، مقدار مجذور کاي بـاال و سـطح    با ،)متغیر باقی مانده و وارد تحلیل شدند
آمده از قدرت تشخیصی خوبی براي تبیین واریانس متغیر وابسـته  دست  به، تابع ممیز  p >001/0داري  معنی

  .گردد فرضیه ششم تأیید می ،بنابراین. برخوردار است) در دو سطح افراد معتاد و غیرمعتاد(یعنی گروه 
حـاکی از تنهـا تـابع ممیـزي اسـت کـه بـا دو سـطح از متغیـر مـالك            1عدد همین جدول،همچنین، در 

هـا منهـاي یـک یـا تعـداد       تعداد تابع ممیز براي یک تحلیل برابر اسـت بـا تعـداد گـروه    . آمده استدست  به
تـابع  فقط یک  ،نظر از تعداد متغیرها بنابراین، با داشتن دو گروه، صرف. متغیرها هر کدام که کوچکتر باشد

  تواند محاسبه شود می
عبــارت اسـت از نســبت مجمــوع مجـذورات بــین گروهــی بـه کــل مجمــوع مجــذورات     1مقـدار ویــژه 

 519/1و ) روش همزمـان  بـه ( 550/1ي تنهـا تـابع ممیـز     مقـدار ویـژه  ، 4 با نگـاهی بـه جـدول   . گروهی درون
 4آزادي  ي بـا توجـه بـه درجـه    روش گام به گام  تر بودن مقدار ویژه به کوچک. است) روش گام به گام به(
بـاال حـاکی    ي مقدار ویژه ،طور کلی به. قابل توجیه است) ي ممیز بین وارد شده به معادله متغیر پیش 4یعنی (

گر درصد واریانسی است کـه توسـط تـابع ممیـز بـرآورد       درصد واریانس بیان. از یک تابع ممیز دقیق است
   .است 100مقدار واریانس  ،جود داردبدیهی است که چون یک تابع ممیز و. شده است

مطابق اطالعات مندرج در . ، همبستگی بین نمرات ممیز و سطوح متغیر وابسته است2همبستگی متعارف
. اسـت  777/0روش تحلیل گام به گام  و به 780/0زمان  روش تحلیل هم ، این مقدار در تابع ممیز به4 جدول

ي مجـذور اتـا بـرا   . آیـد  مـی دسـت   بهمجذور همبستگی متعارف براي تنها تابع ممیز، مجذور اتا  ي با محاسبه
بـین بـه    درصد پراش چهـار متغیـر پـیش    60بین و  متغیر پیش 5درصد پراش  61زمان  روش هم تحلیل ممیز به

  .کند ا تبیین میعتاد و غیرمعتاد رروش گام به گام براي تنها تابع ممیز از اختالف بین دو گروه افراد م
مطـابق جـدول   . ستگروهی به کل مجموع مجذورات ا المبداي ویلکز نسبت مجموع مجذورات درون

 4زمـان و   روش هـم  بـین بـه   متغیـر پـیش   5ا با توجه به ها ر گروه ، آزمون المبداي ویلکز وجود تفاوت میان4
 ،تر باشـد  اي ویلکز تابع ممیز کوچکچه المبدهر. دهد به گام در جامعه نشان میروش گام  بین به متغیر پیش

، ایـن مقـدار بـراي تـابع ممیـز      آمده اسـت  4 طور که در جدول همان. آن تابع قدرت تشخیصی بیشتري دارد
  .است 397/0روش گام به گام  و براي تابع ممیز به 392/0زمان  روش هم به

                                                
1. Eigen value 
2. Canonical Correlation 
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سـرمد،  ( دهـد  ممیز نشان می داري دو سطح از تابع را بر اساس تابع اي است که معنی مجذور کاي آماره
طـور کـه    همان. مقدار مجذور کاي باال حاکی از قدرت تمیز خوب تابع است ).1382بازرگان و حجازي، 

روش گـام بـه گـام     و بـه  499/205زمـان   روش هـم  ین مقدار براي تنها تابع ممیز بها ،آمده است 4 در جدول
دسـت   بـه مقـدار مجـذور کـاي     ،ممیز آمده است داري تابع مطابق آنچه که در ردیف معنی. است 219/203
تـوان گفـت    ، میرو از این. شود ششم تأیید می ي فرضیه بنابراین،. دار است معنی p >001/0در سطح  ،آمده

داري از قـدرت تشخیصـی قابـل تـوجهی بـراي دو سـطح از متغیـر         طـور معنـی   آمده بهدست  بهکه تابع ممیز 
نمـایش آمـاري مجـذور کـاي بـراي روش       ،رد توضـیح داده شـده  بـا توجـه بـه مـوا    . مالك برخوردار است

و براي روش گـام بـه   ) لمبداي ویلکز( Λ=392/0و  2χ) 5و  N= 224= ( 499/205و  p >001/0: زمان هم
  .باشد می) لمبداي ویلکز( Λ= 397/0و ) 4و  p 219/203) =224 =N >001/0 :گام

عبارت دیگر، مرکـز   به. هاي تمایز یک گروه است هنمر هر گروه همان میانگین يها داده 1ي مرکز واره
. آیـد  مـی دسـت   بـه بین هر گروه در تابع ممیـز   هاي هر گروه با قرار دادن میانگین متغیرهاي پیش داده ي واره
هـاي افـراد دو گـروه از نظـر مثبـت بـودن        چه نمرههر. یک گروه یا مثبت است یا منفیهاي تمایز افراد  نمره

). 1376شـهنی یـیالق،   (تـر اسـت   هـا کم  بنـدي نادرسـت در آن گـروه    امکـان طبقـه   ،شـد بیشتر از هم جـدا با 
 زمـان   هـم روش تحلیـل   ها براي تنهـا تـابع ممیـز بـه     ي داده مرکز واره ،آمده است 4جدول در گونه که  همان
 بـراي گـروه   227/1براي گروه غیرمعتاد و به روش تحلیل گام بـه گـام    -240/1براي گروه معتاد و  240/1

برش وابستگی و عدم وابستگی به  ي ن معناست که نقطهآه این ب. براي گروه غیرمعتاد است -227/1معتاد و 
آمـده، تـابع   دسـت   بـه آمـده صـفر اسـت و تـابع ممیـز      دسـت   بـه مواد مخدر در نوجوانان پسر براي تابع ممیز 

بـا دقـت در ردیـف    . اسـت  تشخیصی بسیار مناسـبی در متمـایز نمـودن گـروه افـراد معتـاد و افـراد غیرمعتـاد        
متغیـر   5( زمـان   همآمده با روش دست  بهشود که تابع ممیز  آشکار می 4بینی عضویت گروهی جدول  پیش
بـه درسـتی    افـراد % 3/89) بـین  متغیـر پـیش   4(افـراد و بـا روش گـام بـه گـام      % 6/90طـور کلـی    به) بین پیش
درستی در گروه معتاد  نفر به 100نفر معتاد  112از  ن زما همعبارت دیگر، در تابع ممیز  به. اند بندي شده طبقه

 9درسـتی در گـروه غیرمعتـاد و     نفر به 103نفر غیرمعتاد  112از  نفر به اشتباه در گروه افراد غیرمعتاد و 12و 
 ،نفـر  224از  زمـان   هـم روش  کلی، با استفاده از تابع ممیز بهطور  به. نفر به اشتباه در گروه معتاد قرار گرفتند

بینـی ایـن    توان گفت که قـدرت پـیش   می ،بنابراین. اند بندي شده درستی طبقه افراد به %6/90نفر معادل  203
درسـتی در گـروه    نفـر بـه   98نفـر معتـاد    112گـام از   روش گام به در تابع ممیز به. است %6/90) معادله(تابع 

                                                
1. Centroid 
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 10درستی در گروه غیرمعتـاد و   نفر به 102تاد نفر غیرمع 112از  نفر به اشتباه در گروه غیرمعتاد و 14معتاد و 
، نفـر  224روش گام به گام از  با استفاده از تابع ممیز به ،طور کلی به. نفر به اشتباه در گروه معتاد قرار گرفتند

بینی این تـابع   توان گفت که قدرت پیش می ،بنابراین. بندي شدند درستی طبقه افراد به% 3/89نفر معادل  200
  .است% 7/89) معادله(

+ 1ضـریب کپـا از صـفر تـا      ي دامنـه . دهـد  بینی را نشان می پیش ي دقت اصالح شده 1ستون ضریب کپا
زمـان   هـم روش  بنـدي تـابع ممیـز بـه     نـی دسـته  بی پـیش  ي دقت اصالح شده). 1382سرمد و همکاران، (است 
بینـی عضـویت    پـیش  دقـت در  ضـرایب کپـا کـه بـراي ارزیـابی     . اسـت  786/0روش گام به گام  به و 813/0

 p >001/0و گـام بـه گـام در سـطح      زمـان  همهاي  براي تابع ممیز حاصل از روش ،روند کار می گروهی به
دار  آمـده معنـی  دسـت   بـه بینی که از تـابع ممیـز فـوق     توان گفت که قدرت پیش بنابراین، می. دار است معنی
 .است

متغیـر   5 ي روش گـام بـه گـام و ارائـه     میـز بـه  داده شد، با اجـراي تحلیـل م  طور که در باال توضیح  همان
ارائـه   5بین در جدول  متغیر پیش 4اطالعات مربوط به این . متغیر باقی مانده و وارد تحلیل شدند 4بین،  پیش

  . شده است

  بین متغیر پیش 4خالصه اطالعات مربوط به تحلیل ممیز گام به گام همراه با المبداي ویلکز . 5جدول 

  تعداد  وارد شده  مرحله
  متغیرها

  المبداي
  ویلکز

   درجه
  آزادي

1  

  درجه
  آزادي

2  

  درجه
  آزادي

3  

F دقیق  

  آماره
  درجه

آزادي 
1  

  درجه
آزادي 

2  
  داري معنی

  001/0  222  1  401/201  222  1  1  524/0  1  افسردگی  1
  001/0  221  2  099/139  222  1  2  443/0  2  خواهی هیجان  2

تحصیالت   3
  001/0  220  3  203/107  222  1  3  406/0  3  والدین

  001/0  219  4  146/83  222  1  4  397/0  4  دلبستگی  4

  
. متغیر باقی مانده و وارد تحلیـل شـدند   4متغیر،  5 ي پس از ارائه ،5مطابق با اطالعات مندرج در جدول 

و در متغیر تحصیالت والدین  ،خواهی، در گام سوم متغیر هیجان ،متغیر افسردگی، در گام دوم ،در گام اول

                                                
1. Kappa 
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 p >001/0بـراي هـر یـک از چهـار متغیـر در سـطح        Fمتغیر دلبستگی وارد تحلیل شـدند کـه    ،گام چهارم
  .دار است معنی

بین  متغیرهاي پیش 4بندي و ضرایب طبقه 3، ضرایب ساختاري2، ضرایب غیراستاندارد1ضرایب استاندارد
  .اند ارائه شده 6تابع ممیز در جدول 

  و گام به گام زمان  همبندي تابع ممیز به روش  ارد، غیراستاندارد، ساختاري و طبقهجدول ضرایب استاند. 6جدول 

  ترین همبستگی مطلق بین هر متغیر و هر تابع ممیز بزرگ *
 

دهد، براي تنها تابع ممیز، با دو روش تحلیل، چهـار   نشان می 6طور که از اطالعات مندرج جدول  همان
. انـد  میـز ارائـه شـده   بنـدي تـابع م   دسته ضرایب استاندارد، غیراستاندارد، ضرایب سـاختاري و ضـرایب طبقـه   

وقتـی  . کنـد  قـرار دارد و هماننـد بتـا در روش رگرسـیون عمـل مـی       Zهاي  ضرایب استاندارد بر اساس نمره
 ي نمـره  ،هاي استاندارد فردي مربوط به هر متغیر ضرب شوند و بـا هـم جمـع گردنـد     هاي ممیز در نمره وزن

. هـاي گروهـی مشـخص گـردد     ر تفاوتا دکند تا سهم متغیره این ضرایب کمک می. آید می دست بهممیز 

                                                
1. Standard Coefficient 
2. Unstandard Coefficient 
3. Structure Coefficient 
4. Classification Function Coefficient 

  تابع  ها بین پیش
  به روش گام به گام  زمان  همروش  به

  متعیر
ضرایب 

استاندارد 
  تابع ممیز

ضرایب 
غیر 

استاندارد 
  تابع ممیز

ضرایب 
  ساختاري

  بندي ضرایب طبقه
ضرایب   تابع ممیز 

استاندارد 
  میزتابع م

ضرایب 
غیر 

استاندارد 
  تابع ممیز

ضرایب 
  ساختاري

  بندي  ضرایب طبقه
  تابع ممیز

  گروه
  معتاد

  گروه
  غیرمعتاد

  گروه
  معتاد

  گروه
  غیرمعتاد

  752/0  967/0  773/0*  088/0  619/0  724/0  937/0  765/0*  086/0  606/0  افسردگی

  957/0  227/1  551/0  110/0  507/0  711/0  961/0  546/0  101/0  465/0  خواهی هیجان

  -  -  -  -  -  407/0  439/0  329/0  013/0  149/0  پرخاشگري

  332/0  316/0  -556/0  -006/0  -215/0  339/0  325/0  - 560/0  -006/0  - 204/0  دلبستگی

تحصیالت 
  164/0  053/0  -332/0  -045/0  -363/0  150/0  38/0  -349/0  - 046/0  -363/0  والدین

  -916/59  -106/62  -  -892/0  -  - 380/73  -571/69  -  -536/1  -  عدد ثابت
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طـور کـه در سـتون     همـان . هـا دارد  آن متغیر سهم بیشتري در تمـایز بـین گـروه    ،چه مقدار آن بیشتر باشدهر
و گام به گام متغیر افسردگی بیشترین سهم  زمان  همآمده است، با روش تحلیل  6ضرایب استاندارد جدول 
توان نتیجه گرفت کـه افسـردگی بهتـرین شـاخص بـراي جـداکردن        یم ،بنابراین. را در تمایز دو گروه دارد

تـوان   تابع ممیز را می ي آمده است، معادله 6با استفاده از ضرایب غیراستاندارد که در جدول . ها است گروه
. آید میدست  بهفرد  ي هر فرد در متغیرهاي مربوط در تابع، نمره ي بنابراین، با قرار دادن نمره. آورددست  به

ممیـز   ي چه نمـره  آمده، چنان 4 هاي گروه معتاد و گروه غیرمعتاد که در جدول داده ي با توجه به مرکز واره
شـود   بینـی مـی   پیش ،شود که آن فرد به گروه معتاد و اگر منفی باشد بینی می پیش ،آمده مثبت باشددست  به

تاندارد و عـدد ثابـت تـابع ممیـز     یراسـ با توجه بـه سـتون ضـرایب غ   . که آن فرد به گروه غیرمعتاد متعلق باشد
  :آید می دست بهبین زیر  پیش ي معادله زمان همروش  به

                                                               D=  - 536/1+  086/0) افسردگی+ (101/0) خواهی هیجان+ (013/0) پرخاشگري( - 006/0) دلبستگی( -046/0) تحصیالت والدین( 
بـین زیـر    پیش ي با توجه به ستون ضرایب غیراستاندارد و عدد ثابت تابع ممیز به روش گام به گام معادله

  :آید می دست به
   D= -892/0+  088/0افسردگی+ (110/0) خواهی هیجان( -006/0)دلبستگی( -045/0)تحصیالت والدین( 

ترتیـب   ، بـه انـد  و گام به گـام آمـده   زمان  همروش  بهترتیب در آن ضرایب ساختاري  که به 6در جدول 
متغیرهاي افسردگی، دلبستگی، هیجان خواهی، تحصیالت والدین و پرخاشگري بـاالترین همبسـتگی را بـا    

ترتیـب   ، بـه مشـخص اسـت   6گونـه کـه در جـدول     همـان . دهنـد  بـین نشـان مـی    متغیر پیش 5تنها تابع ممیز با 
متغیـر   4و تحصیالت والدین باالترین همبستگی را با تنها تـابع ممیـز بـا     خواهی افسردگی، دلبستگی، هیجان

، تنهـا تـابع ممیـز    )ششم ي مربوط به فرضیه( 6با توجه به اطالعات مندرج در جدول . دهند بین نشان می پیش
گـذاري   تـوانیم تنهـا تـابع ممیـز را افسـردگی نـام       می ،رو از این .بیشترین همبستگی را با متغیر افسردگی دارد

  .کنیم
  

  گیري بحث و نتیجه
بینی وابستگی بـه مـواد مخـدر     ي پیش گر تأیید فرضیه بیان ،آمده از تجزیه و تحلیل آماريدست  بهنتایج 

–هـاي دلبسـتگی و وضـعیت اقتصـادي     خـواهی، پرخاشـگري، سـبک    اساس متغیرهاي افسردگی، هیجـان  بر

، تـارتر و  )2003(هـاي کریـک و همکـاران     نتایج حاصل از آزمون این فرضـیه بـا پـژوهش    .اجتماعی است
، و )2000(، واکـوالی و همکـاران   )1998(، باهر و همکـاران  )2000(، ایپسن و همکاران )2003(همکاران 

  . برخی دیگر از تحقیقات انجام شده که در قسمت پیشینیه تحقیق به آنها اشاره گردید همسوئی دارد
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هـاي نوجـوانی تغییـرات سـریع و      شت که یکـی از مشخصـه  توان بیان دا در خصوص تبیین این نتایج می
یک نوجوان  .شود فراگیر، تقریباً در تمام ابعاد زندگی است که احتماالً به فشار روانی بسیار زیادي منجر می

همـین   ؛ بـه کافی براي رویارویی با احساسات ناشی از فشارهاي روانی را ندارد ي مانند یک بزرگسال تجربه
سـو   هـم  ،از طرفی. کند عنوان داروي خود تجویزي در این شرایط فشارزا مصرف می را به ، مواد مخدرعلت

گیـري انطبـاقی،    شـناختی و دیـدگاه جهـت    -هاي رفتاري ، نظریه)1995(با مدل انگیزشی کوپر و همکاران 
وانـع و  طور غیرمسـتقیم پاسـخی اسـت در مقابـل نـاتوانی در برخـورد بـا م        حتماالً وابستگی به مواد مخدر بها

ل درونـی  یکننـد کـه دردهـا و مسـا     آید و افراد از این طریق سعی می هاي زندگی که بر فرد وارد می ناکامی
رغـم اسـتفاده از ابزارهـاي مختلـف سـنجش       شایان ذکر است که علـی . خود را کم کرده و یا تسکین دهند

قـوي بـین    ي گـر رابطـه   یـان کـه ایـن خـود ب    شده، به نتایج مشـابهی دسـت یافتنـد   افسردگی در تحقیقات یاد 
  .باشد مصرف مواد می ي افسردگی و پدیده

خـواهی بـه مقـدار انگیختگـی کـه دسـتگاه عصـبی مرکـزي          ، ساختار هیجـان )1979(طبق نظر زاکرمن 
مغـز را    مـی یخـواه بـاال، تحریـک دا    افـراد هیجـان  . شخص از منابع بیرونی تحریک نیاز دارد، مربـوط اسـت  

بیشـتر مـوادي کـه افـراد     . دهنـد  خواه تحریک مغزي کمتري را ترجیح می هیجان دهند و افراد کم ترجیح می
خواه  زیاد هیجان افراد ،همین علت و احتماالً به. )1382،ریو( دهد انگیختگی را افزایش می ،کنند مصرف می

رایط الزم ویژه شهر اهواز کـه شـ   ي ما به در جامعه. خواه تمایل به مصرف مواد دارند هیجان بیش از افراد کم
هـا،   هـاي مثبـت کنتـرل هیجـان     رکردن اوقات فراغت نوجوانـان بـه شـکلی مناسـب و همچنـین روش     براي پ
اجتمـاعی پـایین، ایـن     -خصوصاً در افراد بـا سـطح اقتصـادي    کافی یا شاید بسیارکم وجود دارد، ي اندازه به

غیرمنطقی همچـون مصـرف مـواد    هاي  خواه باال از طریق روش موضوع قابل تبیین است که نوجوانان هیجان
  .سعی در افزایش انگیختگی بنمایند
گیرنـد، خشـم    اي قرار می اي دارند، ممکن است وقتی در موقعیت حل مسئله کودکانی که سرشت ویژه

تمایل بیشتري داشته باشند تا از مواد براي کنارآمدن با چنـین   رو، ، از اینو درماندگی بیشتري احساس کنند
خصوص تبیین این نتایج شاید بتوان بیان داشت کـه   در ،بنابراین). 1384 ،فرانکن(فاده کنند هایی است هیجان

شـدن بـر    چیـره  کنند، بلکه مواد را براي سـرکوب و  چنین افرادي از مواد تنها براي کسب لذت استفاده نمی
وي باعث  ي اشگرانهاین احتمال وجود دارد که رفتار پرخ ،از سوي دیگر. برند کار می طغیان درونی خود به

ل زندگی واکنشی معقوالنـه  یشود که از جانب دوستان و همتایان مثبت که در رویارویی با مشکالت و مسا
هاي منحرف گردد کـه   طرد شده و همین امر سبب پیوستن نوجوان به گروه ،دهند دارانه نشان می و خویشتن



... خواهی، پرخاشگري، بررسی میزان افسردگی، هیجان 41     

بر  ،از طرف دیگر. به مواد مخدر فراهم آورد مساعدي را براي گرایش ي تواند زمینه این به خودي خود می
خانوادگی یا اجتماعی با موانع  مسایلعلت مشکالت و  چه فرد به چنان ،پرخاشگري -ناکامی ي اساس نظریه

جایی که از نظر فرهنگـی و تربیتـی    از آن. شودتواند باعث خشم و پرخاشگري او  رو شود، این امر می هب رو
تلقـی  ) ویـژه نسـبت بـه والـدین     بـه (آمیز عملـی ناپسـند    فتار خشونتاعمال و ر ما پرخاشگري و ي در جامعه

خـود را نیازمنـد بـه دارویـی مسـکن       ،گونه افراد براي غلبه بر هیجانات و نیل به آرامش درونی شود، این می
  .یابند این اثر را در مواد مخدر می وبینند  می

سـب بـین کـودك و مـادر، محرومیـت عـاطفی در       تعامـل منا  توان گفت که احتمـاالً نبـود   می ،همچنین
گاهی  تکیه هاي پدر در ارتباط با احتیاجات عاطفی فرزند در دوران بلوغ، نبود انگاري دوران کودکی، سهل

زیاد بین  ي عهده گرفته باشد، والدینی غیرپاسخگو، اعتماد کم و فاصله نیازهاي مراقبتی و رشدي او را بهکه 
زا، عدم توانایی والدین در بیان معقول احساسات  استرس مسایلهمدردي مشترك در  والدین و فرزند، نبود
هم داده و نوجـوان را  دست  بهاندازه خارج از توان نوجوان، دست  شمار و انتظارات بی خویش، انتقادات بی

قـادر  کـه   کنـد  ل مـی یـ تأثیر مواد مخدر فرد را به کشف این مسئله نا. کشاند سمت مصرف مواد مخدر می به
کمـک مـواد    بخـش اسـت، بـه    امی در ارتبـاط ایمنـی  شکست و ناک ي است درد و اندوه خویش را که نتیجه

  .اش را دگرگون کند شرایط روحی ،وسیله  ینه امخدر تحت تأثیر قرار داده و ب
 -هایی که با فقر، سطح اقتصادي حلهمکه شود  هاي اجتماعی چنین فرض می نابسامانی ي اساس نظریه بر
اي ایجاد  زمینه ،سوادي، تراکم جمعیت و میزان باالي جرم مشخص هستند ماعی پایین، کم سوادي و بیاجت
زیـرا مـواد یـک راه گریـز و رهـایی از       ؛توانـد رشـد پیـدا کنـد     سوءمصـرف مـواد مـی    ،کنند کـه در آن  می

هـا در   نـوع محـیط  مـواد در ایـن   . کنـد  مرتبط با این نوع محیط اجتماعی را ارائه مـی  ي هاي چندگانه استرس
مدار مصرف مواد از لحاظ اجتمـاعی پذیرفتـه شـده اسـت      ار دارند و در یک خرده فرهنگ جرمدسترس قر

  ).1381نقل از دهقان، ، به1999کار، (
هاي اجتماعی و فقدان پرورش اجتماعی همیشـه   تحصیالت پایین والدین و عدم آگاهی آنان به دانستنی

تعلـیم و   ي نحـوه  ؛ زیـرا متأسـفانه بـه   هاي شوم به بار آورده اسـت  ، مصیبتبراي کودکان و نوجوانان خانواده
  ).1381آتشین، (تربیت فرزندان و وظایفی که در قبال آنان دارند آگاه نیستند 

هرچه تعداد عوامل خطرآفرین در ارتباط با . ترکیبی از عوامل گوناگون است ي سوءمصرف مواد نتیجه
زیرا وجود عوامل خطر چندگانه، هـم در   ؛شود ف مواد توسط او بیشتر میاحتمال سوءمصر ،فرد بیشتر باشد

نقـل از   ، بـه 2002گالنتـر و هارتـل،   (ؤثرنـد  شروع مصرف مواد نقش دارند و هم در میزان مصـرف بعـدي م  
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عـالوه بـر نکـات فـوق      ،هـاي حاصـل از ایـن پـژوهش     خصوص تبیـین یافتـه   در). 1382مینویی و صالحی، 
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 ي واسـطه  گـردد کـه شـاید بـه     ث کنترل خشـمی مـی  بخش مواد مخدر، باع تأثیرات آرام. هدد مواد سوق می
اي بـراي   و این انگیـزه  دهد، تألمات روحی فرد را تسکین میتوجهی والدین در وي ایجاد گشته است و  کم
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