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بررسی ارتباط بین انگیزش تحصیلی و عزت نفس با سو مصرف مواد مخدر در نوجوانان پسر 

 شهر اردبیل

 1کامبیز کریمی*

 چکیده

یکی از مشکالت جامعه بشری که مرتبط با سالمت افراد است و روز به روز بر میزان آن افزوده می شود، سوء مصرف مواد است. 

یزش تحصیلی و عزت نفس با سوء مصرف مواد مخدر پرداخته است. جامعه ی آماری این پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین انگ

نفر با روش نمونه گیری خوشه  033آموزان پسر مقطع متوسطه شهر اردبیل بودند، که از بین آنها تعداد پژوهش شامل کلیه ی دانش

یاس عزت نفس رزنبرگ و نگرش سنج سوء مصرف ای چند مرحله ای انتخاب و به وسیله ی مقیاس انگیزش تحصیلی والرند، مق

ها و تحلیل آنها با استفاده از ضریب همبستگی آوری دادهمخدر )موسوی و همکاران( مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از جمعمواد

رد. بین مولفه ی پیرسون نتایج نشان داد که؛ بین انگیزش تحصیلی بیرونی و سوء مصرف مواد مخدر رابطه ی منفی معنادار وجود دا

بی انگیزگی و سوء مصرف مواد مخدر رابطه ی مثبت معنادار وجود دارد. و بین عزت نفس و سوء مصرف مواد مخدر رابطه ی 

منفی معنادار وجود دارد. بی انگیزگی به عنوان یک عامل منفی و انگیزش بیرونی و عزت نفس به عنوان عوامل مثبت در پیش بینی 

می باشند. لذا توجه به انگیزش تحصیلی نوجوانان و باال بردن عزت نفس نوجوانان می تواند تاثیرات مهمی  سوء مصرف مواد مخدر

 در سوء مصرف مواد مخدر در این گروه سنی حساس جامعه داشته باشد.

 سوء مصرف مواد مخدر، انگیزش تحصیلی، عزت نفس کلید واژه ها:

                                                           

 30100093990، کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.  تلفن: )نویسنده مسئول(. 1  
kambiz.karimi90@gmail.com 
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 مقدمه

پزشکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد. با وجود عدم مقبولیت مصرف مواد سوء مصرف مواد مخدر از مشکالت بزرگ 

افیونی از نظر اجتماعی، طبقات مختلف افراد با این مسئله به صورت جدی درگیر می باشند. به طوری که سالمت فرد، خانواده و 

(. دوره ی نوجوانی یکی از 6312ود )لوکاس، جامعه را به خطر می اندازد و همچنین موجب انحطاط روانی و اخالقی فرد می ش

(. از 1003حساس ترین دوره های زندگی افراد از لحاظ گرایش به مصرف مواد می باشد )عالیی، کدیور، محمدخانی و همکاران، 

یدگاه طرف دیگر یکی از نظریه های مطرح شده در زمینه ی مصرف مواد، نظریه ی یادگیری اجتماعی بندورا می باشد. در این د

فرآیند های یادگیری اجتماعی، با ویژگی های درون فردی نظیر انگیزش، عزت نفس و غیره ترکیب می شوند و عملکرد افراد متاثر 

(. براساس مدل یادگیری اجتماعی مصرف مواد )سیمون و 6331از شبکه ی گسترده ای از تاثیرات اجتماعی است )بندورا، 

حیطی مانند انگیزش و عزت نفس به طور مستقیم با مصرف مواد توسط نوجوانان مرتبط هستند. ( برخی از عوامل م1000رابرتسون، 

طی سال های اخیر پژوهش های مختلفی به بررسی نقش متغیر های مرتبط با مصرف مواد نوجوانان پرداخته اند. براساس یافته های 

رفتار های پر خطر و سومصرف مواد مخدر ایفا می کند،  پژوهشی، یک از متغیر هایی که نقش پیش بینی کننده ای را در بروز

(. همچنین براساس نظریه ی خود تحقیری عزت نفس 1000انگیزش تحصیلی می باشد )مظلومی، احرامپوش، لقا ثروت و همکاران، 

مورگوی  (. جیمنز، موسیتو و1002کلی فرد عامل اصلی در سوء مصرف مواد و پیشگیری از آن محسوب می شود )محمدخانی، 

( در پژوهشی نشان دادند که مصرف کنندگان شدید مواد، نمرات پایینی در عزت نفس دارند. از آنجایی که نقش انگیزش 6330)

تحصیلی در بروز رفتار های پر خطر بر کسی پوشیده نیست و مصرف مواد مخدر نیز از مهم ترین رفتار های پرخطر می باشد و 

زت نفس به عنوان کلید اساسی در پیش بینی سوء مصرف مواد مطرح شده و همچنین کمبود همچنین براساس نظریات مختلف ع

پژوهش های مرتبط که بتوانند نقش این متغیر ها را به طور واضح در پیش بینی کنندگی سوء مصرف مواد روشن سازند، پژوهش 

 ر در نوجوانان انجام شده است.حاضر با هدف بررسی ارتباط انگیزش تحصیلی و عزت نفس با سوء مصرف مواد مخد

 روش 

آموزان دبیرستانی پسر شهر پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی دانش

ری نفر به روش نمونه گی 033مشغول به تحصیل بوده اند، تشکیل می دهد. که از بین آنها تعداد  00 -09اردبیل که در سال تحصیلی 

 تصادفی خوشه ای و با استفاده از فرمون کوکران انتخاب شدند. 

برای بررسی میانگین و فراوانی و شاخثه های توصیفی، از آمار توصیفی و به منظور بررسی ارتباط بین متغیر های پژوهش از ضریب 

 استفاده شد.  10Spssهمبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار 

 خود نظریه براساس کانادا کشور در(  1006)  همکاران و والرند توسط ابزار این( :AMS)  والرند حصیلیت انگیزش مقیاس -الف 

 برای درونی انگیزش شامل که باشد می مقیاس خرده هفت ی دربرگیرنده و است شده ساخته(  1001)  رایان و دسی مختاری

 شده درونی تنظیم ، شده سازی همانند تنظیم ، تحریک تجربه رایب درونی انگیزش ، پیشرفت و کار برای درونی انگیزش ، فهمیدن
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 و والرند( .  ؟ روید می مدرسه به چرا)  آیند می سوال یک به پاسخ در مقیاس این ی ماده 60.  است انگیزگی بی و بیرونی تنظیم ،

 کاوسیان توسط تحصیلی انگیزش یاسمق. اند کرده گزارش % 08  تا % 00 بین را ها مقیاس زیر کرونباخ آلفای ضریب همکاران

 داد نشان آنها یابی هنجار نتایج. گردید یابی هنجار کشور کل های دبیرستان پسر و دختر آموزاندانش روی بر(  1000)  همکاران

 .  یافت تقلیل انگیزگی بی و بیرونی انگیزش ، درونی انگیزش کلی مقیاس خرده سه به همکاران و والرند مقیاس زیر هفت که

( مورد استفاده قرار گرفت. این 1022سوالی معروف رزنبرگ ) 13مقیاس عزت نفس: برای سنجش عزت نفس، شاخص  -ب

مقیاس ابزار خود گزارشی است که احساس های کلی ارزش یا پذیرش خود را به صورت مثبت بیان می کند. ضریب همبستگی 

و آلفای کرونباخ برای توافق درونی این اندازه گیری  06/3دو هفته  آموز با فاصله ی زمانیدانش 01پیرسون نمرات عزن نفس 

 (. 6338بدست آمد )محمدپور اصل و همکاران،  00/3

 در را اطالعاتی که است سوالی 12 پرسشنامه یک سنج نگرش این: همکاران و موسوی مخدر مواد مصرف سو سنج نگرش -ج

 نیمه دو نمرات بین همبستگی. دهد می قرار اختیار در مخدر مواد سومصرف مورد در متوسطه مقطع آموزاندانش نگرش ی زمینه

 معادل براون – اسپیرمن پیشگویی فرمول از استفاده با آمده بدست نتایج. است افراد گیری اندازه در تست دقت میزان پرسشنامه ی

 21/3 ضریب است، تست درونی هماهنگی شاخص که کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با اعتبار برآورد در همچنین. است 23/3

 (.1080 همکاران، و موسوی) است آمده بدست

 نتایج

نفر( و  20نفر(، سوم ) 01نفر(، دوم ) 81آموزان پسر پایه ی اول )آموزان در پژوهش حاضر به ترتیب دانشتوزیع فراوانی دانش

 نفر(  بودند. 88چهارم دبیرستان )

 ر های پژوهش. ماتریس همبستگی متغی1جدول

 9 4 2 3 1 متغیر

     1 انگیزش درونی

    1 **99/3 انگیزش بیرونی

   1 11/3 30/3 بی انگیزگی

  1 ** -10/3 **00/3 **06/3 عزت نفس

 1 **-02/3 **96/3 * -12/3 30/3 سومصرف مواد مخدر

 معنادار % 00** در سطح 

 معنادار % 01در سطح    *

ین انگیزش تحصیلی درونی با سوء مصرف مواد مخدر رابطه ی معناداری مشاهده نشد. اما بین انگیزش با توجه به نتایج جدول، ب

(، و  بی انگیزگی و سوء مصرف مواد مخدر )  r= -0/16و   P= 0/05بیرونی و سوء مصرف مواد مخدر رابطه ی منفی معنادار ) 
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P= 0/01   وr= 0/42 درصد اطمینان می توان گفت که بین نمرات بی  00د. بنابراین با (، رابطه ی مثبت و معنادار مشاهده گردی

 =Pانگیزگی و سوء مصرف مواد مخدر ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. همچنین بین نمرات عزت نفس و سوء مصرف مواد ) 

نمرات مربوط به شوء مصرف (، رابطه ی منفی معنادار وجود دارد. یعنی هر چه نمرات عزت نفس باالتر باشد،  r= -0/36و   0/01

 مواد مخدر پایین می آید. 

 بحث و نتیجه گیری 

همانطور که نتایج پژوهش نشان دادند، انگیزش تحصیلی بیرونی و عزت نفس با سوء مصرف مواد مخدر رابطه ی منفی و بی 

؛ 1003با نتایج )عالیی و همکاران، انگیزگی و سوء مصرف مواد مخدر  با هم رابطه ی مثبت معنادار دارند. که نتایج این پژوهش 

؛ به نقل از عالیی و 1009( همسو می باشد. به اعتقاد کاپالن و همکاران )6330؛ جیمنز و همکاران، 1000مظلومی و همکاران، 

(، عزت نفس پایین عامل اصلی سوء مصرف مواد در نوجوانان است. از نظر آنان تعامل عزت نفس و رفتار های 1003همکاران، 

نحرافی در دو مرحله شکل می گیرد؛ در مرحله ی اول عزت نفس پایین می تواند علتی برای رفتار انحرافی به حساب آید. در ا

مرحله ی دوم رفتار انحرافی همبستگی مثبت با عزت نفس را نشان می دهند. همچنین در تبین ارتباط بین مولفه های انگیزش 

( با سوء مصرف مواد مخدر، می توان بیان داشت که افراد با انگیزش بیرونی با توجه به تحصیلی ) انگیزش بیرونی و بی انگیزگی 

( تمایل به فعالیت و تالش دارند و دائما در تکاپوی مثبت محیط خویش هستند در نتیجه 6333نظریه خود تعیین گری دسی و رایان )

ند و به موجب آن از سالمت روانی باالتری برخودارند که این دارای تصویر از خود مثبت و اعتماد به نفس باال برای فعالیت هست

ت امر، آنها را از انجام رفتار های پر خطر دور می سازد. اما افراد بی انگیزه فاقد هر گونه انگیزه ی درونی و بیرونی برای کار و فعالی

می یابند که این امر موجب سرکوب اعتماد مثبت بوده و در نتیجه کمتر به موفقیت های فردی در عرصه های مختلف زندگی دست 

 به نفس آنها و گرایش بیشتر به سمت رفتار های پر خطر برای تایید خویشتن دارند. 

با توجه به نتایج تحقیقات مختلف، متغیر های بسیار زیادی با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان در ارتباط هستند، لذا 

 در نظر گرفتن متغیر های مختلف مرتبط و در جامعه های دیگر توصیه می گردد. انجام پژوهش های بیشتر با

همچنین با توجه به نقش بی انگیزگی و عزت نفس پایین در پیش بینی گرایش به سوء مصرف مواد مخدر، لزوم همکاری ارگان 

خصوص تدارک برنامه ی آموزشی های مختلف مرتبط با این امر نظیر نیروی محترم انتظامی و وزارت آموزش و پرورش در 

 مختلف جهت آشنایی با خطرات بالقوه ی سوء مصرف مواد و باال بردن انگیزش تحصیلی نوجوانان ضروری به نظر می رسد.
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 و تحصیلی انگیزش میزان (. بررسی1000شاهی، محسن ) لقا و عسکر حسن؛ ثروت، فرخ محمد احرامپوش، سعید؛ مظلومی، سید -

 پرخطر رفتارهای همایش نامه ویژه) یزد،  صدوقی شهید دانشگاه پزشکی علوم پسر. مجله دانشجویان در بهداشتی خطر پر رفتارهای با آن ارتباط

1000 ) ،10 ،0 ،103 – 109 . 
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