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چکیده
از دید جرمشناســان ،برخی از مکانها و زمانهایــی که از منظر باورهای دینی دارای احترام
و قداست خاصی میباشــند ،از گرایش افراد به سمت انحرافات اجتماعی جلوگیری میکنند.
هدف این پژوهش ،بررســی کارکردهای مثبت هیأتهای مذهبی در پیشــگیری از گرایش
جوانان به ســمت و ســوی اعتیاد و نیز جنبۀ بازدارندگی اینگونه محافل مذهبی نســبت به
مواد مخ ّدر در میان قشــر جوانی که در این مجالس شــرکت میکننــد ،از منظر نظریههای
جرمشناســی است  .روش :از میان دانشجویان مرد شاغل به تحصیل نمونهای به حجم 272
نفر به صورت نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند که پرسشنامه شناسایی افراد در معرض
خطر اعتیاد را تکمیل نمودند .یافتهها :یافتهها نشــان داد که افراد عضو هیأتها و غیر عضو،
بــرای در معرض خطر اعتیاد قرار گرفتن ،با یکدیگر تفــاوت معنادار دارند .همچنین ضرایب
متغیر معنادار اســت و منفی بودن ضرایب رگرسیونی نشان میدهد
مدل رگرســیونی در دو ّ
کــه حضور و فعالیت مداوم در هیأتهای مذهبــی خطر در معرض اعتیاد قرار گرفتن جوانان
را کاهش میدهد و حضور و شــروع فعالیت در هیأتهای مذهبی در ســنین پایین ،خطر در
معرض اعتیاد قرار گرفتن را در جوانان کاهش میدهد .بحث و نتیجهگیری :برنامهریزیهای
الزم برای جذب جوانان از طریق ارتقای محتوای سخنرانیها و برگزاری برنامههای تفریحی
و کالسهای آموزشی و غیره در این محافل ،حضور و فعالیت مداوم در هیأتهای مذهبی را
افزایش میدهد که میتواند یکی از عوامل در پیشگیری از گرایش جوانان به مواد مخ ّدر باشد.
واژگان کلیدی :هیأتهــای مذهبی ،گرایش جوانان به مواد مخ ّدر ،پیشــگیری ،جوانان،
گروههای اجتماعی.

* عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور مبارکه.

Email: kavian@pnu.ac.ir

*

مخدر و انواع داروها ،به صورت یک مشــکل جهانی و
امروزه مســئلۀ اعتیاد به مواد ّ

مخرب تلقی میشود ،به این دلیل است که در
فراگیر درآمده اســت .اگر اعتیاد پدیدهای ّ

کمین نابودی پر ارزشترین ســرمایۀ جوامع انسانی؛ یعنی جوانان نشسته است و آنان را

مخدر در
در چنگال عــوارض منفی خود گرفتار میکند(احمدوند .)144 :1383 ،مصرف مواد ّ

بین جوانان ،آسیبی دیرپا ،پردامنه و با تبعات فردی و اجتماعی سرسخت است .مطالعات

کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که روند مصرف سیگار در قشر دانشجو رو به افزایش

اســت و نتایج این مطالعات حاکی از آن است که دورۀ دانشجویی یک برهۀ زمانی خاص
برای آغاز سیگاری شدن افراد

است(.ریگوتی ،مورن و ویکسلر)2005 ،1

مخدر قرار
جامعۀ دانشــجویی کشور در زمرۀ گروههای در معرض خطر مصرف مواد ّ
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الف) مقدمه

دارند .پژوهشهای متعدد انجامشــده در کشــورهای مختلف ،مصرف سیگار ،مشروب و

ماریجوآنا را در جمعیت دانشــجویی در حد قابل توجهی گزارش کردهاند .در ایران هم

دانشــجویی شش دانشــگاه بزرگ شــهر تهران انجام دادند .در این پژوهش 34 ،درصد

دانشــجویان اظهار کردهاند که حداقل یکبار قلیان کشیدهاند 24 .درصد آنان سیگار17 ،
درصد مشروب 2.3 ،درصد تریاک و  2.2درصد حشیش را تجربه کردهاند.

مطالعات انجامشــده حاکی از آن است که مســئلۀ مصرف مواد در بین دانشجویان،

جدی در محیطهای دانشگاهی است و نادیده گرفتن
یکی از آسیبهای روانی اجتماعی ّ

روند رو به رشــد مصرف مواد و مشکالت وابسته به آن در جمعیت دانشجویی ،یک خطر

قریبالوقوع ،عمیق و پردامنه را خبر میدهد .از دیدگاه جرمشناسان ،پیشگیری از اعتیاد

بهتر از درمان آن اســت .در یک تقســیمبندی ،پیشــگیری از وقوع جرم دو نوع است:
.1کیفری .2 ،غیر کیفری(پیشگیری اجتماعی و وضعی)(گلمحمدی خامنه .)1384 ،پیشگیری

اجتماعــی از جــرم ،مجموعه اقدامات و تدابیری اســت که هــدف آن ،حذف یا کاهش
خطر عوامل اجتماعی و اقتصادی و محیطی جرم است(محمدنســل .)1387 ،هدف پیشگیری

اجتماعی از جرم،کوشــش برای ایجاد محیط مســاعد به منظور رشــد فضایل اخالقی و
1. Rigotti, Moran, Wechsler.
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تقویت باورهای دینی ،کمک به تأســیس نهادهای غیر دولتی ،انجمنها و تشــ ّکلهای

مردمی در زمینۀ پیشــگیری از جرم و جلب مشــارکت مردم برای سرمایهگذاری در این
امر اســت .در بین انواع پیشگیری ،پیشگیری اجتماعی از اهمیت ویژهای برخوردار است.

از منظر جرمشناســی در برخی از زمانها و مکانها بر اســاس شرایط خاصی که در آن

نهفته اســت ،میتوانند از وقوع جرم پیشگیری کنند .در این نوع از پیشگیری ،نهادهای
اجتماعی تــاش میکنند از بزهدیدگی افــراد جامعه ،به خصــوص نوجوانان و جوانان

جلوگیری کنند ،که انتظار میرود نهادهــای اجتماعی محافظی برای گرایش جوانان به
مخدر باشند.
مواد ّ

مخدر ،دینداری است که در برخی
یکی دیگر از عوامل محافظ در گرایش فرد به مواد ّ

از مطالعات(ویلز و همکاران )2003 ،از آن به عنوان سپری در مقابل وابستگی به مواد یاد شده

اســت .میلر ،دیویس و گرینوالد( )2000به این نتیجه رسیدهاند که نوجوانانی که دیندار

نیســتند و نمرات پایینی در اندازهگیری فعالیت دینی به دســت میآورند ،در مقایسه با
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نوجوانان دارای سطح باالتر فعالیت دینی ،سو مصرف مواد بیشتری را دارند.

با توجه بــه مطالب پیشگفته ،میتــوان به اهمیت و نقــش گروههای مذهبی در

اثرگــذاری بر افــراد جامعه پی برد .گروههای غیر رســمی تحت عنوان «ســازمانهای

مردمنهاد» نامگذاری شــدهاند و ویژگیهای اصلــی آنها عبارتند از :الف) عضویت در این
نهادها داوطلبانه میباشــد؛ ب) سسلهمراتب اداری و تقسیم مسئولیتها بر اساس تجربه

و تخصص اعضا و به صورت توافقی انجام میگیرد ،نه بر اســاس مدلهای مدیریت رایج؛
ج) دورۀ فعالیــت برخی از نهادها به صورت موقــت و مطابق با نیازهای فصلی و مقطعی
صورت میگیرد .بنابر این ،با توجه به تعریف ســازمانهای مردمنهاد و ضرورت و شرایط

آن در تولید ســرمایۀ اجتماعی ،به نظر میرسد هیئتهای مذهبی از زمرۀ سازمانهای
مذکور به شمار میروند .به نظر میرسد در جامعۀ ایران توافق اجتماعی باال در خصوص

ضرورت احیای یاد و خاطرۀ عاشــورا ،قرنهاست که منجر به شکلگیری یک کانون غیر

رسمی مذهبی شده که به هیئت مشهور

است(.سازمان ملی جوانان)1382 ،

نظافــت(87 :1385؛ نقل از ماهنامه هیئت) در تعریف هیئــت چنین بیان میدارد :هیئت،

تجمعی از افراد اســت که به منظور
گــروه اجتماعی  -با ســابقۀ تاریخی مشــخص  -و ّ
زنده نگهداشــتن یاد و خاطرۀ مناسبتهای مذهبی(اعیاد ،ایام والدت و شهادت ائمه) با

روحانی) و ذاکر(مداح ،روضهخوان) تشکیل میشود و اعضا از طریق روشهایی معمول و
آدابی مشخص(سینهزنی ،زنجیرزنی) به سوگواری یا شادکامی میپردازند.

هدف از انجام این تحقیق ،بررسی نقش هیئتهای مذهبی به عنوان نهادی اجتماعی

مخدر در بین جوانان اســت .بدین
بر پیشــگیری از وقوع جرم به خصوص مصرف مواد ّ

منظور ،در بخش مباحث نظری تحقیق ،به بررسی نقش هیأتهای مذهبی در پیشگیری
مخدر از منظر نظریههای جرمشناختی پرداخته میشود ،سپس پیشینه و
جوانان به مواد ّ

فرضیات تحقیق با استفاده از نمونهای از دانشجویان بررسی میشود .دانشجویان نمونه در

دو گــروه قرار گرفتهاند :افرادی که عضو گروههای مذهبیاند و افرادی که عضو گروههای
مذهبی نیستند .از افراد عضو هیأتهای مذهبی ،اطالعات مربوط به مدت زمان حضور و
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محوریت واقعۀ کربال و قیام امام حســین(ع) و بر اســاس ساختار دوگانۀ واعظ(سخنران،

مخدر از طریق پرسشنامۀ
فعالیت در هیئتهای مذهبی جمعآوری و گرایش آنان به مواد ّ
مخدر بررسی شد.
گرایش به مواد ّ

مخدر ،اقدامات انتظامی و وضع و اجرای قوانین
در زمینۀ کنترل مرزها ،جلوگیری از توزیع مواد ّ
مخدر در بین
سختگیرانه انجام گرفته است ،اما هنوز هم شاهد رشد روزافزون مصرف مواد ّ

جوانان هســتیم .از این رو باید امید داشت که برنامههای پیشگیری اجتماعی بتوانند به نحو
مؤثری به سالمت جامعه کمک کنند .گروههای همساالن ،حضور در مکانهای مذهبی مثل

کلیسا ،گرایش به مذهب و دینداری ،از جمله عوامل تأثیرگذار بر کاهش گرایش جوانان به مواد
مخدرند .در ادامه ،تحقیقات انجام گرفته در این زمینهها بررسی میشوند.
ّ

سیمونز مرتون و فرهت )2010( 1مروری بر تحقیقاتِ به تازگی منتشر شده با تمرکز بر

مطالعات طولی در زمینۀ تأثیر گروه همســاالن بر سیگار کشیدن نوجوانان انجام دادهاند.

به طور خالصه تحقیقات نشان میدهد که احتمال سیگار کشیدن نوجوانانی که دوستان
سیگاری دارند ،بیشتر از نوجوانانی اســت که دوستان سیگاری ندارند .بهترین دوستان،

بیشترین تأثیر را در گروه همساالن در سیگار کشیدن نوجوانان دارند .وابستگی جمعیتی،
1. Simons-Morton & Farhat.
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بُعد دیگری از روابط دوســتی اســت که در تعداد محدودی از تحقیقات اشاره شده که با

مخدر در ارتباط اســت .تحقیقات اندکی برای بررســی تأثیر خویشاوندان،
مصرف مواد ّ
مخدر انجام گرفته
بهترین دوســتان ،گروه همساالن و وابستگی جمعیتی بر مصرف مواد ّ
است .بنابر این ،نیاز است تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود.

به جز زمینههای تحقیقاتــی در مورد درمان و بهبودی و همچنین عوامل اجتماعی

مؤثر بر پیشــگیری از اعتیاد ،تعداد زیادی از مطالعــات ،ارتباط بین مذهب و حضور در
کمی که
کلیســا را مصرف الکل و مواد ّ
مخدر بررســی کردهاند .در بازبینی  278مطالعۀ ّ

ارتباط بین مذهب و الکل را بررســی کردهاند 240 ،مقاله ( 86درصد) ،ارتباط منفی بین

مذهب و مصرف الکل را گزارش

کردهاند(.کوئنیگ ،کینگ و کارسون)2012 ،1

نتایج تحقیقات کینگری ،تمپسون و روتز )2015( ،2نشان میدهد که افزایش حضور در

کلیسا در سالهای اول و دوم دانشگاه ،با سطح کمتر مصرف الکل در ارتباط است .نتایج
تحقیقات رز ،شیلدز ،تولر و الرسون )2015( 3نشان میدهد که مذهب ارتباط مستقیم با
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افسردگی ،مصرف ماریجوانا و شرابخواری دارد .نتایج تحقیقات باتن و همکاران،)2010( 4

جانسون ،شیتس و کریستلر )2008( 5و گالن و روگرز )2004( 6نشان داد که مشکالت مربوط

به مصرف الکل به طور قابل مالحظهای با افزایش سطح دینداری در هر دو گروه مردان

و زنان ،در دوران جوانی کاهش یافته است .همچنین وابستگی یا سرسپردگی مذهبی به

کاهش مصرف الکل وابسته است(کوئنیگ و همکاران .)2012 ،مطالعات مقطعی(ولز2010 ،؛ جسور و
همکاران،7

 )2006دریافتهاند که حضور در کلیسا با سطوح پایین نوشیدن الکل در بین مردان

دانشجو در ارتباط است.

مطالعات طولی از جمله :وایت و همکاران )2006( 8و ویک ،سلوســی و ایورز)2003( ،9

نشان دادهاند که در دبیرستان و دانشگاه ،تغییرات حضور در کلیسا با تغییرات در میزان
نوشیدن الکل ارتباط دارد.

1. Koenig, King & Carson.
2. Kingree, Thompson & Ruetz.
3. Rose, Shields, Tueller & Larson.
4. Button, Hewitt, Rhee, Corley & Stallings.
5. Johnson, Sheets & Kristeller.
6. Galen & Rogers.
7. Jessor, Costa, Krueger, Turbin & Wells.
8. White, McMorris, Catalano & Haggerty.
9. Vik, Celluci & Ivers.

با سن شروع و فراوانی مصرف مواد در ارتباط است .پس از تعدیل سابقۀ مذهبی مادران

و فرزندانشــان ،فرزندانی که در کلیسا حضور نداشــتند ،احتمال بیشتری برای شروع به
مصرف تنباکو و الکل در ســنین پایینتر دارند .آنها اظهار میدارند که ممارست مذهبی

مخدر را در زنان و مردان
مادران و فرزندان به عنوان پیشگوهاییاند که مصرف کمتر مواد ّ

جوان پیشبینی میکنند.

مناگی ،هارل و جون )2008( 1در تحقیق خود به بررســی نقش واســطهای حمایت

اجتماعی در رابطۀ بین مذهب و مصرف الکل پرداختند .نتایج نشــان داد که هر دو بُعد
مذهبی و حمایت اجتماعی  -عاطفی با اســتفادۀ کمتر الکل ارتباط دارند .یافتههای آنان

نشان داد که تعهد مذهبی و مقابلۀ مذهبی ،محافظی در برابر مصرف الکل هستند.

تأثیر هیأتهای مذهبی بر گرایش جوانان به مواد مخدر از منظر جرم شناسی

حیاتبخش و همکاران( )2014بیان میدارند که ممارست مذهبی مادران و فرزندانشان

در برخی از مطالعات(ویلز ،ییر و ســندی )2003 ،2از دینداری به عنوان ســپری در مقابل

وابســتگی به مواد یاد شده است .مریل ،ســلزار و گاردنر )2000( 3در پژوهش خود نشان

نوجوانان و جوانان دارد .ناننمکر ،مکنیلی و بلوم )2003( 4نیز در نتایجی مشــابه دریافتند

که فعالیت دینی افراد ،یک عامل حمایتی در برابر استفاده از الکل ،ماریجوانا و کوکایین

اســت .ویلز ،ییر و ســندی( )2003در مطالعهای بر روی نوجوانان  12تا  16ساله ،به این

نتیجه رســیدند که بین میزان دینداری و اســتفاده از الکل و ماریجوانا و نیز استعمال
سیگار همبستگی منفی وجود دارد و هر چه فرد در سطح باالتری از دینداری قرار داشته

باشد ،مواد مذکور را به میزان کمتری مورد استفاده قرار میدهد .در مطالعۀ مریل ،فلسوم
و کریستوفرســون )2005( 5که با نمونهای متش ّکل از دانشــجویان  17تا  35ساله مراکز
آموزش عالی انجام گرفت ،باالترین میزان اســتعمال توتون ،ماریجوانا و دیگر مواد غیر

قانونی در افرادی مشــاهده شد که ترجیحات دینی کمتری داشتند .عالوه بر این ،حضور

خانوادگی در کلیســا و سطح باالتر دینداری والدین نیز به طور معناداری با مصرف کمتر
1. Menagi, Harrell & June.
2. Wills, Year & Sandy.
3. Miller, Davies & Greenwald.
4. Nonnemaker, McNeely & Blum.
5. Merrill, Folsom & Christopher son.
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مواد یادشده رابطه داشت .در مطالعۀ دیگری که توسط کلین ،ایلفسون و استرک)2006( 1

بر روی زنان در معرض خطر انجام گرفت ،نشــان دادکه خانمهای دارای سطح دینداری

باالتر ،استفادۀ کمتر از داروهای غیر قانونی را گزارش کردند.

در پژوهشهای مختلف نشــان داده شده است که از آموزشها و برنامههای مذهبی

میتوان به بهترین شــکل به عنوان وســیلهای برای پیشــگیری از بروز اختاللها روانی

استفاده کرد .سبک زندگی مذهبی به خوبی میتواند آرامش فردی ،اجتماعی و خانوادگی
بسیاری همراه داشته باشد(علیجانی .)1385 ،در بررسی علیجانی( )1385مشخص شد که بین

هویت دینی و ســامت روان در دانشجویان ،ارتباط معنادار وجود دارد .جالییپور()1381

در پژوهــش خود به این نتیجه رســید که بین نگرشهای مذهبی و ســامت روان در
دانشجویان دانشگاه تهران ،رابطۀ معناداری وجود دارد.

یکی از مکانهایی که در برخی از کشــورهای اســامی از جملــه ایران ،مردم و به

خصوص جوانان در مناســبتهای خاصی اجتماع میکنند ،هیئتهای مذهبی است که
پاییز 1394
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در این هیئتهــا برنامههای مذهبی و اخالقی انجام میپذیــرد .پژوهشهایی در زمینه
دینــداری و میزان گرایش به اعتیاد چه در داخل و چه درخارج از ایران صورت پذیرفته

اســت ،اما در رابطه بــا تأثیر هیأتهای مذهبی بر پیشــگیری از گرایش جوانان به مواد
مخدر ،تحقیقی به صورت ویژه انجام نگرفته است .بنابر این ،هدف از این پژوهش ،بررسی
ّ

مخدر است.
تأثیر هیأتهای مذهبی یر پیشگیری از گرایش جوانان به مواد ّ

فرضیات این تحقیق با کنار هم قرار دادن عوامل اجتماعی و مذهبی و همچنین با توجه

مخدر و الکل
به تحقیقاتی که نشاندهندۀ تأثیر حضور در کلیسا در پیشگیری از مصرف مواد ّ
است ،شکل یافت .هیئت مذهبی تش ّکلی است که از مجموعهای از نیروها و عناصر مخلص و

صمیمی و دیندار و متعهد و ملتزم به دین شکل گرفته و هدف و انگیزۀ آنها جذب مردم به

ویژه نسل جوان به سوی دین و فرهنگ دینی و اخالق و تربیت صحیح اسالمی است .از نظر
شــبکۀ روابط جمعی ،این هیئتها در مقایسه با گونههای دیگر ،رشد چشمگیر و همواره با

نرخ مثبت داشتهاند و با وجود عمر کوتاه خود ،توانستهاند شبکهای وسیع از هواداران را از بین
جوانان و نوجوانان دارای انگیزهها و عالیق دینی گرد آورند(.مظاهری)504 :1390 ،

با توجه به مطالب بیان شده ،تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه تأثیر گروههای همساالن
1. Klein, Elifson & Sterk.

گرفته ،ولی تاکنون تحقیقی در مورد بررســی نقش هیئتهای مذهبی به عنوان گروههای
مخدر انجام نگرفته اســت .بنابر این،
اجتماعی مذهبی ،در کاهش گرایش جوانان به مواد ّ

هدف از انجام این تحقیق ،بررســی نقش هیئتهای مذهبی به عنوان نهادی اجتماعی ،بر

مخدر در بین جوانان است.
پیشگیری از وقوع جرم ،به خصوص مصرف مواد ّ

ج) چارچوب نظری تحقیق

چرا بعضی از جوانان درگیر اســتفاده از مواد و الکل میشــوند ،در حالی که دیگران

مخدر وجــود دارد:
درگیــر نمیشــوند؟ در حالــت کلی دو نــوع نظریه در مورد مــواد ّ
مخدر دارند .2 .نظریههایی که بر عوامل اجتماعی
 .1نظریههایــی که تمرکز بر اثرات مواد ّ

تأثیر هیأتهای مذهبی بر گرایش جوانان به مواد مخدر از منظر جرم شناسی

مخــدر و الکل در جوانان انجام
و عوامل اجتماعی و مذهبی بر پیشــگیری از مصرف مواد
ّ

و روانشناســی تمرکز دارند .این تحقیق بر نظریههــا و عوامل اجتماعی در زمینۀ گرایش

مخدر در جوانان تکیــه دارد؛ همانطور که بائر )2002( 1تأثیــرات اجتماعی را از
بــه مواد ّ

معاشــرتهای ترجیحی و حمایتهای اجتماعی که در علم جرمشناســی مطرح شدهاند،
میپردازیم.

 .1نظریۀ معاشرتهای ترجیحی

این نظریه که از ســوی ساترلند مطرح شــده ،بیانگر این است که جنایات و انحراف

از طریــق انتقــال فرهنگی در گروه اجتماعی آلوده به فســاد فرا گرفته میشــود یا رخ
میدهد(بیات و همکاران .)1387 ،بیشــتر رفتارهای بزهکارانه ،درون گروههای نخســتین ،به

ویژه گروه همساالن آموخته میشود(گیدنز .)1378 ،این نظریه بیان میکند که یک شخص

معینی از زمــان با گروهها یا محیطهای مختلفی در تماس اســت .به عبارت
در مقطــع ّ
آن واحد ،تعلقات متعددی دارد؛ هم پدر اســت ،هم همسر است،
دیگر؛ یک شــخص در ِ

هم مدیر خیریه مسجد است ،هم دانشجو و  . ...بدین ترتیب یک فرد در طول زندگیاش
از محیطهای مختلفی عبور میکند و با محیطها و تشــ ّکلهای مختلفی تماس دارد .این
تشــ ّکلها و محیطها هر یک مرام خاص خود را دارند که فرهنگ آن گروه را تشــکیل

1. Baer.
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تجمعات و تشــ ّکلها تماس دارد،
میدهــد .حال با توجه بــه اینکه فرد با هریک از این ّ

میتوانیــم بگوییم که یک فرد همواره در معرض مرامهــای مختلف متعددی قرار دارد.
کافی است که فرد با محیطها و تش ّکلهایی رابطه داشته باشد که آن تش ّکلها و محیطها
حدی ،مطلوب و آرمان خود بدانند.
مجرمانه باشند و انجام اعمال نابهنجار و مجرمانه را تا ّ

در اینجاست که فرد مرتبط با این محیط میتواند تحت تأثیر آن مرام و فرهنگ ،ارتکاب

جرم را فراگیرد .مطابق این نظریه ،فرد مجرم به جای تبعیت از آموزشهای محیط سالم،
از آموزشهای محیط مجرمانه تبعیت میکند و آنچه محقق میشــود ،فرایند یادگیری و

آموزش پدیدۀ بزهکاری اســت که این در قالب تقلیدهای ترجیحی است .البته ساترلند
معتقد است که اکثر افراد یک جامعه در ارتباطشان از تش ّکلهایی تبعیت میکنند که در
مقام مذ ّمت و منع ارتکاب جرم فعالیت میکنند ،مخالف ارتکاب جرم هســتند و درستی

را ترویج میکنند .به همین جهت ،اکثر افراد مرتکب جرم نمیشوند و این قبیل افراد در
اولویتشان انجام مرامها و باورهای تش ّکلهای سالم و درست را قرار میدهند.
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هیئت و کانونهای مذهبی ،یکی از مصادیق تشــ ّکلهای ســالم و درست است که

بر اســاس مســائل اعتقادی و باورهای دینی افراد جامعه ما شــکل گرفته و پناهگاهی

امن برای جوانان ما محســوب میشود .بســیاری از صاحبنظران با توجه به تحقیقات و
پژوهشهای انجام شــده در جهان معتقدند که تشــ ّکلهای مذهبی و اصوالً افرادی که
در این گروهها فعالیت میکنند ،کمتر دچار بحرانهایی چون بحران هویت میشــوند و

کمتر در میان ایشــان بزههای اجتماعی گســترش یا رواج مییابد .برخی از مؤسسههای
علمی طی برنامههای خاصی ،نوجوانان و جوانان بزهکار را به شــکل شــبانهروزی تحت

پوشــش قرار دادهاند .هدف این برنامهها این اســت که با استفاده از آثار همنشینی و در
طول نشستهای گروهی ،ســوگیریهای کجروانه در فرد از بین برود و پیشزمینههای
راستروی در ابعادی مانند ترک اعتیاد در او تقویت
 .2نظریۀ حمایت اجتماعی

شود(.سیجل)218 :1997 ،

یکی از تازهترین مضمونهایی که ســالهای اخیر در نظریههای جرمشناسی مطرح

شــده ،حمایت اجتماعی اســت .حمایت اجتماعی عبارت اســت از آنکه فرد از یاری و

مســاعدت جمع ،شــبکههای اجتماعی یا حتی دوستان ،همنشــینان و شریکانی که در

نیازهای مادی و معنوی خود بدانها اعتماد میکند ،برخوردار میشود؛ یا آنکه تصور کند

مادی باشند .از جمله حمایتهای معنوی عبارتند از :تأیید شأن و منزلت فرد و حتی ابراز

همدردی و شــریک شدن در عواطف او .حمایتهای اجتماعی مادی ،شکلهای متفاوتی

مانند مســاعدت مالی ،مشــاوره و ...دارند .این حمایتها همچنین در ســطوح متعددی

دیده میشــوند :در روابط میان اعضای خانواده ،آشنایان و دوستان و در درون شبکههای

اجتماعی گستردهتری مانند محلهها و ملتها .رابطۀ حمایت اجتماعی با جرم وکجروی،
ابتدا بر اســاس این ایده مورد توجــه قرار گرفت که اگر افــراد را در بر آوردن نیازهای

مادی و معنویشــان یاری دهیم ،این یــاری دادن ،آنان را از ارتکاب جرم بازمیدارد .در
این خصوص گفته میشــد حمایتهای اجتماعی منابعی را در اختیار فرد قرار میدهند

و این منابع ،او را قادر میســازند تا با استفاده از ابزارهای غیر مجرمانه ،با مشکالت خود

تأثیر هیأتهای مذهبی بر گرایش جوانان به مواد مخدر از منظر جرم شناسی

از چنین یاریهایی برخوردار است(کالن .)1994 ،1حمایتهای اجتماعی میتواند معنوی و

کنار بیاید .بدین وسیله ،اثرات فشارهای اجتماعیای که او را به کجروی سوق میدهند،

کاهــش مییابند(کالن و رایت .)1997 ،2محققانی که ایــن ایده را مطرح کردند ،همچنین بر

اعتماد متقابل است .این پیوندها در قالب نوعی تعهد اخالقی قوی فرد نسبت به دیگران
و به نهادهای اجتماعی جلوهگر میشوند .آنگاه آنگونه که تحقیقات دیگر نشان دادهاند،

وجود این پیوندها و تعهدها از وقوع جرم پیشــگیری

میکند(کالوین ،کالن و وندر ون2002 ،3؛

کالن .)1994 ،نمونۀ چنین تحقیقاتی را محققانی مانند تراویس هیرشی1969( 4؛  )1978انجام

داده و در نظریۀ خود که به نام نظریۀ «کنترل اجتماعی» شناخته

میشود(سلیمی و داوری،

 )486 ،394 :1385به این نتیجه رســیده که جامعه یا گروهی که اعضای آن وابســتگیهای

متقابل و قویای با هم داشته باشند ،بیشتر میتوانند رفتار اعضا را کنترل کنند .هیرشی

همچنین تأکید کرده اســت که برای پیشــگیری از جرم ،جامعه باید به گونهای در این
زمینه مداخله کند که افراد از حس وابستگی ،پایبندی و تعهد عمیق نسبت به پیوندهای
درست و مقبول جامعه ،سرشار

شوند(.رایتزمن ،نیتزل ،فرچون)118 :1998 ،5

1. Cullen.
2. Wright.
3. Colvin, Cullen & Vander Ven.
4. Hirschi.
5
Wrightsman, Nietzel & Fortune
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تأثیر هیأتهای مذهبی بر گرایش جوانان به مواد مخدر از منظر جرم شناسی

روانشناســان اجتماعی هم برآنند که عناصری مانند دلبستگی و تعهد ،آثار مهمی

در نفوذ اجتماعی و متقاعد ساختن دیگران دارند .آنان در این خصوص میگویند اگر در
ارزشهای اخالقی ،اعتقادی و اجتماعی و مانند آن ،با گروهی همانندی داشــته باشــیم
و خود را عضــوی از آن گروه بدانیم ،نگرشهای ما ،آگاهانه یا ناخودآگاه تحت تأثیر این

تعلقات گروهی قرار میگیرد .بدون شــک میتوان اینگونه حمایتهای مادی و معنوی
را در درون هیأتهــا و تشــ ّکلهای مذهبی در میان نوجوانــان وجوانانی که در محافل

شــرکت میکنند مشــاهده کرد .جوانان با حضور در این تشــ ّکلهای مذهبی و در کنار
هم قرار گرفتن با ســایر همســاالن خود ،به نوعی به یک جایگاه و شأن اجتماعی دست

پیدا میکنند و در مواقع بروز مشــکالت فــردی و اجتماعی و حتی خانوادگی میتوانند
خودآگاه یا ناخودآگاه از حمایتهای معنوی و مادی اینگونه تشــ ّکلها بهرهمند شــوند.
هیئت مذهبی یکــی از ترفندهای مهم در خصوص جذب جوانان و در نتیجه ،حمایت و
پیشگیری از وقوع جرم و انحرافات اجتماعی جوانان است.
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اســتارک و بنبریــج ،دو تن از محققان بنــام در حوزههای جامعهشناســی دین و

جامعهشناســی انحرافات اجتماعی

میباشند(ر.ک :اســتارک و بن بریج170-171 :1379 ،؛ ایوانز و

دیگران .)142-143 :1379 ،آن دو با مطالعه همنشینیها و گروهبندیهایی که در بین زندانیان

زندانهای آمریکا وجود داشــته ،نقش این پیوندهــا را در اصالح مجرمان و جلوگیری از

بازگشــت آنان به جرم تحلیل کردهاند .موضــوع مطالعۀ آنان ،برخوردهای دو فرقۀ دینی

با نامهای «امت اســام» در میان سیاهپوســتان مســلمان و «انجمن اخوت زندان» از

گروههای انجیلی پروتســتان و آثاری است که این برخوردها در زمینۀ اصالح مجرمان و

جلوگیری از بازگشــت به جرم در پی داشــتهاند .بر اساس مشاهدات استارک و بنبریج،

این فرقهها ابتدا به کمک تبلیغ دینی ،آیین خود را به زندانیان تازهوارد معرفی میکنند.

پــس از آنکه فرد بــه مذهب آنان گروید ،زندانیانی که بیشــتر آن مذهب را پذیرفتهاند،

ارتباطــی تنگاتنگ و صمیمی با او برقرار میکننــد و نیازهایش را بر میآورند .در روابط

میان این افراد ،ارزشها و اعتقادات دینی حاکم اســت و آنان بر اســاس این ارزشها و
باورهــا با یکدیگر رفتار میکنند .این ارتباط ،پــس از آزادی فرد از زندان با همان ق ّوت

و با اعضای دیگر این فرقهها که زندانی نیســتند ،ادامه مییابد .بدین شــکل ،فرد در این
دورۀ حساس هم از پشتیبانی روانی ،مادی و اجتماعی همکیشان خود برخوردار میماند

راز در چیزی جز آن نیســت که همنشــینی با اعضای این فرقههــا در درون و بیرون از

زندان ،زندانیان آســیبپذیر را در معرض القائات ،تقویتها و الگوهایی قرار میدهد که با

اثرگذاریهای همنشــینان منحرف ،مقابله وآثــار آنها را ،خنثی یا ضعیف میکنند .قطعاً

امروزه نیز در جامعۀ کنونی ما اینگونه حمایتهای اجتماعی از سوی گروه همساالن که

در هیئتهای مذهبی شــکل گرفته است ،میتواند برای جوانان در معرض خطر اعتیاد،
بهترین و مؤثرترین عامل برای پیشگیری از گرایش جوانان به اعتیاد باشد .البته ذکر این

نکته الزامی است که برای رسیدن به این هدف نیاز به برنامهریزی الزم از سوی متولیان
هیأتهای مذهبی در سطوح مختلف مدیریت دولتی و غیر دولتی میباشد.

بــا توجه به نظریههایی که بیان میدارند جنایات و انحراف از طریق انتقال فرهنگی

تأثیر هیأتهای مذهبی بر گرایش جوانان به مواد مخدر از منظر جرم شناسی

و زمینههای بازگشــت به جرم در او از بین میرود(اســتارک و بن بریج .)184-185 :1996 ،این

در گروه اجتماعی آلوده به فساد فرا گرفته میشود یا رخ میدهد و نظریههایی که ارتباط

بین جرم و کجروی را با حمایتهای اجتماعی بیان میکنند و به بیان تأثیر حمایتهای

مخدر تأثیرگذار باشند؟
خصوص گرایش جوانان به مواد ّ
بنابر این ،فرضیههای تحقیق عبارتند از:

 -افرادی که در هیأتهای مذهبی عضویت و فعالیت مداوم دارند ،نبست به دیگران

کمتر در معرض خطر اعتیاد قرار میگیرند.

 -حضــور و فعالیت مداوم در هیأتهای مذهبی ،خطر در معرض اعتیاد قرار گرفتن

جوانان را کاهش میدهد.

 -حضور و شــروع فعالیت در هیأتهای مذهبی در ســنین پایین ،خطر در معرض

اعتیاد قرار گرفتن را در جوانان کاهش میدهد.

د) روش

روش پژوهش حاضر از نظر شیوۀ جمعآوری دادهها ،غیر آزمایشی و از نوع همبستگی

به شــیوۀ تحلیل رگرسیون است .جامعۀ آماری این پژوهش ،دانشجویان مرد مشغول به

تحصیل در نیمسال دوم سال  1392-93دانشگاه پیام نور مبارکه بودند که از میان آنان
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تأثیر هیأتهای مذهبی بر گرایش جوانان به مواد مخدر از منظر جرم شناسی

نمونهای به حجم  272نفر با ســطح اطمینان  95درصد به صورت نمونهگیری تصادفی
ساده انتخاب شد .برای تعیین حجم نمونه از رابطۀ زیر استفاده شد.
z2 p q
				

d2

=n

برای ســطح اطمینان  95درصد و با در نظر گرفتن  p=q=0.5به دلیل اینکه حداکثر

خطا برای این میزان  pاتفاق میافتد .نمونۀ مورد بررسی در دامنۀ  18-32سال است که

 176نفر از افراد نمونه در هیأتهای مذهبی عضویت یا فعالیت مداوم دارند و سایر افراد
اعالم کردند که هیچ گونه عضویت و فعالیت یا حضوری در هیأتهای مذهبی ندارند .دو

گروه مذکور با نام عضو و غیر عضو در هیأتهای مذهبی نامگذاری شــدند .ســپس برای

افراد عضو ،اطالعاتی در مورد تعداد دفعات حضور و فعالیت در یک سال در هیئت مذهبی
و همچنین ســن شــروع به عضویت یا حضور و فعالیت در هیأتهای مذهبی جمعآوری
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شد.

برای بررســی تفاوت گرایش به مصرف مواد در دو گروه عضو و غیر عضو هیأتها از

آزمون  tاســتفاده شد .برای بررسی تأثیر حضور و فعالیت مداوم در هیأتهای مذهبی بر

مخدر و همچین تأثیر شروع فعالیت در هیأتهای مذهبی در سنین
گرایش جوانان به مواد ّ

پایین بر در معرض خطر اعتیاد قرار گرفتن جوانان ،از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شد.

ابزار

پرسشنامه شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد :این پرسشنامه توسط جعفر

انیســی در مرکز تحقیقات دانشــگاه علوم پزشکی بقیها ...در ســال 1392با اقتباس از
مقاالت انیسی ،بهادری و جهانبخش( )2013و ترابر و نلسون )2003( 1وهاگس و همکاران

2

( )2003ســاخته شده است .این پرسشنامه با در نظر گرفتن ابعاد گوناگون اعتیاد از طریق

مخدر در جوانان
متغیرهایی که میتوانند پیشبین وابستگی به مواد ّ
ســنجش برخی از ّ
باشــند ،ابزار مناســبی برای شناسایی افراد در معرض و مســتعد اعتیاد است که شامل

1. Tarabar & Nelson.
2. Lingford Hughes, Davies, Williams, Daglish & Nutt.

مخــدر ،اضطراب و ترس از دیگران و هیجانخواهی باالســت .به
نگــرش مثبت به مواد
ّ

منظور بررســی روایی محتوایی پرسشــنامه ،از نظرات  15نفــر از اعضای هیئت علمی
دانشــگاهها و متخصصان دارای تجربه در این زمینه اســتفاده شده است .آلفای کرونباخ
این پرسشنامه 0/97و روایی همزمان این پرسشنامه با پرسشنامههای  ،DASS-21عزت

نفس زاندا و هیجانخواهی زاکرمن مورد بررســی قــرار گرفته و برای تمامی آزمونهای

مالک معنادار بوده اســت .به عنوان مثال ،روایی این پرسشنامه با آزمون مالک زاکرمن

 0/78است.

هـ) یافتهها

تأثیر هیأتهای مذهبی بر گرایش جوانان به مواد مخدر از منظر جرم شناسی

 75پرسش در طیف لیکرت چهار درجهای با چهار عامل افسردگی و احساس درماندگی،

آمارههای توصیفی نمونۀ انتخابی در زیرمقیاسها و کل پرسشــنامه به تفکیک افراد

عضو و فعــال در هیأتهای مذهبی و افرادی که حضــور و فعالیت مداوم در هیأتهای

نگرش مثبت به مواد
اضطراب و ترس از دیگران
هیجانخواهی باال
نمره کل پرسشنامه

عضو هیأتها

19/876

5/11

غیر عضو

22

4/868

عضو هیأتها

8/43

2/98

غیر عضو

19/239

6/078

عضو هیأتها

14/698

3/98

غیر عضو

14/01

4/932

عضو هیأتها

10/284

3/923

غیر عضو

9

3/494

عضو هیأتها

52/568

8/783

غیر عضو

64/25

10/365

مذهبی ندارند ،در جدول  1قرار دارد.

نمرۀ برش این پرسشنامه 80 ،است؛ یعنی اگر نمرۀ کل پرسشنامه بیشتر یا مساوی

 80باشد ،شخص در معرض خطر اعتیاد است .در جدول  1میانگین نمرات کل افراد عضو
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هیأتهای مذهبی تقریباً  53اســت که نشان میدهد در معرض خطر اعتیاد قراد ندارند؛
در حالی که این عدد برای افرادی که در هیأتهای مذهبی شرکت نمیکنند برابر با 64

است که نشان میدهد این افراد در معرض خطر اعتیاد خفیفی قرار دارند.

آزمون فرضیۀ اول که عبارت اســت از« :افرادی که در هیأتهای مذهبی عضویت و

فعالیت مداوم دارند ،نبســت به دیگران کمتر در معرض خطر اعتیاد قرار میگیرند» ،در
جدول :2آزمون مقایسۀ افراد در معرض خطر اعتیاد برای دو گروه
عضو و غیر عضو هیأتها
زیرمقیاسها

آماره آزمون

درجات آزادی

سطح معناداری

افسردگی و درماندگی

3/314

270

*0/001

نگرش مثبت به مواد

19/653

270

*0/000

اضطراب و ترس از دیگران

-1/25

270

0/212

هیجانخواهی باال

-2/679

270

*0/008

نمره کل پرسشنامه

9/825

270

*0/000

جدول  2آمده است.

در جدول  2از آزمون  tدو گروه مســتقل برای آزمون فرضیه استفاده شده است که

نشان میدهد افراد عضو هیأتها و غیر عضو ،برای در معرض خطر اعتیاد قرار گرفتن ،با

یکدیگر تفاوت معنادار دارند .همچنین تفاوت معنادار بین این دو گروه در زیرمقیاسهای

افسردگی و درماندگی ،نگرش مثبت به مواد و هیجانخواهی باال دیده میشود .بنابر این،

افرادی که در هیأتهای مذهبی عضویت و فعالیت مداوم دارند ،نبســت به دیگران کمتر

در معرض خطر اعتیاد قرار میگیرند.

آزمون فرضیۀ «حضور و فعالیت مداوم در هیأتهای مذهبی ،خطر در معرض اعتیاد قرار

گرفتن جوانان را کاهش میدهد و حضور و شــروع فعالیت در هیأتهای مذهبی در سنین
جدول  :3مدل رگرسیون تعداد دفعات و سن حضور در هیأتهای مذهبی
در برابر خطر قرار گرفتن در معرض اعتیاد

مدل رگرسیون

برآورد ضرایب

انحراف معیار

آمارۀ آزمون

سطح معناداری

مقدار ثابت

63/69

1/55

41/01

0/000

تعداد دفعات

-3/365

0/662

-5/08

*0/000

سن شروع

-1/652

0/69

-2/394

*0/018

0/52

زیرمقیاسها
افسردگی
و احساس
درماندگی
نگرش مثبت
نسبت به مواد
اضطراب
و ترس از
دیگران

تعداد دفعات

-1/501

0/403

-3/72

*0/000

سن شروع

-1/055

0/42

-0/51

*0/013

مقدار ثابت

11/148

0/576

19/338

0/000

تعداد دفعات

-0/488

0/246

-1/987

*0/049

سن شروع

-0/716

0/256

-2/797

*0/006

مقدار ثابت

15/803

0/818

19/323

0/000

تعداد دفعات

-0/438

0/349

-1/255

0/211

سن شروع

0/066

0/363

-0/182

0/856

مقدار ثابت

12/534

0/79

15/872

0/000

تعداد دفعات

-0/658

0/337

-1/954

0/052

سن شروع

-0/355

0/351

-1/013

0/312

0/359

0/123

0/234

پایین ،خطر در معرض اعتیاد قرار گرفتــن را در جوانان کاهش میدهد» ،در جدول 3آمده
است.

متغیر «تعداد دفعات حضور و فعالیت مداوم در
برای آزمون دو فرضیۀ پیشگفته ،دو ّ

هیأتها» و «تعداد سالهایی که شخص در هیأتها مشغول به فعالیت است» را در یک

مدل رگسیونی قرار دادهایم.
مدل رگرسیونی:

y=63.69-3.365x1- 1.652x2

متغیر ،معنادار است .منفی بودن ضرایب
در جدول  ،3ضرایب مدل رگرسیونی در دو ّ

رگرسیونی نشان میدهد که حضور و فعالیت مداوم در هیأتهای مذهبی و نیز حضور و
شــروع فعالیت در هیأتهای مذهبی در سنین پایین ،خطر در معرض اعتیاد قرار گرفتن

را در جوانان کاهش میدهد.

اکنــون دو عامل «تعداد دفعات حضور یا فعالیت افــراد عضو هیأتهای مذهبی در

طول ســال» و «تعداد سالهایی که شــخص در هیأتها مشغول به فعالیت است» را در
چهار زیرمقیاس پرسشنامه بررسی میکنیم.
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در جدول  4با توجه به معناداری دو زیرمقیاس مشخص شده ،هراندازه تعداد دفعات

و ســالهای حضور و فعالیت در هیأتهای مذهبی بیشــتر باشــد ،افسردگی و احساس

درماندگی کمتر است ،که مدل رگرسیونی آن به صورت ذیل است.
y=25.579_1.501x1 _1.055x2

هر اندازه تعداد دفعات و تعداد سالهای حضور و فعالیت در هیأتهای مذهبی بیشتر

مخدر کمتر است ،که مدل رگرسیونی آن به صورت
باشد ،نگرش مثبت نســبت به مواد ّ

ذیل است:

y=11.148_0.488x1_0.716x2

و) بحث

جدی در توســعۀ جوامع است .ارتباط مصرف مواد
مخدر یکی از موانع ّ
مصرف مواد ّ

با ســایر انحرافات مانند خشونت ،کودکآزاری و شــیوع بیماریهای واگیردار ،بر دامنه
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آســیبزایی آن میافزاید و لزوم توجه ویژه به پیشگیری از گرایش جوانان به این پدیده
را دوچندان میکند .تحقیق حاضر به بررســی نقش هیئتهای مذهبی به عنوان نهادی
مخدر میپردازد.
اجتماعی در کاهش گرایش جوانان به مواد ّ

نتایج این مطالعه نشــان داد کــه افراد عضو هیأتها و غیر عضــو ،برای در معرض

خطــر اعتیاد قرار گرفتن ،با یکدیگر تفاوت معنــادار دارند؛ یعنی خطر در معرض اعتیاد
قــرار گرفتن برای افراد عضو هیأتهای مذهبی از ســایرین کمتر اســت .نمرات حاصل

از پرسشــنامه در مورد افــراد نمونه و توجه به نمرۀ برش نشــان میدهد که افراد عضو
هیأتهــای مذهبــی ،در معرض خطر اعتیاد قــراد ندارند؛ در حالی کــه نمرات حاصل

برای افراد نمونه که در هیأتهای مذهبی شــرکت نمیکنند ،نشــان میدهد این افراد

در معــرض خطر اعتیاد خفیفی قــرار دارند .با توجه به اینکه هیأتهای مذهبی از جملۀ

گروههــای اجتماعیاند ،نتایج این مطالعه با نتایج تحقیقات بائر( )2002که به تأثیر عوامل

اجتماعی بر مشکالت نوشیدن آبجو اشاره دارد ،همچنین با نظریۀ معاشرتهای اجتماعی

ترجیحی ســاترلند که به انتقال فرهنگی در گروههای اجتماعی اشاره دارد ،همسو است.

نتایج تحقیقات گیدنز( )1378بیان میدارد بیشــتر رفتارهای بزهکارانه در درون گروههای

همساالن آموخته میشــود ،همچنین تحقیقات هیرشی بیان میدارد برای پیشگیری از

شــود که همســو با نتایج تحقیقات حاضر اســت .همچنین تحقیقات سیمونز مرتون و

فرهت( )2010که تمرکز بر تأثیر گروه همســاالن در سیگار کشیدن نوجوانان دارد ،همسو
با تحقیق حاضر است.

همچنین تفاوت معنادار بین این دو گروه در زیرمقیاسهای افسردگی و درماندگی،

نگــرش مثبت بــه مواد و هیجانخواهی باال دیده میشــود که با نتایــج تحقیقات رز و
همکاران( )2015که نشــان دادهاند مذهب ارتباط مستقیم با افسردگی ،مصرف ماریجوانا

و شــرابخواری دارد ،همسو اســت .بنابر این ،افرادی که در هیأتهای مذهبی عضویت و
فعالیت مداوم دارند ،نبست به دیگران کمتر در معرض خطر اعتیاد قرار میگیرند .حضور و

فعالیت مداوم در هیأتهای مذهبی و نیز حضور و شروع فعالیت در هیأتهای مذهبی در

تأثیر هیأتهای مذهبی بر گرایش جوانان به مواد مخدر از منظر جرم شناسی

جرم باید زمنیۀ حس وابســتگی و تعهد عمیق نســبت به پیوندهای مقبول جامع ایجاد

سنین پایین ،خطر در معرض اعتیاد قرار گرفتن را در جوانان کاهش میدهد .این نتایج با

مطالعات ویک و همکاران( )2003و وایت و همکاران( )2006که تمرکز بر ارتباط بین حضور

و احساس درماندگی کمتر اســت؛ همچنین هر اندازه تعداد دفعات و سالهای حضور و
مخدر کمتر است.
فعالیت در هیأتهای مذهبی بیشتر باشد ،نگرش مثبت نسبت به مواد ّ

همیــن نتایج در مورد مصرف الکل در تحقیقــات کینگری و همکاران( ،)2015کوئنیگ و

همــکاران( ،)2012باتن و همکاران( ،)2010چاوال و همــکاران( ،)2007گالن و روگرز(،)2004
جانســون و همکاران( )2008و مناگی و همکاران( )2008دیده میشــود .در نهایت ،نتایج

حاصل از تحقیق نشان میدهد که حضور و فعالیت مداوم جوانان در هیأتهای مذهبی،
مخــدر دارد؛ همچنین بر کاهش اضطراب
تأثیــر فراوانی در کاهش گرایش آنان به مواد
ّ

و ترس و احســاس افسردگی و درماندگی جوانان مؤثر است که با نتایج مطالعات ویلز و

همکاران( )2003و میلر ،دیویس و گرینوالد( )2000همسو است .آنان نشان دادند که سطح
مخدر است.
باالتر دینداری ،سپری در مقابل وابستگی به مواد ّ

مهمترین محدودیت این پژوهش ،طفره رفتن پاســخگوها از پاسخ به سؤاالتی است

مخدر در پرسشــنامه قرار داشت .به دلیل اینکه افراد سعی میکنند در
که در مورد مواد ّ

پاسخگویی به ســؤاالت در این موارد ،نگرش خود را منفیتر از آنچه هست نشان دهند.
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در کلیســا با سطوح پایینتر نوشــیدن الکل در بین جوانان دارند ،همسو است .هر اندازه
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همچنین عدم وجود تحقیق کافی به منظور مســتندتر و غنیتر کردن پژوهش در زمینۀ

هیئتهای مذهبی و تأثیرش بر پیشگیری از مصرف مواد ،از دیگر محدودیتهای پژوهش
است.

جرمشناســان معتقدند برخی از مکانهــای مذهبی که افراد در آن حضور مییابند،

میتواننــد عامل بازدارنده از گرایش افراد به ســمت جرم و انحرافات اجتماعی باشــند.

هیئتهــای مذهبی که جوانان در آن حضور مییابند ،میتواند عاملی برای پیشــگیری
مخدر در جوانان باشــد .نتایج تحقیق نشاندهندۀ اهمیت حضور و شروع
از مصرف مواد ّ

فعالیت در ســنین پایین در هیئتهای مذهبی برای پیشگیری از گرایش جوانان به مواد
مخدر اســت که این نتایج بــرای والدین و معلمان آموزش و پــرورش و متولیان بخش
ّ

فرهنگی در هر شهر کاربرد دارد .آنها باید سعی کنند نوجوانان را به حضور و فعالیت در
هیئتهای مذهبی تشــویق و هیئتها را برای نوجوانان ّ
جذابتر کنند تا احتمال گرایش
مخدر کاهش یابد .در کل
آنهــا به جرایم و انحرافات اجتماعــی ،به خصوص مصرف مواد ّ
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الزم اســت در خصوص اینگونــه محافل مذهبی که اجتماع کثیــری از جوانان در آنها

مشاهده میشود ،سیاستگذاری و مدیریت الزم را اعمال کرده ،جنبههای الزم پیشگیری

مخدر در غالب سیاســتهای کوتاهمدت و
از جرم را به خصوص در زمینۀ اعتیاد به مواد ّ

بلندمدت با استفاده از متخصصانی که در حوزۀ جوانان فعالیت کردهاند ،اجرا کنند.
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