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چكیده
هدف :هدف از انجام این پشوهش مقایسه دینداری و رابطه آن بـا پرخاشـگری در معتـادین ،معتـادین در حـال تـرک و
غیرمعتادین به مواد مخدر است.
روش :در این مطالعه علی -مقایسهای و همبستگی ،تعداد  64نفر معتاد 50 ،نفر معتاد درحال ترک و  99نفر غیـر معتـاد
به روش در دسترس انتخا شدند و به وسیله پرسشـنامه دینـداری خـدایاریفـرد( )0305و پرسشـنامه پرخاشـگری اهـواز
(زاهدی فرد )0379،مورد آزمون قرار گرفتند.
یافتهها :تحلیل واریان یک طرفه نشان داد که بین میانگین نمرات افراد معتاد در حال ترک و غیرمعتاد در زیر مقیاس
شناخت دینی ( P<./226و ،)F= 5/30عواطف وگرایش دینی ( P<./20و ،) F= 4/00باورهای دینی (./2220
<Pو ،)F= 00/70التزام به وظایف دینی ( P<./2220و )F= 02/09و مقیاس کل دینداری ( P<./2220و)F= 02/53
تفاوت معنیداری وجود دارد .همچنین تمام مولفههای دینداری در هر سه گروه با پرخاشگری رابطه منفی و معنیداری
( ./2220و  )./25نشان داد .نتای تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که  02درصد از واریان رفتار خشم و عصبیت،
 00درصد از رفتار کینه توزی و لجاجت 00 ،درصد از رفتار توهین و تهاجم و  04درصد از رفتار پرخاشگری کلی توسط
باورهای دینی تبیین میشود.
نتیجهگیری :نتای این پشوهش نشان داد افرادی که مبتال به سوءمصرف مـواد مخـدر هسـتند نسـبت بـه افـراد سـالم و
معتادانی که اعتیاد را ترک نمودهاند باورهای مـذهبی ضـعیفتـری دارنـد .همچنـین بـا افـزایش میـزان دینـداری از شـدت
پرخاشگری کاسته میشود این نتای  ،تلویحات مهمی در زمینۀ پیشگیری و درمان اعتیاد و رفتارهای پرخاشگرانه دارد.
کلید واژهها :دینداری ،اعتیاد و پرخاشگری

* مربی گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور.
Email: khmaveddat@yahoo.com
** روانشناس(نویسنده مسئول)

از ابتدای آفرینش انسان دین نقش به سـزایی در حـل

 .)0305کسانی که باورهای مذهبی قـویتـری دارنـد

معضالت فردی و اجتماعی داشته است .از سالهـای

کمتــر بــه اختالالتــی نظیــر افســردگی ،اســترس و

پایانی قرن نوزده تـا کنـون دیـن جایگـاهی ویـشه در

اضطرا مبتال میگردند (پورمودت ،بحرانی ،صـالح

تحقیقات علـوم اجتمـاعی و روانشـناختی بـه دسـت

وکوهگرد .)0390 ،و کمتر رفتارهـای پرخاشـگرانه از

آورده است .به خصـوص دانشـمندانی چـون جیمـز

خود نشان میدهنـد (کورشـر .)0200 ،علـوی ،ثابـت

( )0367فـــروم ( )0360و یونـــگ ( )0354اهمیـــت

قدم ،امانت ،نورایی و حسینی ( ،)0370به ایـن نتیجـه

باورها و رفتارهای دینـی را در زنـدگی بشـر یـادآور

رسیدند که افراد مسجدی کمتـر از غیـر مسـجدیهـا

شدهاند .یونگ شکوهی را که دین به بشریت میدهـد

دست به رفتارهای پرخاشگرانه میزنند .بـه هـر حـال

ارج مینهد .به اعتقاد جیمز انسـان در پرتـو دیـن بـه

کسانی که از دین و مذهب جدا میشوند دچـار یـک

آرامش باطنی میرسد .ویکتور فرانکـل بیـان مـیدارد

خالء روحی و عاطفی میگردند که برای پـر نمـودن

کـه اگــر مـذهب ســرکو شـود انســان بـه پــوچی،

این خـالء راههـای گونـاگونی را تجربـه مـینماینـد.

احساس افسردگی و سـایر اخـتالالت روانـی دچـار

مککوی ( ،)0225گرایش به مـواد مخـدر را تـالش

میشود (به نقل از الیاده .)0374 ،مذهب نه تنها باعـث

فرد برای پر کردن خالء معنـوی ناشـی از زنـدگی در

میشود که انسان بهتر بتواند با نـاگواریهـای زنـدگی

جوامع سکوالر میداند و براین باور اسـت کـه ارایـه

کنار آیـد بلکـه مـیتوانـد در ایجـاد احسـاس امیـد،

روشهای درمانی مبتنی بر ارتباط بـا خـدا و تقویـت

آرامش ،خودشکوفایی ،احساس راحتی ،مهـار تکانـه،

ایمـان بــه پزشـکان در درمــان اعتیـاد کمــک مــوثری

نزدیکی به خدا و حل مشکل مؤثر باشـد (پارگامنـت،

خواهد کرد .اعتیاد بـه مـواد مخـدر و الکـل از جملـه

 .)0992بــه اعتقــاد فرانکــل ( :0305ص  )007فقــدان

معضالت کنـونی جوامـع بشـری اسـت کـه عوامـل

معنویت در زندگی یک خالء وجودی ایجاد مـیکنـد

روانشناختی مهمـی چـون اضـطرا (وو ،گـودوین،

که باعث به وجود آمدن روانرنجـوری جامعـه زاد و

فولر ،لیـو ،کـومر ،کـوهن و هـوون ،)0202 ،اسـترس

مثلث روانرنجورانه گستردهای میشود که عبارتند از:

(سینها 0220 ،و لوگر و زورال و کـو  )02200 ،و

افسردگی ،اعتیاد و تجاوز .خداوند در قرآن کـریم نیـز

افســردگی (اســپادا ،ساســمن،هادو مــدینا و آلفونســو،

میفرماید :الَذِینَ آمَننواْ وَلَمْ یَلْبِسُواْ إِیمَانَهُم بِظنلْمٍ أنوْلَئِـکَ

 )0200نقش به سزایی در ابتالء بـه آن داشـته و افـراد

لَهُمُ األَمْنن وَهُم مُهْتَدُونَ(انعام )00/در این آیـه امنیـت،

را بــه مشــکالتی ماننــد نــاتوانی از انجــام وظــایف

آرامش ،بهداشـت روانـی و هـدایت را از آثـار ایمـان

خانوادگی ،شغلی و غیـره مبـتال مـینمایـد (کرینـگ،

برمیشمارد ،آری هنگامی که تـرس شـدید بـر جـان

دیویسـون ،نیــل و جانسـون  )0300 ،و حتــی باعــث

انسان پنچه میافکند و خود را تنها احساس مـیکنـد،

افــزایش رفتارهــای پرخاشــگرانه در مصــرف کننــده

تنها عاملی که میتواند بـا ایـن احسـاس مقابلـه کنـد

میگردد (لوگرو ،زوریال و کو  )0200 ،که ممکـن

ایمان بـه خـدا اسـت (پورمـودت ،بحرانـی ،صـالح

است پرخاشگری معطوف بـه خـود مصـرف کننـده

وکوهگرد .)0390 ،به نظر میرسـد تعلقـات دینـی و

باشد .خدابنده ،نورباال ،کاهانی و بـاقری ( )0390بیـان

مذهبی ،انسان را به سـوی نظـام ارزشـی یکپارچـه و

میدارند که یکی از عوامل موثر در خودکشـی اعتیـاد

منسجم سوق میدهد و با ایجاد قدرتی معنوی تحمل

میباشد .همـانطور کـه بیـان شـد دیـن در درمـان و

ســختیهــا را آســان نمــوده و حمایــت اجتمــاعی و

کاهش بیماریهای روانی و جسمانی نقش مهمی ایفـا
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خاتون پور مودت ،ضرغام عارفي

مینماید (رابرت .)0990 ،عالوه براین دین یک عامل

تفاوت معنیداری وجـود دارد؟ سـوال دوم :آیـا بـین

اعتقادی موثر در درمان و پیشگیری از اعتیاد بـه مـواد

مولفــههــای دینــداری و پرخاشــگری در معتــادین،

مخدر است (هینز ،دیسـنی ،ایپسـن،گلیزن ،کـالرک و

معتــادین در حــال تــرک و غیــر معتــادین رابطــه

پرستون .)0202 ،داگالس ( )0226بیـان مـیدارد کـه

معنیداری وجود دارد؟ سوال سـوم :آیـا مولفـههـای

بین مذهبیبودن و اعتیـاد بـه الکـل و مـاری جووانـا

دینداری پیشبینـیکننـده مناسـبی بـرای مولفـههـای

ارتباط وجود دارد .مطالعات نشان میدهـد کـه خـدا،

پرخاشگری در معتـادین ،معتـادین در حـال تـرک و

دین و معنویـت از عوامـل کلیـدی در پـیشگیـری و

غیرمعتادین میباشد؟

درمـان ســوء مصـرف مــواد مخـدر اســت (کالیفــانو،
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 )0220زیرا مذهب نقش بسیار قـوی در خـودکنترلی
دارد و میتواند بـر سـالمت فـرد و رفتـار اجتمـاعی
مناســب تاثیرگــذار باشــد (مــک کــالو.)0229 ،ســایر
مطالعات نیز نشان مـیدهـد کـه نیازهـای معنـوی بـا
سالمت جسمانی ارتباط متقابل داشته و رونـد بهبـود
بیماران را تسریع مینماید (مـولر ،وپیـواک و رومنـز،
 .)0220معتادانی که برنامههـای درمـانی را بـه مـدت
طوالنیتری ادامه میدهند سطوح باالتری از معنویـت
را نشان میدهند (ویندسور و شورکی .)0202 ،نتـای
تحقیقات نشان میدهد که افرادی که نسبت به درمـان
اقدام نمـودهانـد در دوران نقاهـت اعتقـادات مـذهبی
قویتری نسبت به قبل دارند و با حمایت اجتماعی و
83

ارتقــاء ســطح ایمــان و مــذهب ســطح اســترس و
اضطرا آنها پایین میآید (پـاردینی .)0222 ،بنـابراین

روش
ایــن پــشوهش یــک مطالعــۀ علــی -مقایســهای و
همبستگی است .جامعۀ آماری پـشوهش کلیـه مـردان
غیر معتاد شهر گناوه و کلیه معتادین مرد مراجعهکننـده
به انجمن معتادان گمنام و کـانون بـازپروری و تـرک
اعتیاد امید شهر گنـاوه از ابتـدای شـهریور تـا اواخـر
مهرماه سال 0390میباشد که تعداد  64نفر معتـاد50 ،
نفر معتاد درحال ترک و  99نفر غیـر معتـاد بـه روش
در دسترس انتخا شدند .قبـل از اجـرای پرسشـنامه
در خصــوص موضــوع پــشوهش و محرمانــه بــودن
اطالعات با شرکتکنندگان صحبت شـد .در انتخـا
افراد غیر معتاد سعی شـد شـرکتکننـدگان از لحـام
ســنی ،وضــعیت اقتصــادی و شــغلی ،تحصــیالت و
منطقه جغرافیایی محل سکونت بـا افـراد معتـاد همتـا

روشهای درمانی مبتنی بر باورهـای مـذهبی و دینـی

گردند.

تقویت باورهای دینی جوانان و نوجوانان نیز میتوانـد

ابزار پژوهش

عامل مهمی در پیشگیری از بزهکاری ،پرخاشـگری و

الف :سنجه دینداری خدایاریفرد

اعتیاد به مواد مخدرباشد.

بــرای ســنجش باورهــای مــدهبی از ابــزار ســنجش

با توجـه بـه اینکـه مطالعـات کمتـری در خصـوص

دینــداری خــدایاریفــرد ( )0305اســتفاده شــد .ایــن

اهمیت دینداری در کمک به درمان معتادین بـه مـواد

پرسشــنامه چهــار بعــد شــناخت دینــی ،گــرایش و

مخدر و همچنین رابطـه بـین مـذهب و پرخاشـگری

عواطف دینی ،باورهای دینی و التزام به وظایف دینـی

صورت گرفته است در این پشوهش سعی شده اسـت

را میسنجد .شناخت دینی به معنای دانـش و اصـول

که به سه سوال زیر پاسخ داده شود:

دین یعنی یقین بـه خـدا ،انبیـاء ،آخـرت و آگـاهی از

سوال اول :آیا بین معتادین ،افراد در حال ترک و افـراد

فروع دین است و باور دینی به معنی پذیرش ،اقـرار و

غیر معتاد در دینـداری (و مولفـههـای چهارگانـه آن)

تصدیق قلبی به اصول شرایع دین است (اصول کـافی

روشــی مــوثر در درمــان اعتیــاد اســت همــانطور کــه
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مثبت و منفی است که عواطف مثبت در راسـتای
شناخت و پذیرش قلبی نسبت بـه خـدا ،انبیـاء و
اولیــا و احکــام دیــن در جهــان هســتی اســت و
عواطف منفی نسبت به دشمنان دین الهی و انبیـاء
و اولیا مطرح می شود .التزام به وظایف دینی پـ
از ایجاد معرفت نسبت به خـدا انبیـاء بـه وجـود
میآید و فرد را مکلف به انجـام احکـام الهـی در
حیطــه شخصــی ،اجتمــاعی و اقتصــادی زنــدگی
میگرداند (خدایاری فرد .)0305 ،در این پشوهش
از فرم

پرسشنامه استفاده گردید .در ایـن فـرم

شناخت دینی شامل  03سوال ،گرایش و عواطـف
دینی شامل  02سـوال ،باورهـای دینـی شـامل05
سوال و التزام به وظایف دینی شامل  55سـوال 5
گزینهای میباشد .سازندگان این پرسشنامه روایـی
آن را از طریق روایی سازه ،مالکی ،توانـایی تمیـز
ســواالت ،ضــریب همبســتگی بــین مولفــههــا بــا
ســـواالت و اجـــرای همزمـــان بـــا پرسشـــنامه
جهت گیـری مـذهبی بهرامـی ( )0302بـه دسـت
آوردند .آنها از طریق بازآزمایی (در همه مولفههـا
باالی  )./5و ضریب انسجام الفای کرونبـاخ (./79
تا  )./90پایایی مطلوبی بـرای ایـن ابـزار گـزارش
نمودند.
پرسشنامه پرخاشگری اهواز :برای بررسی و
ضــعیت پرخاشــگری از پرسشــنامه پرخاشــگری

شناخت دینی

میانگین

استاندارد

گرایش و عواطف دینی

باورهای دینی

التزام به وظایف دینی

مقیاس کل دینداری

معتاد

64

40/00

0/67

در حال ترک

50

49/66

0/06

غیر معتاد

99

50/05

6/53

معتاد

64

76/56

00/09

در حال ترک

50

70/02

02/03

غیر معتاد

99

00/00

02/50

معتاد

64

90/40

06/29

در حال ترک

50

93/50

05/56

غیر معتاد

99

020/70

00/62

معتاد

64

020/04

34/06

در حال ترک

50

090/72

34/90

غیر معتاد

99

000/44

35/69

معتاد

64

407/46

64/57

در حال ترک

50

402/76

69/05

غیر معتاد

99

459/09

60/40

آنها پایایی این مقیاس را بر اساس ضریب بازآزمـایی
و الفای کرونبـاخ رضـایتبخـش گـزارش کردنـد و
روایی آن را نیز به وسیله اجرای همزمان با پرسشـنامه
شخصــیت ایزنــک ،MMPI ،و مقیــاس پرخاشــگری
باس و دورکی( 0)BDVIارزیابی نمودند.

شیوه اجرا :به علت مراجعه فردی معتادین بـه مراکـز
ترک اعتیاد پرسشنامه به صورت فردی اجـرا شـد کـه
روند اجرای پرسشنامه تقریبا  3ماه بـه طـول انجامیـد.
افراد معتاد کسانی بودند که بـرای بـار اول بـه مراکـز
ترک اعتیاد مراجعه مـیکردنـد یـا در صـورت تـرک
دوباره دچار بازگشت میشدند ،افـراد در حـال تـرک
کسانی بودند که از  6ماه تـا  0سـال بـدون برگشـت
اقدام بـه تـرک کـرده بودنـد و بـه طـور هفتگـی در
جلسات انجمن معتادین گمنام شرکت میکردند.

اهواز ( )AATاستفاده شـد ایـن مقیـاس توسـط
زاهدی فرد ،نجاریـان و شـکرکن ( )0376سـاخته

یافتهها

شده است و دارای  32ماده میباشد که سه عامـل

برای پاسخگویی به سوال اول تحلیـل واریـان

خشم و عصبیت ( 04ماده) ،لجاجت و کینهتـوزی

متغیری استفاده شد که نتای توصیفی در جـدول  0و

( 0ماده) ،تهاجم و توهین ( 0مـاده) و یـک نمـره

نتای استنباطی در جدول  0آمده است:

چنـد

کلی برای پرخاشگری را اندازهگیری میکند.

1. Buss-Durkee Validity Inventory

Health Psychology/ Vol.2. No.1/ Spring 2013

عوطف دینی شـامل کلیـه احساسـات و عواطـف

مولفه های دینداری

وضعیت اعتیاد

تعداد

انحراف

روان شناسي سالمت
فصلنامه علمی پشوهشی /سال دوم ،شماره0ـ بهار0390

بــه نقــل از خــدایاری فــرد .)0305 ،گــرایش و

جدول  .7میانگین و انحراف معیار نمرات مولفه های دینداری سه گروه

82

خاتون پور مودت ،ضرغام عارفي

جدول  .3تحلیل واریان

چند متغیری ( )MANOVAنمرات دینداری سه گروه
آزمون اثر

ارزش

F

سطح

مقادیر

معنيداری

مجذور اتا
سهمي

آزمون اثر پیالیي

./818

3439/999

./9997

./979

المبدای ویلكز

./937

3439/999

./9997

./979

آزمون اثر هوتلینگ

46/999

3439/999

./9997

./979

آزمون بزرگترین ریشهروی

46/999

3439/999

./9997

./979

آزمون اثر پیالیي

./714

4/746

./9997

./914

گروه

المبدای ویلكز

./996

./9997

./919

(معتاد،در حال ترك و غیر

آزمون اثر هوتلینگ

./769

4/319

./9997

./916

معتاد)

آزمون بزرگترین ریشهروی

./743

1/436

./9997

./734
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روان شناسي سالمت
فصلنامه علمی پشوهشی /سال دوم ،شماره0ـ بهار0390

Intercept

84

4/377

نتــای جــدول  0و  0نشــان مــیدهــد کــه بــین

برای پاسخگویی به این سـوال از ضـریب همبسـتگی

شــرکتکننــدگان در پشوهش(معتــادین ،معتــادین در

پیرسون استفاده شد که نتای آن در جـدول شـماره 3

حال ترک و غیر معتادین) در متغیر ترکیبـی باورهـای

آمده است.

مـــذهبی تفـــاوت معنـــیداری وجـــود دارد (./274
=مجذور اتای سهمی=./05 ،المبـدای ویلکـز./2220 ،
< Pو .)F= 4/00تحلیل هریک از متغیرهـای وابسـته

جدول  .2میانگین و انحراف معیار مولفههای دینداری و
پرخاشگری سه گروه
میانگین

انحراف استاندارد

خشم و عصبیت

37/93

7/00

( P< ./220و ،)F= 5/30گــرایش و عواطــف دینــی

توهین و تهاجم

06/94

4/62

کینهتوزی و لجاجت

07/20

5/03

( P< ./20و ،)F= 4/00باورهای دینـی (P< ./2220

مقیاس کل پرخاشگری

70/27

04/67

و ،)F=00/70التــزام بــه وظــایف دینــی (P< ./2220

شناخت دیني

52/42

7/77

گرایش و عواطف دیني

79/99

04

و )F= 02/09و مقیاس کـل دینـداری (P< ./2220

باورهای دیني

96/79

05/05

و )F= 02/53با یک دیگـر متفـاوت هسـتند .آزمـون

التزام به وظایف دیني

002/40

36/60

دینداری مقیاس کل

437/62

67

به تنهایی با استفاده از آلفـای میـزان شـده بـنفرونـی
نشان داد که سه گـروه در متغیرهـای شـناخت دینـی

تعقیبی شفه نبز نشان داد که این تفاوت بـین هـر سـه
گروه میباشـد .افـراد غیـر معتـاد بیشـترین میـانگین

ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد ،بـین خشـم

نمرات را در دینداری به دست آوردند و افـرادی کـه

و عصبیت با زیـر مقیـاس گـرایش و عواطـف دینـی

ترک نمودهاند در مرتبـه دوم و افـراد معتـاد در مرتبـه

( p<./20و ،)r= -./06التـــزام بـــه وظـــایف دینـــی

سوم قرار دارند.

( p<./222و ) r= -./06و مقیــاس کــل دینــداری

سوال دوم :آیا بین مولفههای دینـداری و پرخاشـگری

( p<./220و )r= -./00رابطــه منفــی و معنــیداری

در معتادین ،معتادین در حـال تـرک و غیـر معتـادین

وجود دارد .همچنین بین زیر مقیاس توهین و تهـاجم

رابطه معنیداری وجود دارد؟

با زیر مقیاسهای گرایش و عواطف دینـی ،باورهـای

( p<./220و )r= -./00و مقیـــاس کـــل دینـــداری

رابطه منفی و معنیداری به دست آمد.

( p<./222و ) r= -./32رابطــه منفــی و معنــیداری

سوال سوم :آیا مولفههای دینداری پیشبینی کننده

وجود دارد .کینه توزی و لجاجت نیز بـا زیـر مقیـاس

مناسبی برای مولفههای پرخاشگری در معتادین،

گــرایش و عواطــف دینــی ( p<./220و،)r= -./09

معتادین در حال ترک و غیر معتادین میباشند؟

باورهــای دینــی ( p<./220و )r= -./06التــزام بــه

بــرای پاســخگــویی بــه ایــن ســوال از رگرســیون

وظایف دینی ( p<./222و ) r= -./09و مقیـاس کـل

چندمتغیری استفاده شد که نتای آن در جـداول  4تـا

دینـــداری ( p<./222و )r= -./06رابطـــه منفـــی و

 7آمده است.

معنیداری نشان داد .عـالوه بـراین بـین مقیـاس کـل

جدول  .4خالصه مدل رگرسیون چندمتغیری به روش ورود برای پیشبینی خشم و عصبیت از طریق مؤلفههای دیندار

ضرایب غیر استاندارد
T

P

B

SE

ضرایب
خالصه مدل

استاندارد
Beta

متغیرهای پیشبین

آماره
SEE

R

R2

ازمون
F

شناخت دیني
گرایش و عواطف دیني
باورهای دیني
دینداری مقیاس کل

02/077

2/220

0/00

./23

0/40

./05

0/27

./23

-4/30

./220

3/54

44/65

----

./03

./09

./32

./26

./29

./06

./29

./09

./30

./20

-./00

-./90

سطح
معنیداری
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دینی ( p<./20و ،)r= -./06التـزام بـه وظـایف دینـی

پرخاشگری و تمام زیر مقیـاسهـای باورهـای دینـی

روان شناسي سالمت
فصلنامه علمی پشوهشی /سال دوم ،شماره0ـ بهار0390

بررسي مقایسهای دینداری و رابطه آن با ...

89
7/44

./33

./00

6/43

./000

برای تعیین تأثیر هر یک ازمولفههای دینی بـه عنـوان

مربوط به مولفههای دینداری است .رگرسـیون چنـد

متغیرهای پیشبینی و خشم و عصبیت به عنوان متغیر

متغیره نشان میدهد کـه مولفـههـای شـناخت دینـی،

مالک از تحلیل رگرسیون چنـدمتغیری اسـتفاده شـد.

باورهای دینی و مقیاس کل دینداری تاثیر معنـیداری

در جدول  4میزان  Fمشـاهده شـده معنـیدار اسـت

در پیشبینی رفتار خشم و عصـبیت دارنـد و مقیـاس

( .)P>2/220یافتــههــای بــه دســت آمــده از جــدول

کل با ضریب استاندارد شده  -./90پـیشبینـی کننـده

تحلیل رگرسیون نیز نشـان مـیدهـد کـه حـدود 00

قویتری میباشد .مقیاس التزام بـه وظـایف دینـی از

درصد از تغییرات مشاهده شده در خشـم و عصـبیت

معادله رگرسیون خارج شده است.

خاتون پور مودت ،ضرغام عارفي

جدول .9خالصه مدل رگرسیون چندمتغیری به روش ورود برای پیشبینی توهین و تهاجم از طریق مؤلفههای دینداری

ضرایب غیر استاندارد
T

SE

P

ضرایب

خالصه مدل

استاندارد
Beta

B

آماره

متغیرهای پیشبین

R

SEE

R2

سطح

ازمون

معنیداری

F
Constant
شناخت دیني
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روان شناسي سالمت
فصلنامه علمی پشوهشی /سال دوم ،شماره0ـ بهار0390

گرایش و عواطف دیني

86

باورهای دیني
دینداری مقیاس کل

02/647

./220

0/20

./24

0/06

./20

0/07

./0

-0/03

./220

0/29

00/34

----

./20

./06

./07

./23

./26

./02

./25

./26

./00

./20

-./25

-./045

./30

4/42

5/66

./023

./000

تهــاجم مربــوط بــه مولفــههــای دینــداری اســت.

برای تعیین تأثیر هر یک ازمولفههای دینی بـه عنـوان

رگرسیون چند متغیره نشان میدهد کـه مولفـههـای

متغیرهای پیشبین و توهین و تهاجم به عنوان متغیـر

شناخت دینی ،گرایش دینی و مقیاس کـل دینـداری

مالک از تحلیل رگرسیون چندمتغیری اسـتفاده شـد.

تاثیر معنیداری در پیشبینی رفتـار تـوهین و تهـاجم

در جدول 5میزان  Fمشـاهده شـده معنـیدار اسـت

دارند و مقیاس کل با ضریب اسـتاندارد شـده -./04

( .)P>2/220یافتههـای بـه دسـت آمـده از جـدول

پیشبینی کننده قویتری میباشد .مقیـاس التـزام بـه

تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن اسـت کـه حـدود

وظایف دینی از معادله رگرسیون خارج شده است.

 02درصد از تغییرات مشاهده شده در توهین و

جدول .6خالصه مدل رگرسیون چندمتغیری به روش ورود برای پیشبینی کینه توزی و لجاجت از طریق مؤلفههای دینداری

ضرایب غیر استاندارد
T

P

SE

B

ضرایب
خالصه مدل

استاندارد
Beta

متغیرهای پیشبین

آماره
SEE

R

R2

ازمون
F

Constant
شناخت دیني
گرایش و عواطف دیني
باورهای دیني
دینداری مقیاس کل

9/06

./220

3/27

./220

0/00

./0

./27

./9

-3/37

./220

0/34

03/00

----

./29

./007

./406

./24

./247

./009

./26

./225

./203

./20

-/256

-/739

4/06

./34

./007

6/03

سطح
معنیداری

./2220

عنوان متغیرهای پیشبین و کینه توزی و لجاجت به

است .رگرسیون چند متغیره نشان داد که مولفههای

عنوان متغیر مالک از تحلیل رگرسیون چندمتغیری

شناخت دینی و مقیاس کل دینداری تاثیر معنیداری

استفاده شد .در جدول  6میزان  Fمشاهده شده

در پیشبینی وزی و لجاجت دارند و مقیاس کل با

معنیدار است ( .)P>2/220یافتههای به دست آمده

ضریب استاندارد شده  -./73پیشبینی کننده

از جدول تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن است که

قویتری میباشد .مقیاس التزام به وظایف دینی از

حدود  00درصد از تغییرات مشاهده شده در

معادله رگرسیون خارج شده است.

جدول .1خالصه مدل رگرسیون چندمتغیری به روش ورود برای پیشبینی پرخاشگری کلی از طریق مؤلفههای دینداری

ضرایب غیر
استاندارد
T

P

SE

ضرایب
استاندارد

B

خالصه مدل

Beta

متغیرهای پیشبین

آماره
SEE

R

R2

ازمون
F

Constant
شناخت دیني
گرایش و عواطف دیني
باورهای دیني
دینداری مقیاس کل

03/00

./220

0/40

./20

0/79

./27

0/59

./0

-4/60

./220

6/59

90/55

----

./06

./650

./339

./00

./000

./025

./07

./002

./009

./24

-/002

-0/229

03/69

./30

./045

0/77

سطح
معنیداری

/2220

برای تعیین تأثیر هر یک ازمولفههای دینی به

معنیداری در پیشبینی رفتار پرخاشگرانه دارند و

عنوان متغیرهای پیشبین و پرخاشگری کلی به

مقیاس کل با ضریب استاندارد شده -0/229

عنوان متغیر مالک از تحلیل رگرسیون چندمتغیری

پیشبینی کننده قویتری میباشد .مقیاس التزام به

استفاده شد .در جدول  7میزان  Fمشاهده شده

وظایف دینی از معادله رگرسیون خارج شده است.

معنیدار است ( .)P>2/2220یافتههای به دست
آمده از جدول تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن

نتیجهگیری

است که حدود  04درصد از تغییرات مشاهده شده

یافتههای این پشوهش نشان داد باورهای مذهبی در

در خشم و عصبیت مربوط به مولفههای دینداری

معتادان و غیر معتادان به مواد مخدر متفاوت است و

است .رگرسیون چند متغیره حاکی از آن بود که

افرادی که مبتال به سوء مصرف مواد مخدر و معتاد

مولفههای شناخت دینی و مقیاس کل دینداری تاثیر

به الکل هستند نسبت به افراد سالم باورهای مذهبی
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ضعیفتری دارند و معتادانی که اعتیاد راترک نموده

پیشبینی کننده پرخاشگری ،و رفتار کینهتوزانه و

و درمان را ادامه داهاند نسبت به معتادان و کسانی که

تالفیجویانه باورهای مذهبی میباشد .در پشوهشی

در درمانهای قبلی شکست خوردهاند باورهای

علوی ،ثابتقدم ،نورایی و حسینی ( )8731نیز

مذهبی قویتری نشان دادند .عالوه براین افرادی که

دریافتند که شرکت در مساجد نقش مهمی در

تاکنون از مواد مخدر استفاده ننمودهاند باورهای

کاهش پرخاشگری به عنوان یک معضل اجتماعی

مذهبی قویتری نسبت به دو گروه یاد شده دارند

دارد .الند و همکاران ( 0220به نقل از علوی،

در این راستا داگالس ( )0226بیان میدارد که بین

ثابتقدم ،نورایی و حسینی ) 0370 ،در پشوهشی

مذهبیبودن و اعتیاد به الکل و مواد مخدر ارتباط

با عنوان بررسی تاثیر اعمال مذهبی بر انواع

وجود دارد .خوش طینت ( )0390نیز به این نتیجه

پرخاشگری به این نتیجه رسیدند که شرکت در

رسید که التزام عملی به اعتقادات اسالمی گرایش به

مراسم مذهبی به طور قابل توجهی انواع رفتارهای

مصرف مواد مخدر را به طور معنیداری کاهش

پرخاشگرانه را در مردان و زنان کاهش میدهد نتای

میدهد .کالیفانو ( )0220نشان داد که یکی از عوامل

پشوهشهای ذکر شده با نتای این پشوهش ارتباط و

کلیدی موثردر پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد

همسویی دارد.

مخدر خدا ،دین و معنویت است .پاردینی ( )0222

به دلیل عدم همکاری زنان معتاد در این

نشان داد افرادی که نسبت به درمان اقدام نمودهاند

پشوهش عدم تعمیم نتای به نمونه زنان معتاد از

در دوران نقاهت اعتقادات مذهبی قویتری نسبت

جمله محدودیتهای این تحقیق میباشد .با توجه

به قبل دارند .یافتههای این پشوهش با پشوهشهای

به اینکه اعتقادات مذهبی میتواند در پیشگیری و

هینز و همکاران ( )0202و ویندسور و شورکی

درمان اعتیاد موثر باشد .به پشوهشگران پیشنهاد

( )0202همسو میباشد .عالوه براین بین باورهای

میشود پشوهشهای آزمایشی و طولی در

مذهبی هر سه گروه با پرخاشگری رابطه معکوس

خصوص تدوین برنامههای درمانی مبتنی بر

وجود دارد .و با افزایش دینداری از میزان

معنویت و دینداری انجام دهند .به درمانگران

پرخاشگری کاسته میگردد .در این پشوهش

حیطه اعتیاد نیز پیشنهاد میشود به تقویت ایمان و

مشخص شد که مذهب قادر به پیشبینی رفتار

باورهای مذهبی در درمانجویان توجه نمایند.

پرخاشگرانه میباشد .در این خصوص کورشر
( )0200به این نتیجه رسید که افراد مذهبی کمتر
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