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چکيده
بررسی اﺧﺘﻼﻻت رواﻧی شایع در گرایشیافﺘگان به فرقهها و ﺗﻮﺟه به این اﺧﺘﻼﻻت در برﻧامهریﺰیهای
بازپروری و اصﻼح و ﺗربیت و همچنین پیشگیری از گرایش به این فرقههاا از اهمیات ویاژهای برﺧاﻮردار
است .پژوهش حاضر از ﻧﻮع ﺗﻮصیفی مقطعی است که در آن  113ﻧفر از گرایشیافﺘگان به فرقههاا اﻧﺘخاا
شدﻧد و در ﻧهایت  111ﻧفر به پرسشنامه اطﻼعات ﺟمعیت شناﺧﺘی و فارم کﻮﺗااه پرسشانامه ناد وﺟهای
شخصیت مینه سﻮﺗا پاسخ دادﻧد .ﺗفسیر ﻧیمرخ افراد به دو روش باﻻﺗرین برافراشﺘگی و ﻧمارات  Tبااﻻﺗر از
 56صﻮرت گرفﺘه است .طبق یافﺘه های این پژوهش  %77از گرایشیافﺘگان به فرقههاا حاداقد دارای یاک
ﻧﻮع مقیاس بر افراشﺘگی بﻮدﻧد .بر اساس ﻧمرات  Tباﻻﺗر از  56ﻧیﺰ به ﺗرﺗیب اﺧاﺘﻼﻻت افساردگی ،ﺧاﻮد
بیمار اﻧگاری و هیسﺘری رایجﺗرین اﺧﺘﻼﻻت در بین گرایشیافﺘگان به فرقهها بﻮد .بر اساس ﻧﺘایج باهدسات
آمده مدلی ﺟهت کاهش فرقه گرایی ارائه گردید که با اسﺘفاده از ﺗکنیک دلفی فازی روایی سنجی شد .ﻧﺘایج
کلی این پژوهش حاکی از مﻮثر بﻮدن راهبردهای راه اﻧدازی کلینیاک هاای فرقاههاا درمااﻧی ،برﻧاماه هاای
بازپروری از طریق سازمان زﻧدانها و کاﻧﻮن های اصﻼح و ﺗربیت و همچنین برﻧامه های آماﻮزش عماﻮمی،
در کاهش فرقهگرایی بﻮد.
کليد واژهها :اختالالت رواني ،امنیت فرهنگي ،مقیاس بالیني ،فرقهگرايي.

 . 1داﻧشاااجﻮی رواﻧشناسااای داﻧشاااگاه آزاد اساااﻼمی واحاااد علاااﻮم ﺗ قیقاااات ،ﻧﻮیسااانده مسااااﻮا ،رایاﻧاماااه
s.a.hoseiny@gmail.com
 . 2داﻧشیار ،گروه رواﻧشناسی ،داﻧشگاه آزاد اسﻼمی واحد رودهن ،رودهن ،ایران
 . 3اسﺘاد ،گروه رواﻧشناسی ،داﻧشگاه عﻼمه طباطبایی ،ﺗهران ،ایران.

مقدمه
پیدایش فرقه های مﺘعدد دینی در عصر ما به عنﻮان یک مساله اﺟﺘماعی ﺗعریف شاده ﺗاا
آﻧجا که به اعﺘقاد برﺧی کارشناسان مذهبی در ﺟامعاه کناﻮﻧی ایاران ،ایان مسااله از ﺟملاه
مسائلی در حﻮزه دین است که به حالت ب راﻧی رسیده است

(حائری شیرازی1335 ،

 .)30از این

رو ،شناﺧت بیش از پیش فرقههای ﻧﻮ ظهﻮر در ﺟامعه ما اهمیت ﺧاصی دارد.
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دراین مقاله ضمن واکاوی مفهﻮمی درباره اصطﻼح فرقهها ،به زمیناه هاای رواﻧشاناﺧﺘی
آن پرداﺧﺘه شده است .اصطﻼح فرقهها معماﻮﻻ در برابار « »cultباهکاار مای روده هر ناد
برﺧی این مفهﻮم را به «آیین ﻧﻮ» ﺗرﺟمه کردهاﻧد و فرقهها را در برابر « »sectقارار دادهاﻧاده
مثﻼ  cultدر کﺘا

ﺟامعه شناسی دین معادا آیین قرار گرفﺘاه اسات و ﻧﻮیسانده آن معﺘقاد

است فرقهها و آیین های ﻧﻮه هردو از سازمان مذهبی ﺗثبیات شاده اﻧ اراا دارﻧاده باا ایان
ﺗفاوت که آیین های ﻧﻮین ،مذاهب یکسره ﻧﻮ پدیدیاﻧاد منشاعب از ساازمانهاای ماذهبی
ﺗثبیت شده ﻧیسﺘند

(همیلﺘﻮن1377 ،

فید زا کرمن که در کﺘا

.)303

وی  cultمعادا فرقهها به کاار رفﺘاه اسات ،مای گﻮیاد اکثار

آمریکاییها امروزه این واژهها را به معنای زیر به کار میبرﻧد
Cult

گروه مذهبی کﻮ کی است کاه در بهﺘارین حالات عجیاب و ریاب اسات ،در

بدﺗرین حالت مرگبار.
فرقه ها یﺰهای مشکﻮکی هسﺘند ،فرقهها ﺧطرﻧاکند و قطعا سازمانهای دینی مشاروعی
ﻧیسﺘند.
Sect

گروهی کﻮ ک و عجیب و ریب و دردسرساز ،اما به بدی ،رابت ،یا ﺧطرﻧاکی

فرقهها ﻧیست

(زاکرمن ،فید1330 ،

.)123

از دیدگاه اسﻼمی ،فرقه از مفهﻮم ﺗفرق گرفﺘه شده که به معنای از راه ﺧادا ،دور کاردن
است .ریشه این مفهﻮم به این آیه بر می گردد «و ﻻ ﺗﺘبع السبد فﺘفرّق بکم عن سبیلی» مای
فرماید «راههای مﺘعدد را ﺗبعیت ﻧکنید که آن راهها شما را از راه مان مﺘفارق کناد».
شیرازی1335 ،
51

.)32

(حاائری

برﺧی از صااحبﻧظاران همچاﻮن ﺗارولچین ( ،)1335فرقاه را باه معنای ﺟنابش هاای
اعﺘراضآمیﺰ گسﺘردهای می داﻧند که به صﻮرت گﻮﻧاگﻮن و ﻧﻮ پدید در دﻧیای معاصار ظهاﻮر
کردهاﻧد .واقعیت آن است که ﺗسلط ساﺧﺘارهای دوره ﺗجدد در ر  ،فشاارهای روحای و
ب رانهای سیاسی -اﺟﺘماعی ایجاد کرد که به احساس پاﻮ ی و بای پنااهی اﻧساان مادرن
اﻧجامید .در این شرایط به ﺗعبیر سیمﻮن ینگﺘﻮن وارد ،ﺟنبشهاای ماذهبی در ار
عﻼئم مرض بﻮده است ﺗا درمان

(سینگر1333 ،

بیشاﺘر

.)3

ﺗبلیﻎ و ﺗبشیر در هر دین و آیینی و منﺟمله دین مسی یت امری گریﺰﻧاپذیر است که
دورههای اشکاﻧی و ساساﻧی وارد ایران شدﻧد و به فعالیتهای ﺗبلیای ﺧﻮد ﺗا دوره اسﻼمی
ادامه دادﻧد و در قرون معاصر ،اولین مبلااﻧی که به صﻮرت ﺟدی اقدام به ﺗبیشیر مسای یت
در ایران و ﺧصﻮصا ﺗهران کردﻧاااد ،مبلاان مذهب پروﺗسﺘان بﻮدﻧد کاااه در بازه زماﻧی بین
اواﺧر دوره صفﻮیه ﺗا پایان دورة قاﺟار همراه با ﻧفﻮذ بایش از پایش برﺧای از دولاتهاای
اسﺘعمارگر در ایران ،بهصﻮرت مسیﻮﻧرهای مذهبی از مرزهای ﺟناﻮبی و بعادﺗر ربای وارد
ایرانشده و با ﺗﻮﺟه به پایﺘخت بﻮدن ﺗهران و اهمیت این شاهر در دورههای بعدی ،آن را به
یکی از اماکن وکاﻧﻮنهای مهم فعالیت ﺗبشیری ﺗبدید کردﻧد (امیری هنﺰکی.)1332 ،
با ﺗﻮﺟه به ﺗاریخ ﺗهران بهعنﻮان پایﺘخت ایران که ﺗقریبا مصاادا باا روی کاار آمادن و
اهمیت بیش از پیش یافﺘن ﺗفکر پروﺗسﺘاﻧیﺰم در سرزمینهای اروپایی بﻮده است ،همﺰمان با
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عمﻮما از اولین روزهای اعﻼم مﻮﺟﻮدیت آن آیین آ ااز مایگاردد .مبلااان مسای ی در

فعالیتهای دولتهای اسﺘعمارگر در این شهر فعالیتهای ﺗبشیری ﻧیﺰ آ ااااز مااایشاااﻮد و
عمﻮما فعالیت های ﺗبشیری در این شهر ﻧیﺰ بیشﺘر من صر به فرق مخﺘلاف پروﺗساﺘان باﻮده
است که ﺗا اکنﻮن ﻧیﺰ این امر ادامه دارد.
ﺟامعاااه هااادا مسی یت ﺗبشیری در ایران و ﺧصﻮصا شهر ﺗهران عمﻮما قشر ﺟﻮان و
مسلمان میباشد و فعالیت مبلاان آیین پروﺗسﺘان ،بجﺰ ند اسﺘثنا در میان ارامﻧااااه ،در میان
سایر اقلیتها کمﺗر به شم میﺧﻮرد .افرادی که ﺗدین نداﻧی به اسﻼم ﻧدارﻧد ،اقشاری که
از ﻧظر اقﺘصادی ضعیف هسﺘند ،ﻧاراضیان اﺟﺘماعی و سیاسی و  ...از بیشﺘرین گروﻧدگان به
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مسی یت در ایاران مای باشاند .عاﻼوه بار ایان فعالیات مبلااان ایان آیاین در میاان افاراد
بیسرپرست ،معﺘادان ،دﺧﺘران فراری و زﻧان ﺧیاباﻧی ،با شدت بیشﺘری به شم میﺧﻮرد.
ب ران های عاطفی ،فشارهای ﻧاشی از ﻧامﻼیمات روحای و ماادی ،ﻧباﻮد پشاﺘﻮاﻧي قاﻮی
دینی (اسﻼمی) ،مخالفتهای سیاسای و مشاهده عدم ﺗطابق گفﺘار با کردار برﺧی از مردم یا
شخصیتهای مذهبی یا سیاسی ،مخالفتهای عقیدﺗی با برﺧی از احکام اسﻼمی و ...از یک
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طرا و وﺟﻮد ﺟذابیتهایی ماﻧند ﻧیایش همراه با مﻮسیقی ،روابط آزاد دﺧﺘر و پسر و زن و
مااااارد ،اسﺘفاده از زبان فارسی ،ادعای م بت عام در میان فرق مخﺘلف مسی یت ﺗبشیری،
سهﻮلت پیروی از این آیین و کمرﻧﮓ بﻮدن شریعت و ...از عمده دﻻید گرایش به مسی یت
(عمدﺗا پروﺗسﺘان) در کشﻮر است (امیری هنﺰکی.)1332 ،
ضعف عقﻼﻧیت و پیروی از احساساات آﻧای و هیجاﻧاات زود گاذر ،عاماد مهمای در
گرایش به یک فرقهها است .که در ﺟامعه ما بهل اظ ضعف آمﻮزشها و ﺗربیتهای عقﻼﻧی
و ﺟﻮد دارد

(ﺧدابنده1333 ،

.)3

در حﻮزه پیشینه پژوهش ،عمده ﺗ قیقاﺗی که در زمینه عﻮامد رواﻧشناﺧﺘی صاﻮرت گرفﺘاه
است

(هﻮیجﺘس و همکاران2112 ،ه مک ماهﻮن و همکااران2116 ،ه فﻮرﻧاسایر و وایات 2111 ،ه پﻮرسالی و ساﻮﻧینﻮ ،

2117ه مارﺗین و بﻮسک  )2113 ،به دﻧباا شناﺧت ﺗاثیر این عﻮامد بار عﻮاماد فیﺰیﻮلاﻮژیکی هساﺘند.
ﺗ قیقاﺗی ﻧیﺰ در ﺧصﻮص اﺧﺘﻼﻻت رواﻧای در باین مﺘهماان صاﻮرت گرفﺘاه اسات
همکاران2115،ه لﻮپﺰ

(فاضاد و

و همکاران2113 ،ه مکینﺰی و همکاران2113 ،ه گارمن و همکااران )2121 ،که ﻧﺘاایج مﺘفااوﺗی

را از وضعیت اﺧﺘﻼﻻت رواﻧی مﺘهمان ﻧشان دادهاﻧد .همچناین ﺗ قیقااﺗی در زمیناه گرایشاات
مذهبی ﺧاص (فرقهها) اﻧجام شده است

(گِرِگ 2113 ،ه حسن 2117 ،ه ایﻮاﻧیکا و همکااران2113 ،ه روسالت

و همکاران2117 ،ه اسﺘارک و باینبریج 1331 ،ه رایات و پیرار 1335 ،ه رابیناﺰ و اﻧﺘاﻮﻧی  )1332 ،کاه ایان ﺗ قیقاات
ا لب در حﻮزه مطالعات اﺟﺘماعی مطرح شده است .ولی ﺗااکنﻮن ﺗ قیقاات اﻧادکی در زمیناه
اﺧﺘﻼﻻت رواﻧی رایج در بین گرایش یافﺘگان به فِرَق اﻧ رافی صﻮرت گرفﺘه

است(کراگلنساکی و

فیشمن 2113 ،ه لنگﻮن  . )1333 ،مطالعه اﺧاﺘﻼﻻت رواﻧای رایاج در باین گارایش یافﺘگاان باه فارق
اﻧ رافی میﺗﻮاﻧد اطﻼعات ارزشامندی را ﺟهات باهکاارگیری در برﻧامهریﺰیهای پیشاگیری،
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بازپروری و اصﻼح و ﺗربیت گرایشیافﺘگان به فرقهها ،ارائه دهد.

مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
فرهنﮓ و بهطﻮر ﺧاص مذهب ،در ساالهای دور باهعناﻮان یاک عاماد امنیات سااز در
دولت های ملی و امنیت سﻮز در مناقشات میان دولت ها مطا باﻮده اسات .بعاد از ﺟناﮓ
سرد ،بار دیگر امنیت ملی و امنیت ﺟهااﻧی ارﺗبااع عمیاقﺗاری باا مقاﻮﻻت فرهنگای پیادا
کردﻧد(ربیعی1337 ،

 .)161به عقیده لین و همکاران ( )1336ﻧظریه هاای فرهنگای باه عﻮاماد

وابسﺘه به ایده مﺘکی هسﺘند و مسأله امنیﺘی را بر اسااس عﻮاماد فرهنگای ﺗبیاین و ﺗشاری
میکنند

(قربی و م

مدی ﻧجم.)1333 ،

ﺗﻮﺟه شﻮد ،این ﻧکﺘه کلیدی مﺘباین میشﻮد که ﺗ قاق امنیات فرهنگای مساﺘلﺰم ﻧظاارت و
مدیریت بر عﻮامد ﺗهدید کنندهی هﻮیت فرهنگی اسات و ناﻧچاه هﻮیات فرهنگای د اار
اضم ﻼا و یا شرایط ب راﻧی شﻮد ،پایههای امنیت فرهنگی باا بای ثبااﺗی و ﺗﺰلاﺰا مﻮاﺟاه
ﺧﻮاهد شد و مﻮلفه های فرهنگی در معرض ﺗاییر و ﺗ ﻮا قرار ﺧﻮاهند گرفات .باه عقیاده
رابرت ماﻧدا ﺧاسﺘگاه مفهﻮمی ﺗهدید را مقﻮله ﺗاییر ﺗشاکید مایدهاد و احسااس ایمان و
آزادی از ﺗرس ،بیشﺘر شامد قرار گرفﺘن در معرض حداقد ﺗاییر است .وی بیان میدارد کاه
ﻧکﺘه اساسی در ورای امنیت فرهنگی ،ﺗﻮاﻧایی ﺟامعه برای ﺗدام بخشیدن به ویژگی فرهنگای
بنایدی ﺧﻮد ﺗ ت شرایط مﺘ ﻮا و در مقابد ﺗهدید های احﺘمالی و یا واقعای اساته زیارا
ﺗشخیص ﺗهدیدهای فرهنگای از ساایر ابعااد ﺗهدیاد ،قادری دشاﻮارﺗر اسات .یکراار کی
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اگر به عناصر ﺗشکید دهنده فرهنگی که شامد باورها ،ارزش ها ،زبان ،علم و  ...میشاﻮد

فرهنگی از عﻮامد مﻮثر در امنیت سازی و ﺗ قق امنیت فرهنگی است و ناﻧچه ﻻیاه هاای
مخﺘلف فرهنگی بر اساس مهندسی ﻧظامند ،ارﺗباع منسجم و ارگااﻧیکی باا یکادیگر داشاﺘه
باشند و بهﺧصﻮص درشرایط ﺗهدید از ابﺰارهای یکرار هسازی برﺧﻮردار شﻮﻧد ،مایﺗﻮاﻧاد
در مقابد ﺗهدیدها ایسﺘادگی کرده و ﺗندباد ﺗاییرات را با حداقد ﺗاثیرپاذیری از ﺧاﻮد عباﻮر
دهند .کارویژه ی اصلی امنیت فرهنگی ،حفاظت و پاسداری از عناصر و مﻮلفههای فرهنگای
در برابر ﺗهدیدات فرهنگی است .ارزشها و عناصر فرهنگی کاه سارمایه هاای راهباردی و
عامد ﺗداوم بخش حیات فرهنگی است ،همﻮاره در معرض ﺗهدید و ﺗهاﺟم همه ﺟاﻧبه بﻮده
و در این رابطه ،از طیف وسیعی از ابﺰارهای مادی و یر مادی در ﺟهت ﺗضعیف عﻮیات و
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ﻧاامنی فرهنگی و دینی مردم اساﺘفاده شاده اسات

(ﺧﺰائای1333 ،

 )21باه بیاان دیگار ،امنیات

فرهنگی به مفهﻮم آن است که ﺟامعه از ﺗمهیدات و قابلیت های ﻻزم بارای رفاع ﺗهدیادات
فرهنگی و اﺟﺘماعی برﺧﻮردار بﻮده و ﺧﻮا ﺗفسیر های ماهﻮی ارزش ها به حاداقد برساد
و مردم مطمان باشند که حاکمیت از میراث فرهنگی آﻧها که ﻧسد به ﻧسد ﺗاا باه اماروز باه
آﻧان منﺘقد شده است ،پاسداری کنند

(علی بخشی1333 ،

.)13
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امنیت فرهنگی در دو سط ملی و اﻧساﻧی قابد بررسی است
امنیت فرهنگی در سط ملی عبارت است از ﺗﻮاﻧایی یک هﻮیات ملای یکرار اه بارای
ﺗدام بخشیدن به ویژگیهای مﺘمایﺰ و بنیادی ﺧﻮد ﺗ ت شرایط مﺘ اﻮا ﺧاارﺟی و داﺧلای
در حالی که پﻮیایی فرهنگی ﻧیﺰ به گﻮﻧهای ﺗامین شﻮد که منجر باه افاﺰایش اقﺘادار فرهناﮓ
ملی شﻮد .ﺗﻮﺟه به این امر ضروریست که اقﺘدار فرهنگی بر اساس شایﻮهی مﻮاﺟهاه باﻮمی
با ﺗاییرات م یط سیاا ﺧارﺟی و داﺧلی ﺗعریف می شﻮد .در ﻧقطه مقابد ،امنیات فرهنگای
اﻧساﻧی ﻧیﺰ به شرایطی اشاره دارد که بقا و ﺗﻮسعهی هﻮیاتهاای م لای ،ملای ،منطقاهای و
ﺟهاﻧی در برابار ﻧهادهاا و سااﺧﺘارهای مخﺘلاف حاکمیات فرهنگای ماﻧناد حاکمیاتهاای
گﻮﻧاگﻮن از ﺟمله دولﺘیریاا اﺟﺘماعی و ﺟهاﻧی به ﺧطار مایافﺘاد ،ﺗهدیاد امنیات فرهنگای
اﻧساﻧی به وﺟﻮد آماده است .در ﻧﺘیجه ،امنیت فرهنگی اﻧساﻧی شامد ﺗامین آزادیهاایی اسات
که به هﻮیتهای فرهنگی افراد و گروه های یر حااکم در سااﺧﺘارهای آﻧارشایک مخﺘلاف
اﺟازه بقا و دسﺘرسی به منابع حیاﺗی برای ﺗﻮسعه را میدهد

(م مادی1333 ،

 )23-23با ﺗﻮﺟه به

این دوسط ملی و اﻧساﻧی برای امنیت در حﻮزه ی فرهنگی ،امنیت فرهنگای را در ﻧگااهی
ﺟامع می ﺗﻮان این گﻮﻧه ﺗشری کرد

(قربی و م مدی ﻧجم)1333 ،

«مصﻮﻧیت یک فرد ،گروه ،و ملت از ﺗعرض و ﺗجاوز به حقﻮق فرهنگی اش ،بعنی ایان
که یک فرد ،گروه یا ملت از ﺗعرض و ﺗجاوز به به ارزشهاای ﻧهادیناه شادهاش مصاﻮﻧیت
داشﺘه باشد .به عبارت واض ﺗر ،هرگاه فرد ،گروه یا ملﺘی از ﺗعرض و ﺗجااوز باه اعﺘقاادات
دینی ،عارا هاا ،قاﻮاﻧین ،شخصایت و هاﻮیﺘش مصاﻮن باشاد ،صااحب امنیات فرهنگای
است»(.ﺟهان بﺰرگی1333 ،
50
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به عقیده علﻮی ( ،)1330امنیت دولت و حکﻮمت ﺗنها بهعناﻮان مقدماه و ﻻزماه امنیات
ﺟامعه ،مﻮضﻮعیت و مشروعیت دارده راکه مهمﺗرین وظیفه و کارکرد دولت ﺗامین امنیات
دولت و مردم است

(دهقااﻧی فیاروز آباادی1337 ،

 .)36امنیات فرهنگای عباارت اسات از ایجااد

وضعیت مطمان ،آرامشبخش و ﺧالی از هرگﻮﻧه ﺗهدید و ﺗعرض در اﻧسان ﻧسبت به دیان،
افکار و اﺧﻼق ،آدا

و رسﻮم ،باورها ،ارزشها ،میراث فرهنگی ،آثار ادبی و  ...باه عباارت

دیگر ،مصاﻮﻧیت فرهناﮓ فارد و ﺟامعاه از هرگﻮﻧاه ﺗعارض و ﺗهدیاد را امنیات فرهنگای
میﻧامند(صال

ی امیری.)22 1333 ،

فرهنﮓ را ،مجمﻮعه باورها ،ارزشها و هنجارهای مﻮﺟﻮد در اﺟﺘماع ﺗعریاف مایکنایمه از
اینرو ،میﺗﻮاﻧیم ،وﺟﻮد احساس ایمنی و درک ﻧبﻮدن ﺗهدید مﻮثر علیه باورهاا ،ارزشهاا و
هنجارهای اﺟﺘماعی را امنیت فرهنگی بداﻧیم .با این ﺗﻮضی که هیچگااه ایان احسااس ،باه
صﻮرت مطلق به وﺟﻮد ﻧخﻮاهد آمد ،که مﻮضﻮعی ﻧسبی است و ﺗهدیاد فرهنگای هام بایاد
علیه ﺗکﺗک عﻮامد فرهنﮓ ،یعنی باورها ،ارزشها و هنجارهاا و هام علیاه مجمﻮعاه ایان
عﻮامد و شکد ﺗرکیبی آﻧهاا ،کاه سیساﺘم فرهنگای ﺟامعاه ﻧامیاده مایشاﻮد ،ماﻮرد ﺗﻮﺟاه
باشد(کاویاﻧی و همکاران.)1332 ،
روششناسي تحقيق

مقاله پژوهشی ارائه مدا راهبردی کاهش فرقهگرایی با رویکرد رواﻧشناﺧﺘی

بنابراین میﺗﻮان امنیت را احساس آزادی از ﺗرس یا احساس ایمنی از ﺗهدیاد داﻧساﺘه و

این پژوهش ازﻧﻮع ،ﺗﻮصایفی مقطعای اسات کاه باه اﺧاﺘﻼﻻت رواﻧای شاایع در میاان
گرایشیافﺘگان به فرقهها طی دوره زماﻧی مشخص پرداﺧﺘه است.
جامعه و نمونه آماری
ﺟامعه آماری ﺗ قیق حاضر عبارت است از کلیه گرایشیافﺘگان به فرقهها شناسایی شده
ﺗﻮسط پژوهشگر در ساا  ،1337که از میان آﻧها افرادی که دارای ﺗ صیﻼت حداقد سایکد
بﻮدﻧد ،اﻧﺘخا

و به فرم کﻮﺗاه  71سﻮالی پرسشنامه ند وﺟهی شخصیت مینه

سﻮﺗا()MMPI
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پاسخ دادﻧد .به علت ﻧبﻮد اطﻼعات وآمار مشخص و لیست شده از افراد این ﺟامعه ،ﺗماامی
افراد قابد دسﺘرس در این پژوهش مشارکت داده شدﻧد.
در این میان ﺗعداد  13ﻧفر از پژوهش کنار گذاشﺘه شدﻧد که شامد افراد مباﺘﻼ باه ساﻮ
مصرا مﻮاد ،افرادی که د ار شاک روحای و رواﻧای شاده بﻮدﻧاد و آماادگی ﻻزم ﺟهات
پاسخگﻮیی به پرسشنامه را ﻧداشﺘند و کساﻧی که پرسشانامه آﻧهاا باه علات ﺗکمیاد ﻧااقص
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پرسشنامه یا وﺟﻮد ﻧیمرخ ﻧامعﺘبر بﻮدﻧد .در ﻧهایت اطﻼعات  111ﻧفار مبناای ﺗ لیاد هاای
آماری قرار گرفت و افراد شرکت کننده در این پژوهش در دامنه سنی بین  13ﺗا  52ساا باا
میاﻧگین سنی  3102ساا قرار داشﺘند.
ابزار اندازه گیري
برای اﻧدازهگیری شاﺧصهای بالینی افراد در این پژوهش از فرم کﻮﺗاه  71سﻮالی ﺗسات
اسﺘاﻧدارد شده پرسشنامه ند وﺟهی مینه سﻮﺗا ( )MMPIاسﺘفاده شده است .پرسشنامه ناد
وﺟهی مینه سﻮﺗا ( )MMPIﺗﻮسط هثهﻮی و مکینلی ( )1303ﺗهیه شده اسات

(گراهاام ه ﺗرﺟماه

کافی ماسﻮله و یعقﻮبی . )1333 ،این آزمﻮن بار اسااس مطالعاات فراﺗ لیلای اﻧجاام گرفﺘاه ﺗﻮساط
هاﻧسلی و همکاران ( )1333اعﺘبار و پایایی باﻻیی دارد .بر اسااس مطالعاه صاﻮرت گرفﺘاه
همه مقیاس های  MMPIکامﻼ پایا هسﺘند و دامنه ضرایب پایایی آﻧها از  1071بارای مقیااس
 Maﺗا  1030برای مقیاس  Ptاست و این آزمﻮن روایی صﻮری ،ماﻼک و م ﺘاﻮا را داراسات
(داک ورث و آﻧدرسﻮن .)1337 ،همچنین پژوهش صﻮرتگرفﺘاه بارای مقاصاد ﺗ قیقااﺗی،
اثبات کرده اﻧد که  MMPIاز مشخصات روانسنجی مطلﻮبی برﺧﻮردار بﻮده استه به طﻮری
کااه ضاارایب آلفااای کروﻧباااخ و پایااایی بازآزمااایی طاای هااار هفﺘااه  1031گااﺰارش شااده
است(مارﻧات.)1330 ،
هار ﻮ

اصلی آزمﻮن از  610ﺟمله مثبت که بصﻮرت ص ی و لط به آﻧهااااا پاسخ

داده مایشاد ﺗشکید شده بﻮد .بعدها با افﺰودن مادههای ﺗکاراری و مقیااسهااای مرداﻧگی
 زﻧااﻧگی و دروﻧگرایی اﺟﺘماعی ﺗعداد مادهها به  655رسید (گری گراث و مارﻧات .)1337 ،55

 MMPIدر ساا  1357ﺗﻮسط کﻧاان بااه  71سﺆاا ﺗقلید یافت .وی ادعا ﻧمﻮد این مادهها
میﺗﻮاﻧند همان قدرت ﺗشخیصای آزماﻮن اصالی را داشاﺘه باشاند .اﺧوت ،براهﻧی ،شاملﻮ و
ﻧﻮع پرساات ( )1360با درﻧظر گرفﺘن فرهنﮓ و ارزشهای ایراﻧااای ایااان آزماااﻮن را روی
داﻧشااجﻮیان و داﻧااش آمﻮزان دﺧﺘر و پسر ﻧُرم کردﻧد .فرم  71سا اﺆالی شا اامد  3مقیا ااس
باالینی و ساه مقیاس روایی است .مقیاسهای روایی عبارﺗند از
مقیاس  Lمشخص کننده میﺰان ﺗﻼش آزمﻮدﻧی برای ارائه ﺗﻮصیف مثبت از ﺧﻮد است.
مقیاس  Fمیﺰان پاسخهای اﻧ رافی و اسﺘثنایی فرد را اﻧدازه میگیرد.
بهصﻮرت مطلﻮ

یا بارعکس ،برای ا راق در آسایبشناسی و ﺗﻼش برای بدﺗر ﻧشان دادن

ﺧﻮدشان است .مقیاس های بالینی عبارﺗند از  .1افسردگی ( .2 ،)Dﺧﻮدبیماراﻧگااااااااری
( .3 ،)Hsهیسﺘری ( .0 ،)Hyاﺧﺘﻼا سایکﻮپات ( .6 ،)Pdپاراﻧﻮیا ( .5 ،)Paضعف رواﻧای
( .7 ،)Ptاسکیﺰوفرﻧیا ( .3 ،)Scماﻧیا (( )Maﺧدایاری فرد و پرﻧد.)1333 ،
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
ﺗﻮزیع فراواﻧی دادهها از ل اظ ﺟنسیت ﻧشاان داد کاه  %03مشاارکت کننادگان ماذکر و
 %67آﻧها مﻮﻧث بﻮدهاﻧد %25 .پاسخگﻮیان مﺘاهد و  %63آﻧها مجارد بﻮدﻧاد %21 .آﻧهاا دارای
یکی از وضعیت های مﺘارکه یا مطلقه بﻮدﻧد .بیشﺘرین درصد ﺟامعه مﻮرد مطالعاه در دامناه

مقاله پژوهشی ارائه مدا راهبردی کاهش فرقهگرایی با رویکرد رواﻧشناﺧﺘی

مقیاس  Kﻧشان دهناده دهنده ﺗﻼش آزمﻮدﻧی برای اﻧکار آسیبشناسی و ارایه ﺧﻮدشان

سنی  26ﺗا  36سالگی( )%62و کمﺘرین درصد آﻧها در دامنه سنی  66ساا به باﻻ( )%13قارار
داشﺘند .ﺗﻮزیع فراواﻧی ﺗ صیﻼت پاسخگﻮیان ﻧشان می دهد که بیشﺘرین درصد آﻧهاا دارای
ﺗ صیﻼت دیرلم ( )%06و لیساﻧس ( )%32است.
ﺗفسیر ﻧمرات آزمﻮن  MMPIدر این مطالعه ﺗابع دو روش است  )1ﺗفسیر ﻧیمارخ افاراد
بر طبق باﻻﺗرین برافراشﺘگی )2 ،ﺗفسیر ﻧمیرخ افراد بر اساس ﻧمرات  Tباﻻﺗر از 56ه ﺗاا باین
ﻧﺘایج این دو روش ﻧیﺰ مقایسه ﻻزم صﻮرت پذیرد .ﺟدوا  1ﺗفسیر ﻧیمرخ افراد بار اسااس
باﻻﺗرین برافراشﺘگی را ﻧشان میدهد.
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کد اختالل

نوع اختالل(اختصار)

فراواني

درصد

0

خودبیمار انگاري ()Hs

00

00%

0

افسردگي ()D

00

00%

2

هیستري ()Hy

00

00%

0

اختالل سايکوپات ()Pd

0

0%

9

پارانويا ()Pa

0

0%

6

ضعف رواني ()Pt

0

0%

0

اسکیزوفرنیا ()Sc

0

0%

0

مانیا ()Ma

2

2%

--

فاقد اختالل

02

02%

--

کل ()--

022

022%

همانطﻮر که در ﺟدوا  1آمده است  %23از گرایشیافﺘگان به فرقههاا فاقاد اﺧاﺘﻼا و
 %77از آﻧها بر اساس باﻻﺗرین برافراشﺘگی ،حاداقد در یکای از مقیااس هاای  MMPIﻧماره
باﻻیی اﺧذ کرده و دارای یک ﻧﻮع اﺧﺘﻼا رواﻧی هسﺘند .عﻼوه بار آن ،بار اسااس بااﻻﺗرین
برافراشﺘگی ،شایع ﺗرین اﺧﺘﻼا رواﻧی در بین گرایشیافﺘگان به فرقههاا ،اﺧاﺘﻼا افساردگی
( )%20و پس از آن ﺧﻮدبیمار اﻧگاری ( )12%است .میﺰان شیﻮع سایر اﺧاﺘﻼﻻت رواﻧای باه
ﺗرﺗیااب عباﺗنااد از هیسااﺘری( ،)%11سااایکرات و اسااکیﺰوفرﻧیا( ،)%3ضااعف رواﻧاای (،)7%
پاراﻧﻮیا( )%0و ماﻧیا( .)%3همچنین آزمﻮن ﺧی دو (P<0.001ه  )X2=486.30ﻧشاندهنده ﺗفاوت
معنادار در فراواﻧی اﺧﺘﻼﻻت رواﻧی است .ﺟدوا  2ﺗفسیر ﻧیمرخ افراد بر اساس ﻧمارات
باﻻﺗر از  56را ﻧشان میدهد.
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T

جدول  :0میزان شیوع اختالالت رواني در گرايشيافتگان به فرقهها بر اساس نمرات  Tباالتر از  69در هر
مقیاس
کد
اختالل

نوع اختالل(اختصار)

فاقداختالل

دارای اختالل

1

ﺧﻮدبیمار اﻧگاری ()Hs

76

76%

26

26%

2

افسردگی ()D

07

07%

63

63%

3

هیسﺘری ()Hy

75

75%

20

20%

0

اﺧﺘﻼا سایکﻮپات ()Pd

36

36%

16

16%

6

پاراﻧﻮیا ()Pa

33

33%

7

7%

5

ضعف رواﻧی ()Pt

30

30%

15

15%

7

اسکیﺰوفرﻧیا ()Sc

32

32%

13

13%

3

ماﻧیا ()Ma

36

36%

6

6%

بر اساس ﻧمرات  Tباﻻﺗر از  ،56شایعﺗرین اﺧاﺘﻼا رواﻧای در باین گارایشیافﺘگاان باه
فرقهها ،اﺧﺘﻼا افسردگی( )%63و پس از آن اﺧﺘﻼا ﺧﻮد بیمار اﻧگاری( )%26اسات .میاﺰان
شاایﻮع سااایر اﺧااﺘﻼﻻت رواﻧاای بااه ﺗرﺗیااب عبااارت اساات از هیسااﺘری( ،)%20اﺧااﺘﻼا
اسکیﺰوفرﻧیا( ،)%13ضعف رواﻧی( ،)%15اﺧﺘﻼا سایکﻮپات( ،)%16پاراﻧﻮیاا( ،)%7و اﺧاﺘﻼا
ماﻧیا( .)%6ﻧﺘایج آزمﻮن

 Qکﻮکران(P<0.001ه )CochranQ=1546.73

ﻧشاندهنده ﺗفااوت معناا

دار در فراواﻧی اﺧﺘﻼﻻت رواﻧی است.

مقاله پژوهشی ارائه مدا راهبردی کاهش فرقهگرایی با رویکرد رواﻧشناﺧﺘی

فراواني

درصد

فراواني

درصد

مدل راهبردي کاهش فرقهگرايي
با ﺗﻮﺟه ﻧﺘایج بهدست آمده از بررسی عﻮاماد رواﻧشاناﺧﺘی گارایشیافﺘگاان باه فرقاههاا و
همچنین کسب اطﻼعات زمینهای از گرایشیافﺘگان به فرقههاا ،مادلی راهباردی مبﺘنای بار
رویکرد ﻧظام مند ارائه شد ﺗا به کمک آن بﺘﻮان در ﺟهت کاهش گرایش به فرقهها مﻮثر واقع
شد .بر این اساس ،مدا ﻧمایش داده شده در شاکد  ،1در ساه مرحلاه باه شناساایی افاراد
مسﺘعد ،ارائه راهبردهای کاهنده فرقه گرایی و پیامدهای راهبردهاای مطارح شاده ،پرداﺧﺘاه
شده است .بهمنظﻮر بررسی روایی مدا ارائه شده ،از روش دلفی فازی اساﺘفاده شاد .بادین
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منظﻮر  15ﻧفر از ﺧبرگان بصﻮرت یر ﺗصادفی و هدفمند به پرسشنامه برگرفﺘه شده از مدا
راهبردی پاسخ دادﻧد .مﺘایر های کﻼمی پرسشنامه مطابق ﺟدوا  3ﺗبدید به عدد فازی شده
و در م اسبات میاﻧگین فازی و یر فازی سازی هریک از مﻮلفه های مراحد مدا راهبردی
مطرح شده اسﺘفاده شد که در ﺟدوا  0آورده شده است.
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شکل  :0مدل راهبردي کاهش فرقهگرايي

ﺟهت فازی ﻧمﻮدن ﺟﻮا

های بدست آمده از مقادیر فازی معادا با هر پاسخ مبﺘنی بار

طیف لیکرت طبق ﺟدوا  3اسﺘفاده شده است.
جدول  :2میانگین فازي و اعداد غیر فازي شده

71

با ﺗﻮﺟه به منطق فازی مﻮرد اسﺘفاده در پژوهش ،مقادیر فازی مثلثی دیدگاه پند ﺧبرگان
بر اساس معادا فازی عبارات کﻼمی مندرج در ﺟادوا  3م اسابه شاد .میااﻧگین فاازی و
اعداد یر فازی شده (کریسپ) در ﺟدوا  0آمده است .در این مقاله رابطه مراحد ساهگاﻧاه
مدا راهبردی کاهش فرقهگرایی با عﻮامد ،راهبردها و ﻧﺘایج هر مرحله بررسی شد.
جدول  :0میانگین فازي و اعداد غیر فازي شده

راهبردها و ﻧﺘایج هر مرحله بیشﺘر از  1/7می باشد و این به معنای ﺗایید هریک از اﺟﺰا مدا
است (حبیبی 1و همکاران.)2116 ،
با ﺗﻮﺟه به منطق فازی مﻮرد اسﺘفاده ﺟهت ﺗاییاد مادا پاژوهش ،مقاادیر فاازی مثلثای
دیدگاه پند ﺧبرگان بر اساس معادا فازی عبارات کﻼمی مندرج در ﺟدوا  3م اسبه شاد.

مقاله پژوهشی ارائه مدا راهبردی کاهش فرقهگرایی با رویکرد رواﻧشناﺧﺘی

هماﻧطﻮر که در ﺟدوا  0مشاهده می شﻮد عادد یار فاازی شاده هار یاک از عﻮاماد،

مقدار ارزش آسﺘاﻧه  2dدر هر مرحله از مدا راهبردی کاهش فرقهگرایی و مقدار کاد بارای
هر سه مرحله در ﺟدوا  6آورده شده استه این مقدار در هر سط و در کد باید کاﻮ کﺘر
یا مساوی  1/2باشد ( ن و لین.)2112 ،3

1 Habibi
2 threshold value
3 Cheng & Lin
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جدول :9مقدار ارزش آستانه  dدر هر سطح و کل

هماﻧطﻮر که در ﺟادوا  6آماده اسات ،مقادار ارزش آساﺘاﻧه  dباین  1/166ﺗاا 1/130
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،ساا پنجم ،شماره  ،21زمسﺘان 1011

م اسبه شده است .بدینمعنا که ﺗمامی ﺧبرگان مشارکت کننده در ایان پاژوهش باه اﺗفااق
ﻧظر دست یافﺘهاﻧد.

نتيجهگيری و پيشنهاد
هاادا از پااژوهش حاضاار بررساای شاایﻮع اﺧااﺘﻼﻻت رواﻧاای (ﺗشااخیص دوگاﻧااه) در
گرایشیافﺘگان به فرقهها بﻮد .به این منظﻮر ﺗعداد  113ﻧفر از گرایشیافﺘگان به فرقاههاا باا
روش ﻧمﻮﻧه گیری در دسﺘرس اﻧﺘخا

و باه فارم کﻮﺗااه  71ساﻮالی پرسشانامه نادوﺟهی

شخصیت مینه سﻮﺗا ( )MMPIپاسخ دادﻧد کاه از ایان میاان  111پرسشانامه قاباد ﺗجﺰیاه و
ﺗ لید بﻮد .در این پژوهش برای ﺗفسیر ﻧمرات  MMPIاز دو روش ﺗفسیر ﻧیمارخ افاراد بار
طبق باﻻﺗرین برافراشﺘگی و ﺗفسیر ﻧمیرخ افراد بر اساس ﻧمرات  Tباﻻﺗر از  ،56اسﺘفاده شد.
ﻧﺘایج روش اوا بیاﻧگر این بﻮد که  %77از گرایش یافﺘگان به فرقه ها ،حداقد در یکی
از مقیاس های  MMPIﻧمره باﻻیی اﺧذ کرده و دارای یک ﻧاﻮع اﺧاﺘﻼا رواﻧای هساﺘند.
ﻧﺘایج به دست آمده از این پاژوهش باا ﻧﺘاایج لاﻮین و ساالﺘر ،)1375(1راس )1333(2و
مطالعه آﻧجرلیدر و ویلچ ) 1373(3مﺘفاوت است .به عنﻮان مثاا ،لاﻮین و ساالﺘر ()1375
ﻧشان دادﻧد که شﻮاهد کمی از اﺧﺘﻼﻻت رواﻧی در بیان افراد گرایش یافﺘه به فرقه ها پیدا
کرده اﻧد (لنگﻮن.)1333 ،

1 Levine & Salter
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2 Ross
3 Ungerleider & Wellisch

ﻧﺘایج روش دوم ،ﻧیﺰ بیاﻧگر این بﻮد که بیشﺘرین درصد ابﺘﻼ گرایشیافﺘگان به فرقهها باه
اﺧﺘﻼﻻت رواﻧی مربﻮع به افسردگی و پاس از آن ﺧاﻮد بیماار اﻧگااری و هیساﺘری اسات.
همانگﻮﻧه که مشاهده میشﻮد ﻧﺘایج حاصله از روش دوم با ﻧﺘایج باااااهدست آمده از روش
اوا مطابقت دارد .باید ﺗﻮﺟه داشات زماﻧی که از روش اوا (روش ﺗک مقیاسی یا باﻻﺗرین
برافراشﺘگی) اسﺘفاده میشﻮد همه افراد مﻮرد مطالعه در حداکثااااار  3اﺧﺘﻼا مﻮرد بررسی
طبقهبندی ﺧﻮاهﻧد شده ولی زماﻧی که مﻼک ﺗفسیر ﻧیمرخ افراد ﻧمرات  Tبااﻻﺗر از  56باشد
فرد بهطﻮر همﺰمان می ﺗﻮاﻧد مبﺘﻼ باااااه یک یا ند ﻧﻮع از اﺧﺘﻼﻻت رواﻧی ﺗشخیص داده
دارد ،اما ﻧﺘایج کلی این پژوهش با ﻧﺘایج سایر پژوهشها همخﻮاﻧی و مطابقت نداﻧی ﻧدارد.
البﺘاااااااه دلید این ﺗفاوتها میﺗﻮاﻧد ﻧاشی از عﻮامد مخﺘلفی از ﺟمله ﺟﻮامع مﻮرد بررسی
مﺘفاوت ،ﺗفاوتهای فرهنگی ،ابﺰارهای مﻮرد اسﺘفاده در پژوهش و حﺘی روشهای مﺘفاوت
ﺗفسیر ﻧمرات حاصله از ﻧیمرخ ها باشد.
در مﻮرد اهمیت ﺗفسیر ﻧیمرخ افراد بر اساس باﻻﺗرین برافراشﺘگی و ﻧمرات  Tباﻻﺗر از
 56میﺗﻮان گفت که هرکدام از این دو روش دارای معایب و مﺰایای ﺧاص ﺧﻮد در کار
بالیﻧاای هسﺘند و هر کدام از آﻧها به دﻻید مخﺘلفی امکااان کاربرد دارﻧد .ﺗفسیر ﺗنها باار اساس
باﻻﺗرین برافراشﺘگی رویکردی ﺟامع ﻧیسته زیرا در آن اطﻼعات مهمی راﺟع به الگﻮی
بالینی فرد از دست می رود .البﺘااااه ،ﺗفسیر بر اساس ﻧمرات Tباااایش از آﻧکه به طراحی و

مقاله پژوهشی ارائه مدا راهبردی کاهش فرقهگرایی با رویکرد رواﻧشناﺧﺘی

شﻮد .بنابراین اگر ه بین ﻧﺘایج دو روش مﻮرد اساﺘفاده در ایان پاژوهش همخاﻮاﻧی وﺟﻮد

اﺟرای مداﺧله درماﻧی مﺆثر کمک کند ،روشی مطلﻮ ﺗر برای مقاصد پژوهشای است .طبق
ﻧظر گراث -مارﻧات ( )1330ﺗشخیص یک الگﻮی بالینی ﻧه بر اساس یک ﻧمره برافراشﺘه در
یک مقیاس بلکه بر اساس ﺗعدادی ﻧمرات برافراشﺘه اﻧجام میگیرد که در این حالت ﻧمرات
برافراشﺘه دوم و سﻮم در ﺗبیین برافراشﺘهﺗرین ﻧمره مﻮرد اسﺘفاده قرار میگیرﻧد.
هر ند مطالعات ﻧشان میدهند عضﻮیت طﻮﻻﻧی در یک فرقهها میﺗﻮاﻧد احﺘمااا فعااا
شدن اﺧﺘﻼﻻت و بیماریهای ذهنی را افﺰایش دهد (گایﻮسکی )2113 ،1بسایاری از فرقاههاا از
افراد مسﺘعد ضعف رواﻧای و ﻧااﺗﻮاﻧی شخصای اساﺘفاده مایکنناد (گارگ .)2121 ،بار اسااس
73
1 Gajewski

اطﻼعات ﺗکمیلی بهدست آمده از این پژوهش ،این فرقهها عمدﺗا آسایبدیادگان اﺟﺘمااعی
ﻧظیر افراد شکست ﺧﻮرده عشقی یا اقﺘصادی ،فرزﻧدان طﻼق ،کﻮدکان ﺧیاباﻧی ،افرادی را که
به ﻧﻮعی د ار ب ران هﻮیت هسﺘند ،در معرض ﺗبلیاات ﺧﻮد قرار مایدهناد .ایان قشار از
ﺟامعه در اولﻮیت ﺟذ

این فرق قرار دارﻧد .به بیان دیگر بسایاری از فرقاههاا شاکاازی

هسﺘند و در م یطهایی که آسیبهای اﺟﺘماعی ،اقﺘصادی و فرهنگای وﺟاﻮد دارﻧاد بیشاﺘر
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رشد و ﻧمﻮ میکنند .بعضی از گﺰارشها حاکی از آن است که ا لب ﺟذ شادگان باه ایان
فرق بهﺧصﻮص فرقهها مسی یت ﺗبشیری از آسیب دیدگان طاﻼق باﻮده و یاا در ﺧااﻧﻮاده
بسیار مﺘشنج و ﻧابساماﻧی زﻧدگی میکنند و بهدﻧباا آرامش هسﺘند (روشنگر.)1333 ،
براساس یافﺘه های پژوهش ،ﺟهت کاهش فرقهگرایی در افراد مسﺘعد ،مدلی ارائه شد که
در شکد  1مراحد و اﺟﺰای آن مشخص شده است .این مدا بر اساس ﺗکنیک دلفای فاازی
اعﺘبار سنجی شد و اﺟﺰای مدا مﻮرد ﺗایید ﺧبرگان قرار گرفت که در اﻧجا راهبردهای ارائاه
شده در مدا کاهش فرقهگرایی مﻮرد ب ث قرار می گیرد.
از آﻧجایی که دین و اعﺘقادات اسﻼمی از ارکان بقا و ثبات کشﻮر بﻮده و آن یاﺰی کاه
قﻮمیتهای مخﺘلف را در کشﻮر اﻧسجام میدهد دین رسمی کشﻮر است و ﻧقش ﻧخ ﺗسابی
را دارد ،بنابراین ،ﺗرویج فرقه گرایای امنیات ملای را ﺗهدیاد کارده و شاناﺧت آسایبهاای
فرقهگرایی برای فرد و ﺟامعه به منظﻮر پیشگیری از ﻧفﻮذ فرقهها در ﺟامعه امری بسیار مهام
و ضروریست .ﻮن پیشاگیری بهﺘار از درماان اسات ،ﺗﻮﺟاه باه امار آماﻮزش و ﺗعلایم و
ﺗربیت در این رابطه ﻧقش مهمی دارد .دین به معنای دسﺘﻮرالعمد زﻧدگی است که از طارا
ﺧداوﻧد به وسیله وحی به پیامبر اسﻼم رسایده اسات و در هار ﺟامعاه امار مهام و حیااﺗی
بهشمار می آیده زیرا واﻻﺗرین عنصری است که در مﻮﺟﻮدیت هر ﺟامعه ﻧقش دارد .افراد در
برﺧﻮرد با فرقه ها که ماایر با اعﺘقادات و باورهای مذهبی ﺧﻮد هسﺘند ،د ار ضربه فرهنگی
می شﻮﻧد .در ﺗهاﺟم فرهنگی و ﺗرویج فرقهگرایی که بهصﻮرت هدفمناد اﻧجاام مای شاﻮد،
بهمنظﻮر گسﺘرش سلطه ی فرهنگی در یک ﺟامعه صﻮرت می گیرد .ﺗااریخ ایاران و اساﻼم
گﻮاه این مﻮضﻮع است که در ﺗهاﺟم فرهنگی ربیها به کشﻮرهای اساﻼمی ساعی شاد باا
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رواج بی بند وباری اﺧﻼقی و فساد ،فرقهگرایی ،ﺗجمدگرایی ،ﺗخریب اعﺘماد به ﻧفس ملای،

بااه راااوا و ااارت منااابع کشااﻮرها برردازﻧااد .بنااابراین ﺟهاات پیشااگیری از ﺗهاااﺟم و
فرقهگرایی آمﻮزش ،ﺗعلایم و ﺗربیات بهﺘارین شایﻮه اسات کاه ایان امار مهام بار عهادهی
مﺘﻮلیان ﺗعلیم و ﺗربیت ( ﻧهاد ﺧاﻧﻮاده و آمﻮزش و پرورش ) است .اولین مکاﻧی که بچاههاا
مفاااهیم دیناای را ماایآمﻮزﻧااد ﺧاااﻧﻮاده اساات و پااس از آن مدرسااه در اﻧﺘقاااا ارزشهااا و
هنجارهای یک ﺟامعه ﻧقش مهمی ایفا میکند .پاس در ابﺘادا ﺧااﻧﻮاده آمااج اصالی هجماه
ابﺰارهااای ماادرن ﺗهاااﺟم فرهنگاای اساات و بااا ﺗضااعیف آن بساایاری از اهااداا ﺗهاااﺟم
فرهنگی م قق می شﻮد .اما می ﺗﻮان با آمﻮزش صا ی ﺧااﻧﻮادههاا آﻧهاا را در مقاباد ایان
فرقهگرایی و ابعاد و پیامدهای آن ﻧقش بهسﺰایی در مقابله با ایان مﻮضاﻮع ﺧﻮاهاد داشات.
باید مربیان ﺗعلیم و ﺗربیت ابﺘدا الگﻮی مناسبی برای فرزﻧدان این ﺟامعه باشند و سرس سعی
کنند با فراهم کردن ﺟﻮی دوسﺘاﻧه مفاهیم دینی و فرهنگی را با آﻧها بیامﻮزﻧد و این سخن از
مﻮﻻ علی (ع) را به ﺧاطر داشﺘه باشیم که فرمﻮدﻧد فرزﻧدان شما در زماﻧی یر از زمان شاما
به دﻧیا آمده اﻧد ،پس ماﻧند زمان ﺧﻮد با آن ها برﺧﻮرد کنید و به یاد داشﺘه باشیم که ﺗربیات
امری است دیداری ﻧه شنیداری ،ﺗربیت امری است کرداری ﻧه گفﺘاری و سعی کنیم ﺗربیات
دینی را سرلﻮحهی کارﺧﻮد قرار دهیم و با ﺗقﻮیت روحیهی ﺧﻮد بااوری و معرفات افﺰایای
دینی و ملی در ﻧﻮﺟﻮاﻧان و ﺟﻮاﻧان به مقابله با فرقهگرایی برردازیم .همچنین در کﺘب درسی
ﻧیﺰ به برﺧی از آسیبهای فرقاه گرایای اشااره شاﻮد و دورههاای آمﻮزشای بارای معلماان

مقاله پژوهشی ارائه مدا راهبردی کاهش فرقهگرایی با رویکرد رواﻧشناﺧﺘی

ﺗهدیدهای بنیان براﻧاداز حفاک کارد .بصایرتافﺰایای ﺧااﻧﻮاده هاا ﻧسابت باه آسایبهاای

ﺧصﻮصا معلمان پرورشی در دسﺘﻮرکار وزارت آمﻮزش و پرورش قرار گیرد.
ﺗربیت و ساﺧﺘار مدرسه در برﻧامههاای وسایع پیشاگیری ساهم باهساﺰایی دارد .هﺰیناه
مداﺧﻼﺗی که از طریاق مدرسه صﻮرت می گیرد ،ﻧسبﺘا کمﺘر است .بعد از والادین ،معلماان
بیش از سایر افراد بالﻎ با داﻧش آمﻮزان ارﺗباع دارﻧد .آمﻮزش معلمان در مﻮرد فرقاهگرایای و
یا اﺧﺘﻼﻻت رواﻧی به ویژه مشکﻼت ﺧلقای ،شاایﻮه برﺧااﻮرد بااا آن و گاﻮﻧگی ارﺟااع
مﻮارد به کلینیک فرقه درماﻧی و مراکﺰ مشاوره و درمان مﻮﺟب میشﻮد ﺗا معلماان بهعناﻮان
مراﺟاع مهام شناسایی و ارﺟاع ،عمد کنند .ﻧقش ﺗعلیم و ﺗربیت رسمی بهعنﻮان راهی برای
پیشگیری از فرقهگرایی بیبدید است.
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در پیشگیری فرقهگرایی به مﻮارد ذید می ﺗﻮان اشاره کرد
 .0انواع پیشگري بر اساس سطوح آن
 سط اوا اطﻼعرساﻧی و آگاهسازیه سط دوم ارائه ﺧدماته سط سﻮم بازﺗﻮاﻧی و ﺗﻮاﻧمندسازی.فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،ساا پنجم ،شماره  ،21زمسﺘان 1011

 .0انواع پیشگیري بر اساس زمان
 پیشگیری کﻮﺗاهمدته پیشگیری میانمدته پیشگیری بلندمدت. .2انواع پیشگیري مبتني بر جامعه تحت پوشش
 پیشگیری ﺟامع یا کلی 1دربر گیرﻧدة راهبردهایی است برای پیشگیری از ﻧشااﻧههاایاولیه آسیبهای اﺟﺘماعی و فرقهگرایی در کد مدرسه یا داﻧشگاه است.
 پیشگیری اﻧﺘخابی 2دربر گیرﻧدة آن ﻧﻮع راهبردهای پیشگیری است که برای گروههایهدا ﺗدارک دیده شده استه ماﻧند افرادی که در شکاا های اﺟﺘماعی و اقﺘصادی به سار
می برﻧد.
 پیشگیری الﺰامی 3راهبردهای ایجاد شده در این ﻧﻮع پیشگیری برای گرایشیافﺘگان بهفرقههاست

(دهقاﻧی و ﺟﺰایری1333 ،

.)17

سازمان زﻧدانها در بازپروری افراد فرقههای فریب ﺧﻮرده میﺗﻮاﻧد ایفاای ﻧقاش داشاﺘه
باشده از اعﺰام آمﻮزشیاران به زﻧدان ﺗا آسیبشناسی علد گرایش به فرقهها.
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1 prevention universal
2 selective prevention
3 indicated prevention

آمارها ﻧشان میدهد که بین آمﻮزش و فرقهگرایی رابطه معناداری وﺟﻮد دارده به طاﻮری
که آمﻮزش ﺧﻮد شاهراهی برای کاهش ﺟمعیت کیفاری در زﻧادانهاا اساته در ایان میاان
سازمان زﻧدانها با شناسایی علد گرایش به فرقهها و ارایاه آماﻮزش مﺘناساب و ﺗخصصای،
زمینههای بازپروری این دسﺘه از افراد را ﻧیﺰ فراهم مای کناد.
عﻮامد اﺟﺘماعی ،اقﺘصادی ،فرهنگی ﻧیﺰ در این زمینه ماﺆثر هساﺘنده یکای از اقادامهاای
اساسی و اصﻮلی برای کاهش فرقهگرایی برﻧامهریﺰیهاای فرهنگای ،آمﻮزشای ،اقﺘصاادی و
اﺟﺘماعی است که در این میان ﻧقاش آماﻮزش و دوره هاای ﺗخصصای از ﺟایگااه ویاژهای
مقاله پژوهشی ارائه مدا راهبردی کاهش فرقهگرایی با رویکرد رواﻧشناﺧﺘی

برﺧﻮردار است.
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