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 چکيده

مرتبط با اين بررسي عوامل ). ١،٢( رو به رو هستيم گسترشعمده و در حال  اجتماعي يها بيآسدر ايران با  ها پژوهشبرخي بر اساس  :نه و هدفيش زميپ

  .مصرف مواد پرداخته استو  داري خويشتن، داري دينرابطه در همين راستا اين پژوهش به بررسي . کمک کند ها بيآسبه کنترل اين  تواند يمزمينه 

نمونـه  . تان بـوده اسـت  جامعه آماري دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچسـ . در اين پژوهش، از روش تحقيق همبستگي استفاده شده است :مواد و روش کار

 يهـا  دانشـکده تصـادفي از ميـان    يا طبقهنفر از دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان شهر زاهدان بوده است که به روش نمونه گيري  ٣٥٤پژوهش شامل

  .مواد استفاده شد و ميزان مصرف داري خويشتن، داري دينمحقق ساخته  هاي نامه پرسشجهت جمع آوري اطالعات از . مختلف، انتخاب شدند

 داري معنـي همبستگي مثبـت   داري خويشتنو  داري دينسطح  ي نمره که بين دهد يمنتايج پژوهش به کمک روش آماري همبستگي پيرسون نشان : ها افتهي

در اين ميـان  . وجود دارد داري معنيبا مصرف مواد در دانشجويان رابطه معکوس  داري دينو ميزان  داري خويشتنهمچنين نتايج نشان داد که بين . وجود دارد

  .اولويت بيشتري در پيش بيني مصرف مواد دارد داري ديننسبت به  داري خويشتن

ميزان مصرف مواد  داري خويشتنو  داري دينهمچنين با افزايش . ابدي يمنيز افزايش  داري خويشتن، داري دينبنا بر اين با افزايش سطح  :بحث و نتيجه گيري

  .از مصرف مواد را پيش بيني کنند ۰۷/۰ اند توانستهاين دو متغير با هم  .ابدي يمن کاهش در دانشجويا

  ، مصرف مواد، دانشجويانداري خويشتن، داري دين :ها واژهد يکل
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 )نويسنده مسئول(استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه سيستان و بلوچستان  ١
 دانشگاه سيستان و بلوچستان روانشناسياستاديار گروه  ٢

  مقدمه

مطالعات متعددي که به بررسي نوع رفتارهاي مخاطره آميز در 

 انـد  کرده، رفتارهاي مخاطره آميزي را فهرست اند پرداختهنوجوانان 

، رفتارهـاي  الکـل که عبارتند از استفاده از مـواد مخـدر، نوشـيدن    

و خشـونت، حمـل اسـلحه،     فيزيکي هاي يريدرگنامشروع جنسي، 

عاطفي و رفتارهاي مربوط به رژيم  مشکالتتحصيلي،  شکستبزه، 

در بررسي علل بروز ايـن رفتارهـا، شـماري از    ). ۳،۴(غذايي شديد 

 عملکـرد بين رفتارهاي مخاطره آميز و  ي رابطهمطالعات به بررسي 

خــانواده، وضــعيت اجتمــاعي و اقتصــادي و عوامــل دموگرافيــک  

  ). ۴-۷( اند پرداخته

ارائه  هايي يهنظردر تبيين رفتارهاي مخاطره آميز و شيوع آن 

طبـق  . يکي از اين موارد است داري خويشتنشده است که نظريه 

عاليق اسـت و   ي يلهوسبه اين نظريه رفتار انسان، برانگيخته شده 

 باشـد  يمـ نياز به کسب لـذت و اجتنـاب از درد    ي کنندهمنعکس 

به عنوان عامل اوليه اجتمـاعي شـدن معرفـي     داري خويشتن). ۸(

 شده است و وقوع هرگونه رفتار مخاطره آميز و انحرافي با ويژگي 



 و مصرف مواد داري خويشتن، داري دينرابطه 
 

 دوماهنامه دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1390 مرداد و شهریور، 32وم، پی در پی سوره نهم، شماره د 175

همچنين، مديريت ) ۹( پايين مرتبط شده است داري خويشتن

 شـود کـه در يـک    يمپايين  داري خويشتنناکافي والدين منجر به 

ــ   ــر انتخاب ــرخش ب ــردي چ ــأثات ف ــ يرت ــذارد يم ــه ). ۸( گ نظري

از تحقيقات را به خود اختصاص داده است  يا گستره داري خويشتن

، داري خويشـتن به ارتباط رفتارهاي نامشروع جنسي و  ها آندر  که

دسـتگيري مجـدد زنـدانيان     کاهشبر  داري خويشتنآموزش  يرتأث

ارانـه از  با رفتارهـاي بزهک  داري خويشتن، همچنين به ارتباط )۱۰(

و عدم موفقيـت پرداختـه شـده اسـت      الکلجمله دزدي، نوشيدن 

ــتا، نيـــک ).۱۱( ــه ) ۱۲(مـــنش  در همـــين راسـ ــان داد کـ نشـ

 ي کنندهبراي دختران پيش بيني  خصوصاًنوجوانان  داري خويشتن

  .کاهش رفتارهاي مخاطره آميز در نوجوانان بوده است

مـذهبي و   که اعتقادات دهد يماز طرف ديگر، تحقيقات نشان 

مـذهبي اثـر مثبتـي بـر رضـايت از زنـدگي، احسـاس         يهـا  نيتمر

کـاري   يهـا  مهـارت بهزيستي ذهني، سـبک زنـدگي و افـزايش در    

همچنين مطالعات به نقش مذهب به عنوان ). ۱۳،۱۴(داشته است 

عامل محافظتي در استفاده از مواد غير قانوني و رفتارهاي جنسـي  

عالوه بر اين، ارتباطـات فـراوان    ).۱۵،۱۳-۱۹( نوجوانان اشاره دارد

 يرتأثحاصل  تواند يممذهب با سالمت، شادکامي، و رفتار اجتماعي 

 يرتـأث اما اين که آيا اين ). ۲۰(باشد  داري خويشتنمذهب بر بهبود 

مذهبي  يها نيتمربه طور مستقيم حاصل مذهب است يا به دليل 

ب کـردن و  مذهب بر انتخاب اهداف، تعقي يرتأثچون روزه گرفتن، 

، يا تقويت خود نظم دهـي بـوده اسـت، توسـط     ها آنسازمان دادن 

مـورد پـژوهش قـرار گرفتـه     ) ۲۰(ميخاييل، مک گلوق و ويلوقبي 

 .است

 يرفتارهـا با کـاهش   داري خويشتناين که آيا مذهبي بودن يا 

مصرف مواد همراه است سوالي است که در  خصوصاًمخاطره آميز و 

در ايـن پـژوهش    هـا  سوالبنابراين . تاين پژوهش بررسي شده اس

دانشجويان رابطـه   داري خويشتنو  داري دينآيا بين ) ۱: عبارتند از

و مصرف مواد در دانشجويان  داري خويشتنآيا بين ) ۲وجود دارد؟ 

  رابطه وجود دارد؟ 

  

  مواد و روش کار

در اين پژوهش، از روش تحقيـق همبسـتگي اسـتفاده شـده      

شجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان بـوده  جامعه آماري دان. است

نفر از دانشجويان دانشگاه سيستان  ۳۵۴نمونه پژوهش شامل. است

مـرد و   هـا  آننفـر از   ۱۶۳و بلوچستان شهر زاهدان بوده است کـه  

نفر داراي مـذهب شـيعه و    ۲۹۴در اين ميان . اند بودهنفر زن ۱۷۷

نمونه گيري به  روش. اند بودهنفر با مذهبي ديگر  ۲نفر سني و  ۳۴

علـوم، مهندسـي،    يهـا  دانشـکده تصادفي از ميان  يا طبقهصورت 

و مديريت دانشگاه سيستان و  يروان شناسادبيات، علوم تربيتي و 

براي رعايت نکـات اخالقـي و ناشـناس    . بلوچستان انجام شده است

بدون نام و در داخـل گـروه چنـد     ها نامه پرسش، ها يآزمودنماندن 

به  ها يآزمودنعالوه بر اين در صورت عدم تمايل . ندنفر، تکميل شد

   .شدند يممشارکت، به طور تصادفي افراد جايگزين انتخاب 

محقق سـاخته   ي نامه پرسشجهت جمع آوري اطالعات از سه 

) ۱. و ميزان مصـرف مـواد اسـتفاده شـد     داري خويشتن، داري دين

تورات پايبنـدي بـه دسـ    يهـا  مؤلفـه شامل  داري دين ي نامه پرسش

 ي نامـه  پرسـش ) ۲. نمـاز و روزه بـوده اسـت    يها نهيزممذهبي در 

در  )۱۹۹۰(بر اساس نظريه گاتفردسون و هايرشـي   داري خويشتن

شـش  تـدوين شـده اسـت کـه داراي     پـايين   داري خويشتنزمينه 

ـ  عملکـرد ، ١ بودن تکانشي ي مؤلفه جسـتجوي  ، ٢وظـايف سـاده   هب

و ٥خودخـواهي  ، ٤نبـودن در مقابـل ذهنـي بـود     ، جسمي٣مخاطره

از مقيـاس   نامه پرسشبراي پاسخگويي به اين دو . باشد يم ٦عصبت

                                                
1 impulsivity 
2 preference for simple tasks 
3 Risk seeking 
4 being more physical than mental 
5 cent realness 
6 Self  - anger 
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نيز بر همـين   گذاري نمره. ليکرت استفاده شده است يا نهيگزپنج 

استفاده شده است يعني در  ها نهيگزج سطح نمره براي ناساس از پ

کـه  " خيلي زيـاد " ي نهيگزتا  ۱" خيلي کم" ي نهيگزهر سوال براي 

مصـرف   نامـه  پرسـش ) ۳. است داده يمرا به خود اختصاص  ۵نمره 

مواد شامل استفاده دايمي يا موقت از يک يـا چنـد مـورد از مـواد     

الکل، حشـيش، متـادون، نويتـالين، گرمـاديول، ديفنوککسـيالت،      

هروئين، ترياک، کراک، شيشه، اکستازي، پان، ترمادول و سـيگار و  

از آزمـودني   نامـه  پرسـش ايـن   گـذاري  نمـره بـراي  . باشـد  يمقليان 

از  موادشــانکـه بــراي تعيــين ميـزان مصــرف    شــود يمــخواسـته  

استفاده کنند يعني براي عـدم مصـرف عـدد     ۴تا  ۰بين  ييعددها

  .اي مصرف دائمي استفاده شده استبر چهارو عدد  صفر

، بعـد از  هـا  نامـه  پرسـش براي به دست آوردن روايـي و اعتبـار   

استفاده از نظر متخصصين جهـت   ، ونامه پرسش يها سوالطراحي 

بـا اسـتفاده از روش    هـا  نامـه  پرسـش اعتبار  روايي محتوا و صوري،

ضـريب آلفـاي   . بـه دسـت آمـد    )کرونباخآلفاي (همبستگي دروني 

ــا داري خويشــتن ي نامــه پرســش ــتم۱۴ ب  ي نامــه پرســش، ۷۹/۰آي

ميزان مصرف مواد بـا   ي نامه پرسشو  ۸۵/۰آيتم  هفتبا  داري دين

  .بوده است ۸۴/۰م آيت هفت

از روش همبستگي پيرسـون و رگرسـيون    ها دادهبراي تحليل 

  .گام به گام استفاده شده است

 

  ها افتهي

به توصيف گـروه نمونـه از نظـر     رهايمتغقبل از بررسي روابط 

  .شود يمميزان مصرف مواد به تفکيک نوع مواد پرداخته 

  

 ها آن داري دينو  داري خويشتند در گروه نمونه با تفکيک نوع مواد و ميانگين ميزان مصرف دايمي يا موقت موا :)۱( شماره جدول

  داري دينن يانگيم  داري خويشتنن يانگيم  درصد  يفراوان  نوع مواد

  ۲۵  ۴۷  ۹/۳۴  ۱۲۱  مصرف سيگار يا قليان

  ۲۵  ۴۵  ۵/۴  ۱۶  پان

  ۲۴  ۴۴  ۱/۵  ۱۸  ترامادول

  ۲۶  ۴۶  ۲/۶  ۲۲  )ستازيهروئين، ترياک، کراک، شيشه و اک(مصرف مواد مخدر 

  ۲۳  ۴۵  ۳/۱۳  ۴۷  الکل، حشيش، متادون،نويتالين، گراماديول، ديفنوککسيالت و ديازپام

  هر گونه مواد مصرففاقد 
۲۱۹  ۹/۶۱  ۵۰  ۲۸  

 

ميزان مصرف گزارش شده از گروه نمونه بـر اسـاس اسـتفاده     

توصـيفي   يهـا  داده .يک بار يا چند بار يا مصرف دائـم بـوده اسـت   

 داري خويشـتن ميـانگين نمـره    نيتر نييپا دهد يمنشان  ۱جدول 

مصـرف  . متعلق به مصـرف کننـدگان ترامـادول بـوده اسـت     ) ۴۴(

بوده ) ۲۳(سطح  نيتر نييپادر  داريشان ديننيز ... کنندگان الکل و

 داري خويشتناما افراد فاقد مصرف، داراي باالترين ميانگين . است

ــوده) ۲۸( داري ديــنو ) ۵۰( ــد ب ــه  در  .ان ــوط ب ــايج مرب بررســي نت

 داري خويشـتن و  داري ديـن آيـا بـين   ) ۱پژوهش يعنـي   يها سوال

و مصـرف   داري خويشـتن آيا بين ) ۲دانشجويان رابطه وجود دارد؟ 

  :مواد در دانشجويان رابطه وجود دارد؟ نتايج زير به دست آمد

پـژوهش بـا اسـتفاده از روش     يرهـا يمتغنتايج بررسي روابـط  

  .ر جدول زير آمده استهمبستگي پيرسون د
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 ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش ):۲(جدول شماره 

  داري دين  داري خويشتن  مصرف مواد  رهايمتغ

      ۰۰۰/۱  مصرف مواد

    ۰۰۰/۱  **-۲۲/۰  داري خويشتن

  ۰۰۰/۱  **۰/.۲۱  **-۱۹/۰  داري دين

۰۱/۰≤p **  
و  داري دينميزان  ي نمرهکه بين  دهد يمنشان  ۲نتايج جدول 

) p ،۲۱/۰ =r≥۰۱/۰( داري معنـي همبستگي مثبـت   داري تنخويش

نيـز   داري خويشـتن ، داري ديـن يعني با افزايش سـطح  . وجود دارد

 يرهـا يمتغکـه   دهـد  يمـ همچنـين نتـايج نشـان    . ابدي يمافزايش 

با مصرف مواد توسط دانشجويان رابطـه   داري خويشتنو  داري دين

ــ. دارد) r= ۲۱/۰و  p ،۱۹/۰ ≥۰۱/۰(معکــوس ــد در ب ــراد فاق ين اف

 r=  ۲۷/۰ داري خويشتنبا  داري دينمصرف مواد، همبستگي ميزان 

اين همبستگي در . است دار معني p ≥۰۱/۰بوده است که در سطح

هروئين، ترياک، کراک، شيشه (بين افراد داراي مصرف مواد مخدر 

   .به صورت زير است) و اکستازي

افراد همبستگي متغيرهاي پژوهش در  ):۳(جدول شماره 

 داراي مصرف مواد مخدر

  داري دين  داري خويشتن  مخدر مصرف مواد  رهايمتغ

      ۰۰/۱  مصرف مواد مخدر

    ۰۰۰/۱  -۳۰/۰  داري خويشتن

  ۰۰۰/۱  ۰/.۰۷  ۲۹/۰  داري دين

۲۲ n=   ۰۱/۰≤p **  
 دهـد  يمنتايج مربوط به گروه داراي مصرف مواد مخدر نشان  

مصرف مواد شبيه نتيجـه   با داري دينو  داري خويشتن ي رابطهکه 

 p ≥۰۵/۰است اما اين نتـايج در سـطح    =r ۲۹/۰و  =r ۳۰/۰کلي 

  . نيست دار معني

در بررسـي الگـوي پـيش بينـي مصـرف مـواد، بـا اســتفاده از        

 .رگرسيون گام به گام نتايج زير به دست آمد

  مصرف موادخالصه الگوي رگرسيون گام به گام براي پيش بيني  ):۴(جدول شماره 

 F  استاندارد شده b  تعديل شده R 2  متغيرهاي پيش بيني کننده  ها امگ

  ***۶/۱۸ )۱، ۳۵۲(  -۲۲/۰  ۰۵/۰  داري خويشتن  ۱

۲  
 + داري خويشتن

  داري دين

۰۷/۰  ۱۹/۰-  

۱۶/۰-  
)۳۵۱ ،۱ (۸۵/۸***  

Durbin-Watson test = ۸/۱  ***     P £ ۰۰۱/۰  

  
کــه در گـام اول متغيــر   شـود  يمـ در تحليـل نتـايج مشــاهده   

بيشترين اولويت را براي پيش بيني مصرف مواد بـه   داري خويشتن

دومـين   داري ديـن در گـام دوم متغيـر   . خود اختصاص داده اسـت 

  .اولويت را در پيش بيني مصرف مواد دارد

بـه   داري نخويشـت همچنين نتايج حاکي از آن است که متغير 

از تغييرات مربـوط بـه مصـرف مـواد را پـيش بينـي        ۰۵/۰تنهايي 

از تغييرات  ۰۷/۰ داري دينو در گام بعدي به همراه متغير  کند يم

  .شود يمرا پيش بيني 

مربوط به گروه داراي مصرف مواد مخـدر نيـز    يها دادهتحليل 

۰۸/۰2(همين مقدار پيش بيني  ي دهندهنشان  =  R تعديل شده (

 دار معنـي است اما الگوي پيش بيني رگرسيون مربوط به اين گروه 

   ).=n ۲۲؛ P ≤۰۵/۰؛  F) ۱۹،۲( = ۹/۱(نيست

  

 يريجه گيو نت بحث

بـا   داري خويشـتن و  داري دينهدف اين پژوهش بررسي رابطه 

  . مصرف مواد بوده است



 دکتر يحيي کاظمي، دکتر زهرا نيک منش
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مصرف در گروه  داري خويشتنتوصيفي نشان داد که  يها داده

ديگر بوده اسـت همچنـين    يها گروهاز  تر نييپاکنندگان ترامادول 

بـا توجـه بـه    . پايين بوده است... مصرف کنندگان الکل و داري دين

نظر شرع در زمينه مصرف الکل براي گروه مصرف کنندگان الکـل،  

ــودن   ــايين ب ــنپ ــودن     داري دي ــايين ب ــا پ ــت ام ــل درک اس قاب

مهـم و   ي نکتـه ان ترامـادول  در بين مصرف کننـدگ  داري خويشتن

اين گـره از نظـر   . قابل توجهي است که نياز به پژوهش بيشتر دارد

از طرف ديگر اين که افراد . اند بودهنيز در شرايط پاييني  داري دين

ــانگين    ــاالترين مي ــواد، داراي ب ــرف م ــد مص ــتنفاق و  داري خويش

اصـلي   قابل توجيه و در راسـتاي نتـايج   يا جهينت اند بوده داري دين

  .باشد يماين پژوهش 

آيا بين ) ۱پژوهش يعني  يها سوالدر بررسي نتايج مربوط به 

آيا بين ) ۲دانشجويان رابطه وجود دارد؟  داري خويشتنو  داري دين

 و مصـرف مـواد در دانشـجويان رابطـه وجـود دارد؟      داري خويشتن

 داري خويشـتن و  داري ديننتايج نشان داد که رابطه معکوسي بين 

و  داري ديـن يعنـي دانشـجوياني کـه    . مصـرف مـواد وجـود دارد   با 

 تـر  کـم ، مصرف مواد غيـر قـانوني را   اند داشتهبيشتر  داري خويشتن

مـوثر تـر بـوده     داري خويشتندر اين رابطه متغير . اند دادهگزارش 

هـم در   داري خويشـتن از آن اسـتنباط کـرد کـه     توان يماست که 

اد غيرقـانوني نقـش مـوثري    و هم در دوري از مصرف مو داري دين

   .دارد

بـه ارتبـاط    ها آندر  کهقبلي  يها پژوهشاز نتايج  ها افتهياين 

مخـاطره آميـز و    يرفتارهـا و کـاهش   داري خويشـتن بين افزايش 

. کند يمحمايت ) ۱۲، ۱۱، ۱۰(داده شده است  گزارشمجرمانه را 

 همچنين اين نتايج با مطالعاتي است که به نقش مذهب به عنـوان 

عامل محافظتي در استفاده از مواد غير قانوني و رفتارهاي جنسـي  

  .هماهنگ است) ۱۵،۱۳-۱۹( نوجوانان اشاره دارند

بررسي نتايج مربوط به گـروه داراي مصـرف مـواد مخـدر نيـز      

با مصرف مواد را شـبيه نتيجـه    داري دينو  داري خويشتن ي رابطه

. نبود دار معنينتايج اما اين  دهد يممربوط به کل گروه نمونه نشان 

کـاهش نمونـه و افـزايش     توانـد  يمـ نبـودن نتـايج    دار معنـي دليل 

نبودن پـيش بينـي بـا     دار معني. پيش بين باشد يرمتغواريانس دو 

نيـز   دهـد  يمرا نشان  ۰۸/۰مقدار  تعديل شده R 2وجود اين که 

  . ممکن است به همين دو دليل باشد

ـ  يمبنابراين  در گـروه   داري خويشـتن نتيجـه گرفـت کـه     وانت

ديگـر بـوده اسـت و     يهـا  گـروه از  تر نييپامصرف کننده ترامادول 

از سـاير مصــرف   تـر  نييپـا ... مصـرف کننـدگان الکـل و    داري ديـن 

افراد فاقد مصـرف مـواد، داراي بـاالترين    . کنندگان مواد بوده است

 داري خويشـتن  افزايش. اند بوده داري دينو  داري خويشتنميانگين 

با کاهش مصرف مواد غيـر   تواند يمدانشجويان  داري دينو افزايش 

کـه   رود يمـ بر اين اسـاس انتظـار   . همراه باشد ها آن توسطقانوني 

. کمتر به مصرف مواد روي آورده باشند دار يندو  دار خويشتنافراد 

از مصرف مواد را پيش بينـي   ۰۷/۰ اند توانستهاين دو متغير با هم 

   .ندکن
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