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مقاله پژوهشی

چكيده

زمینه و هدف :مطالعه حاضر با هدف اثربخشي معنویت درماني بر عزت نفس و تابآوری افراد معتاد انجام شد.
مواد و روشها :جامعه پژوهش متشکل از افراد معتاد مرکز متادون درماني ترک اعتیاد نیکو سالمت شهرستان قروه در سال  1392بود .ابتدا  90نفر از معتادان
مراجعهکننده به کلینیک ترک اعتیاد ،بر اساس نمونهگیری تصادفي ساده انتخاب شدند .سپس  40نفر از آنان که پایینترین نمرات را در پرسشنامه عزت نفس
 Coopersmith Self-Esteem Inventory( Coopersmithیا  )CSEIو مقیاس تابآوری  Connor-Davidson Resilience Scale( Connor-Davidsonیا )CD-RISC
کسب کرده بودند ،انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند .برای گروه آزمایش  9جلسه دو ساعته معنویت درماني اجرا گردید ،اما گروه شاهد
تحت هیچگونه آموزشي قرار نگرفت .دادهها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل گردید.
یافتهها :میانگین نمرات عزت نفس و تابآوری گروه آزمایش در مرحله پسآزمون ،به طور معنيداری بیشتر از میانگین نمرات گروه شاهد بود.
نتیجهگیري :معنویت درماني با تأکید بر آموزههای دین مبین اسالم ،در ارتقای عزت نفس و تابآوری افراد معتاد مؤثر است.
واژههاي کلیدي :درمانهای معنوی ،تابآوری ،عزت نفس ،اعتیاد به مواد مخدر
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پذیرش مقاله1396/11/15 :

دریافت مقاله1396/9/12 :

مقدمه
با رشد سریع و روزافزون دانش بشر و پیدایش علووم ددیود در د وه ای اخیور،
بحث درباره تأثیر دین در دنبه ای مختلف زندگی بیش از ور زموان دیگور بوه
میان آمده است و روانشناسی از دمله علومی به شمار میرود كه مواره میدان
مبارزه افکار و نظرات گوناگون در این خصوص بوده است ( .)1اكنون موضوعاتی
مچون روانشناسی و دین ،روانشناسی و معنویوت و ...سال اسوت كوه موورد
تحقیق و نقود و بررسوی دانشومندان علوا روانشناسوی رورار گرفتوه و نهاد وا،
انجمن ا ،مراكز تحقیقاتی و دانشکده ای بسیاری در نقاط مختلف دنیا برای این
منظور تأسیس شده است .در آموزه ای اسالمی ،از بررراری ارتباط با خدا و یواد
او به عنوان عامل گشایش و تعالی روانی یاد شده است كه آثوار روانشوناختی و
سالمتبخشی بسیاری را به ارمغان مویآورد و آموزه وای دینوی و اسوالمی بوه
صورت خاص ،بر سالمت افراد تأثیر میگذارد (.)2
معنویت ،دستجوی معنی و دف به منظور ارتبواط بوا منبعوی مقود یوا
وارعیتی غایی است .معنویت چه به دنبال ارتباط با منبعی مقد یا وارعیتی غایی
باشد ،با نوعی تعالی و اخالق مسؤوالنه در ربال این منبع مقد یا وارعیت غایی
مراه است .مداخله معنوی به عنوان یك روش درمانی مؤثر ،در سال ای اخیور
مورد توده ررار گرفته است .مذ ب و معنویت ،مجموعهای را ارایه مید د كه از
راه آن ا انسان میتواند معنا و مفهووم زنودگی خوود را درن كنود ( .)3ا میوت

تاریخ چاپ1397/1/15 :

معنویت و رشد معنوی در زندگی انسان ،در چند د ه گذشته به صورت روزافزون
توده روانشناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود دلب كرده اسوت .توا
دایی كه سازمان بهداشت دهوانی در تعریوف ابعواد ودوودی انسوان ،بوه ابعواد
دسمانی ،روانی ،ادتماع و معنوی اشاره میكنود .طبوق دیودگاه نظریوهپردازان و
پژو ش ای صورت گرفته ،عدم توده به بعد معنووی و خودشناسوی در زنودگی
نودوانان ،مانع رشد و شکوفایی آنان میشود (.)3
پدیده وابستگی و سوء مصرف مواد افیونی (تریان و ورویین) اموروزه بوه
یك معضل بزرگ دهانی تبدیل شده و پس از بحران ستهای ،انفجار دمعیت و
آلودگی محیط زیست ،به عنوان چهارمین مسأله بحرانساز ،ذ ن اندیشومندان را
به خود مشغول ساخته است ( .)4كمتر پدیدهای را میتوان یافت كه مانند اعتیاد،
دوامع بشری را مورد تهدید ررار داده باشد .با ودود خطرات و عووار ناشوی از
اعتیاد ،ر روزه بر شمار رربانیوان ایون دام مرگبوار افوزوده میشوود و مشوا ده
صحنه ای ولنان آن اكنون نتوانسته است به عنووان شوداری دودی بورای
ادتناب سایر افراد به ویژه رشر دووان دامعوه تلقوی شوود ( .)5در حوال حاضور،
شناخت مشکالت ناشی از اعتیاد و برنامهریزی در راستای كنترل و كا ش تعداد
معتادان و بهتر شدن پیشآگهی این بیماری ،یکی از اولویت ای كشور محسوب
میشود .ایران به این دلیل كه در مسیر ای اصلی حمل و نقل مواد مخودر رورار
دارد و مچنین ،به دالیل تاریخی و ادتماعی ،یکی از رربانیان بزرگ مواد مخدر

 -1استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
نویسنده مسؤول :فاطمه نعمتی سوگلیتپه

Email: f.nemati84@gmail.com

تحقیقات علوم رفتاری  /دوره  / 16شماره 1397 / 1

62
http://rbs.mui.ac.ir

فاطمه نعمتي سوگليتپه

در دهان به شمار میآید ( .)6سوء مصرف مواد و شیوع آن ،یکوی از اصولیترین
دغدغه ای دستگاه ای بهداشتی و انتظامی ر دامعه محسوب میشود .ساالنه
زینه ای زیادی صرف درمان افراد معتاد میگردد و وزاران نفور بور اثور سووء
مصرف مواد دان خود را از دست مید ند (.)7
با توده به كا ش سن اعتیاد و زینه ای انسانی و مادی مبوارزه بوا عرضوه و
توزیع مواد و عوار دسمی و روانی و صرف ورت و زینه زیاد و درصد كا موفقیت
و عدم انگیزه معتادان برای بهبودی كه تنها دهت رفع خماری اردام به دریافت درمان
دارویی مینمایند ،درمان معتادان نتیجه چندان مطلووبی را بوه دنبوال نداشوته اسوت.
مچنین ،با توده به بررسی ای انجام شده 20 ،تا  90درصد معتادانی كه تحت درمان
دارویی ررار میگیرند ،دچار عود میشوند ( .)8مرور مطالعات گذشته نشان مید د كه
اثربخشی درمان ای نگهدارنده دارویی بدون مداخله ای روانی -ادتماعی ،به علوت
تأكید صرف دارویی موفقیت چندانی ندارد ( .)5به نظر میرسد كه در مراكز بازپروری و
كا ش آسیب ،به درمان ای روانشناختی دهت تغییر نگرش سووء مصورفكنندگان
مواد ،نیاز بیشتری داشته باشند .بنابراین ،ضرورت توده به درمان ای روانشوناختی و
غیر دارویی بیش از پیش احسا میگردد (.)9
اعتیاد یکی از آسیب ای مها ادتماعی است؛ به طوری كه نه تنها سالمت
فرد و دامعه را به خطر میاندازد ،بلکه مودبات انحطاط روانی و اخالری افوراد را
نیز فرا ا میآورد ( .)10میانگین سونی  18سوالگی بورای شوروع موواد مخودر،
میتواند زنگ خطری برای دامعه باشد .این پدیده از دنبه ای بسیار زیادی بور
زندگی ،سالمتی افراد ،توسعه سیاسی و ارتصادی اثر میگذارد (.)11
عزت نفس ،رضایت فرد از خود و احسا ارزشومند بوودن اسوت ( .)12بوه
عبارت دیگر ،منظور از عزت نفس آن است كه افوراد دربواره خوود چگونوه فکور
میكنند ،چقدر خود را دوست دارند و از عملکردشان راضی ستند و به خصوص
احسا آنان از نظر ادتماعی و تحصویلی و خوانوادگی چگونوه اسوت و میوزان
ما نگی و نزدیکی خود مطلوب و خود وارعی آن ا چقدر اسوت ( .)13ارضوای
نیاز به عزت نفس ،به شخص امکان مید د تا از توانمنودی ا ،ارزش و كفایوت
خودش احسا اطمینان كنود و ایون بوه وی كموك خوا ود كورد توا در تموام
دنبه ای زندگی خود شایسته و ثمربخش باشد و ورتی فارد عزت باشد ،احسا
حقارت ،عجز و ناامیدی میكند و از توانایی خود برای كنار آمدن چندان مطمئن
نیست ( .)14اگر نیاز به عزت نفس ارضا نشود ،نیاز ای گستردهتر مچون نیواز
بووه پیشوورفت و درن كووردن محوودود میمانوود و عالیمووی مچووون افسووردگی،
بیاشتهایی عصوبی ،اضوطراب ،خشوونت ،رفتار وای دنگجویانوه و كنوارهگیری
روانی -ادتماعی بروز مییابد (.)15
تابآوری نشان د نده مشخصهای است كه سبب میشوود فورد بوا ودوود
مشکالت و محدودیت ا ،به شکوفایی برسد و نه تنها در برابور موانوع سور خوا
نکند ،بلکه به خوبی از پس آن ا برآید .روانشناسی مدرن به طور روزافزون بوه
دای تمركز بر محدودیت ا و آسیب ای روانشناختی در موادهه بوا سوختی ا،
اكنون به این دنبوه ا تودوه میكنود ( .)16مچنوین ،توابآوری از مشوکالت
روانشناختی در دوانان پیشگیری میكند و از آنان در برابر تأثیرات روانشناختی
حوادث مشکلزا محافظت مینماید ( .)17تابآوری به عنووان عواملی در دهوت
سازگاری موفقیتآمیز با تغییرات و توانایی مقاومت در برابور مشوکالت شوناخته
شده است و به فرد این امکان را مید د كه بتواند از مهارت سازگارانه خود سود
دوید و شرایط استر زا را به فرصتی دهت یادگیری و رشود تبودیل كنود و بوا
تمركز بر مشکل ،استر در فرد كنترل میشود .تابآوری تنها طریق سازگاری

با استر نیست ،بلکه به معنی بهبود ،انعطافپذیری و برگشوت بوه حالوت اول
میباشد .مقوله تحمل در تابآوری به معنی بهبود ،انعطافپذیری و برگشوت بوه
حالووت اول میباشوود و ایوون مقولووه ا در آن مسووتتر اسووت .شووخص تووابآور بووا
استر ا ،چالش ا و حوادث زندگی خود رو به رو میشود و در محویط زنودگی
خود حضور فعاالنه دارد (.)18
بیشتر بیماری ای مودود در انسان ،از دهاتی با فشار روانوی ارتبواط دارد و
دارو درمانی برای آن چندان مؤثر نیست ( .)19به مین دلیل و با توده به نقش
مذ ب و دهتگیری مذ بی ،ا میت معنویت و رشد معنوی انسان در چند د وه
گذشته به صورت فزایندهای توده روانشناسان و متخصصان بهداشت روانوی را
به خود دلب كرده است ( .)20 ،21نتایج تحقیقات نشان مید د كه بین موذ ب
و عزت نفس باال نوعی مبستگی مثبت ودود دارد ( .)22نتایج پژو ش خالدیان
و مکاران كه با دف بررسی تأثیر معنویت درمانی با تأكید برآموزه وای دیون
مبین اسالم بر عزت نفس و سالمت روان در افراد معتاد انجام شد ،حواكی از آن
بود كه معنویت بر عزت نفس و سالمت روان مؤثر است (.)10
د قان و مکاران با انجام مطالعهای به این نتیجوه رسویدند كوه آمووزش
معنویت در ارتقای تابآوری مؤثر است ( .)23تحقیق ردمپور و مکاران كوه بوا
دف بررسی اثربخشی رویکرد گروه درمانی معنوی بر افزایش میزان توابآوری
دانشآموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان صورت گرفت ،نتیجوهگیری كورد
كه معنویت درمانی به شیوه گرو ی ،بر افزایش میوزان توابآوری دانشآمووزان
تأثیرگذار است ( .)24در بیان ا میت و ضرورت پژو ش حاضر ،بیان ایون نکتوه
الزم است كه در دامعه ایرانی و اسالمی ما بسیاری از رفتار ا در زندگی فردی و
ادتماعی افراد ،مستقیا یا غیر مستقیا متأثر از آموزه ا و باور ای دینی میباشد
و اغلب با آن نیز ارزیابی میشود .با توده به ایون كوه اسوالم مبنوای مناسوبات
ادتماعی ررار گرفته است ،مطالعه حاضر با دف بررسی تأثیر آثار و نتایج مذ ب
و معنویت در زندگی روحی -روانی و ادتماعی و عزت نفوس و توابآوری افوراد
معتاد انجام شد .بنابراین ،با توده به ا میت معنویت درمانی و آموزه ای دینی با
ا داف گوناگون پیشگیری و ارتقای سطح سالمت روانی ،ضرورت آمووزش ایون
آموزه ا به افراد و به ویژه افراد معتاد آشکار میشود.
با توده به پیشینه تحقیقاتی مودود ،میتوان گفت كه معنویوت درموانی بوا
تأكید بر آموزه ای دین مبوین اسوالم ،افوراد را بورای رویوارویی بوا مشوکالت،
سازگاری با ادتماع ،افوزایش عوزت نفوس و توابآوری آمواده میكنود .داشوتن
اطالعاتی پیرامون معنویت درمانی میتواند در انجوام فراینود ای روانشوناختی
دهت افراد معتاد نیازمند مفید باشد تا با انجام این اردامات كه دزء فرایض دینی
ا میباشد ،بتوان سالمت روان را در این افراد بهبود بخشوید و عوزت نفوس و
تابآوری را در آن وا افوزایش داد .در ضومن ،نتوایج حاصول از تحقیوق حاضور
میتواند برای مدیران نظام سالمت نیز كاربرد داشته باشود توا بوا بهرهگیوری از
نیرو ای مجرب ،توده بیشتری به معنویت درمانی نمایند .با توده بوه ایون كوه
دامعه ما ا به نوعی با افراد معتاد و پدیده اعتیاد درگیر میباشد ،دف از انجام
پژو ش حاضر ،اثربخشی معنویت درمانی بر عزت نفس و تابآوری افراد معتواد
به مواد مخدر بود و دهت پاسخگویی به ایون سوؤال بوه ادورا درآمود كوه «آیوا
معنویت درمانی بر عزت نفس و توابآوری افوراد معتواد بوه موواد مخودر موؤثر
میباشد؟» .بنا بر آنچه ذكر گردید ،مطالعه حاضر درصودد اسوت طوی فراینودی
علمی بر روی گروه ای شا د و آزمایش ،با استفاده از معنویوت درموانی ،عوزت
نفس و تابآوری را در افراد معتاد شهرستان رروه مورد بررسی ررار د د.
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تأثیر معنویت بر عزت نفس و تابآوری افراد معتاد

مواد و روشها
این تحقیق از نوع آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون ،مراه با گروه شا د
بود .دامعه مورد مطالعه را  120نفر از افراد معتاد به مواد مخدر مرادعهكننده بوه
مراكز متادون درمانی ترن اعتیاد نیکوسالمت شهرسوتان روروه در سوال 1392
تشکیل داد .ابتدا  90نفر از افراد معتاد مرادعهكننده به كلینیك تورن اعتیواد بور
اسا نمونوهگیری تصوادفی سواده انتخواب شودند .سوپس بور اسوا نمورات
پرسشنامه 40 ،نفر از آن ا كه پایینترین نمره ا را در پرسشنامه عزت نفس و
تابآوری گرفته بودند ،برگزیده شودند .افوراد بوه صوورت تصوادفی در دو گوروه
آزمایش و شا د ررار گرفتنود .گوروه آزموایش  9دلسوه  120دریقوهای آمووزش
معنویت درمانی را با تأكید بر آموزه ای دین مبین اسالم مبتنی بر كتاب معنویت
درمانی و رویکرد روانشناسوی مثبوت ( )25و موداخالت معنووی  Richardsو
 )26( Berginبا رویکرد اسالمی ( )27را دریافت كردند ،اما گروه شوا د تحوت
یج آموزشی نبودند .معیار ای ورود به پژو ش شوامل رضوایت افوراد منتخوب
دهت شركت در دلسات درمان ،وابسوتگی بوه موواد مخودر ،داشوتن پرونوده در
كلینیك ترن اعتیاد نیکوسالمت ،دارا بودن حدارل تحصیالت را نمایی دهت نوشتن
تکالیف و حدارل حضور بیش از یك ماه در كلینیك بود .داده وا بوا اسوتفاده از آموار
توصیفی و استنباطی (آزمون تحلیل كواریانس) مورد تجزیه و تحلیل ررار گرفت.
ابزار ای دمعآوری داده ا در ادامه به تفصیل آمده است.

پرسششششششش

یکدیگر ،مشاوره و بحث در مورد معنویت و اعتیواد و ادورای پرسوشنامه وای
 CSEIو CD-RISC
دلسه دوم :بیان مشکل ،بحث در مورد اعتیاد و بحث در مورد اثرات اعتیواد
بر ایجاد اختالالت روانی
دلسه سوم :دعای كمیل و نیایش ،عبادات و مناسك مذ بی
دلسه چهارم :آیات ررآنی و تفسیر ،ذكر اسماء الهی ،توضیحاتی درباره رضا
و ردر الهی ،ایمان آوردن به این كه نیرویی برتر از ما رادر است موا را بوه مسویر
سالمت دایت كند.
دلسه پنجا :توضیح و تشوریح محاسون و فوایود شوركت در مراسوا موذ بی،
بخشایش و توبه و عفو و كرم الهی ،اعتقاد به این كه خالق ستی بهترین یاور است.
دلسه ششا :گوش دادن به صووت رورآن كوریا و روخووانی آن توسوط
اعضای گروه
دلسه فتا :رصه ررآنی توسل به انوار ا ل بیت (ع)
دلسه شتا :توضیح و تشریح فواید نماز دماعت و نماز ،زندگیناموه پیوامبر
اكرم (ص)
دلسووه نهووا :خالصووه و دمعبنوودی دلسووات و اختتووام ،صووحبت در مووورد
آموخته ای خود در گروه ،مرور برناموه و دمعبنودی برناموه آموزشوی معنویوت
درمانی و ادرای پرسشنامه ای  CSEIو .CD-RISC

نامه عشششششششزت نفشششششششس Coopersmith

( Coopersmith Self-Esteem Inventoryیشا  :)CSEIایون مقیوا
شامل  58ماده است كه به صورت بلی /خیر به سؤاالت آن پاسو داده میشوود.
مواد ر یوك از زیرمقیا وا عبوارت از «مقیوا عموومی  26مواده ،مقیوا
ادتماعی  8ماده ،مقیا خانوادگی  8ماده ،مقیا تحصویلی -شوغلی  8مواده و
مقیا دروغ  8ماده» میباشد .نمره زیرمقیا ا و نمره كلی ،امکوان مشوخص
كردن زمینهای كه در آن افراد وادود تصوویر مثبتوی از خوود سوتند را فورا ا
میسازد ( .)28ضرایب بازآزمایی پرسشنامه  CSEIرا در دو نوبوت بعود از پون
فته و پس از سه سال به ترتیب  0/88و  0/70گوزارش كردهانود ( .)29پایوایی
پرسشنامه مذكور در پژو ش حاضر از طریوق ضوریب ،Cronbachs alpha
 0/82و روایی آن با استفاده از روایی سازه 0/70 ،به دست آمد.

مقیششششششششششا

تششششششششششابآوری Connor-Davidson

( Connor-Davidson Resilience Scaleیا  :)CD-RISCاین مقیا
از  25گویه پنج گزینهای (كامالً نادرست = صفر ،به نودرت درسوت =  ،1گوا ی
درست =  ،2اغلب درست =  3و میشه درسوت =  )4تشوکیل شوده اسوت كوه
امینی آن را برای استفاده در ایران انطباق داد .حدارل نمره برای این ابزار ،صفر و
حداكثر آن  100در نظر گرفته شده است .روایی (به روش تحلیل عوامل و روایی
مگرا و واگرا) و پایایی (به روش بازآزموایی و ضوریب )Cronbachs alpha
مقیا  CD-RISCتوسط سازندگان آزمون در گروه ای مختلف (عوادی و در
خطر) تأیید گردیده است .در پژو ش وی ،ضریب  Cronbachs alphaپایایی
این آزمون 0/83 ،به دست آمد ( .)30افرادی كه نمره بیشتر از  60كسوب كننود،
دزء افراد تابآور محسوب میشوند.

خالصه جلسات معنویت درمانی با تأکید بر آموزههای دین مبین اسالم
دلسه اول :آمادهسازی ،تعیین ا داف و روانین گروه ،آشونایی اعضوای گوروه بوا

يافتهها
پژو ش حاضر اثربخشی معنویت درمانی با تأكید بر آموزه ای دین مبین اسوالم
را بر عزت نفس و تابآوری مردان معتاد دامنه سنی  23تا  42سال مورد بررسی
ررار داد .توزیع فراوانی تحصیلی در پژو ش شامل  20نفور زیور دیوپلا 13 ،نفور
دیپلا 6 ،نفر كاردانی و  1نفر كارشناسی بود .ددول  1اطالعات توصیفی میانگین
نمرات تابآوری و عزت نفس را در مراحل پیشآزمون و پسآزمون در دو گوروه
آزمایش و شا د نشان مید د.
جدول  .1میانگین نمرات تابآوری و عزت نفس گروههای آزمای
شاهد در مراحل پی
گروه

مرحله

آزمایش

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

شا د

و

آزمون و پسآزمون

تابآوری

عزت نفس

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

58/91 ± 3/77
64/66 ± 3/32
58/58 ± 2/78
58/67 ± 2/65

21/25 ± 2/39
26/95 ± 2/60
22/10 ± 2/60
21/80 ± 2/02

بوور اسووا یافتووه ای دوودول  ،2مگنووی شوویب ا بووا  F = 0/170بوورای
تابآوری معنیدار بود .بنابراین ،مفروضوه مگنوی شویب ای رگرسویون بورای
متغیر تابآوری محقق شد .مچنین ،آزمون مگنی واریانس ای  Leveneدر
متغیوور تووابآوری ( )F = 0/443 ،P = 0/513در سووطح  0/05معنوویدار نبووود.
بنابراین ،تفاوت معنیداری بوین واریوانس دو گوروه در متغیور توابآوری ودوود
مگنی واریانس ا مورد تأیید ررار گرفت .با توده بوه داده وا و
نداشت و فر
نتایج آزمون  ،Leveneدهت بررسی فرضیه موورد نظور ،از تحلیول كواریوانس
استفاده گردید كه نتایج آن در ددول  3ارایه شده است.
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فاطمه نعمتي سوگليتپه

جدول  .2گزارش آزمون فرض همگنی شیبها
متغیرها
گروه
پیشآزمون
گروه × پیشآزمون
خطا

مجموع مجذورات
1/510
155/990
0/256
30/016

درجه آزادی
1
1
1
20

میانگین مجذورات
1/510
155/990
0/256
1/510

بر اسا داده ای ددول  ،3مقدار  Fو  Pدر متغیر گوروه ،تفواوت بوین دو
گروه آزمایش و شا د در پسآزمون را نشان داد .بنابراین ،نتایج به دسوت آموده
حاكی از كارایی معنویت بر افزایش تابآوری شوركتكنندگان بوود .بوه عبوارت
دیگر ،آموزش معنویت توانسوت نموره توابآوری را در مشواركتكنندگان گوروه
آزمایش افزایش د د .مجذور اتا نیز دلیلی بر میزان اثربخشی باالی این روش بر
متغیر مذكور میباشد.
یافته ای ددول  4نشان داد كه مگنی شیب ا با  F = 1/043برای عزت
نفس معنیدار نشد .بنابراین ،مفروضه مگنی شیب ای رگرسیون بورای متغیور
عزت نفس محقق گردید .با توده به یافته ای حاصل شده ،دهت بررسی فرضیه
مورد نظر ،تحلیل كواریانس مورد استفاده ررار گرفت كه نتوایج آن در دودول 5
ارایه شده است.
داده ای ددول  5نشان داد كه مقدار  Fو  Pدر متغیر گروه ،بیانگر تفواوت
بین دو گروه آزمایش و شا د در پسآزمون میباشد .بنوابراین ،نتوایج بوه دسوت
آمده حاكی از اثربخشی معنویت درمانی بر عزت نفس شوركتكنندگان بوود .بوه
عبووارت دیگوور ،معنویووت درمووانی توانسووت منجوور بووه افووزایش عووزت نفووس در
شركتكنندگان گروه آزمایش شود.

در سوره بقره ،آیه  156آمده است« :آنان كه چون مصیبتى به ایشان رسد ،گویند
ما از آن خداییا و به سوى او باز مىگردیا» .مین امر نشان مید د كه اگر یاد
مکرر خداوند اثر سازنده در روح انسوان نمیگذاشوت و مودوب تعوالی انسوان و
رسیدن به مراحل عالی توده به خداوند نمیگشت ،مورد سوفارش و تأكیود رورار
َسونَتْ ََفْعَالُوهُ
نمیگرفت .حضرت علی (ع) فرمودند« :مَنْ عَمَرَ رَلْبَهُ بِدَوَامِ الذِّكْرِ ح ُ
فِی السِّرِّ وَ الْجَهْرِ» «آن كس كه با یاد دایمی خداونود ،دل خوود را معموور نگواه
دارد ،تمام اعمالش در پنهان و آشکار ،پسندیده و نیکو خوا د بود» ( )10كه ایون
حدیث میتواند تبیین كامل و دامعی برای این یافته ا باشد.
نخستین و مهاترین عامل مربوط به تأثیر ویوژه معنویوت درموانی ،بهبوود
نگرش و تفسیر فرد نسبت به زندگی اسوت .ا میوت عامول فشوارآور از طریوق
ارزیابی ای شناختی است كه تحت تأثیر باور ا و ارزش ای فردی مانند كنترل
فردی و باور ای ودودی و معنوی تعیوین میشوود .افوراد بور مبنوای منوابع در
دستر و از راه ای گوناگون كنار آمدن ،استر خوود را مودیریت میكننود .از
این منظر میتوان گفت كه باور ا ،ارزیابی ای شناختی مها را در فرایند مقابلوه
تحت تأثیر ررار مید د .از اینرو ،معنویت میتواند به افراد كمك كند توا وروایع
منفی را به شیوه ای متفاوتی ارزیابی نمایند .بنابراین ،معنویت حسوی روویتر از
كنترل را ایجاد مینماید كه از این راه ،به سازگاری روانی كموك میكنود (.)23
مچنین ،باعث كنترل احساسات و عواطف میشود و میتوان با استفاده درسوت
از آن ا ،كار ای خود را سادهتر و راحتتر انجام داد و به دای ارضوای امیوال و
و ای خود ،در دهت ا داف حركت نمود .از طریق آموزش معنویت ،افراد در
راه رسیدن به ا داف خود ،به عمیقترین ارزش ا و عالیق خود توده میكنند و
از آن ا در دهت بهبود عملکرد و مقاومت در برابر مشکالت اسوتفاده مینماینود
كه این نیز میتواند تبیینی برای یافته ای پژو ش حاضر باشد.
 Jamesدر دستجوی بخشی از روان كه از یك سو مورد ربول روانشناسوان
و از سوی دیگر ،منبع حالت ای دینی باشد و حد واسط ارتباط با وارعیت متعوالی در
نظر گرفته شود ،ضمیر نا شیار را معرفوی میكنود .وی دلیول ودوود عوالا مواوراء
طبیعت و خداوند را تأثیر آن در این عوالا و انگیزه وای نا شویار میدانود .او توأثیر
خداوند بر انسان را بدینگونه ترسیا میكند كه «اگر از من بپرسند ودود خداوند
چگونه ممکن است در حوادث و رویداد ای بشری تغییوری را سوبب شوود ،بوه
سادگی دواب مید ا با اتصال بشر در مورع دعا و به خصوص ورتی عالا ماوراء
حس ،رلب آدمی را لبریز میكند (.)31

بحث و نتیجهگیری
دف از انجام پژو ش حاضور ،اثربخشوی معنویوت درموانی بور عوزت نفوس و
تابآوری افراد معتاد به مواد مخدر بود .با توده به فرضیات و یافته ای به دست
آمده میتوان نتیجهگیری كرد كه استفاده از معنویت درمانی ،در ارتقوای عوزت
نفس و تابآوری افراد معتاد مؤثر میباشد كه با نتوایج پژو ش وای خالودیان و
مکاران ( ،)10رمریگیوی ( ،)22د قان و مکاران ( )23و ردمپور و مکواران
( )24مخوانی داشت .در تبیین ایون یافتوه ا میتووان گفوت ،از آندوایی كوه
معنویت درمانی فاصله میان خود وارعی و خود مطلوب را از میان برمیدارد و یوا
به عبارت دیگر ،میان فرد و نیروی برتر ودود خود رابطه بر ررار میكنود ،باعوث
پذیرش خود ،انسجام شخصیت و در نتیجه ،بهبود عزت نفس میشود .مچنین،
میتوان بیان كرد كه آموزه ای دینی به این علت كوه یکپوارچگی شخصویت را
فرا ا میسازد ،مودب افزایش سالمت روان و عزت نفس میشود (.)31
ررآن كریا در مورعیت ای بحرانوی و تنیودگی شودید كوه زمینوه كوا ش
كنترل رفتار را به دنبال دارد ،از افراد میخوا د به یاد خدا باشند .به عنوان نمونه،
جدول  .3نتایج آزمون تحلیل کواریانس بر روی میانگینهای پی
متغیر
تابآوری

آماره F
1/005
103/940
0/170
-

مقدار P
0/328
0/001
0/684
-

مجذور اتا
0/0480
0/840
0/008
-

آزمون و پسآزمون گروههای آزمای

و شاهد در متغیر تابآوری

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

مقدار P

مجذور اتا

پیشآزمون
گروه
خطا

167/061
195/970
30/270

1
1
21

167/061
195/970
1/440

115/59
135/95
-

0/001
0/001
-

0/84
0/86
-

تحقیقات علوم رفتاری  /دوره  / 16شماره 1397 / 1

65
http://rbs.mui.ac.ir

تأثیر معنویت بر عزت نفس و تابآوری افراد معتاد

جدول  .4نتایج گزارش آزمون فرض همگنی شیبها
مجموع مجذورات

متغیرها

آماره F

درجه آزادی

میانگین مجذورات

0/572

1

0/572

0/362

149/720

1

149/720

94/700

گروه × پیشآزمون

1/650

1

1/650

1/043

خطا

56/921

36

1/580

-

گروه
پیشآزمون

آنچه آدمی در این مورع احسا میكند این است كه اصل روحانی كه به یوك
معنی از اوست و در عوین حوال از او دداسوت ،در مركوز نیوروی شخصوی او توأثیر
زندگیبخشی میگذارد و زندگی نوینی به او میبخشد؛ به طوری كه با ی چیز رابل
مقایسه نیست» (.)32
آموزش معنویت ،یکی از راه ای اساسی و مهمی است كوه بشور میتوانود بوه
كمك آن از ابتال به بیماری ای دسمی ،روانوی و ادتمواعی پیشوگیری نمایود و بوا
استعانت گرفتن از دین ،نماز و نیایش ،به منبع الیزال و نامتنا ی ردرت الهی وابسوته
شود و احسا امید و آرامش كند .شركت در مراسا مذ بی ،آثوار روانوی -ادتمواعی
مهمی را به مراه دارد كه عالوه بر انجام فرایض دینی ،نوعی ارتباط سالا و عواطفی
بین افراد دامعه ایجاد میگردد .بنابراین ،میتوان از یافته ای مطالعه حاضر در بهبوود
تابآوری دانشجویان متأ ل استفاده نمود و به دلیل این كه زندگی با كیفیت مطلوب،
ریشه در اعتقادات و آموزش ای دینوی مسولمانان دارد ،میتووان از طریوق آمووزش
معنویت ،زمینه ارتقای تابآوری و عزت نفس را ایجاد كرد.
حالت آرامش روان و آرامسازی و آسودگی ناشی از مسوایل موذ بی ،از آن
دهت است كه فرد به گونه آگا انه و خالصانهای به آن عشق میورزد .از دملوه
در احوال بزرگان نیز آمده است كه با نماز ،ررآن و دیگر اعمال مذ بی به آرامش
میرسیدند؛ مانند روایت بیرون كشیدن تیر از پای حضرت علی (ع) .پیامبر اكورم
(ص) نیز نگام نماز به بالل میفرمود« :بالل ما را به آرامش برسان» .بزرگانی
مچون ابن سینا نیز نگوام موادهوه بوا مسوایل و مشوکالت ،دو ركعوت نمواز
میخواندند .شركت در مراسا مذ بی و عبادتی مانند نماز ،باعث كا ش تونش و
ر ایی از پریشانی ای عاطفی میگردد ( .)33معنویت درموانی یکوی از راه وای
اساسی و مها و نوعی روش درمانی است كه بشر میتواند به كمك آن از ابوتال
به بیماری ای دسمی ،روانی و ادتماعی پیشگیری كند و بوا كموك گورفتن از
دین ،نماز و نیایش ،به منبوع الیوزال و نامتنوا ی رودرت الهوی وابسوته شوود و
احسا امید و آرامش داشوته باشود .شوركت در مراسوا موذ بی ،آثوار روانوی-
ادتماعی مهمی را به مراه دارد كه عالوه بر انجام فرایض دینی ،نوعی ارتبواط
سالا و عاطفی بین افراد دامعه ایجاد میشوود .بنوابراین ،میتووان از یافتوه ای
تحقیق حاضر در افزایش عزت نفس و سالمت عمومی افوراد و بوه ویوژه افوراد
معتاد استفاده نمود.
پژو ش ای تجربی مختلف بوه طوور رطوع نشوان دادهانود كوه باور وای
جدول  .5نتایج آزمون تحلیل کواریانس بر میانگینهای پی
متغیر
عزت نفس

منبع تغییرات
پیشآزمون
گروه
خطا

مجموع مجذورات
148/18
320/99
58/57

مقدار P

مجذور اتا

0/551

0/010

0/001

0/720

0/314

0/028

-

-

معنوی -مذ بی را دیگر نمیتوان تنها به عنوان روانرنجوری ا یا باور ای غیر
منطقی كه باید معالجه شوند نگریست ،بلکه اكنون بسیاری از درمانگران ،باور ا
و رفتار ای معنوی را به عنوان منابع ردرتمند تغییر در روان درمانی ای فوردی،
گرو ی و یا خانواده در نظر میگیرند (.)34
معنویت میتواند افراد را رادر سازد تا انتخاب ای سالا و رفتوار مناسوبی را
در طول زندگیشان انجام د ند كه این نکته نیز منجر به ارتقوای سوالمت روان
در افراد میگردد و در نهایت ،میتواند برنامه پیشگیری مناسوبی باشود .ارتقوای
عزت نفس و تابآوری در افراد معتاد باعث میشود كه این افراد ذ نیوت منفوی
نسبت به مصرف مواد مخدر پیدا كنند و زمینه مناسبی برای درمان اعتیاد فرا ا
میگردد .معنویت در ررآن بر اصول فطرت ،غیبوت ،روح الهوی و شوریعت رورار
گرفته اسوت و از عقالنیوت ،معرفوت ،عبودیوت رووای درونوی و بیرونوی تغذیوه
میگردد .معنویتی كه ررآن نشان مید د ،دارای محدوده وسیع و رلمرو دوامع و
كامل و سرچشمه زندگی سعادتمند و ریشه فر نگ و تمدن الهی -انسانی اسوت
و معنا د نده به مه ابعاد عبادی -ادتماعی و حیات فوردی و دمعوی میباشود.
معنویت ررآنی ،پویا ،كارامد ،رشد د نده ،خالریتزا و مولد خوا د بود و در وی
سوواحتی انسووان را تنهووا نمیگووذارد و ر ووا نمیكنوود .مچنووین ،امیوودبخش،
حرارتآفرین و داری و ساری در مه دنبه ای انسانی است كه این نیز تبیوین
دامعی برای یافته ای پژو ش حاضر میباشد.
امید است بشریت بحران زده عصر ددید و دوینده روزگار وصل خویش ،به
معنویت دامع و كامل ررآنی بازگردد و مه به سوی بازسازی و نوسازی معنوی
گام ای ددی بردارند .با توده به این كه دمعیت ایران بوه دیون مبوین اسوالم
اعتقاد دارد؛ بنابراین ،الزم است در كنار روش ای غربی ،از روش ای مبتنی بور
آموزه ای اسالم و معنویت درموانی نیوز اسوتفاده شوود و كارامودی روش وای
اسالمی در مقایسه با روش ای دیگر مقایسه گردد و با آموزش این شیوه ا خود
را به ابزار دیگری مجهز كنیا و در ر مورعیت از روشی مناسب بوا آن مورعیوت
استفاده نماییا .در د ه ای اخیر ،مباحث عرفانی و معنوی و تعالیا اشراری بیش
از پیش دایگاه خود را بازیافته است و ا ل نظر در حوزه وای عرفوان ،حکموت،
نر ،ادبیات و روانشناسی به نقش معجزهآسای عرفان و ارزش وای معنووی در
پاس به نیاز ای تکاملی انسان و درمان نامالیمات و بیماری ای روحی و روانی
او و رسیدن به سالمت روان و عزت نفس او تأكید فراوان دارند (.)10
آزمون و پسآزمون گروههای آزمای

درجه آزادی
1
1
37

میانگین مجذورات
148/18
320/99
1/58

و شاهد در متغیر عزت نفس

آماره F

مقدار P

93/61
202/78

0/001
0/001

مجذور اتا
0/720
0/846
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یکی از ادزای زندگی سالا ،توده به نیاز ای معنووی اسوت .از آندوا كوه
انسان مودودی زیستی ،روانی ،ادتماعی و معنوی است ،باید در برنامه زندگی او
مه نیاز ا در نظر گرفته شود .معنویت مبتنی بور دهوانبینی توحیودی ،سوبك
زندگی انسان را اعتال میبخشد .در این سوبك زنودگی ،رفتار وای آسویبزا بوه
تدریج كا ش و رفتار ای سالا افزایش مییابد (.)7 ،8 ،12 ،35
در تبیین دیگر نتایج به دست آمده میتوان به دالیل گوناگونی اشاره كورد؛
یك دلیل كلی ،به آثار مفید گروه درمانی در مقایسه با درمان انفرادی برمیگردد.
گروه درمانی به افراد كمك میكند تا مهارت ای ادتماعی موؤثری را بیاموزنود،
سپس آموزه ایشان را روی دیگر اعضای گروه امتحان نمایند .آنوان از مشوا ده
مشکالت دیگران كه مشابه یا شاید شدیدتر از مشکالت خودشان است ،احسا
راحتی و دلگرمی میكنند ( .)36گروه درمانی میتواند منجور بوه افوزایش عوزت
نفس و تابآوری گردد و در نتیجه ،به عنوان یك حمایت ادتماعی زمینه كا ش
مصرف و ترن مواد مخدر را فرا ا میآورد .امید است با توده بوه دسوتاورد ا و
نتایج مطالعه حاضر ،بتوان راه وایی را پیشونهاد كورد كوه بوا شناسوایی عوامول
تأثیرگذار در آموزش معنویت درمانی و تأكید بر آموزه وای دیون مبوین اسوالم،
عووزت نفووس و تووابآوری و موانووع آن ووا ،بتوووان اعمووال و رفتووار را بووه شووکل
وشمندانهای نظا و ترتیب و شکل داد و زمینهای را فرا ا كرد تا افراد معتاد را
به سوی یك زندگی سالا و رشد یافته دایت نموود .از سووی دیگور ،معنویوت
میتواند افراد معتاد را به سمت دف مشخصی دایت كند و در صورت به دست
آمدن نتیجه مورد انتظار ،را نمای خوبی برای كلیه روانپزشکان ،روانشناسوان،
مشاوران ،كلیه افراد معتاد و كلینیك ای ترن اعتیاد باشد.
با توده به افزایش مصورف موواد ،پیشونهاد میشوود كوه در سوطح كشوور
پژو ش ای دامعی در مورد میزان مصرف مواد صورت گیورد .مچنوین ،بهتور
است دهت آشناسازی افراد دامعه با اعتیاد و عوار آن ،كارگاه وای آموزشوی

برگزار گردد و مسؤوالن ،متخصصان و دستاندركاران دانشگاه ا و دامعه ،برنامه
مدون و دامعی را در دهت كا ش مصرف مواد تودوین نماینود .از پیشونهاد ای
دیگر ،انواع برنامه ای پیشگیری و درمان و دلوگیری از بازگشت میباشد كوه از
آن دمله میتوان به مقابله بوا عرضوه موواد مخودر توسوط دولوت ،نقوش مهوا
رسانه ای گرو ی در افزایش شناخت افراد از معضالت اعتیاد ،نقش مها والدین
در تعامالتشان با مدیگر و با فرزندان ،آموزش افوراد بورای مهوارت نوه گفوتن،
آموزش مقاومت در برابر فشار مساالن و ...اشاره كرد.
آموزش معنویت درمانی با تأكید بر آموزه ای دین مبین اسوالم ،بور عوزت
نفس و تابآوری افراد معتاد به مواد مخدر مؤثر است؛ چرا كه ممکن است عزت
نفس و تابآوری پایین ،یکی از عوامل فردی تأثیرگذار در اعتیواد باشود و حتوی
مانعی در برابر ترن اعتیاد گردد و منجر به عود مصرف مواد مخدر پس از تورن
اعتیاد شود .بنابراین ،راه ای افزایش عوزت نفوس و توابآوری در اعتیواد حوایز
ا میت است .مانگونه كه در مه مذا ب ،توسل بوه خودا بوا دعا وا و آیوات
مخصوص رایج است ،در اسالم نیز این اعتقاد ودود دارد كه ذكر اسوماء الهوی و
آیات ررآنی ،رلوب را آرامش میبخشد و در معالجه امرا مؤثر اسوت و ناگفتوه
نماند كه شفایابی ،با مصلحت الهی و درده اخالص و ایمان انسان ارتبواط دارد.
در وارع ،معنویت درمانی باعث آرامش رلب میشود ،برنامهریزی برای رسیدن به
ا داف را تقویت میكند و عزت نفس و تابآوری را افزایش مید د.

سپاسگزاری
بدین وسیله از مسؤوالن كلینیك ترن اعتیاد نیکو سالمت و تمام افرادی كه در
انجام این پژو ش و تکمیل پرسشنامه ا مکاری نمودند ،تشکر و ردردانی بوه
عمل میآید.
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The Effects of Spirituality Therapy with Emphasis on Islamic Teachings
on Self-Esteem and Resiliency in Addicts
Fatemeh Nemati-Sogolitappeh1
Original Article

Abstract
Aim and Background: The research aimed to determine the effects of spirituality therapy with emphasis on Islamic
teachings on self-esteem and resiliency in addicts.
Methods and Materials: The study population included addicts who referred to Nikoosalamat methadone center for
drug abandonment in the city of Ghorve, Iran, in 2013. The sample size was at first 90 addicts who were selected
through simple random sampling. Then, based on questionnaire scores, as many as 40 people were chosen who
scored the lowest in the self-esteem and the resilience questionnaires, and were placed in two experimental and control
groups. The experimental group received 9 two-hour sessions of spirituality therapy, where the control group received
no education. To collect the data, the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) and Coopersmith Self-Esteem
Inventory (CSEI) were applied. The data were analyzed using the analysis of covariance method.
Findings: The mean scores of self-esteem and resilience at the posttest were significantly higher in experimental
group compare to control group.
Conclusions: Findings revealed that spirituality therapy with emphasis on Islamic teachings is effective on selfesteem and resilience in addicts.
Keywords: Spiritual therapies, Resilience, Self esteem, Opium addiction
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