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Abstract
Objective (s): Addiction (substance addiction) is considered as one of the health issues which can influence physical,
emotional and social aspects of people’s life and impose psychosocial problems for their families and communities.
Accordingly, this study aimed to investigate the relationship between religiosity and ethical foundations with substance abuse
tendency among young female students in Tehran, Iran.
Methods: This cross-sectional study was performed on a sample of female students aged 15 to 18 years in Tehran, Iran.
Statistical population consisted of 241 girls who were selected with systematic non-probability sampling and available in the
first semester of academic year in 2019-2020 and respond to three questionnaires including the Ethical Foundations Scale and
the Addiction Tendency Scale and the Religiosity Scale. Spearman correlation coefficient and regression were used to analyze
the data using SPSS software.
Results: The results obtained from the analysis showed that religiosity and moral foundations with substance abuse tendency
significant were correlated (p<0.01). In addition, the findings showed that religiosity and moral foundations predicted a total of
17% of changes to substance abuse among girls. Furthermore, among subscales of the religiosity, the outcome of being a
Muslim (r = - 0.35) and among the subscales of moral foundations, loyalty to a group (- = 0.28) had the most significant
relationship.
Conclusion: The finding suggest that religiosity and moral foundations can play a major role in reducing high-risk behaviors,
especially addiction, in adolescent girls.
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رابطۀ دینداری و بنیانهای اخالقی با گرایش به اعتیاد در دختران  15تا  18سالۀ شهر تهران

چكيده
مقدمه :اعتیاد یك بیماری جسمی و روانی است که می تواند همه ابعاد سالمت فرد ،خانواده و جامعه را به خطر اندازد .طی سالهای اخیر مصرر

مواد و روش کار :این پژوهش یك مطالعه توصیفی تحلیلی بود که در سال  1399انجام شد .جامعۀ پژوهش دختران  15تا  18سال شرهر تهرران
بودند که  240نفر از آنها به روش نمونهگیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند و به «مقیاس نگرش مسلمانان به دین»« ،مقیاس بنیانهای
اخالقی» ،و «مقیاس گرایش به اعتیاد» پاسخ دادند .برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و رگرسیون در محری نررمافرزار  SPSSنسرخه 23
استفاده شد.
یافته ها :نتایج نشان داد همبستگی بین دینداری و بنیان های اخالقی با گرایش به اعتیراد معنراداربود و ایرن دو مت یرر در مجمرو  17درصرد از
ت ییرات در نمرات گرایش به اعتیاد را بین نوجوانان پیش بینی کردند .همچنین از بین خرده مقیاسهای دینداری ،پیامد مثبت مسلمان بودن و از
بین خرده مقیاسهای بنیانهای اخالقی ،وفاداری به گروه ،همبسته های گرایش منفی به اعتیاد بودند.
نتيجه گيری :آموزشهای پیشگیرانه متمرکز بر دینداری بنیانهای اخالقی نقش عمدهای در کاهش رفتارهای پرخطر به ویژه اعتیراد در دخترران
نوجوان ایفا می کند.

] [ DOR: 20.1001.1.16807626.1399.20.1.6.7

مواد مخدر در میان نوجوانان روند افزایشی داشته است .عوامل متعددی از جمله مسایل اخالقی بر گرایش به اعتیاد تاثیر دارند .پژوهش پیش رو با
هد بررسی رابطه دینداری و بنیانهای اخالقی با گرایش به اعتیاد در دختران نوجوان شهر تهران انجام شد.

کليدواژه :گرایش به اعتیاد ،بنیانهای اخالقی ،دینداری ،نوجوانی
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محاسبه می شود .در این فرمول  Nحجم نمونه و  Mتعداد مت یرر-
های مستقل است .[14].با توجه به داشتن  8خرده مقیاس حرداقل
حجم نمونه  114به دست آمد .به منظور افزایش قدرت آزمون هرا و
نتایج آن ها لینك پژوهش برای حدود دو برابر ایرن تعرداد فرسرتاده
شد .مجموعاً داده های  240نفر تحلیل شد .میانگین سنی دخترران
شرررکتکننررده در پررژوهش برابررر  16/67سررال بررود و کررل شرررکت
کنندگان مسلمان بودنرد .شررکت کننردگان مقیراس هرای زیرر بره
صورت برخ پاسخ دادند.
مقیاس نگرش مسلمانان به دین :این مقیاس  14گویه دارد و وایلد و
جوز آن را برای سنجش نگرش مسلمانان به اسالم ساختهاند .این
پرسشنامه شامل سه خرده مقیراس (مشرارکت فعاالنره در مناسرك
مهم مسلمان ،جهان بینی مسرلمانان ،و پیامردهای مثبرت مسرلمان
بودن) است .شرکت کنندگان به این پرسشنامه به صورت طیف پرنج
درجه ای لیکرت پاسخ می دهند .نمرره هرای براالتر گویرای نگررش
مثبت تر به اسالم (به منزله شاخصی معتبر از دینداری) اند .روایی و
پایایی مقیاس در میان دانشجویان ایرانی تایید شده است.[15].
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پژوهش حاضر یك مطالعه توصیفی تحلیلی بود ،و جامعرۀ پرژوهش
آن دختران نوجوان  15تا  18سالۀ مردارس سرطح شرهر تهرران در
سال  1399بود .بررای بررآورد حجرم نمونره از فرمرول پیشرنهادی
تاباچینگ و فیدل استفاده شد .برر اسراس فرمرول پیشرنهادی آنران
حداقل حجم نمونه در مطالعات همبستگی از فرمول N≥ 50 + 8M
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امروزه گرایش به مصر مواد به طور گسترده ای یك مشکل جردی
در سطح جهان شرناخته مریشرود و پیامردهای روانری و جسرمانی
بسیاری برای گروههای در معرض خطر به ویرژه نوجوانران دارد].[1
سنین  18تا  25سال یکی از آسیب پرذیرترین دورههرای سرنی در
زمینه اعتیاد به مواد مخدر در بسیاری از پژوهشهرا شرناخته شرده
است چرا که در این دوره مدارهای عصبی که در افراد ایجراد انگیرزه
برای کسب تجربه میکنند هنوز در مسیر رشد قرار دارنرد] .[2.3در
بررسی دورۀ نوجوانی مهم است که بین جنبرههرای مثبرت و منفری
جانب تعادل را گرفته شود .در نظر گرفتن دوره نوجوانی بره عنروان
دوره سرکشی ،بحران ،آسیب و انحررا چنردان سرودمند نیسرت و
می تواند به ضرر نوجوان تمام شود .دقیق تر آن است که نوجروانی را
دوران ارزیابی ،تصمیم گیری و تعهد ببینیم .چنانچره دوره نوجروانی
به عنوان دوره انتقال از وابسرتگی دوران کرودکی بره اسرتقالل دوره
جوانی و بزرگسالی شناخته میشود .ایرن گرروه بره علرت ت ییررات
سریع جسمانی ،اجتماعی ،هیجانی و شناختی با چالش هرای زیرادی
روبرو هستند ،از عواملی که ممکرن اسرت آینرده آنهرا را بره خطرر
بیاندازد مصر و گرایش به مواد مخدر است].[4
مطالعات نشان میدهند عوامل متعددی در شکلگیرری وابسرتگی و
گرایش به سوءمصر مواد نقش دارند که از آن جمله مریتروان بره
عواملی چون شخصیت ،دینداری ،سربكزنردگی ،روابر اجتمراعی،
نگرش ،اخالق ،باورها ،احساسات ،و دلبستگیها اشاره کرد] .[5دیرن
به عنوان یکی از مهمتری عوامل یاد شده ،از راه برقراری یرك نظرم
اخالقی ،فرصتهایی را برای به دست آوردن شایستگیها و یادگیری
قوانین اجتماعی موثر در بروز یرا پیشرگیری از مشرکالت اجتمراعی،
اخالقی و حتی سالمت روانی فراهم می کند .[6].برخری از پرژوهش
ها به رابطه معکوس میان دینداری و گرایش به مصر مرواد اشراره
داشته اند و به این نتیجه رسیدند که سطح باالی دینداری فرد را در
برابر تاثیرات منفی ناشی از اتفاقات و تجربههای زنردگی کره فررد را
در معرض خطر یا مشکالت روانشناختی قرار میدهد ،محفرو نگره
میدارد و حضور و فعالیت مرداوم در هیرتت هرای مرذهبی خطرر در
معرض اعتیاد قرار گرفتن جوانان را کاهش میدهد] . [7-10عرالوه
برنقش دینداری در کنترل رفتارهای پرخطرر مریتروانیم بره نقرش
بازدارندگی اخالق در گرایش به مواد مخدر اشاره کرد.
اخیراً نظریه بنیانهای اخالقی مورد توجه روانشناسان و متخصصران
سایر حوزه ها قرار گرفته است].[11
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نظریه بنیان های اخالقی مبتنی برر اخرالق شرهودی اسرت کره در
درون انسانها به صورت فطری وجود دارد ] .[12برخی از مطالعرات
به تعامل بین دینداری و بنیانهای اخالقی در ارتبرا برا رفتارهرای
سوء مصر مواد مخدر اشاره کرده و تفاوت تراثیرات آن را ناشری از
رسومات اجتماعی و سطوح اخالقی متفاوت افراد در جامعه دانسرته
اند] .[13مطالعات اندکی در زمینه بازدارندگی ارتبا برین نظریره-
های بنیان های اخالقی و دینداری در گرروه سرنی دخترران وجرود
دارد و بخش عمده ای از مطالعات بر تمرکرز سرنجش دینرداری برا
سایر موضوعات پرداخته اند .از این رو با توجه به اهمیت این بخرش
و تاثیرات بالقوه آن در ارتکاب رفتارهای پرخطری چون گررایش بره
مصر مواد مخدر ،این مطالعه با هد بررسی رابطه بین دینداری و
بنیان های اخالقی با گرایش به اعتیاد در دختران نوجوان شهر تهران
انجام شد.
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در جدول شماره  1ماتریس همبسرتگی مت یرهرای پرژوهش نشران
داده می شود .با توجه بره اینکره مت یرهرای پرژوهش نرمرال برودن
جدول  :1ضرایب همبستگی متغيرها
1

دینداری

 .2جهان بینی به دین

**-0/33

1

 .3پیامد مثبت مسلمان بودن

**-0/35

**0/85

1

 .4مشارکت فعاالنه در مناسك مهم

**-0/25

**0/51

**0/51

1

*-0/14

*0/16

0/10

0/09

1

 .6انصا و بی طرفی

**-0/26

**0/26

**0/17

*0/14

**0/48

1

 .7وفاداری به گروه

**-0/28

**0/43

**0/37

**0/27

**0/33

**0/39

1

 .8احترام به مرجعیت

**-0/25

**0/43

**0/40

**0/33

**0/30

**0/33

**0/44

1

 .9اخالا و پاکی

**-0/25

**0/39

**0/31

**0/29

**0/46

**0/51

**0/51

**0/54
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 .1گرایش به اعتیاد

1

 .5مراقبت و آسیب

بنیانهرررای
اخالقی

2

3

4

5

6

7

8

9
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پرسشنامۀ بنیان های اخالقری :ایرن مقیراس را هایرت و گراهرام بره
منظور ارزیابی و سنجش ابعاد اخالق ساخته اند و دارای  20گویره و
 5خرده مقیاس است :مراقبت و آسیب؛ انصا و بی طرفی؛ وفاداری
به گرروه؛ احتررام بره مرجعیرت؛ اخرالا و پراکی .قسرمت نخسرت
پرسشنامه ارتبا پنج بنیران اخالقری را در تصرمیم گیرری دربرارۀ
درستی یا نادرستی یك چیز و بخرش دوم پرسشرنامه قضراوتهرای
اخالقی در راستای پنج بنیان اخالقری را مریسرنجد .نمرره گرذاری
بخش اول به صورت طیف پنج درجه است .نمره های براالتر در هرر
یك از این خرده مقیاس ها گویای تسل آن خرده مقیاس در نظرام
قضاوت اخالقی فرد است .روایی و پایایی این مقیاس بررسی و مرورد
تایید قرار گرفته است ].[11
مقیاس گررایش بره اعتیراد :ایرن مقیراس را ویرد و بروچر ()1992
ساخته اند که دارای  36گویه و  5گویه دروغ سنج است .مقیاس بره
صورت طیف  4درجه ای نمره گذاری میشرود و نمرره هرای براالتر
گویای گرایش بیشتر به اعتیاد است .در پرژوهش زرگرر و همکراران
روایی و پایایی این مقیاس بررسی و تایید شده است ].[16
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مت یرها با استفاده از فرمول چولگی و کشیدگی تایید شده اسرت ،از
ضریب همبستگی پیرسرون اسرتفاده شرد .نترایج نشران داد رابطره
گرایش به اعتیاد با جهرانبینری مسرلمانان ،پیامرد مثبرت مسرلمان
بودن ،مشارکت فعاالنه در مناسك مهم منفی است .همچنین رابطره
گرایش به اعتیاد با بنیان های اخالقری مراقبرت و آسریب ،انصرا و
بیطرفی ،وفاداری به گروه ،احترام به مرجعیرت ،و اخرالا و پراکی
منفی است .در بین خرده مقیاسهای دینداری قویتررین رابطره برا
گرایش به اعتیاد مربو به پیامد مثبت مسلمان بودن و ضعیفترین
رابطه مربو به مشارکت فعاالنه در مناسك مهم بود .در بین بنیان-
های اخالقی قویترین رابطه گرایش به اعتیاد با وفاداری به گرروه و
ضعیفترین رابطه با مراقبت و آسیب بود (جدول .)1
نتایج تحلیل رگرسیون همزمان گرایش به اعتیاد بر پایۀ دینرداری و
بنیانهای اخالقی در جدول شماره  2نشان داده شده اسرت .برر پایرۀ
این نتایج ،خردهمقیاسهای دینداری و بنیانهای اخالقی درکرل 17
درصد از ت ییرها در نمرههای گرایش به اعتیاد را تبیرین مریکننرد.
شایان ذکر است مت یرهرایی کره بره صرورت همزمران وارد معادلرۀ
رگرسیون می شوند بر قدرت پیش بینی کنندگی هم تتثیر می گذارنرد
و حتی گاهی موجب می شروند کره یرك مت یرر نتوانرد بره صرورت
معنادار پیش بینی شود .چنین حالتی ناشی از همپوشانی مت یرهایی
است که وارد معادلۀ رگرسیون شدهاند.
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جدول  :2خالصه نتيجه رگرسيون پيش بينی گرایش به اعتياد
متغير مالک
گرایش به اعتیاد

متغيرهای پيش بين
دینداری
بنیان های اخالقی

F
25/55

2

R

0/17

سطح معنی داری

Beta
-0/22

B
-0/49

SD
0/14

T
-3/33

0/001

-0/26

-0/52

0/13

-3/38

0/001
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این پژوهش نشان داد بین دختران نوجروان دینرداری و بنیرانهرای
اخالقی با گرایش به اعتیاد ارتبا منفی دارنرد .افرزایش دینرداری و
تعهد به بنیان های اخالقی کاهش معنریدار در گررایش بره اعتیراد
دختران نوجوان بویژه گروههای سنی  15تا  18سال مشراهده مری-
شود .این نتیجه از پژوهش حاضر همسو با یافتههای عجمری  ،برور ،
اسکالسکی ،لوپز و کوستا است .این محققان همگی دریافتند دیرن و
معنویت با کاهش مصر مرواد مخردر و گررایش بره آن در ارتبرا
نزدیك می باشند] .[17-20دینداری میتواند مصر مرواد و بهبرود
آن را از طریق یك نظم اخالقی تحت تاثیر قرار دهد چررا کره دیرن
قواعد خاا اخالقی را به منظور خویشتنداری در اختیار فررد قررار
میدهد و این تجربه معنوی مریتوانرد تعهردات اخالقری را تحکریم
بخشد و از این راه مانع از مصر مواد گرردد ] .[21عرالوه برر ایرن،
دین میتواند از طریق مهارتها و دانرشهرایی کره فررد در زنردگی
کسب میکند ،از مصر مواد پیشگیری کند .طبق یافتههای حاصل
از مطالعه حاضر ،میتوان گفت مسلمان بودن نقش موثری در کاهش
گرایش به اعتیاد افراد دارد به طروری کره شررکت در فعالیرتهرا و
گروههای دینی میتواند به عنوان یك مهارت مدارا در برابرر ترنش-
های زندگی عمل کند .افراد در زندگی روزانه خود بر پایره باورهرای
شخصی و دیدگاهی که درباره دیگران دارند ،رفترار مریکننرد .ایرن
باورها یك نظام معنایی را برای فرد تشکیل میدهند که برر مبنرای
این نظام به جهان افراد خود معنرا مریدهنرد و براسراس آن هرد
انتخاب و سپس رفتار و عمل مریکننرد ] .[22چنانچره فررد دارای
سطح دینداری بیشتری باشد دیدگاهی که از خود و جهان اطررافش
بدست میآورد ،ارزشمند و هدفمند خواهرد برود و بره واسرطه ایرن
هدفمندی احتمال کمتری دارد که به رفتارهایی مانند مصر مرواد
روی آورد .رفتارهای دینی مانند دعا ،نیرایش ،عبرادت ،و شررکت در
مناسك و گروههای دینی اثرات آسیبزای استرس را از طریق ایجاد
شبکههای حمایتی و باال بردن رفتارهای سرالمت تعردیل مریکننرد
] .[20عالوه بر این دینداری با سالمت روانری و آسرایش نیرز رابطرۀ
مثبت دارد] .[23از میان خررده مقیراسهرای دینرداری ،پیامردهای
مثبت مسلمان بودن نقش بالقوهای در پیشگیری به گرایش به مرواد
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مخدر در نوجوانان دخترر دارد .باورهرای مرذهبی همراسرتا برا ایرن
مطالعه نقش بازدارنده قوی در تمایل به مصرر مرواد در نوجوانران
بوده است ،هر چند که در این قبیل از مطالعات بر نقرش پیونردهای
خانوادگی با باورهای مذهبی بعنوان بازدارنرده رفتارهرای تمایرل بره
مصر مواد تاکید شده اسرت ] .[24در حالیکره در مطالعره حاضرر
دینداری با تمرکز بر مسلمان بودن در پیوند با بنیرانهرای اخالقری
نقش قابل توجهی در کاهش رفتارهای مصر مواد داشته اند.
از دیگر یافتههای پژوهش حاضرر مریتروان بره ارتبرا بنیرانهرای
اخالقی با گرایش منفی به اعتیاد اشراره کررد .ایرن یافتره برا نترایج
مهرردوی ( )1398همسررو اسررت ] .[25اخررالق نمررودی از خرروبی و
ویژگیهای درونی انسان است که منشاء رفتارهای انسانی است .هرر
چه بنیانهای اخالقی فرد استوارتر باشند امکان رفتن به سمت مرواد
مخدر در او کمتر خواهد بود .عالوه بر این اسکالسکی هم در مطالعه
خود به نقش مهم اخالقیات و معنویات بعنوان یك عامرل بازدارنرده
در رفتارهای گرایش به مصر مواد اشاره داشته است].[18
طبق یافتههای پژوهش حاضر از بین خرده مقیاسهرای بنیرانهرای
اخالقی وفاداری به گروه نقش موثرتری نسبت به سایر مولفه هرا در
کاهش گرایش به اعتیاد نوجوانان دختر داشرت .برخری از مطالعرات
هم همراستا با این نتایج بر این نکته اشاره داشتند کره عضرویت در
یك گروه همسال و وفاداری به گرروه و ارزشهرای گرروه مریتوانرد
نقش تعیین کنندهای در گرایش به رفتار سوء مصرر مرواد داشرته
باشد ] ،ََ[26گرچه برخی از مطالعات خرانواده را عامرل مهمترری در
گرایش به اعتیاد دانسته اند].[24
از میان یافتههای موجود یکی از مهمترین یافتهها نقش پریشبینری
کنندگی بنیانهای اخالقی و دینداری در گرایش منفری بره اعتیراد
بود به طوریکه دینداری به ویژه مسلمان بودن نسبت به بنیانهرای
اخالقی و خرده مقیاسهایش نقش پیشبینی کنندگی بیشرتری در
گرایش دختران نوجوان به اعتیاد و سوء مصر مواد داشت .از میان
مطالعات انجام شده به ندرت مطالعرهایری دیرده شرد کره بره طرور
مستقیم به بررسی همزمان دینداری و بنیانهرای اخالقری پرداختره
باشررند و در بیشررتر مرروارد ترراثیر دینررداری بررر موضرروعاتی چررون
خودمهارگری ،جرائم حقروقی ،پیشرگیری فرهنگری و معنویرات برر
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هر دو گروه دختر و پسر مورد بررسری قررار بگیرنرد و همچنرین برا
محوریت دین و تعرالیم اخالقری مرداخالت آموزشری بررای کراهش
15 رفتارهای پرخطر بویژه مصر مواد در نوجوانان گروههای سرنی
. سال در نظر گرفته شود18 تا

 برا یرك دیردکلی بره.بازدارندگی از مصر مواد سنجیده شرده انرد
یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت کره توجره بره برنامرههرای
آموزشی و پیشگیرانه با محوریت آموزههای دینری مری توانرد نقرش
مرروثری در تحکرریم و تقویررت بنیررانهررای خررانواده و پیشررگیری از
 در صرورت ساختارسرازی.رفتارهای پرخطر در فرزندان داشته باشد
اخالقی در جامعه نه تنهرا بسریاری از هزینرههرای مرادی و معنروی
مبارزه با قاچاق و مصر مواد کراهش مرییابرد بلکره از بسریاری از
آسیبها و معضالت فردی و اجتماعی که زاییده اعتیاد هسرتند نیرز
 اخالق حافظ شخصیت و کرامرت انسرانی.جلوگیری به عمل میآید
 پس الزم است همۀ ارکان کشور در ارتقای اخالقیات با محرور.است
.تعالیم اسالمی بکوشند
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به جنسیت شرکت کننردگان
 پیشنهاد میشرود در مطالعرات آتری.اشاره کرد که همگی دختر بود
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