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چكيده
مقدمه :سوء مصرف مواد و مسأله اعتیاد ،امروزه به یک معضل اجتماعی تبدیل
شده است و تمامی جوامع کم و بیش با آن درگیر میباشند .یکی از جدیدترین رویکردها
به پدیده اعتیاد رویکرد ارتقای سالمت عمومی است که مهمترین راهبردهای آن تابآوری
است .تابآوری به این مسأله میپردازد که فرد به رغم قرارگرفتن در معرض فشارهای
شدید و عوامل خطر میت واند توانش اجتماعی خود را بهبود داده و بر مشکالت غلبه کند.
این مطالعه با هدف بررسی رابطه تابآوری و سالمت عمومی با آسیبپذیری در برابر
سوء مصرف مواد انجام شده است.
روش :این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی تعداد  044نفر از دانشآموزان مقطع متوسطه
شهر ایالم را به منظور بررسی رابطه تابآوری و سالمت روان با آسیبپذیری در برابر
مواد مورد بررسی قرار داد .از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و به صورت
تصادفی استفاده شد .سپس با استفاده از پرسشنامههای تابآوری ( ،)CD-RISسالمت
 -1مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیبهای روانی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایالم .ایالم .ایران.

Email: jalalmohamadi99@yahoo.com
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عمومی ( )GHQ-28و استعداد اعتیاد ( )APSاطالعات مورد نظر پژوهش به دست آمد.
آزمونهای تی ،ضریب همبستگی و رگرسیون با استفاده از نرمافزار  SPSSجهت تجزیه
و تحلیل دادهها استفاده گردید .سطح معناداری  4/5نیز برای تصمیمگیری در نظر گرفته
شد.
یافتههای پژوهش :بر اساس یافتهها بین آسیبپذیری در برابر مواد با تابآوری
رابطه منفی ( r=-4/72و  )p=4/410و بین سالمت عمومی و آسیبپذیری در برابر مواد
رابطه تابآوری و سالمت روان با آسیبپذیری در برابر مواد مخدر...

رابطه معنیدار ( r=4/04و  )p>4/441وجود داشت .بین سالمت عمومی و تابآوری
رابطه مثبت و معنیداری ( r=-4/07و  )p>4/441بدست آمد .نتایج بدستآمده ازآزمون
رگرسیون نیز نشان دادکه بین تابآوری ،آسیبپذیری در برابر مواد رابطه معنیداری
وجود ندارد و بین سالمت عمومی و آسیبپذیری در برابر مواد رابطه معنیداری
( )  =4/45 < p >4/441وجود دارد.
نتيجهگيری :نتایج این مطالعه نشان داد که با کاهش میزان سالمت عمومی،
آسیبپذیری در برابر مواد افزایش مییابد .پیشنهاد میگردد یافتههای این تحقیق که
مبین اهتمام بیش از پیش به تأمین بهداشت روانی دانشآموزان از جهات مختلفی دارد به
شناسایی دانشآموزان در معرض خطر ارزیابی بالینی منجر گردیده و همچنین برای
کاهش هرچه بیشتر مشکالت روانشناختی و خطر سوء مصرف مواد در دانشآموزان
برنامههای مداخلهای مناسبتر و جامعتری طراحی گردد.

واژگان کليدی
تابآوری ،سالمت عمومی ،آسیبپذیری در برابر مواد

 / 86فصلنامه تاریخ پزشكي

سال چهارم ،شماره سیزده ،زمستان 1931

مقدمه
سوء مصرف مواد مخدر یکی از مهمترین مسائل بهداشتی کشور به شمار
میرود .افزایش روزافزون شمار معتادان و مسأله اعتیاد در کشور به بحرانی ملی
پایینآمدن میانگین سن اعتیاد و افزایش گرایش جوانان و نوجوانان به سوء
مصرف مواد است که زمینهساز سرعت انتقال و گسترش ابعاد پدیدۀ اعتیاد
میگردد (رحیمی و همکاران 7447 ،م ،.صص .)121-0
یافتههای پژوهش اسپنسروآقایی ( 1991م.؛ به نقل از فاضلی و مولوی 1001 ،ش).
در میان جوانان ایرانی نشان میدهند که حدود  %10از آنها به مصرف مواد مخدر
پرداختهاند .مطالعهای که توسط محمدخانی ( 1000ش.؛ به نقل از محمدخانی 1005 ،ش).
روی  0444نفر از دانشآموزان دوره راهنمایی و متوسطه در  14استان کشور انجام
شد ،نشان داد که در کل  %79از دانشآموزان حداقل یکبار از سیگار ،مشروبات
الکلی یا سایر مواد استفاده کردهاند (ثمانی و همکاران 1002 ،ش ،.صص .)794-5
باتوجه به اینکه عوامل متعددی همچون ویژگیهای شخصیتی تأثیر زیادی در
ایجاد یا عدم ایجاد آسیبپذیری افراد در مقابل مواد دارند که میتوان به بررسی
دقیق آنها در جامعه هدف پرداخت .یکی از جدیدترین رویکردها به پدیده اعتیاد
رویکرد ارتقای سالمت روان است که از مهمترین آن میتوان به تابآوری
اشاره کرد (والر 7441 ،م ،.صص  .)794-2در این بین تابآوری به عنوان یکی از
سازههای اصلی این رویکرد طی یک دهه اخیر جایگاه ویژهای را در حوزه
روانشناسی تحولی روانشناسی خانواده و بهداشت روان به خود اختصاص داده
است ،به طوری که هر روز به شمار پژوهشهای مربوط به این سازه افزوده
میگردد (جاکلون 1992 ،م ،.صص .)170-9

عباس نصراللهي ،ستار کیخاوني ،جهانشاه محمدزاده ،جالل محمدی ،مهرداد بیگلری پیراحمدوند

تبدیل شده است .آنچه در این میان توجهبرانگیز و بسیار تکاندهنده است،
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گارمزی و ماستن تابآوری را «یک فرایند توانایی ،یا پیامد سازگاری
موفقیتآمیز با شرایط تهدیدکننده محیطی» تعریف نمودهاند که نقش مهمی در
مقابله با تنیدگیها و تهدیدهای زندگی و آثار نامطلوب آن دارد (گارمزی و ماستن،

 7442م ،.صص  .)070-02به بیان دیگر تابآوری سازگاری مثبت در واکنش به
شرایط ناگوار است (والر 7441 ،م ،.صص  ،)794-2البته تابآوری تنها پایداری در
رابطه تابآوری و سالمت روان با آسیبپذیری در برابر مواد مخدر...

برابر آسیبها یا شرایط تهدیدکننده به صورت انفعالی نیست ،بلکه شرکت فعال و
سازنده در محیط پیرامون خود است (کونر و دیویدسون 7440 ،م.)22-07 ،.
کامپفر ( 1999م ).معتقد است که تابآوری نقش مهمی در بازگشت به
تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح باالتر دارد و از این رو ،سازگاری مثبت و
موفق را در زندگی فراهم میکند ،در عین حال کامپفر به این نکته اشاره مینماید
که سازگاری مثبت با زندگی ،هم میتواند پیامد تابآوری به شمار رود و هم به
عنوان پیشایند ،سطح باالتری از تابآوری را سبب شود .وی این مسأله را ناشی از
پیچیدگی تعریف و نگاه فرایندی به تابآوری میداند (کامپفر 1992 ،م ،.صص -94

.)500
بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت ( 7441م ).سالمت روانی نه تنها
فقدان بیماری و ناتوانی است ،بلکه حالت سالمتی کامل فیزیکی روانی اجتماعی را
شامل میشود ،در واقع سالمت روان یک حالت ذهنی است که سالمت هیجانی
نسبتاً رهاشده از نشانههای اضطراب و ناتوانی در برقراری روابط کارآمد مقابله با
خواستههای تنشزای زندگی را در بر میگیرد (کرسینی 1991 ،م .).کمپل ( 1909م).
سالمت روان را عملکرد روانی موفقیتآمیزی میداند که با فعالیتهای سازنده
ارتباط رضایتبخشی و توانایی فرد برای سازگاری با تغییرات و مقابله با حوادث
میانجامد .سالمت روان را نمیتوان جدا از آسایش فردی ،خانوادگی و اجتماعی
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که در بردارنده روابط بین فردی است در نظر گرفت .مفهوم سالمت روان در واقع
جنبهای از مفهوم کلی سالمت است و به کلیه روشها و تدابیری اطالق میشود
که برای جلوگیری از ابتال به بیماریهای روانی به کار میرود (بیگلدلی و کریمزاده،

پژوهشهای که در زمینه رابطه تابآوری و سالمت روان انجام شدهاند ،نشان
دادند که بین تابآوری و سالمت روانی رابطه مستقیمی وجود دارد (فردلی7449 ،

م ،.صص  .)1-0نتایج پژوهشهای گوناگون نشان میدهد سوء مصرف مواد با
تابآوری کم و سالمت روان پایین مرتبط است (استلمان و همکاران 7449 ،م-047 ،.

.)720
گروه هدف در تحقیق حاضر را دانشآموزان دبیرستان شهر ایالم تشکیل
میدهند با توجه به مسائل روانی اجتماعی خاص دوره طوالنی و پرفشار نوجوانی و
پایینآمدن سن اعتیاد در کشور اهمیت تحقیق در این گروه بیشتر درک میشود.
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تابآوری و سالمت روان با آسیبپذیری در
برابر مواد در دانشآموزان مقطع متوسطه شهر ایالم در جهت پیشبرد اهداف
برنامههای مرتبط با افزایش تابآوری است.
روش
در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی  044نفر از دانشآموزان مقطع متوسطه شهر
ایالم شامل رشتههای عمومی ،ریاضی ،تجربی ،انسانی ،فنی و کاردانش که در سال
تحصیلی  09-94مشغول به تحصیل بودند ،شرکت داشتند به روش نمونهگیری
خوشهای تصادفی انتخاب شدند .جهت بررسی وضعیت سالمت عمومی ،تابآوری
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و استعداد اعتیاد پرسشنامههای مربوطه در بین دانشجویان توزیع و پس از تکمیل
گردآوری گردید.
ابزار پژوهش
پرسشنامه تابآوری کونر و دیویدسون ( :)CD_RISبرای سنجش
رابطه تابآوری و سالمت روان با آسیبپذیری در برابر مواد مخدر...

تابآوری ،مقیاس تابآوری کونر و دیویدسون ( 7440م ).به کار برده شد .کونر
و دیویدسون این پرسشنامه را با بازبینی منابع پژوهشی  1929-1991در زمینه
تابآوری تهیه نمودند .بررسی ویژگیهای روانسنجی این مقیاس در شش گروه:
جمعیت عمومی مراجعهکنندگان به بخش مراقبتهای اولیه بیمارستان سرپایی
روان پزشکی و بیماران با مشکل اختالل اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران
مبتال به اختالل استرس پس از سانحه انجام شده است .سازندگان این مقیاس بر این
باورند که این پرسشنامه به خوبی میتواند افراد تابآور را از غیر تابآور در
گروههای بالینی و غیر بالینی جدا کند و میتواند در موقعیتهای پژوهشی و
بالینی به کار برده شود (کونر و دیویدسون 7440 ،م ،.صص  .)22-07پرسشنامه کونر و
دیویدسون 75گویه داردکه در یک مقیاس لیکرتی بین صفر (کامال نادرست) تا
پنج (همیشه درست) نمرهگذاری میشود .این مقیاس در ایران توسط محمدی
( 1000ش ).هنجاریابی شده است .برای تعیین روایی ،ابتدا همبستگی هر گویه با
نمونه کامل مقوله محاسبهشده سپس از روش تحلیل عاملی بهره گرفته شده است.
محاسبه همبستگی هر نمره با نمره کل به جز گویه سه ،ضریب بین  %01تا  %20را
نشان داد .برای اعتبار این پرسشنامه محمدی ( 1000ش ).از روش کرونباخ استفاده
کرده که برابر  %09بوده است (محمدی 7445 ،م.؛ بشارت 7442 ،م ،.صص .)070-20
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پرسشنامه سالمت عمومی ( :)GHQپرسشنامه سالمت عمومی یک
پرسشنامه سرندی مبتنی بر روش خود گزارشدهی است .که در پاسخهای ارائه
شده به هر یک از مواد آزمون در یک مقیاس  0درجهای از «خیر» تا «خیلی
روش لیکرت انجام میگیرد و نمره اختصاص یافته به هر یک از مواد آن از  4تا
 0متغیر است .بنابراین ،نمره کل فرد در این پرسشنامه از  4تا  00تغییر میکند.
نقطه برش سالمت روانی و نبود سالمت روانی  70است .پرسشنامه سالمت
عمومی( 0 )GHQخرده آزمون  2سؤالی دارد که به ترتیب :نشانههای جسمی،
اضطراب ،ناسازگاری اجتماعی و افسردگی را میسنجد .خردهآزمون نشانههای
جسمی موادی درباره احساس افراد نسبت به وضع سالمت خود و احساس خستگی
آنها و خردهآزمون اضطراب ،موادی مرتبط با اضطراب و بیخوابی را شامل است.
خردهآزمون ناسازگاری اجتماعی ،گستره توانایی افراد در مقابله با خواستههای
حرفهای و مسائل زندگی روزمره را میسنجد و احساسات آنها را درباره چگونگی
کنارآمدن با موقعیتهای معمول زندگی مشخص میکند .خردهآزمون افسردگی
در برگیرنده موادی است که با افسردگی وخیم و گرایش مشخص به خودکشی
مرتبطاند (استورا 1991 ،م .).ضریب اعتبار این پرسشنامه با استفاده از سه روش باز
آزمون ،تنصیف و آلفای کرونباخ به ترتیب  4/90 ، 4/24و  4/94به دست آمده
است .برای بررسی روایی این پرسشنامه از سه روش روایی همزمان ،همبستگی
خردهآزمونها با نمره کل و تحلیل عوامل استفاده شده است ،که در روش روایی
همزمان ،روایی  4/55و در روش همبستگی خردهآزمون با نمره کل روایی 4/27
تا  4/02به دست آمده است (گلدبرگ و هایر 1929 ،م.)101-05 ،.
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زیاد» میزان ناراحتی را مشخص میکنند .نمرهگذاری پرسشنامه سالمت عمومی به
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پرسشنامه استعداد اعتياد ( :)APSبرای سنجش استعداد اعتیاد از خردهمقیاس
استعداد اعتیاد ( )APSپرسشنامه سنجش اعتیاد وید و همکاران ( 1997م ).استفاده
شد .پرسشنامه سنجش اعتیاد ،که خود از نسخه تجدیدنظر شده پرسشنامه
چندوجهی مینهسوتا ( )MMPI-2استخراج شده است ،در ایران نیز هنجاریابی شده
است .نسخه اصلی خرده مقیاس استعداد اعتیاد ( )APSشامل  09سؤال است.
رابطه تابآوری و سالمت روان با آسیبپذیری در برابر مواد مخدر...

پاسخهای ارائهشده به هر یک از مواد مقیاس شامل «بله» یا «خیر» است .محتوای
مقیاس کامالً ناهمگن است و به نظر میرسد که بسیاری از مادههای آن ارتباط
مستقیمی با سوء مادهها اعتماد به نفس ضعیف ،از خود بیگانگی و نگرشهای
بدبینانه نسبت به دیگران ،ندارد (گراهام 1029 ،ش .).ضریب پایایی این مقیاس در
نمونه بهنجار (با فاصله یک هفته) در مردان و زنان به ترتیب  4/29و  4/22به
دست آمده است (گراهام 1029 ،ش .).و ید و همکاران گزارش کردهاند ،که بین
مقیاس ( AASمقیاس پذیرش اعتیاد) و مقیاس  APSواریانس مشترک زیادی
وجود دارد و همبستگی آنها  4/52بوده است .وید و همکاران ( 1997م،).
دادههایی را گزارش کردند مبنی بر اینکه ( APSمقیاس پذیرش اعتیاد)که به خوبی
میتواند بین سوء مصرفکنندگان مواد و بیماران روانی تمایز قائل شود .نسخه
هنجاریابی شده  APSبرای دانشآموزان دبیرستانی ایرانی  09گویه دارد و پایایی
آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ  4/50و از طریق روش دو نیمهکردن نیز
 4/50محاسبه شده است .بر اساس تحقیق مینویی و صالحی ( 1007ش ،).نمرههای
 1-10نشاندهنده استعداد بسیار کم برای ابتال به اعتیاد ،نمرههای  19-74نشاندهنده
استعداد کم برای ابتال به اعتیاد ،نمرههای  71-77نشاندهنده استعداد متوسط برای
ابتال به اعتیاد ،نمرههای  70-70نشاندهنده استعداد زیاد برای ابتال به اعتیاد و نمره
 75و باالتر نشاندهنده استعداد بسیار زیاد برای ابتال به اعتیاد است.
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یافتهها
برخی ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها در جدول شماره یک گزارش
شده است.

متغيرهای جمعيتشناختی
جنسیت

پایه تحصیلی

رشته تحصیلی

فراوانی

درصد

دختر

192

%09

پسر

740

%51

اول

51

%17/0

دوم

150

%00/0

سوم

105

%02/0

پیشدانشگاهی

11

%7/0

عمومی

57

%10

ریاضی

52

%10

تجربی

147

%75/5

ادبیات

92

%70

فنی

00

%17

کاردانش

02

%17/5

عباس نصراللهي ،ستار کیخاوني ،جهانشاه محمدزاده ،جالل محمدی ،مهرداد بیگلری پیراحمدوند

جدول  :1ویژگیهای جمعيتشناختی آزمونهای پژوهش
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جدول  :2نتایج آزمون  tبرای گروههای دختران و پسران در متغيرهای تابآوری ،سالمت
روان و آسيبپذیری در برابر مواد ()N=044
گروه

ميانگين

انحراف معيار

T

P

متغير

دختر

52/90

17/20

4/20

4/02

پسر

52/91

17/20

دختر

04/0

10/50

پسر

70/10

10/00

آسیبپذیری

دختر

17/07

0/20

در برابر مواد

پسر

74/51

0/72

تابآوری
سالمت عمومی

-1/27

رابطه تابآوری و سالمت روان با آسیبپذیری در برابر مواد مخدر...

-7/50

4/11
4/41

در جدول شماره  7میانگین و انحراف معیار نمرههای آزمودنیها در
متغیرهای پژوهش ارائه شده است .همچنین به منظور مقایسه میانگین نمرات
دختران و پسران از آزمون  tبرای گروههای مستقل استفاده شد .بر اساس نتایج
بدستآمده از آزمون  ،Tجنسیت متغیر تأثیرگذاری بر وضعیت تابآوری و
سالمت عمومی نیست ،اما بر آسیبپذیری در برابر موادمخدر تأثیر معنیداری
دارد.
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جدول شماره  :3ماتریس ضرایب همبستگی پيرسون بين متغيرهای تابآوری ،سالمت روان
با آسيبپذیری در برابر مواد
سالمت روان

متغيرها

تابآوری

تابآوری

1

سالمت روان

-4/07 

1

آسیبپذیری در برابر مواد

-4/72 

4/04 

آسيبپذیری در برابر
مواد

p<4/410 : 

بر اساس نتایج بدستآمده از همبستگی پیرسون بین سالمت عمومی با
تابآوری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد و بین سالمت عمومی با
آسیبپذیری در برابر مواد رابطه منفی و معنیدار و بین آسیبپذیری در برابر
مواد و تابآوری نیز رابطه منفی و معنادار گزارش شده است.
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جدول  :0خالصه جدول رگرسيون تحليل واریانس و مشخصههای آماری رگرسيون مؤلفههای
تابآوری ،سالمت روان بر آسيبپذیری در برابر مواد
شاخص

SS

DF

MS

F

P

R

R2

SE

رگرسیون

051/104

7

775/524

7

1/441

4/04

4/49

0/00

باقیمانده

0572/102

090

11/040

رابطه تابآوری و سالمت روان با آسیبپذیری در برابر مواد مخدر...

شاخص

ضریب B

خطای استاندارد

Beta

نسبت t

P

ضریب ثابت

10/71

1/441

-

10/10

4/441

تابآوری

4/440

4/410

4/404

4/24

4/55

سالمت عمومی

4/420

4/410

4/01

2/10

4/441

بر اساس نتایج جدول تابآوری و سالمت روان با ضریب تعیین  4/49پس
متغیرهای سالمت روان و تابآوری فقط توانستهاند میزان  4/49میزان آسیبپذیری
در برابر مواد را پیشبینی کنند .نتایج جدول فوق نشان میدهد که بین تابآوری
با آسیبپذیری در برابر مواد رابطه خطی و مثبت وجود دارد .با توجه به مقدار
ضریب رگرسیون  Beta = /40و  sig = 4/55فرض صفر تأیید میشود و فرض
تحقیق رد میشود .به عبارتی بین تابآوری و آسیبپذیری در برابر مواد رابطه
معنیداری وجود ندارد ،ولی بین سالمت روان و آسیبپذیری در برابر مواد با
توجه به مقدار ضریب رگرسیون  Beta= /40و مقدار  t =2/10و سطح معناداری
 sig = 4/441فرض صفر رد میشود و فرض تحقیق پذیرفته میشود .به عبارت
دیگر ،بین سالمت روان و آسیبپذیری در برابر مواد رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد ،یعنی با افزایش سالمت عمومی آسیبپذیری در برابر مواد کاهش
مییابد.
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بحث و بررسی یافتههای تحقيق
نتایج این پژوهش نشان داد که بین آسیبپذیری در برابر مواد و تابآوری
رابطه معنیداری وجود دارد .این نتایج با یافتههای پرهون و همکاران ( 1009ش).
دانشگاه تربیت معلم بررسی نمود ،همخوانی دارد .این یافته همسو با مطالعاتی است
که در این زمینه انجام گرفته است ،از جمله گارمزی 1991 ،م.؛ ماتسن 7441 ،م.؛
راتر 1999 ،م.؛ لوتار و همکاران 7444 ،م.؛ در توضیح این یافتهها که نقش
تابآوری با آسیبپذیری در برابر مواد را بیان نموده به این نکته مهم که عوامل
مؤثر بر تابآوری عبارتند از عزت نفس باال ،مهارتهای قوی حل مسأله ،پیوند
قوی با مؤسسات آموزشی ،داشتن دوستانی که مواد مصرف نمیکنند و مهارتهای
ارتباطی و اجتماعی قوی و مسائلی از این قبیل میتوان مهم اشاره نمود (التر و

همکاران 7444 ،م ،.صص .)500-27
یافتههای این پژوهش نشان داد که بین آسیبپذیری در برابر مواد و سالمت
روان رابطه معنیداری وجود دارد .در واقع با کاهش میزان سالمت روان آسیبپذیری
در برابر مواد نیز افزایش مییابد .این نتایج با یافتههای شایان و همکاران (1009

ش ).زرانی وقار ( 1009ش ،).محمدیان و همکاران ( 1005ش ،).حسینیان و
همکاران ( 1005ش ).همسو میباشد .در توضیح این یافتهها بیان میشودکه موضوع
مواد مخدر یکی از مهمترین مسائل همه کشورها به حساب میآید و این موضوع
در سالهای اخیر به حد نگرانکنندهای رسیده است .سالمت روانی جوانان به
دالیلی همچون ناکامی ،بحران هویت ،ماجراجویی ،لذتجویی ،تنوعطلبی تهدید
میشود .به همین دلیل جوانان آسیبپذیرترین گروه نسبت به مواد مخدر هستند.
دانشآموزان هم به عنوان یک گروه جوان میتوانند در معرض استفاده از مواد

عباس نصراللهي ،ستار کیخاوني ،جهانشاه محمدزاده ،جالل محمدی ،مهرداد بیگلری پیراحمدوند
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مخدر قرار گیرند .بدین ترتیب با رویآوردن به مواد مخدر سالمت جسمی و
روانی فرد تحت تأثیر قرار میگیرد.
بررسی نتایج این پژوهش نشان داد که بین تابآوری و سالمت روان رابطه
معنیداری وجود دارد .این یافته با پژوهش رحیمیان بوگر و اصغرنژاد ( 1002ش).
با عنوان رابطه سرسختی روانشناختی و تابآوری با سالمت روان در جوانان و
رابطه تابآوری و سالمت روان با آسیبپذیری در برابر مواد مخدر...

بزرگساالن بازمانده زلزله شهرستان بم انجام داد همسو میباشد (رحیمیان) .همچنین
یافته پژوهش حاضر در مورد رابطه بین تابآوری و سالمت روان در راستای
پژوهشهای فریبرگ و همکاران ( 7442م ،).توگاد و فردریسکون ( 7440م،).
انزلیچت و همکاران ( 7442م ).و بیلی و همکاران ( 7440م ).همسو است.
پژوهشهای انجامشده گویای آن هستند که افراد دارای تابآوری باال ،در شرایط
استرسزا و موقعیتهای ناگوار سالمت روانشناختی خود را حفظ مینمایند و
دارای سازگاری روانشناختی هستند (فریبرگ و همکاران 7442 ،م ،.صص 710-19؛

توگاد و فردریسکون ،7442 ،صص .)011-00
یافتههای این پژوهش نشان داد بین تابآوری در دانشآموزان پسر و دختر
تفاوت معنیداری وجود ندارد .همچنین بین سالمت روان در دانشآموزان دختر و
پسر تفاوت معنیداری وجود ندارد .این یافتهها با یافتههای تحقیق رحیمی و
کامرانپور ( 1005ش ).همخوانی دارد ،اما نتایج این پژوهش با یافتههای ساعد و
همکارانش ( 1009ش ).که مقایسه سالمت روانشناختی ،احتمال خطر مصرف مواد
مخدر در دانشجویان بر حسب جنسیت ،وضعیت تأهل و مقطع تحصیلی دانشجویان
ورودی سال  1000-09دانشگاه شریف بررسی نمود ،همخوانی ندارد .نتایج نشان
داد که پسران دانشجو بیش از دختران دانشجو در معرض افسردگی و اختالل
عملکرد جسمانی قرار دارند و این خود نشان از ارتباط معنادار بیان عامل جنسیت
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با میزان آسیبهای اجتماعی ـ روانی دارد ،یعنی پسران بیش از دختران مشکالت
روانی را تجربه میکنند .این اختالف در دو جنس میتواند به دلیل تغییر شرایط
فرهنگی و اجتماعی و عوامل استرسزای حاکم بر جامعه طی چندسال اخیر باشد.
دختر و پسر تفاوت معنیداری وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهش خراسانی و
همکاران ( 1009ش ).با عنوان مقایسه رابطه شیوههای مقابله با استرس با
آسیبپذیری در برابر مصرف مواد در دانشجویان علوم پزشکی شهرستان دامغان
همخوانی دارد .نتایج نشان داد که از لحاظ میزان آسیبپذیری در برابر مصرف
مواد بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد .در این مطالعه
دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان پسر از آسیبپذیری کمتری در برابر
مصرف مواد برخوردار بودند .بررسی حاضر با نتایج یعقوبی و همکاران (1002

ش ،).سهرابی و همکاران ( 1002ش ).و پورشریفی و همکاران ( 1000ش).
همخوانی دارد .در توضیح نتایج میتوان گفت بروز رفتارهای انحرافی بیشتر،
خطرپذیری بیشتر ،رفتارهای پرخاشگرانه و تجربه استرسهای مزمن از یک سو و
مقبولیت اجتماعی ،هنجارهای حمایتکننده از مصرف مواد در جامعه ،نظارت
کمتر بر رفتارهای جنسی مذکر از سوی خانواده از دیگر عواملی است که میتوان
در تبیین آسیبپذیری پذیری پسران ذکر نمود.
نتایج پژوهش مبین آن است که بین متغیرهای تابآوری ،سالمت روان با
آسیبپذیری در برابر مواد رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد ،یعنی با افزایش
سالمت عمومی آسیبپذیری در برابر مواد کاهش مییابد .این فرضیه همسو با
نتایج تحقیق کیوانلو ( 1009ش ).دوراند و بارلو ( 1992م ).سینها و شاتنفلد به نقل
از فینی و همکارش  7445است (محمدی 7445 ،م.).
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نتایج پژوهش نشان داد که بین آسیبپذیری در برابر مواد بین دانشآموزان
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