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چکیده
پژوهش حاضر با هدف رموزش معنویت مبتنی بر رموزههای اسالمی بر کیفیت زندگی در افراد وابسته به
مواد انجام شد .جامعه رماری شامل افراد وابسته به مواد مراجعه کننده به مرکز متادو درمانی شهرستا قروه
(نیکو سالمت) در سا  2390بود .ای ن پژوهش نیمه رزمایشی از نوع پیش رزمو -پس رزمو با گروه کنتر
بود .تعداد  92نفر از افراد وابسته به مواد مراجعهکننده به کلینیک ترک اعتیاد بر اساس نمونهگیری تصادفی
ساده انتخاب شدند .از بین ر ها 32 ،نفر از این افراد که در پرسشنامه کیفیت زندگی پایینترین نمرات را
گرفتند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه رزمایش ( 25نفر) و کنتر ( 25نفر) قرار گرفتند .گروه
رزمایش تحت  9جلسه دو ساعته رموزش معنویت قرار گرفت اما گروه کنتر هیچگونه رموزشی دریافت
نکرد .گروه رزمایش و کنتر پرسشنامه کیفیت زندگی را در پیش رزمو و پس رزمو تکمیل کردند.
دادهها با استفاده از کوواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند .یافتهها نشا داد که رموزش معنویت با
تاکید بر رموزههای دین اسالم به طور معنید اری در ارتقاء کیفیت زندگی در افراد وابسته به مواد مؤثر بود.
با توجه به اهمیت کیفیت زندگی افراد وابسته به مواد ،مراکز ترک اعتیاد میتوانند با ارائه رموزش معنویت
به افزایش سطو کیفیت زندگی این افراد کمک کنند.
کلیدواژه ها :رموزش معنویت ،کیفیت زندگی ،رموزههای اسالمی ،افراد وابسته به مواد

 .2نویسندۀ مسؤ  :مربی گروه روانشناسی ،دانشراه پیام نور ،تهرا  ،ایرا  .پست الکترونیک:
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مقدمه

اعتیاد یک بیماری جسگمی ،روانی و اجتماعی اسگت که عوامل فردی ،محیطی و اجتماعی
در پیدایش ر دخالت دارند .متاسگگفانه در بسگگیاری از موارد سگگن شگگروع اعتیاد در اواخر
نوجوانی یا اوایل جوانی اسگگت )صگگارمی ،خلجی و مومنی خراجی .)2392 ،اعتیاد به حالتی
گفته می شگگود که فرد علیرغم عالئم و عواقب نامسگگاعد ناشگگی از مصگگرف مواد ،اقدام به ادامه
مصگگگرف مگادهای را مینمگایگد کگه در او تغییرات خلقی یا رفتاری ایجاد میکند .اعتیاد یک
بیمگاری جسگگگمی ،روانی ،اجتمگاعی و معنوی اسگگگت کگه عوامگل چنگدگگانهای نظیر ژنتیک،
باورها ،پردازشهای ناهشگگگیار و خلق و خو به اندازه عوامل رشگگگدی ،اجتماعی ،اقتصگگگادی و
سگگیاسگگی در ر دخیل هسگگتند (سگگید علی تبار ،فالحتپیشگگه ،حبیبی عسگگرررباد ،رروین و
سگگروسگگتانی .)2392 ،با وجود پیشگگرفتهای به دسگگت رمده در درما اعتیاد ،بازگشگگت به
دورههگای غیر قگابگل کنتر مصگگگرف همچنگا یک مشگگگکل شگگگایع اسگگگت .بیشگگگتر
سگوءمصگرفکنندگا مواد پس از سمزدایی و ورود به درما های توانبخشی ،طی  92روز
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پس از شگگگروع درمگا مجدداً به مصگگگرف مواد میپردازند .امروزه هرچند در ماهیت
رسگیبهای اجتماعی دگرگونی قابل مالحظهای پدید رمده اسگگت اما برخی از رسگگیبهای
اجتماعی همچو اعتیاد همچنا ماهیت خود را حفظ کرده اسگگت و از اهمیت و تأثیر
منفی ر بر فرد و جامعه چیزی کم نشده است (دمیرچی و خدابخشی کوالیی.)2395 ،
امروزه عالوه بر پرهیز از مواد در افراد وابسگگگتگه بگه مواد ،بگه پیگامگدهگای انواع روشهگگای
درمانی در افراد وابسگته به مواد نیز اهمیت داده میشگود .اعتیاد با رسگیبهای جسگگمی و روانی
مرتبو اسگت و سگالمت و امنیت فرد را تهدید میکند .موضگوع سالمتی و بهداشت روانی و
فردی از بدو پیدایش بشگگر همواره مورد توجه بوده اسگگت .در دین اسگگالم به بهداشگگت روا
فردی و خانوادگی و سگگالمت افراد و ابعاد مختلف زندگی سگگالم توجه بسگگیار شگگده اسگگت.
روا شگگناسگگی نیز به عنوا دانشگگی در حوزه علوم انسگگانی ،به بررسگگی و شگگناخت ابعاد روانی و
درونی انسگگگا و ارائگه راهبردهگای سگگگازنگده برای ایجگاد و حفظ سگگگالمت روا میپردازد.
بنابراین ،بدیهی اسگگت که همه قوانین ،مقررات و برنامههای اسگگالم ،راه را برای ررامش
خیا و سگگالمت روا انسگگا هموار و رماده می سگگازد .پیروی از سگگیره اخالقی یک الرو،

محمد خالدیان و همکاران

نیازمند رشنایی با ابعاد روشهای رفتاری اوست (محدثی.)2385 ،
یکی از موضگگگوعگاتی کگه همواره از اهمیگت زیگادی برخوردار بوده ،درک و اثبات تأثیر
دین و مذهب در زندگی بشگر اسگت .در دهههای اخیر با رشگد سگریع و روز افزو دانش بشگر
و پیگدایش علوم جگدیگد ،بحگب دربگاره تگأثیر دین در جنبگههگای مختلف زندگی ،بیش از هر
زما دیرر به میا رمده اسگگت .روا شگگناسگگی از جمله علومی اسگگت که همواره میدا مبارزه
افکار و نظرات گوناگو در این خصگگگوو بوده اسگگگت .در رموزههای اسگگگالمی ،از برقراری
ارتبگاط بگا خگدا و یگاد او ،به عنوا عامل گشگگگایش و تعالی روانی یاد شگگگده اسگگگت که رثار
روا شگگناختی و سگگالمتبخشگگی بسگگیاری را به ارمغا میرورد .رموزههای دینی به صگگورت
خاو بر سگگالمت افراد اثر میگذارد (ناروئی ،صگگالحی و جندقی .)2390 ،اهمیت معنویت
و رشگد معنوی در انسگا  ،در چند دهه گذشگته به صگورتی روزافزو توجه روا شناسا و
متخصگصگا بهداشت روانی را به خود جلب کرده است .پیشرفت علم روا شناسی از یک
سگگو و ماهیت پویا و پیچیده جوامع نوین از سگگوی دیرر ،باعب شگگده اسگگت که نیازهای
معنوی بشگر در برابر خواسگگتهها و نیازهای مادی اهمیت بیشگگتری بیابند .چنین به نظر میرسگگد

تجربیات ،روابو و حتی کشگگمکشهای معنوی همیشگگه با ر ها اسگگت (وسگگت 2381 ،2؛
پارگامنت  .)0221 ،0معنویت یک تجربة انسگانی و جهانی اسگت .اعما و تشگریفات مذهبی و
دیدگاه نسگگبت به خدا ممکن اسگگت در بین فرهنگهای مختلف متنوع باشگگد .با این حا ،
تمایل انسگگگا ها به برقراری ارتباط با واقعیتی بزرگ و مقدس در طو زما نیروی ثابتی
بوده اسگت (هاشگمی و جوکار .)2392 ،در واقع معنویت ،بُعدی از انسگا اسگت که ارتباط و
یکپارچری او را با عالم هسگتی نشگا میدهد .این ارتباط و یکپارچری ،به انسگا امید و معنا
میدهد و او را از محدودۀ زما و مکا و عالئق مادی فراتر میبرد (غباریبناب.)2388 ،
از نظر ریچاردز و برگین ،معنویت عبارت اسگگگت از حس فرد از هویت و ارزش خود در
2. Pargament

1. West
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رابطه با خداوند و جایراه او در جها هسگگتی .این تعریف ،پایه و مبنای رویکرد معنویت
درمانی اسگت .معنویت درمانی به افراد کمک میکند تا به رغم بیماری ،سگگوگ یا ناامیدی،
بر از دسگگت رفتهها تمرکز نکنند بلکه در جسگگتجوی معنا باشگگند .در نتیجه ،زندگی از نراه
معنویت درمانی تحت هر شگگگرایطی معنادار اسگگت (میلر  .)0223 ،2عبودیت ارتباط و پیوند
قلبی و جوهری انسگگا با خداسگگت و با شگگکسگگتن دیوار غفلت ،انسگگا را به گونهای پرورش
می دهگد کگه رابطگگه خود بگا جگامعگه را نیز منطقی و معقو تنظیم نمگایگد .در شگگگکگل و روز
عبگادت های اسگگگالمی اعم از نماز ،دعا ،حج ،جهاد به حقوق خدا ،خود ،جامعه و جها توجه
تّام شگده اسگت .انسگگا اهل عبودیت به تدریج می تواند بر همه ابعاد وجودی خویش مدیریت
کند تا از همه محدودیتها و قیود رها شگگگود و با رزادی معنوی یا رزادگی بر بیرو از وجود
خویش نیز تسگلّو یابد (مطهری .) 2318 ،کیم ،سگدلیتز ،رو ،ایوینرر و دابراستین  )0222( 0به
این نتیجگه دسگگگت یگافتنگد که عمل به باورهای دینی با هیجانات و عواطف مثبت مانند خوش
خلقی ،شادکامی ،مهربانی ،اعتماد به نفس ،توجه و ررامش رابطة مثبت دارد.
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کیفیت زندگی ،سگگاختاری پویا و ذهنی اسگگت که به مقایسگگه وضگگعیت زندگی گذشگگته با
حوادث اخیر در همگه جوانگب مثبگت و منفی میپردازد .مگاهیگگت ذهنی کیفیگت زنگگدگی بگگه
ادراک افراد دربگارۀ وضگگگعیگت زندگیشگگگا میپردازد .اهمیت سگگگنجش کیفیت زندگی به
حگدی اسگگگت کگه برخی ،بهبود کیفیت زندگی را به عنوا مهم ترین هدف مداخالت درمانی
نگام میبرنگد (احمگدی ،سگگگاالر و فقیگهزاده .) 2383 ،زنگدگی بگا کیفیگت مطلوب ،ریشگگگه در
اعتقگادات و رموزشهگای دینی مسگگگلمگانا دارد .عوامل بسگگگیاری در کیفیت زندگی دخالت
دارد .در طی سگگگه دهگه اخیر توجگه بگه کیفیگت زنگدگی بگه عنوا یگک عامل مهم در ارزیابی
نتایج درمانی در بیماریهای جسگگمانی و روانی افزایش پیدا کرده اسگگت (کارو  3و همکارا ،
 .)0222در عصگر حاضگر ،متخصصا روا شناسی در پی کشف درما های جایرزین برای
بهبود بیماریهای روانی هسگتند و در حوزه سگالمت عمومی ،دسگت به خالقیت و نوروری
3. Karow

1. Miller
& 2. Kim, Seidlitz, Ro, Evinger
Duberstein

محمد خالدیان و همکاران

میزنند .اخیراً پژوهشگگگررا به این نتیجه رسگگگیدهاند که برای بهبود بیماریهای روانی،
می توا عالوه بر دارو درمانی و سگگگایر امکانات پزشگگگکی و درمانی رایج و مدر  ،از
مذهب ،دعا و معنویت نیز اسگگتفاده کرد .رویکردهای سگگنتی برای ارزیابی پیامد درما های
روا شگگناختی یا اثربخشگگی ر ها عمدتاً بر عالئم و نشگگانههای بیماری متمرکز بودهاند و کمتر
بگه کیفیگت زنگدگی و مفگاهیم مرتبو بگا ر پرداختگه انگد .بنگگابراین ،تغییر در میزا عالئ م و
نشگگانههای بیماری لزوماً نشگگا د هنده تغییر در بهبودی فرد نیسگگت (مارمانی ،پانی ،پاسگگینی و
پروگی  .)0221 ،2کیفیگت زنگدگی بگه روشهگای گوناگونی تعریف شگگگده اسگگگت .سگگگازما
بهگداشگگگت جهگانی کیفیگت زنگدگی را به عنوا ادراک فرد از وضگگگعیت زندگی در عرصگگگه
فرهنگ و سگگیسگگتم ارزشگگگی که فرد در ر زندگی میکند و در ارتباط با اهداف ،انتظارات،
معیارها و امور تلقی میکند (کاتسگگگچینگ  .) 0222 ،0کیفیت زندگی مفهومی با دامنه وسگگگیع
اسگگگت که تحت تأثیر سگگگالمت فیزیکی و حاالت روا شگگگناختی فرد قرار دارد .در مجموع
کیفیت زندگی دارای ابعاد مختلف فیزیکی ،روانی و اجتماعی اسگگت که گسگگتره وسگگیعی از
طیف زنگگدگی فرد را در بر میگیرد (پرزور ،علیزاده گوراد  ،یگگاقوتی زرگر و بشگگگرپور،

بر کیفیگت زنگدگی و امیگد در زنگا موثر اسگگگت .نتایج پژوهشها نشگگگا میدهد که معنویت
درمانی و معنادرمانی بر افزایش سگازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی مؤثر اسگگت (دیویسگگو
و جهانریر  .)0223 ،3نتایج پژوهش موحدی ،کریمینژاد ،هاشگگمی نصگگگرتربادی و موحدی
( ) 2393بگا موضگگگوع کگارریی مگگد رموزش مبتنی بر معنویگت بر بهبود مولفگههگای کیف یگگت
زنگدگی در دانش رموزا نشگگگا داد کگه مگداخلگگه مبتنی بر رموزش معنویگگت موجگگب بهبود
مولفههای کیفیت زندگی میشود.
جگدای از اهمیت پرداختن به نقش دین و معنویت در بخش درما و سگگگالمت ،رنچه که
امروز در سگگگطو جهگانی مورد نظر اسگگگت توجگه به معنویت و ارزشهای متعالی در رموزش
3. Davison & Jhangri

1. Maremmani, Pani, Pacini & Perugi
2. Katschnig
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علوم بهداشگگتی و به ویژه رموزش معنویت ،مهارتهای زندگی معنوی و شگگیوه زندگی سگگالم
بگه بیمگارا  ،خگانوادههگا ،جوانگا و افراد اسگگگت .گرچگه قگگدمهگای اولیگه در این راه در ایرا
برداشگگته شگگده اسگگت اما به کارگیری اختصگگاصگگی ،کاررمد و وسگگیع ر در زمینه اختالالت
مورد غفلت قرار گر فته اسگگگت .رموزش معنویت در پیشگگگریری و مواجه شگگگد با اسگگگترس،
خشگگم ،خشگگونت ،بحرا خانوادگی ،مشگگکالت دورا نوجوانی ،مشگگکالت جنسگگی ،ایدز و
اعتیاد ابعاد وسگگیعی در حوزه بهداشگگت روا داشگگته اسگگت .معنویت گرچه نقش کلیدی در
تحو تمگد و جگامعگه بشگگگری داشگگگتگه اسگگگت ،امگا رموزش مهگارتهگای مع نوی در حوزه
روا شگناسگی و علوم رفتاری سابقه زیادی ندارد .در بیا اهمیت و ضرورت این تحقیق بیا
این نکته الزم اسگت که در جامعه ایرانی و اسگالمی ما بسیاری از رفتارها در زندگی فردی
و اجتماعی افراد ،مسگتقیم یا غیرمسگتقیم متأثر از رموزهها و باورهای دینی است .با توجه به
رنچه ذکر شگگگد سگگگوا پژوهش حاضگگگر این بود که ریا رموزش معنویت مبتنی بر رموزههای
اسالمی بر کیفیت زندگی افراد وابسته به مواد موثر است؟
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روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
این پگگژوهگگگش رزمایگگشی از نوع پیگگگشرزمو گ گ پسرزمو با گروه کنتر بود .جامعه مورد
مطالعه شگگگامل افراد معتاد مراجعه کننده به مرکز متادو درمانی ترک اعتیاد نیکو سگگگالمت
شگهرسگتا قروه در سگا  2390بود .ابتدا تعداد  92نفر از افراد وابسته به مواد مراجعه کننده به
کلی نیک ترک اعتیاد بر اسگاس نمونهگیری تصگادفی سگاده انتخاب شدند .سپس تعداد  32نفر
از این افراد که در پرسگشنامه کیفیت زندگی پایین ترین نمره را گرفتند انتخاب ش گدند .افراد
به طور تصگگادفی به دو گروه رزمایش و کنتر تقسگگیم شگگدند .گروه رزمایش  9جلسگگه 92
دقیقگه ای رموزش معنویت مبتنی بر رموزههای دین مبین اسگگگالم مبتنی بر کتاب روا درمانی
و معنویت (وسگگت ) 2381 ،و مداخالت معنوی ریچارد و برگین  )0225( 2را دریافت کردند،
اما گروه کنتر رموزشگگی را دریافت نکرد .جهت تحلیل دادهها از رمار توصگگیگگگگگفی و رمار
1. Richards & Bergin

محمد خالدیان و همکاران

اسگتنبگگگگاطی (رزمو تحلیل کواریانس) ،با استفاده از نرم افزار  SPSS_20استفگگگگاده شگگگگد.
مالکهای ورود عبارت بودند از :رضگایت افراد انتخاب شگده به شگرکت در جلسات درما ،
وابسگگگتری به موادمخدر ،داشگگگتن پرونده در کلی نیک ترک اعتیاد نیکوسگگگالمت و حداقل
حضگگور بیش از یک ماه در کلینیک .مالکهای خروج عبارت بودند از مبتال بود به یک
اختال یگا بیمگاری دیرر ،تحت درما بود به خاطر اختال یا بیماری ،شگگگرکت همزما در
درما های دیرر.
ابزار
پرسگشنامه کیفیت زندگی :این پرسگشنامه ،فرم خالصگه شدۀ مقیاس  222مادهای کیفیت
زندگی اسگگگت که جنبههای گوناگو کیفیت زندگی را مورد ارزیابی قرار میدهد .این
پرسگشنامه ،رایج ترین ابزار سگنجش کیفیت زندگی است .در ایرا  ،اعتبار این پرسشنامه
ارزیابی و تأیید شگده اسگت .این ابزار از  02سؤا در چهار حیطه اصلی تشکیل شده است:
حیطه سگگالمت جسگگمانی ،سگگالمت روانی ،روابو اجتماعی و وضگگعیت زندگی (سگگودانی،
دهقانی و دهقا زاده .)2392 ،یوسگگفی و صگگفری ( )2388به منظور تعیین روایی مقیاس از

2/222معنیدار بودنگد .پگایگایی ابزار مذکور در پژوهش قزلسگگگفلو و اثباتی ( )2392در بعد
سگگگالمگت فیزیکی  ،2/11در بعگد روانی  ،2/11در بعد اجتماعی  2/15و در بعد محیطی برابر با
 2/82گزارش شگده اسگت .در جدو یک خالصگگگگگه جلسگگگگات معنویت درمانی با تاکید بر
رموزههای دین مبین اسالم ارائه شده است.
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جدول  :9خالصنه جلسنات معنویت درمانی با تاکید بر آموزه های دین مبین اسالم
محتوای جلسات

جلسه
جلسگه او

جلسگه دوم
جلسگة سگوم

دعای کمیل و نیایش ،عبادات و مناسک مذهبی

جلسگة پنجگم

Vol. 4, No. 16, Winter 2018

ریات قررنی و تفسیر ،ذکر اسماء الهی ،توضیحاتی درباره قضا و قدر الهی ،ایما رورد به اینکه
نیرویی برتر از ما قادر است ما را به مسیر سالمت هدایت کند
توضیو و تشریو محاسن و فواید شرکت در مراسم مذهبی ،بخشایش و توبه ،و عفو و کرم الهی،
اعتقاد به اینکه خالق هستی بهترین یاور است ( مبتنی بر مداخالت ریچارد و برگین)0225 ،

جلسگة ششگم

گوش داد به صوت قرر کریم و رو خوانی قرر کریم توسو اعضای گروه

جلسگة هفتگم

قصه قررنی توسل به انوار اهل بیت (ع)

جلسگة هشتگم

توضیو و تشریو فواید نماز جماعت و نماز ،زندگینامه پیامبر اکرم(و)

جلسگة نهگم
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در مورد معنویت و اعتیاد ،و اجرای پرسشنامه کیفیت زندگی
بیا مشکل ،بحب در مورد اعتیاد و بحب در مورد اثرات اعتیاد بر ایجاد اختالالت روانی

جلسگة چهگارم

18

رماده سازی ،تعیین اهداف و قوانین گروه ،رشنایی اعضای گروه با یکدیرر ،مشاوره و بحب

خالصه و جمعبندی جلسات و اختتام ،صحبت در مورد رموختههای خود در گروه ،مرور
برنامه و جمع بندی برنامه رموزشی معنویت درمانی ،و اجرای پرسشنامه کیفیت زندگی

نتایج
هدف از پژوهش حاضگگر رموزش معنویت مبتنی بر رموزههای اسگگالمی بر کیفیت زندگی
در افراد وابسگگگته به مواد (باجنسگگگیت مذکر) با دامنه سگگگنی  03 – 25سگگگا بود .رمارههای
توصگگگیفی خرده مقیگاسهگای کیفیگت زنگدگی بگه تفکیک گروهها و نوع رزمو در جدو 0
شده است.
جدول :2آماره های توصیفی خرده مقیاس های کیفیت زندگی به تفکیک گروه ها و نوع آ زمون
متغیرها

نوع رزمو

سالمت جسمانی
سالمت روانی
روابو اجتماعی
وضعیت زندگی

گروه کنتر

گروه رزمایش
پیشرزمو

پسرزمو

پیشرزمو

پسرزمو

میانرین

20/13

25/21

20/81

20/92

انحراف معیار

2/08

2/98

2/29

2/29

میانرین

20/0

22/13

22/92

20/22

انحراف معیار

2/30

2/22

2/00

2/05

میانرین

20/33

25/23

20/21

20/0

انحراف معیار

2/22

2/22

2/39

2/222

میانرین

22/93

22/21

22/21

22/2

انحراف معیار

2/2

2/28

2/22

2/92

محمد خالدیان و همکاران

ابتدا برای بررسگگی پیش فره همرنی واریانسهای خطا ازرزمو لو اسگگتفاده شگگد .این
رزمو برای هیچ کدام از متغیرها معنیدار نبود ( سگگالمت جسگگگمانی  ،2/252سگگگالمت روانی
 ،2/881روابو اجتمگگاعی  ،2/98وضگگگعیگت زنگدگی  .)2/92همچنین برای بررسگگگی فره
همرنی ماتریس کواریانسها از رزمو ام باکس اسگگگتفاده شگگگد و نتایج حکایت از برقراری
پیشفره داشگگت ( M=2/350 , F = 2/221 , P < 2/25باکس) .برای بررسگگگی پیش فره
نرما بود توزیع از رزمو شگگگاپیرو -ویلکز اسگگگتفاده شگگگد که نتایج حکایت از نرما بود
توزیعها داشگگت ( .) P < 2/25برای بررسگگی همرنی شگگیب رگرسگگگیو نیز نتایج حکایت از
برقراری پیش فره داشت.
بگاتوجگه بگه برقراری پیش فرههگا تحلیل کوواریانس چند متغیری انجام شگگگد که نتایج
حکایت از معناداری داشگت ( =2/221 ،F = 221/5 ،P > 2/95المبدای ویلکز) .برای بررسگی
الروهای تفاوت از تحلیل کوواریانس تک متغیری به شرز زیر استفاده شد.
جدول :3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری برای بررسی الگوهای تفاوت
متغیرها
سالمت روانی

32/335

92/92

2/222

2/8

روابو اجتماعی

21/355

032/129

2/222

2/9

وضعیت زندگی

25/12

202/91

2/222

2/83

منگدرجگات جگدو  3نشگگگا میدهگد کگه در هر چهگار متغیر رموزش معنویگت موثر بوده
است.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضگگر اثربخشگگی رموزش معنویت مبتنی بر رموزههای اسگگالمی بر کیفیت
زندگی در افراد وابسگگته به مواد بود .نتایج نشگگا داد که اسگگتفاده از رموزش معنویت مبتنی بر
رموزههای اسگالمی بر مقیاسهای کیفیت زندگی (سگگالمت جسگمانی ،سگگالمت روانی ،روابو
اجتمگاعی و وضگگگعیگت زنگدگی) در افراد وابسگگگتگه بگه مواد مؤثر اسگگگت .این یگافته با نتایج
پژوهشهگای زره پوش وکجبگگاف ( ،)2390موحگدی و همکگارا ( )2393و دیویسگگگو و
جهانریر ( )0223همسگو اسگت .رموزش معنویت ،یکی از راههای اسگگاسگی و با اهمیت اسگگت
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سالمت جسمانی

22/202

212/302

2/222

2/88

19
سال  ،4شماره  ،61زمستان 6931

میانرین مجذورات
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که بشگگر می تواند به کمک ر از ابتالء به بیماریهای جسگگمی ،روانی و اجتماعی پیشگگریری
کند و با اسگگتعانت گرفتن از دین ،نماز و نیایش ،به منبع الیزا و نامتناهی قدرت الهی وابسگگته
شگود و احسگاس امید و ررامش کند .شگرکت در مراسگگم مذهبی رثار روانی -اجتماعی مهمی
بگه ه مراه دارد که عالوه بر انجام فرایض دینی ،نوعی ارتباط سگگگالم و عاطفی بین افراد جامعه
ایجگاد می شگگگود .بنگابراین ،می توا از یگافتگههگای این پژوهش در بهبود کیفیگت زندگی افراد
وابسگته به مواد اسگتفاده نمود .در عرفا اسگالمی (مثالً مولوی) یا در روا شگناسگی ناخودرگاه،
به روشگ نی نشگگا داده شگده اسگگت که انسگا ذاتاً و فطرتاً موجودی معنوی و مذهبی اسگگت .تا
زمگانی که این بعد معنوی فرد به سگگگاختار روانی او پیوند نخورد و با ر منسگگگجم و یکپارچه
نرردد ،درما واقعی او صگگورت نمیگیرد (یعقوبی ،سگگهرابی و محمدزاده .)2392 ،معنویت
درمانی ،به عنوا یکی از راهبردهای اسگگاسگگی و یک روش درمانی مؤثر احسگگاس امید و
ررامش را بگه دنبگا دارد .پژوهشهگای تجربی مختلف نشگگگا دادهانگد کگه بسگگگیگگاری از
درمگگا گگرا  ،بگگاورهگگا و رفگتگگارهگگای مگعگنگوی را بگگه عنوا منگگابع قگگدرتمنگگد تغییر ،در
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روا درمگانیهگای فردی ،گروهی و یگا خگانواده در نظر میگیرنگد (غفوری ،مشگگگهدی و
حسگنربادی .)2390 ،هاینلز ( ) 2995معنویت را به عنوا تالشگی در جهت پرورش حساسیت
نسگگبت به خویش ،دیررا  ،موجودات غیر انسگگانی وخدا و جسگگت و جویی برای رسگگید به
انسانیت کامل میداند (به نقل از رسترار.)2385 ،
معنویت با سگگالمت روانی و جسگگمانی ،احسگگاس خوب داشگگتن و بهبودی ارتباط دارد.
اعما و مناسگگک معنوی روزانه ،حمایت مذهبی و خود ارزشگگیابی مذهبی-معنوی در
زندگی فرد می تواند پیشبینیکننده سگگالمت روا  ،سگگالمت جسگگم و احسگگاس خوب بود
باشگگد .کاهش میزا سگگالمت معنوی در افراد با نوعی احسگگاس فشگگار روانی ،اضگگطراب،
افسگردگی و تنهایی همراه اسگگت (دسگگتغیب ،قارلی پور ،قبادی داشگگدبی ،حسگگینی و وفایی،
 .)2393بنگابراین ،می توا بیگگا نمود کگه رموزش معنویگت بگاعگب افزایش کیفیگگت زنگگدگی
می شگگود .در تبیین دیرر می توا گفت که رموزش معنویت باعب ارتقاء توانمندیهای فرد
در زمینه سگگالمت معنوی ،کاهش مشگگکالت روانی ،افزایش سگگالمت روانی و در نتیجه

محمد خالدیان و همکاران

افزایش سگبکهای رفتاری سالم ،هیجانات مثبت ،خوشبینی و رضایت از زندگی میشود.
معنویت باعب میشگگگود که افراد برای الهام ،احترام ،معنا و هدف تالش کنند و در نتیجه
منجر به احسگاس امیدواری ،هدفمندی ،ررامش ،ایجاد نررش مثبت نسبت به دنیا و قدرت
سگگازگاری باال در افراد میشگگود .دین به مجموعهای از عقاید ،اخالقیات ،احکام و قوانین
فردی و اجتماعی اطالق میشود (مصباز.)2380 ،
امیگد اسگگگت با توجه به دسگگگتاوردها و نتایج این پژوهش بتوا زمینهای را فراهم نمود که
افراد وابسگگته به مواد به سگگوی یک زندگی سگگالم و رشگگد یافته سگگوق داده شگگوند .با رموزش
معنویت می توا افراد وابسگگگته به مواد را به سگگگمت هدفی مشگگگخ

هدایت نمود .رموزش

معنویگت می توانگد راهنمگای خوبی برای کلیگه روانپزشگگگکگا  ،روانشگگگناسگگگا  ،مشگگگاورا و
کلین یگکهگای ترک اعتیگاد بگاشگگگد .از محدودیتهای پژوهش عدم انجام مرحله پیریری به
دلیل عدم دسگگترسگگی به رزمودنیها بود .پیشگگنهاد می شگگود جهت رشگگناسگگازی افراد جامعه با
اعتیگاد و عواره ر کگارگگاههگای رموزشگگگی برگزار گردد و مسگگگئو لین ،متخصگگگصگگگا و
دسگگگتانگدرکگارا  ،برنگامه مدو و جامعی را برای کاهش مصگگگرف مواد و افزایش کیفیت

همکاری داشتهاند تشکر و قدردانی میشود.
منابع
احمدی ،فضل اله؛ ساالر ،علی رضا و فقیه زاده ،سقراط ( .)2383بررسی کیفیت زندگی سالمندا شهر
زاهدا  .فصلنامه حیات.22-21 ،)3(22 ،
پرزور ،پرویز؛ علی زاده گوراد  ،جابر؛ یاقوتی زرگر ،حسن و بشرپور ،سجاد ( .)2392اثربخشی رو اندرمانی

مثبتگرای مبتنی بر کیفیت زندگی بر بهبود کیفیت زندگی معتادا به مواد افیونی .فصلنامه اعتیاد
پژوهی سوءمصرف مواد.231-228 ،)35(9 ،
جوادی رملی ،عبداله ( .)2310شریعت در رینه معرفت .تهرا  :موسسه فرهنری رجاء.

Vol. 4, No. 16, Winter 2018

تشکر و قدردانی
از مسگگگئوال کلی نیگک ترک اعتیاد نیکو سگگگالمت قروه و تمام افرادی که در این پژوهش
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زندگی افراد وابسته به مواد در جامعه تدوین کنند.
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