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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسي رابطه ميان باورهای دیني و بحران هویت با گرایش به مصرف مواد مخدر
است .این پژوهش به روش کمي و از نوع مطالعات همبستگي است که در آن تغييرات متغير مالک )گرایش
به مصرف مواد مخدر( ،براساس متغيرهای پيشبين )باورهای دیني و بحران هویت( مورد بررسي قرار گرفته
است .جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه تبریز مشغول به تحصيل در سال  1393-94هستند
که از جامعه مورد نظر حدود  200نفر به روش نمونهگيری در دسترس انتخاب شدهاند .برای گردآوری
دادهها از پرسشنامه دینداری خدایاریفرد ،پرسشنامه اعتياد ميرحسامي و پرسشنامه بحران هویت
احمدی استفاده شده است .همچنين برای تحليل آماری دادههای پژوهش از شاخصهای آمار توصيفي
(ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (ضریب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه)
استفاده شد .نتایج این پژوهش نشان ميدهد که بين باورهای دیني و گرایش به مصرف مواد مخدر رابطه
معنيدار و منفي وجود دارد و بين بحران هویت و گرایش به مصرف مواد مخدر رابطه معنيدار و مثبت
وجود دارد .الزم به ذکر است که باتوجه به نتایج تحليل رگرسيون از بين متغيرهای پيشبين ،فقط متغير
بحران هویت است که بهطور معنيداری در پيشبيني گرایش به مصرف مواد مخدر نقش دارد.
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بیان مسئله
یکي از بزرگترین معضالتي که همواره جوامع بشری را درگير مشکالت و پيامدهای شوم خود کرده ،اعتياد 1و افزایش
گرایش به آن است .ماده مخدر فرآوردهای شيميایي است که وقتي به صورت دود ،تزریق ،استنشاق یا
قرص مصرف شود ،خُلق یا رفتار را تغيير مي دهد و مجموعهای از عالیم شناختي ،رفتاری و فيزیولوژیکي
ایجاد مي کند که به آن وابستگي مواد مي گویند (هالجين 2و ویتبورن.)1387 ،3
سوءمصرف مواد یک پدیده شایع درسراسر دنياست و بهعنوان مهمترین آسيب اجتماعي ،جامعه انساني را مورد
هجوم قرار داده است (بخشيپور .)2004 ،اعتياد برای هر جامعه انساني توأم با خساراتي است که جنبههای اقتصادی،
اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي و انساني را در بر ميگيرد .اعتياد نيروی جوان درواقع زمينهساز تخریب و انحطاط کامل
آن جامعه است .در بسياری از کشورها سن آسيبپذیری برای شروع اعتياد بين  20تا  34سال بيان شده است
(مددی و نوغاني .)2004 ،هر کشوری به طور جدی روی بهداشت و سالمت جوانان تأکيد دارد .متأسفانه در
ميان مردم به ویژه جوانان افزایش قابل مالحظهای در مصرف مواد مخدر ،الکل و سيگار به وجود آمده
است ( شيانگوا ،جوشي و الل.)2007 ، 4
کشور ما نيز بهدليل جوان بودن جمعيت ،مشکالت عمدهای در این زمينه دارد .آمار و ارقام نشاندهنده خسارات
جاني و مالي فراوان ناشي از اعتياد است؛ هزینههای اقتصادی ،مرگ ،خودکشي ،بزههای سنگين و ازدواجهای ناموفق
بهنوعي با مصرف مواد اعتيادآور ارتباط دارد (یاسيني اردکاني و رفعتي .)2009 ،همچنين عوارض نامطلوب اجتماعي،
مشکالت رفتاری و روانپزشکي و خطر بيماریهای جسماني مانند ایدز و هپاتيت بر اثر سوءمصرف این مواد افزایش
ميیابد .از آنجایي که عوامل ایجادکننده اعتياد متعدد است ،شناسایي کامل این عوامل در هر منطقه به مؤثر بودن
فعاليتهای پيشگيری کمک خواهد کرد .ازطرفي شناسایي بهموقع جمعيتهای در معرض خطر و
سوءمصرفکنندگان مواد برای تدوین برنامههای پيشگيری و درمان اهميت بسزایي دارد (بخشيپور.)2004 ،
مشکل هيجاني ،مشکل رواني و شيوه های رویارویي با استرس به عنوان دالیل مصرف مواد مخدر بيان
شده است (حسنشاهي و احمدیان .)1383 ،کاستي امکانات پاسخ به نيازهای طبيعي ،رواني و اجتماعي
نوجوانان و جوانان نيز از دالیل گرایش به کسب لذت و تفنن ازطریق مصرف مواد مخدر بيان شده است
(وزیریان و مستشاری .)1381 ،صنعتي شدن کشورها ،پيامدهایي مانند از بين رفتن روابط ژرف خانوادگي ،جدایي
از خانواده ،جدایي از ارزشهای سنتي و ساختار حمایتي موجود در جوامع سنتي ،انزوا ،نااميدی ،سرگشتگي و
بيهویتي فرد را بهدنبال دارد .وضعيتي که فرد را وادار ميکند برای سازگاری با شيوه جدید و سخت زندگي روزمره

1- Addiction
2- Halgin
3- Witborn
4- Shyangwa, Joshi & Lal

رابطه بين باورهای دیني و بحران هویت...
به مصرف مواد رو آورد (وزیریان و مستشاری .)1381 ،باتوجه به اینکه سوءمصرف مواد موضوعي پيچيده و دارای
ابعاد گوناگون است ،هر نوع برخورد و مداخله در این زمينه مستلزم اقدام و پژوهش گسترده است.
وابستگي به مواد یا به اصطالح اعتياد به مواد مخدر در همه مشاغل ،سطوح تحصيلي و طبقه اقتصادی
ـ اجتماعي دیده ميشود و مختص به افراد خاصي نيست .بررسيها در مورد مصرف مواد در جمعيت
دانشجویي داده های متفاوتي به دست داده اند ،اما بيشتر یافتهها بر افزایش مصرف مواد غيرقانوني در
جمعيت دانشجویي تأکيد کرده اند ( طارميان ،بوالهری ،پيروی و عسگری.)1392 ،
در مورد سببشناسي گرایش به سوءمصرف مواد ،فرضيههای مختلفي بيان شده و عوامل متفاوتي را در ایجاد
آن دخيل ميدانند؛ ازجمله عواملي که بهعنوان عامل تحولي مطرح است ،موضوع هویت و سبکهای هویتیابي
است (سيفالهي.)1386 ،
از ویژگيهای عصر جدید ،جریان سریع و درعينحال پيچيده تحوالت است .این سرعت و پيچيدگي در
بعضي موارد موجب محدود شدن قدرت تحليل و بازشناسي رویدادها ميشود .یکي از مشکالت جدید و نيمهپنهان
بشر در دوران پيشرفت تکنولوژی و بهتبع آن ارتباطات ،بحران هویت است .بحران هویت بدون شک مهمترین
آسيب اجتماعي امروز جهان است که عالئم آن را ميتوان در تمامي روابط اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادی و سياسي
بهوضوح مشاهده کرد .بهعقيده محققان علوم اجتماعي ،انسان نوین در ميان شهرهای بزرگ و انبوه ارتباطات،
بخشي از حقيقت وجودی خویش را از دست داده و احساس تعلق به جایي نميکند؛ بهعبارتي دچار «از خود
بيگانگي »1یا «بيهویتي »2شده است .توجه به این نکته که آغاز این بحران از دوران نوجواني و جواني بوده و
اهميت ندادن به آن ،باعث تا ثریا کج رفتن شخصيت فرد ميشود ،ضرورت بررسي مسئله هویت در نوجوانان و
جوانان را بيش از پيش روشن ميسازد (هلد ،3مک گرو.)1382 ،4
به کمک هویت است که افراد به تعریفي از خویشتن ميرسند که اگر این تعریف با واقيعت اجتماعي آنها
در تعارض باشد ،حالتهایي چون ناپختگي ،فشار رواني و مشکالت رفتاری را تجربه ميکنند .چگونگي
شکلگيری هویت در ایجاد ویژگيهای شخصيت و گرایش به اعتياد نقش دارد .نوجوانان درابتدا به ضبط هویت
ميپردازند؛ یعني عقاید والدین و دوستان را پذیرفته و با تجارب خود درگير ميشوند که این دو نيرو باعث
ایجاد آشفتگي در نوجوان شده و کاری ميکند تا او به عقاید جدیدی نياز پيدا کرده ودرنهایت به پراکندگي
هویت دچار شود .گاهي وضع از این هم بدتر ميشود و نوجوان هيچ هویتي را نميپذیرد و به وقفه هویت
ميرسد که در بهترین شرایط ممکن است مسير خود را پيدا کرده و درنهایت به کسب هویت برسد .اگر نوجوان

1- Alienation
2- Anonymous
3- Heald
4- McGrew
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در این مراحل تا قبل از کسب هویت متوقف شود ،دچار خالء شخصيتي خواهد شد .برخي افراد برای پر کردن
خالءهای خود به اعتياد گرایش پيدا ميکنند (شرفي .)1380 ،اگر فرایند هویتیابي نوجوانان مختل شود،
نوجوانان دچار بحران هویت یا آشفتگي نقش اجتماعي خود خواهند شد که ميتواند سبب بزهکاری،
ناسازگاریهای اجتماعي و گرایش به سوءمصرف مواد شود (نارنجيها .)1388 ،افرادی که در دستيابي به
هویت منسجم شکست ميخورند ،کساني هستند که بحران هویت را تجربه کردهاند؛ آنچه اریکسون 1آن را
سردرگمي نقش ناميده است .این افراد نميدانند که چه کس یا چه چيز هستند ،به کجا تعلق دارند یا به
کجا مي روند .آن ها ممکن است خود را از صحنه زندگي عادی ،تحصيلي ،شغلي و ازدواج عقب بکشند یا
در جستوجوی هویت منفي به سمت جرم یا مواد کشيده شوند (سماوی و حسينچاری.)1388 ،
ارشد خرگردی ( )1381در بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر بحران هویت دانشجویان دریافته که برخي از
فاکتورهای اجتماعي مؤثر بر بحران هویت عبارت از ضعف باورهای دیني ،ضعف ارزشهای فرهنگي و ضعف
حرمت به خود است .رابطه آدمي و دین و نسبتي که با آن پيدا ميکند در مقوله هویت دیني قابل تبيين و
توضيح است .بدیهي است که یکي از پيامدهای تکوین هویت دیني ،احساس تعهد و مسئوليت در قبال ارزشها
و باورهای آن مکتب است .هویت دیني توانایي آن را دارد که فلسفه ارضاءکننده حياتي را برای بشر ،تنظيم،
تدوین و ارائه کند (شرفي.)1380 ،
ازجمله عواملي که ميتواند در پيشگيری از گرایش به مصرف مواد مخدر و مشکالت ناشي از آن نقش
مؤثری داشته باشد ،داشتن باورهای دیني است (ظهور و توکلي .)1381 ،دین به منزله یک منبع مهم آسایش
و آرامش ،ميتواند برای افراد در مواجهه با واقعيتهای نامساعد زندگي دنيوی ،خواه اقتصادی ،اجتماعي،
فيزیکي یا رواني ،یک حس کنترل و اميد را فراهم کند (وفایي بوربور .)1378 ،عقاید مذهبي معموالً عامل
بازدارنده سوءمصرف مواد مخدر محسوب ميشوند .مذهبي بودن عالوه بر اینکه از عموم نوجوانان دربرابر
مشکالت مصرف مواد حفاظت ميکند ،قادر است از کودکان افراد معتاد که بهشدت در معرض خطر گرایش
به مواد دارند هم محافظت کند .چرا که افرادی که از دینداری باالیي برخوردارند ،سازگاری بهتری با
موقعيتهای استرسزا دارند ،از مصرف مواد روانگردان و الکل پرهيز ميکنند و از حمایت اجتماعي باالتری
برخوردارند (کوئينگ ،کوهن ،بالزر ،پيپر ،ميدور ،شلپ ،گلي و دیپاسگوئال.)1992 ،2
یافتههای باليني گویای آن است که در شکلگيری وابستگي به مواد مخدر ،3ویژگيهای شخصيتي ،شيوه
زندگي ،روابط اجتماعي ،نگرش ،باورها ،احساسات ،دلبستگيها ،عواطف و بهطورکلي رفتارهایي که طي رشد
فرد شکل گرفته اند ،نقشي اساسي ایفا مي کنند (استون ،بکر ،هوبر و کاتانالو . )2012 ،4در این ميان به نظر
1- Ericsson
2- Koenig, Cohen, Blazer, Pieper, Meador, Shelp, Goli & DiPasquale
3- Drug dependence
4- Stone, Becker, Huber & Catalano

رابطه بين باورهای دیني و بحران هویت...
مي رسد که نقش مذهب 1به لحاظ احاطه داشتن بر همه شئون زندگي انسان ،نقش تعيين کننده ای
در این خصوص باشد .باورهای دیني 2همواره در تاریخ حيات بشر با او همراه بوده اند و در هيچ دوره
و زماني بشر بدون اعتقادات دیني نبوده است  .دین از طریق برقراری یک نظم اخالقي ،تدارک
فرصت هایي برای به دست آوردن شایستگي های یاد گرفته شده و تهيه قوانين اجتماعي ،نقشي مؤثر
در بروز یا پيشگيری از مشکالت اجتماعي و اخالقي ،سالمت جسماني و حتي مسایل بهداشت ر واني
دارد ( نسابه 1384 ،؛ یانکر ،اشنابلراش و دهان. ) 2012 ،3
نياز انسان به دین قدمتي به اندازه تاریخ دارد؛ زیرا بشر از همان آغاز زندگي خود به یک حامي مقتدر
و تکيه گاهي نيرومند احساس نياز مي کرد ( به نقل از بهرامي احسان و تاشک . ) 1383 ،همچنين دین
همواره نقش بسزایي در حل معضالت فردی و اجتماعي داشته است .از سال های پایاني قرن نوزده
تاکنون دین جایگاهي ویژه در تحقيقات علوم اجتماعي و روان شناختي به دست آورده است .به خصوص
دانشمنداني چون جيمـز ، )1367( 4فروم ) 1368( 5و یونـگ ) 1354( 6اهميت باورها و رفتارهای دیني
را در زندگي بشر یادآور شده اند (به نقل از الياده.)1374 ،7
به صورت کلي در گرایش به مواد مخدر عوامل زیادی نقش اساسي ایفا مي کنند که از مهم ترین
آن ها مي توان به نگرش و باورها اشاره کرد ( دباغي ،اصغرنژاد ،عاطف وحيد و بوالهری . ) 1386 ،در این
ميان نقش مذهب و دین در برقراری یک نظم اخالقي به لحاظ احاطه داشتن بر همه شئون زندگي
انسان تعيين کننده است (نازک تبار ،زاهدی و نایبي .)1385 ،حيطه مذهب و مواد مخدر حيطه وسيعي
است و تحقيقات گوناگوني به بررسي حوزه ها ،ابعاد و عوامل گوناگون دخيل پرداخته اند و عموماً بررسي ها
به وجود رابطه معکوس بين مذهب و مواد مخدر دست یافته اند( مریل ،فولسوم و کریستوفرسون.)2005 ،8
باتوجه به آنچه ذکر شد ،پژوهش حاضر در پي دستيابي به پاسخ این سؤال است که آیا بين باورهای
دیني و بحران هویت با گرایش به مصرف مواد مخدر رابطه ای وجود دارد یا خير؟

روش پژوهش
تحقيق حاضر باتوجه به نحوه گردآوری داده ها جزو تحقيقات توصيفي و از نوع همبستگي به حساب ميآید
1- Religion
2- Religious beliefs
3- Yonker, Schnabelrauch & DeHaan
4- James
5- Fromm
6- Jung
7- Eliade
8- Merrill, Folsom & Chiristopherson
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(دالور .)1387 ،توضيح آنکه تحقيقات توصيفي شامل مجموعه روشهایي است که هدف آنها توصيف شرایط
یا پدیدههای مورد بررسي است .اجرای تحقيقات توصيفي ميتواند صرفاً برای شناخت بيشتر شرایط موجود یا
یاری دادن به فرایند تصميمگيری باشد .جامعه آماری این پژوهش شامل تمامي دانشجویان پسر دانشگاه تبریز
در سال تحصيلي  1393-94است .حجم نمونه براساس فرمول حجم نمونه در مطالعات همبستگي N=Z² P
 (1-P) ⁄d²محاسبه شده که در آن  d=0/07 ،a=0/05و  p=0/50براساس فرمول مورد نظر تعداد نمونه مورد
نظر حدود  200نفر است (سرمد ،بازرگان ،حجازی .)1393 ،در این پژوهش از روش نمونهگيری تصادفي ساده
استفاده شده است.
گرایش به مواد مخدر :پرسشنامهای که در این پژوهش استفاده شده ،مقياس ميزان گرایش به اعتياد است
که  16سؤال دارد و هدف کلي آن بررسي ميزان تمایل به اعتياد از سه بعد اجتماعي ،فردی و محيطي در افراد
مختلف است .این پرسشنامه به صورت محقق ساخته شده و بااستفاده از برخي منابع علمي ازجمله فرجاد
( )1385طراحي شده است .همچنين طيف پاسخدهي به پرسشنامه بهصورت ليکـرت است .پایایي این
پرسشنامه برابر با  0/79بهدست آمده (ميرحسامي )1388 ،که در این تحقيق به پایایي  0/74رسيدهایم.

باورهای دینی :برای سنجش باورهای دیني از ابزار سنجش دینداری خدایاریفرد ،شهابي و اکبری ()1388
استفاده شده است .این پرسش نامه چهار بعد شناخت دیني ،گرایش و عواطف دیني ،باورهای دیني و التزام به
وظایف دیني را ميسنجد .در این پژوهش از فرم ب پرسشنامه استفاده شده که در این فرم ،گرایش و عواطف
دیني شامل  20سؤال ،شناخت و باورهای دیني شامل  38سؤال و التزام به وظایف دیني شامل  55سؤال 5
گزینهای است .سازندگان این پرسشنامه روایي آن را از طریق روایي سازه مالکي ،توانایي تميز سؤاالت ،ضریب

همبستگي بين مؤلفهها با سؤاالت و اجرای همزمان با پرسشنامه جهتگيری مذهبي بهرامي احسان ()1380
بهدست آوردهاند .آنها ازطریق باز آزمایي و ضریب آلفای کرونباخ پایایي مطلوبي برای این ابزار گزارش کردهاند
( 0/79تا  .)0/91در این تحقيق نيز ضریب آلفای کرونباخ دینداری  0/86و زیرمؤلفههای آن (باور دیني ،التزام
و عمل به وظایف دیني ،عواطف دیني) بهترتيب  0/92 ،0/90و  0/91بهدست آمده است.
بحران هویت :برای تعيين ميزان بحران هویت ،از پرسشنامه بحران هویت که توسط احمدی ( )1384تدوین
شده ،استفاده شده است .این پرسشنامه دارای  30ماده است و یک مقياس پژوهشگر ساخته که ميزان ابتال
به بحران هویت را با تأکيد بر  10بخش مجزا مورد سنجش قرار ميدهد .در تدوین این پرسشنامه ،ابعاد
مختلف تشخيصي بحران بهصورت زیر دسته بندی شده است :اشکال در اهداف بلندمدت ،تردید در انتخاب
شغل ،نداشتن الگوی مناسب برای رفاقت ،نامتناسب بودن رفتار جنسي ،اشکال در شناخت و معرفت مذهبي،
بيتوجهي به ارزشهای اخالقي ،رعایت نکردن تعهد گروهي ،داشتن دید منفي نسبت به خود ،نداشتن روحيه
تالش و ابتکار و اختالل در تنظيم وقت .همچنين برای هر یک از بخشها ،سؤاالتي طرح شده که این سؤالها
شامل چهار درجه است؛ بهصورتيکه در هر مقوله ،گزینه اول معرف نبودن اشکال و نقصان و گزینه آخر ،معرف

رابطه بين باورهای دیني و بحران هویت...
شدید بودن اشکال و نقصان است .سنجش اعتبار این پرسشنامه ،باتوجه به ميزان ضریب آلفای کرونباخ محاسبه
شده (ضریب  )0/86که ميتوان نتيجه گرفت انسجام بين سؤاالت این پرسشنامه ،در حد قابل پذیرش است .در
تحقيق بوعليداد و کماني ( ،1380به نقل از مرعشيان و صفرزاده )1396 ،ميزان آلفای کرونباخ محاسبه شده برابر
با ضریب  0/89است .همچنين در روش دو نيمه کردن ،ميزان ضرایب اعتبار در این پرسشنامه  0/95است که
نشاندهنده ضریب اعتبار بسيار مناسبي است .در این تحقيق نيز ميزان آلفای کرونباخ  0/80محاسبه شده است.
برای اجرای این پژوهش با رعایت تمامي مالحظات اخالقي و بهصورت کامالً منظم ،یکسری پرسشنامه
بهصورت تصادفي و کامالً اختياری بين دانشجویان تقسيم شد .در این پرسشنامهها راهنماهایي وجود داشت که
دانشجویان با مطالعه آنها به سؤاالت پاسخ دادند .در پایان نيز پرسشنامهها جمعآوری و بااستفاده از روشهای
آماری مناسب تحليل شدند .برای تجزیه و تحليل دادههای پژوهش از شاخصها و روشهای آمار توصيفي (ميانگين
و انحراف معيار) و آمار استنباطي (ضریب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه) استفاده شده است.

یافتههای پژوهش
جدول شماره  1شاخصهای آمار توصيفي متغيرهای گرایش به مصرف مواد ،بحران هویت ،دینداری و خردهمقياس-
های دینداری (باور دیني ،عمل به وظایف دیني و عواطف دیني) در بين دانشجویان را نشان ميدهد.
جدول  .1ميانگين ،انحراف استاندارد و چولگي نمرات آزمودنيها در مؤلفهها
دینداری

شاخصها

باور دینی

ميانگين
انحراف معيار
چولگي
خطای چولگي
کشيدگي
خطای
کشيدگي
حداقل
حداکثر

222/86
3/90
-1/39
0/18
2/45
0/37

عمل به
وظایف دینی
119/47
2/13
-0/76
0/18
0/64
0/36

عواطف
دینی
107/40
1/66
-0/54
0/18
0/37
0/36

گرایش به
مصرف مواد
34/72
8/24
1/06
0/17
2/37
0/35

بحران
هویت
5/51
5/24
0/78
0/17
-0/52
0/35

455/49
6/88
-0/97
0/20
1/36
0/40

68
276

41
156

52
138

19
73

0
19

180
566

در جدول شماره  2به تجزیه و تحليل دادهها براساس ضریب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه
پرداخته شده است.
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جدول  .2ضریب همبستگي در ميان متغيرها
1
**0/910
**0/875
**-0/368
**-0/460
**0/976

متغيرها
1ـ باور دیني
2ـ عمل به وظایف دیني
3ـ عواطف دیني
4ـ گرایش به مصرف مواد
5ـ بحران هویت
6ـ دینداری

2

3

4

**0/912
**-0/364
**-0/516
**0/959

**-0/357
**-0/512
**0/948

**0/425
**-0/318

6

5

**-0/531

-

جدول شماره  2همبستگيهای بين دینداری ،بحران و مؤلفههای آنها را با گرایش به مصرف مواد مخدر
نشان ميدهد براساس اطالعات جدول ،بين همه مؤلفهها با گرایش به مصرف مواد رابطه معناداری مشاهده
شده است .ضمن اینکه بين مؤلفهها نيز رابطهای معنادار وجود دارد (.)p>0/000
جدول  .3نتایج تحليل رگرسيون گرایش به مصرف مواد مخدر براساس دینداری ،بحران هویت و مؤلفههای آن
متغير

متغيرهای

مالک

پيشبين

R

گرایش به مصرف مواد مخدر

0/35

R2

0/12

F

Sig
of F

6/44

0/00

B

SE B



p

t

دینداری

-0/01

0/01

-0/16

-1/77

0/07

بحران هویت

0/44

0/14

0/29

3/10

0/00

باور دیني

0/02

0/04

0/12

0/65

0/51

عمل به وظایف
دیني

-0/02

0/09

-0/05

-0/23

0/81

عواطف دیني

-0/19

0/13

-0/40

-1/90

0/059

جدول شماره  3نشان مي دهد که فقط  12درصد از کل واریانس گرایش به مواد مخدر براساس متغير
بحران هویت تبيين مي شود .نسبت  Fهم نشان مي دهد که مدل رگرسيون کامالً معني دار است (،F=6/44
 .) p>0/000نتایج ضرایب رگرسيون نيز نشان مي دهد که از بين متغيرهای پيش بين ،فقط  tحاصل از
متغير بحران هویت ( )p >0/00 ،t= 3/10معني دار است و به این معني است که مي تواند بهطور
معني داری ميزان گرایش به مواد مخدر را پيش بيني کند .به عالوه متغير دین داری اگر چه با گرایش به
مصرف مواد رابطه منفي دارد و این رابطه نزدیک سطح  0/05است ،اما به لحاظ آماری سهم معني داری
در پيش بيني گرایش به مصرف مواد ندارد.

رابطه بين باورهای دیني و بحران هویت...

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسي روابط بين باورهای دیني و بحران هویت با گرایش به مصرف مواد است .در این
پژوهش برای دستيابي به این هدف ،پنج فرضيه تدوین شده که پس از جمعآوری دادهها و تحليل آنها در
این فصل مورد بحث و بررسي قرار گرفتهاند .همچنين در این فصل به محدودیتها و پيشنهادهای پژوهشي
نيز اشاره خواهد شد.
یکي از نتایج پژوهش این است که رابطه بين دینداری و گرایش به مصرف مواد ،رابطهای معنيدار و منفي
است .نتایج تحقيقات عموماً وجود رابطه معکوس بين مذهب و مصرف مواد مخدر را نشان ميدهند که این
نتيجه با یافتههای پژوهشي مریل و همکاران ( ،)2005ميچاالک ،تروکي و باند ،)2007( 1ظهور و توکلي
( )1381و استون و همکاران ( )2012همخواني دارد .دینداری یکي از عوامل مراقبتکننده در گرایش به
اعتياد است که در برخي از مطالعات (ویلز ،یير و سندی )2003 ،2از آن بهعنوان محافظتي درمقابل وابستگي به
مواد یاد شده است .گرایش به دین و فعاليتهای مذهبي نقش مهمي در کاهش افکار خودکشي و اقدام به آن و
همچنين در گرایش نداشتن به سوءمصرف مواد دارد (دوناهو.)1995 ،3
افرادی که اصول مذهبي را پذیرفته و نسبت به آن احساس پيوستگي ميکنند ،کمتر از افراد غيرمذهبي،
مواد مخدر مصرف ميکنند .بهطورکلي ميتوان گفت افرادی که بهطور منظم اعمال مذهبي را انجام ميدهند
ـ صرف نظر از اینکه به چه مذهبي گرایش دارند ـ نسبت به افرادی که تمایلي برای انجام این اعمال مذهبي
ندارند ،کمتر به مصرف مواد رو ميآورند (کاليفانو .)2001 ،4دین از طریق برقراری یک نظم اخالقي ،تدارک
فرصتهایي برای بهدست آوردن شایستگيهای یاد گرفته شده و تهيه قوانين اجتماعي ،سوءمصرف مواد و
بهبود از آن را تحت تأثير قرار ميدهد (اسميت .)2001 ،5دین به منزله یک منبع مهم آسایش و آرامش ،برای
افراد در مواجهه با واقعيتهای نامساعد زندگي دنيوی ،خواه اقتصادی ،اجتماعي ،فيزیکي یا رواني یک حس
کنترل و اميد را فراهم ميکند (وفایي بوربور.)1378 ،
نتيجه دیگر پژوهش این است که بين باور دیني و گرایش به مصرف مواد مخدر ،رابطه منفي و معنيداری
وجود دارد .بررسيها نشان ميدهد که داشتن اعتقاد مذهبي نقش مهمي در کاهش سوءمصرف مواد دارد
(دراپ ،جانسون و بيندل .)2011 ،6این درراستای پژوهشهای خدایاریفرد و همکاران ( ،)1388هدایت
( )1386و بهرامي ( )1380است.
1- Michalak, Trocki & Bond
2- Wills, Year & Sandy
3- Danuhue
4- Califano
5- Smith
6- Drerup, Johnson & Bindl
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داشتن باورهای دیني ازجمله عواملي است که ميتواند در پيشگيری از گرایش به مصرف مواد مخدر و
مشکالت ناشي از آن نقش مؤثری داشته باشد (ظهور و توکلي .)1381 ،عقاید مذهبي معموالً عامل بازدارنده
سوءمصرف مواد مخدر به حساب مي آیند .مذهبي بودن عالوه بر اینکه عموم نوجوانان را دربرابر مشکالت
مصرف مواد حفاظت ميکند ،از کودکان افراد معتاد که بهشدت درمعرض خطر گرایش به مواد قرار دارند نيز
محافظت مي کند .همچنين افرادی که از دین داری باالیي برخوردارند ،سازگاری بهتری با موقعيتهای
استرس زا دارند ،از مصرف مواد روانگردان و الکل پرهيز ميکنند و از حمایت اجتماعي باالتری برخوردارند
(کوئينگ و همکاران .)1992 ،در اینجا باور ،مترادف ایمان است و درلغت بهمعنای یقين ،اعتقاد به قول کسي
و تصدیق و پذیرش آن است (معين .)1371 ،در اصطالح دیني ،ایمان عبارت است از پذیرش ،اقرار و تصدیق
قلبي نسبت به اصول و شرایع دیني که عمل به احکام را در پي داشته باشد .ازجمله ابعاد باور ميتوان به باور
به خداوند ،پذیرش انبياء ،پذیرش زندگي اخروی ،پذیرش مالئکه و پذیرش احکام و قوانين خدا اشاره
کرد (طریحي.)1375 ،
یکي دیگر از نتایج پژوهش این است که بين التزام و عمل به وظایف دیني و گرایش به مصرف مواد مخدر،

رابطهای منفي وجود دارد .این نتيجه با یافتههای پژوهشي دراپ و همکاران ()2011و ویلز و همکاران ()2003
همخواني دارد.
در اهميت نقش دین همين بس که دین به عنوان یک سامانه وسيع که متشکل از برنامههای بسي اری
برای هدایت بشر است ،شامل عناصری از خودکنترلي نيز هست؛ چرا که راهنمایي ها و قواعد خاص
اخالقي برای کنترل نفس و امتناع از برخي رفتارها را در اختيار فرد قرار مي دهد .دانش و مهارتي که
فرد از این طریق کسب مي کند ،مانع از گرایش او به سمت مواد مخدر یا سایر رفتارهای آسيب زا ميشود
(خدایاری فرد و همکاران .)1388 ،التزام به وظایف دیني ،یعني فرد دیندار در پي به وجود آمدن معرفت و
احساس عاطفي نسبت به پروردگار ،انبياء و اولياء دین ،انجام تکاليف و احکام دیني را درحيطه شخصي،
اجتماعي و اقتصادی بر خود واجب بداند و به آنها عمل کند .این مؤلفه از دو مؤلفه عمده عبادات و اخالق
تشکيل شده است که در ادامه بيشتر به آنها ميپردازیم:
1ـ عبادات :منظور از عبادات ،تمامي اعمالي است که در محدوده رابطه انسان با خود و خدای خود مطرح
ميشود و فرد برحسب معارف و شرایع دیني ،خود را موظف به انجام آنها ميداند .عبادات به دو دسته فردی
و جمعي تقسيم مي شود که از مهمترین آنها ميتوان به نماز ،روزه ،ذکر ،توکل ،اطاعت از خدا ،تقوا و اجتناب
از گناه ،اخالص ،سپاس و شکر ،حفظ عزتنفس ،تقویت اراده یا تصميمگيری مناسب ،رعایت بهداشت رواني و
جسمي ،پرورش نيروی عقالني ،پرهيز از تبعيت وهم و حدس و گمان ،کسب علوم و معارف ،فضيلتجویي،
رفع نيازها بهصورت متعادل ،پرهيز از لغو و صبر اشاره کرد.
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2ـ اخالق :اخالق عبارت از تمامي اعمال و کارکردهای اجتماعي است که فرد دیندار براساس شرایع اسالم
ملزم به رعایت آنهاست .مانند :تعاون و همکاری ،سازگاری ،وفای به عهد ،سخاوت مندی ،حلم ،احسان،
ایثار ،پاسداری از شخصيت مؤمن ،اطاعت از قانون ،خوشاخالقي و نيکوسازی رفتار ،امر به معروف و نهي از
منکر ،عفو و گذشت ،اصالح بين افراد ،ابراز همدردی با مؤمن ،ابراز مخالفت با مفسدان ،جهاد و یاری
مظلوم ،حج ،کوشش برای برقراری حکومت دیني و پشتيباني از حکومت صالحان و اطاعت از ولي امر
(خدایاری فرد و همکاران.)1388 ،
نتيجه دیگر پژوهش نشان ميدهد که بين عواطف دیني و گرایش به مصرف مواد مخدر رابطه منفي وجود
دارد .این نتيجه در راستای پژوهشهای خوشطينت ( ،)1391دوناهو ( ،)1995ميلر ،دیویس و گرینوالد

1

( ،)2000کاليفانو ( )2001و کانز )1979( 2است.
عواطف دیني ،شامل تمامي احساسات و عواطف مثبت و منفي است .عواطف مثبت درراستای شناخت و
پذیرش قلبي نسبت به پروردگار یکتا ،انبياء و اولياء ،مؤمنان و تمامي دینداران ،احکام دین ،جهان هستي و
جهان پس از مرگ در فرد دیندار به وجود ميآید و عواطف منفي تحت تأثير محبت به خدا و دین خدا ،نسبت
به دشمنان دین الهي و پيامبران و اوليای آن مطرح ميشود.
یکي دیگر از نتایج پژوهش این است که بين بحران هویت و گرایش به مصرف مواد رابطه مثبت و معنيدار
وجود دارد .به کمک هویت است که افراد به تعریفي از خویشتن ميرسند که اگر این تعریف با واقيعت اجتماعي

آنها در تعارض باشد ،حالتهایي چون ناپختگي ،فشار رواني و مشکالت رفتاری را تجربه ميکنند (شرفي،
 .)1380این نتيجه نيز با یافتههای پژوهشي جونز و هارتمن ،)1988( 3بيشاب ،ویسگرام ،هولق و ویلر-اندرسون

4

( ،)2002شرفي ( )1380و نارنجيها ( )1388همخواني دارد .برای مثال جونز و هارتمن ( )1988در
پژوهشهایشان دریافتهاند که برخالف نوجوانان با هویت تحميل شده ،نوجوانان با هویت پراکنده دو برابر در
مصرف سيگار و الکل ،سه برابر در مصرف مواد استنشاقي و پنج برابر در مصرف کوکائين درگير هستند.
چگونگي شکل گيری هویت در ایجاد ویژگي های شخصيت و گرایش به اعتياد نقش دارد .نوجوانان درابتدا
به ضبط هویت مي پردازند؛ یعني عقاید والدین و دوستان را پذیرفته و با تجارب خود درگير ميشوند که
این دو نيرو باعث ایجاد آشفتگي در نوجوان شده و کاری ميکند تا او به عقاید جدیدی نياز پيدا کرده
ودرنهایت به پراکندگي هویت دچار شود .گاهي وضع از این هم بدتر ميشود و نوجوان هيچ هویتي را
نميپذیرد و به وقفه هویت ميرسد که در بهترین شرایط ممکن است مسير خود را پيدا کرده و درنهایت
به کسب هویت برسد .اگر نوجوان در این مراحل تا قبل از کسب هویت متوقف شود ،دچار خالء شخصيتي
1- Miller, Davies & Greenwald
2- Kunz
3- Jones & Hartmann
4- Bishop, Weisgram, Holleque & Wheeler-Anderson
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خواهد شد .برخي افراد برای پر کردن خالءهای خود به اعتياد گرایش پيدا مي کنند( .شرفي.)1380 ،
بحران هویت نه تنها خود یکي از عوامل آسيب زای اجتماعي است ،بلکه دارای پيامدهای منفي نيز هست
که این پيامدها عبارتند از :بحران آسيبهای اجتماعي از قبيل بحران اعتياد ،بحران طالق ،بحران
بزهکاری و انواع انحرافات اجتماعي از این جهت که سيستم کنترل بيروني (اجتماعي) دچار اضمحالل
ميشود و فرد دچار یک نوع نابهنجاری یا حتي بي هنجاری ميشود .بحران بيکاری ،بحران آموزش پرورش
از آن جهت که فرد را به لحاظ دروني دچار اضمحالل ميکند و بيهدفي ،رخوت ،سستي و انزوا را بر او
مستولي ميسازد (شرفي.)1380 ،
اگر فرایند هویت یابي نوجوانان مختل شود ،نوجوانان دچار بحران هویت یا آشفتگي نقش اجتماعي
خود خواهند شد که مي تواند سبب بزهکاری ،ناسازگاری های اجتماعي و گرایش به سوءمصرف مواد شود
(نارنجيها .)1388 ،ارشد خرگردی ( )1381در بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر بحران هویت دانشجویان
دریافته که برخي از فاکتورهای اجتماعي مؤثر بر بحران هویت عبارت از ضعف باورهای دیني ،ضعف
ارزشهای ف رهنگي و ضعف حرمت به خود است.
بنابراین چنانچه فرد دارای سطح دین داری افزون تری باشد ،به تبع آن معنایي که به خود و جهان
اطرافش مي دهد ،توأم با احساس ارزشمندی و هدفمندی است .ازاین رو احتمال کمتری دارد که به
اقداماتي نظير مصرف مواد مخدر دست بزند که به احساس ارزشمند بودنش آسيب برساند یا مانع از
رسيدن به اهدافش شود .به عبارت دیگر دین به واسطه نقشي که در مدارا کردن در برابر فشارهای رواني
دارد ،مي تواند از وابستگي یا سوءمصرف مواد پيشگيری کند .باورهای شناختي افراد متدین نظير اعتقاد
به اینکه خداوند در سختيها به انسان کمک مي کند ،اعتقاد به اینکه خداوند انسان را آزاد و مسئول
رفتار خودش آفریده یا احساس اطمينان و آرامش از طریق نيایش ،به مدارای فرد متدین با فشار رواني
کمک مي کند .افرادی که در دستيابي به هویت منسجم شکست مي خورند ،کساني هستند که بحران
هویت را تجربه کرده اند؛ آنچه اریکسون آن را سردرگمي نقش ناميده است .این افراد نمي دانند که چه
کس یا چه چيز هستند ،به کجا تعلق دارند یا به کجا ميروند .آنها ممکن است خود را از صحنه زندگي عادی،
تحصيلي ،شغلي و ازدواج عقب بکشند یا در جستوجوی هویت منفي به سمت جرم یا مواد کشيده شوند.
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