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مقاله پژوهشی

پیشبینی هوش معنوی بر اساس ویژگیهای شخصیتی در معتادان مرد
در حال ترک استان ایالم

دکتر جمیل صادقیفر* ،1طاهره محرابیان2

مقدمه :اعتیاد به مثابهی یک عارضه و آسیب فردی و اجتماعی دارای علل و عوامل ،ریشهها ،زمینهها و همچنین عوارض
و تبعات سوء اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،محیطی ،روانی و فردی متعددی میباشد.

هدف :پژوهش حاضر با هدف پیشبینی هوش معنوی بر اساس ویژگیهای شخصیتی در معتادان مرد در حال ترک استان
ایالم انجام گرفت.

مواد و روشها :در این پژوهش که به صورت همبستگی انجام گرفته است ،تعداد  250معتاد مرد در حال ترک به روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب و وارد مطالعه شدند .از دو پرسشنامهی ویژگیهای شخصیتی و هوش معنوی به عنوان
ابزار جمعآوری دادهها استفاده شد .ویژگیهای شخصیتی (روان رنجوری ،برونگرایی ،تجربهگرایی ،توافق پذیری و وجدانی
بودن) به عنوان متغیرهای پیشبین و هوش معنوی به عنوان متغیر مالک در نظر گرفته شد .دادهها با استفاده از ضریب
همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند P<0/01 .به عنوان سطح معنیداری در نظر
گرفته شد

یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که افراد معتادی که روان رنجوری ( )35/36±7/50باالتری دارند از هوش معنوی
پایینتری برخوردار هستند .افراد معتاد با ویژگیهای شخصیتی برونگرایی ( ،)38/57±6/44توافق پذیری ()39/16±5/59
و وجدانی بودن ( )43/28±7باال ،هوش معنوی باالتری دارند .ویژگی شخصیتی روان رنجوری با ضریب همبستگی  -0/44به
عنوان مهمترین متغیر پیشبین در هوش معنوی واحدهای پژوهش تعیین شد .ضرایب تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر
برای ترکیب خطی متغیرهای ویژگیهای شخصیتی و هوش معنوی در سطح کمتر از  0/001معنیدار بود.

بحث و نتیجهگیری :یافتههای پژوهش از وجود رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و هوش معنوی در مردان معتاد در حال
ترک استان ایالم حمایت میکند .با توجه به یافتههای به دست آمده از این پژوهش میتوان اینگونه بیان داشت که
ویژگیهای فردی و شخصیتی افراد میتواند در بهرهگیری بهتر از هوش معنوی و در نتیجه سازگاری و حل مسائل مختلف

کمککننده باشد.

کلمات کلیدی :اعتیاد ،شخصیت ،معنوی ،هوش.
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مقدمه

رهایی از آن حائز اهمیت است .طبق گزارش ساالنه سازمان جهانی

یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی کشور ما معضل مواد مخدر

بهداشت در سال  ،2012حدود  210تا  300میلیون معتاد به

است که هم از حیث تعداد افراد معتاد و هم از حیث پیچیدگی و

انواع مواد افیونی در دنیا وجود دارد .در این گزارش ،شیوع اعتیاد

1ـ دکترای بهداشت ،استادیار ،گروه سالمت عمومی ،مرکز تحقیقات آسیبهای روانی -اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران.
2ـ دانشجوی دکتری روانشناسی ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران (*نویسنده مسئول).
آدرس الکترویکt.mehrabian@yahoo.com :
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چكيده

در دو دههی اخیر روانشناسی دین ،مطالعهی موضوعات دین و

نظام گستردهتر شخصیت میتواند محققان را نسبت به این مسئله

موضوعات مفهومی ،به طور فزایندهای مورد توجه روانشناسان قرار

حساس کند که چه بخشهایی از شخصیت میتواند ارتباط داشته

گرفته است .بیشترین مطالعات صورت گرفته در حوزه روانشناسی

باشد و یا اثرات آن را تعدیل نماید ( .)5شخصیت یک موضوع

دین ،تحقیقات مربوط به رابطهی دین و معنویت با سالمت روان

پیچیده است و از دیرباز کوششهای فراوانی برای بررسی و شناخت

است .در اکثر این مطالعات یک رابطهی مثبت بین باورهای دینی

آن صورت گرفته است که باعث پیدایش دیدگاههای مختلف در

و معنویت با سالمت روان افراد یافت شده است ( .)2مفهوم هوش

این زمینه شده است .این تنوع در دیدگاهها به تفاوت در تعریف

معنوی در ادبیات روانشناسی برای اولین بار در سال 1996

و نگرش از انسان و ماهیت او مربوط میشود .ساختار شخصیت

توسط استیونس ) (Stivensو بعد در سال  1999توسط ایمونز

بر اساس الگوهای مختلف تبیین شده است .الگوی پنج عامل

) (Aymvnzمطرح شد ( .)3او هوش معنوی را نوعی هوش غائی

شخصیت با پشتوانههای نظری ،تجربی و پژوهشی از معتبرترین

میداند که مسائل معنایی و ارزشی را به ما نشان میدهد .هوش

و مشهورترین مدلهای شخصیت محسوب میشوند .این عوامل

معنوى مستلزم توانایىهایى است که از چنین موضوعات معنوى

عبارتند از روان رنجوری ،برونگرایی ،تجربهگرایی ،توافق پذیری و

براى تطابق و کنش اثربخش و تولید محصوالت و پیامدهاى باارزش

وجدانی بودن ( .)7در زمینه بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و

استفاده مىکند ( .)4با توجه به مفهوم تئوریک هوش معنوی

هوش معنوی پژوهشهای کمی صورت گرفته است ،اما میتوان به

به نظر میرسد پایین بودن میزان این نوع از هوش و یا به قول

نتایج پژوهش اصفهانی و همکاران در بین جامعه دانشجویان ایرانی

باول ) (Bowellخفته بودن آن را بایستی نوعی از رشد نایافتگی

اشاره کرد که نشان دادند بین هوش معنوی با ابعاد شخصیتی

شخصیت و همچنین زمینهای برای ناکارآمدی ،عدم رضایت از

برونگرایی ،توافق پذیری ،وجدانی بودن و تجربهگرایی رابطهی

جریان کلی زندگی ،انحراف از اهداف واقعی حیات بشری و فاصله

مثبت معنادار و با روان رنجوری رابطه منفی معنادار وجود دارد

گرفتن از معیارهای واقعی سالمت محسوب نمود ( .)5درک مبانی

( .)6هوش معنوی هم میتواند یک بازدارنده قوی برای جلوگیری

عصب ـ روانشناختی هوش معنوی در پذیرش آن به عنوان نوع

از رفتارهای پرخطر از جمله وابستگی به مواد مخدر باشد ،هم یک

مستقلی از هوش مؤثر است .مغز انسان برای هریک از هوشهای

عامل مهم در درمان افراد وابسته به مواد مخدر.

سهگانه (هوش منطقی ،هوش هیجانی و هوش معنوی) نورونها

نتایج پژوهش مرعشی و همکاران که بین کارکنان یک شرکت

یا تشکیالت نورونی جداگانهای دارد .از این دیدگاه هوش معنوی

صنعتی در شهرستان مهران انجام شد ،نشان داد افرادی که هوش

یک فرآیند است که سایر فعالیتهای مغز را در هر دو نیمکرهی

معنوی باالیی دارند ،گرایش به اعتیاد در آنها پایینتر است ( .)8در

راست و چپ یکپارچه میکند و انسان را قادر میسازد که دربارهی

مطالعه دالورپور و همکاران با عنوان پیشبینی بهبودی یا بازگشت

معنای هر موقعیت پرسش نماید ( .)5ایمونز ) (Aymvnzمعتقد

به سوءمصرف مواد بر پایه هوش هیجانی و رویارویی مذهبی نشان

است که معنویت میتواند شکلی از هوش تلقی شود ،زیرا عملکرد و

داده شد که رویارویی مذهبی درونی مهمترین عامل تمایز گروهی

سازگاری فرد را پیشبینی میکند و قابلیتهایی را مطرح میکند

برای طبقهبندی مراجعان به مراکز ترک اعتیاد در دو گروه پاک

که افراد را قادر میسازد به حل مسائل بپردازند و به اهدافشان

یا بازگشتی است ( .)9معلمی و همکاران در پژوهشی نشان دادند

دسترسی داشته باشند (.)6

که معتادان هوش معنوی و سالمت روان پایینتری نسبت به

ظاهرا ً بین هوش و فرآیندهای شخصیتی رابطه وجود دارد .با توجه

گروه عادی دارند ( .)10همچنین نقیبی و همکاران رابطه مثبت

به جدید بودن سازه هوش معنوی و نظریههایی که در رابطه با این

و معناداری را بین سالمت معنوی و سالمت روان در افراد وابسته

هوش وجود دارد و برای پیشبرد شناخت از آن ،مطالعه رابطه هوش

به متادون یافتند ( .)11به نظر میرسد که مشکالت روانشناختی

معنوی با سازههای شناخته شدهای چون شخصیت میتواند بسیار

مانند افسردگی ،احساس ناامیدی و پوچی و مسائل مربوط به عدم
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در ایران 2/8 ،درصد اعالم گردید (.)1

مفید باشد ،از سوی دیگر فهم هوش معنوی به عنوان بخشی از
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دکتر جمیل صادقیفر و طاهره محرابیان
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مخدر باشد ،در واقع این افراد از این روش مخاطرهآمیز برای تسکین

با مواد مخدر استان ایالم ارائه شد .عالوه بر این ،پرسشنامهها در

موقت مشکالت روانی خود استفاده میکنند .در زمینه رابطه

مراکز ترک اعتیاد اقامتی و کلینیکهای ترک اعتیاد تکمیل شدند.

هوش معنوی با سالمت روان ،بهزیستی روانشناختی و رضایت

معیارهای ورود به پژوهش عبارت بودند از :جنسیت مرد ،وابستگی

از زندگی تحقیقات زیادی بر ارتباط مثبت و معنادار بین این

به مواد مخدر ،حداقل سطح تحصیالت سیکل ،ساکن استان ایالم

مؤلفهها تأکید دارند .زانگ ) (Tsuangو همکاران در پژوهش خود

بودن و موافقت برای حضور در پژوهش .همچنین عدم تمایل به

بر رابطه معنویت و سالمت روان تأکید میکنند ( .)12بل )(Bell

همکاری با پژوهشگران باعث خروج از مطالعه میشد .در این

و همکاران در تحقیقاتشان به تأثیر معنویت بر رضایت از زندگی

مطالعه ،از سه پرسشنامهی ویژگیهای شخصیتی ،هوش معنوی

و کلن ) (Chlanو همکاران بر تأثیر معنویت در مقابله با بیماری

و اطالعات دموگرافیک (سن ،وضعیت تأهل و میزان تحصیالت)

تأکید دارند ( .)14 ،13هوش معنوی یکی از سازههای جدید در

به عنوان ابزار جمعآوری دادهها استفاده شد.

حوزه روانشناسی مثبتنگر است و بر اساس نتایج مطالعات مختلف

الف) پرسشنامه شخصیتی نئو ) :(NEO-FFIبرای سنجش

نشان داده شده است که بین این سازه و بهداشت روانی رابطه

ویژگیهای شخصیتی افراد وابسته به مواد از فرم کوتاه آزمون نئو

قوی وجود دارد .به ویژه اینکه امروزه برای درمان افراد وابسته

که دارای  60سؤال است استفاده شده است .این آزمون را اولین

(NA: Narcotics

بار کاستا و مککری ( Costaو  )Mccreyتدوین نمودند .این آزمون

) Anonymousاز روشهای مبتنی بر معنویت استفاده میشود .در

پنج مورد از ویژگیهای شخصیتی افراد را مورد سنجش قرار

درمان اعتیاد نباید صرفاً به جنبه ترک جسمانی پرداخته شود ،بلکه

میدهد که عبارتند از :روان رنجوری ) ،(Neuroticismبرونگرایی

باید جنبههای روانشناختی و فیزیکی همزمان مدنظر قرار گیرد

) ،(Extraversionتجربهگرایی ) ،(Opennessتوافقپذیری

و با افزایش هوش معنوی معتادان در جهت بهبود و درمان بهتر

) (Agreeablenessو وجدانیبودن ).(Conscientiousness

آنها حرکت کرد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر پیشبینی هوش

نمرههای هر خرده مقیاس از دامنه صفر تا  48متغیر است که در یک

معنوی بر اساس ویژگیهای شخصیتی (روان رنجوری ،برونگرایی،

ال مخالفم تا کام ً
طیف لیکرت از کام ً
ال موافقم نمرهگذاری میشود.

تجربهگرایی ،توافق پذیری و وجدانی بودن) در معتادان مرد در

در ایران روایی این پرسشنامه به روش همبستگی مقیاسهای

حال ترک استان ایالم است.

آن با پرسشنامهی تجدید نظر شدهی آیزنک ) (Eysenckـ فرم

به مواد مخدر ،مانند گروههای معتادان گمنام

194

کوتاه گزارش شده است که در عامل روان رنجوری  0/72و در

مواد و روشها

عامل برونگرایی  0/70به دست آمده و همبستگی مقیاسهای

پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که در زمرهی تحقیقات

توافق پذیری و وجدانی بودن با مقیاس روانپریشخویی 0/32 ،و

توصیفی به شمار میرود .جامعهی هدف کلیهی معتادان مرد در

همبستگی انعطافپذیری با عامل برونگرایی 0/22 ،گزارش شده

حال ترک استان ایالم واقع در غرب کشور ایران است که با توجه

است ( .)16ضریب پایایی با روش آلفا برای عوامل روان رنجوری،

به قاعده حداقل حجم نمونه در تحقیقات همبستگی که  100نفر

برونگرایی ،تجربهگرایی ،توافق پذیری و با وجدان بودن به ترتیب

ذکر شده است ( 250 ،)15نفر از آنها به روش نمونهگیری در

 0/79 ،0/80 ،0/75 ،0/83و  0/79بوده است (.)16

دسترس از مراکز ترک اعتیاد و کلینیکهای تخصصی ترک اعتیاد

ب) مقیاس هوش معنوی ( :)SISRI-24برای سنجش هوش

در سطح شهرستانهای استان ایالم انتخاب شدند .محدودهی سنی

معنوی از مقیاس هوش معنوی کینگ ) (Kingکه در سال 2008

بین  18تا  65سال و دامنهی تحصیالت از سیکل تا دکتری در

توسط وی طراحی شد ،استفاده شده است .این مقیاس حاوی 24

نظر گرفته شد.

ماده و  4خرده مقیاس است که شامل تفکر وجودی با  7ماده،

این طرح پژوهشی در مرکز تحقیقات آسیب شناسی دانشگاه علوم

تولید معنای شخصی با  5ماده ،آگاهی متعالی با  7ماده و گسترش
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رضایت از زندگی میتواند محرک افراد برای رفتن به سمت مواد

پزشکی ایالم تصویب شد و مجوز نمونهگیری آن به ستاد مبارزه
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وضعیت هوشیاری با  5ماده میباشد .برای هرکدام از سؤاالت این

تهیه شد و در اختیار آنها قرار گرفت .اصول کمیته بینالمللی

پرسشنامه  5گزینه (نظری ندارم ،درست نیست تا حدی درست

اخالق نشر ) (COPEدر انتشار یافتههای تحقیق رعایت گردید.

است ،خیلی درست و کام ً
ال درست) به صورت طیف لیکرت منظور

سپس تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22انجام

شده است که نمرهگذاری این گزینهها به ترتیب  4 ،3 ،2 ،1و 5

گرفت.

است .دامنه نمره کل پرسشنامه بین  1تا  120متغیر است که
نمرات باال نشاندهنده هوش معنوی باال و یا وجود چنین ظرفیتی

] [ DOI: 10.29252/mcs.5.3.192

دکتر جمیل صادقیفر و طاهره محرابیان

یافتهها

سنجیده شد .برای روایی از تحلیل عاملی تأییدی مرتبهی اول

 58درصد آنها مجرد ( 145نفر) و  42درصد متأهل ( 105نفر)

استفاده شد که در سطح ( )P<0/01ضریب همبستگی  0/66به

بودند .همچنین سطح تحصیالت  35/6درصد آنها سیکل (89

دست آمده است و پایایی نیز از طریق آلفای کرونباخ در سطح

نفر) 39/6 ،درصد آنها دیپلم ( 99نفر) 19/2 ،درصد در مقطع

( 0/88 )P<0/05برآورد شده است (.)17

کارشناسی ( 48نفر) 4/8 ،درصد در مقطع کارشناسی ارشد (12

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی مصوب مرکز تحقیقات

نفر) و  0/8درصد در مقطع دکتری ( 2نفر) مشغول به تحصیل

آسیبشناسی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایالم به شماره

بودند .عالوه بر این ،در جدول شماره  ،1میانگین ،انحراف معیار،

 909499در تاریخ  1393/07/01میباشد .از جمله مالحظات

کمترین و بیشترین نمرات متغیرهای پژوهش نشان داده شده

اخالقی رعایت شده در پژوهش حاضر عبارت از عدم نیاز به ذکر

است.

نام و نام خانوادگی در پرسشنامهها ،رعایت اصل رازداری و محرمانه

جدول شماره  2نشان میدهد که ضریب همبستگی بین روان

نگه داشتن اطالعات به دست آمده ،مطلع کردن شرکتکنندگان

رنجوری و هوش معنوی معنیدار و منفی است ( r=-0/44و

از اهداف پژوهش و اختیاری بودن شرکت در مطالعه بودند .به

 .)P<0/01همچنین بین برونگرایی و هوش معنوی نیز رابطهی

شرکتکنندگان در پژوهش ،در رابطه با اهداف و نحوه انجام

معنیدار مثبت مشاهده شد ( r=0/37و  .)P<0/01یافتهها نشان

پژوهش توضیحات الزم داده شد و رضایت آنها در مطالعه به

میدهد که بین تجربهگرایی و هوش معنوی رابطهی معنیداری

صورت شفاهی جلب شد .به آنها توضیح داده شد که میانگین زمان

وجود ندارد ( r=0/03و  .)P<0/62بین توافق پذیری و هوش

تقریبی برای تکمیل پرسشنامهها حدود  60دقیقه است و با توجه

معنوی ( r=0/41و  )P<0/01و نیز بین وجدانی بودن و هوش

به اینکه پرسشنامهها بهصورت خودگزارشی بودند ،پس از گذشت

معنوی رابطهی معنیدار مثبت مشاهده شد ( r=37و .)P<0/01

مدت زمان کافی ،پژوهشگران برای جمعآوری پرسشنامهها اقدام

در جدولهای شماره  3و  4روابط چندگانه روان رنجوری،

نمودند .همینطور بر محرمانه بودن این اطالعات تأکید شد و نتایج

برونگرایی ،تجربهگرایی ،توافق پذیری و وجدانی بودن با هوش

پژوهش برای آزمودنیهایی که تمایل داشتند به صورت جداگانه

معنوی از طریق تحلیل رگرسیون چند متغیری ارائه شده است.
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است .اعتبار و پایایی هوش معنوی در ایران توسط رقیب و همکاران

میانگین سنی شرکت کنندگان این پژوهش  36±3/39بود که

جدول  -1میانگین ،انحراف معیار ،حداکثر و حداقل متغیرهای تحقیق

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر

ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه

ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ

ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي

80/09

16/80

112

24

روان رﻧﺠﻮري

35/36

7/50

55

16

ﺑﺮونﮔﺮاﻳﻲ

38/57

6/44

55

22

ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮاﻳﻲ

38/36

5/80

55

26

ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﻳﺮي

39/16

5/59

55

26

وﺟﺪاﻧﻲ ﺑﻮدن

43/28

7

60

28
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جدول  -2ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای پیشبین با مقیاس هوش معنوی

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي آﻣﺎري

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶﺑﻴﻦ

ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك

ﺷﺨﺼﻴﺖ

ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲداري P

ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن R

روان رﻧﺠﻮري

-0/44

<0/01

ﺑﺮونﮔﺮاﻳﻲ

0/37

<0/01

ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮاﻳﻲ

0/03

0/62

ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﻳﺮي

0/41

<0/01

وﺟﺪاﻧﻲ ﺑﻮدن

0/37

<0/01

جدول  -3ضرایب رگرسیون متغیرهای روانشناختی پیشبین با هوش معنوی با استفاده از روش ورود مکرر

آﻣﺎره

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ

ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ

روان رﻧﺠﻮري

0/44

0/19

ﺑﺮونﮔﺮاﻳﻲ

0/50

0/25

ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮاﻳﻲ

0/50

0/25

ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﻳﺮي

0/52

0/27

وﺟﺪاﻧﻲ ﺑﻮدن

0/53

0/28

ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶﺑﻴﻦ

MR

RS

ﻧﺴﺒﺖ F

اﺣﺘﻤﺎل P

F=59/64
P=0/001
F=41/95
P=0/001
F=27/92
P=0/001
F=23/43
p=0/001
F=19/31
P=0/001

1

2

ﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن )(ß
3

5

4

ᵝ=-0/44
t=-7/72
P=0/001
ᵝ=-0/35
t=-6/04
P=0/001

ᵝ=0/25
t=4/44
P=0/001

ᵝ=-0/35
t=-6/04
P=0/001

ᵝ=0/26
t=4/45
P=0/001

ᵝ=-0/02
t=-0/39
P=0/69

ᵝ=-0/25
t=-3/87
P=0/001

ᵝ=0/22
t=3/77
P=0/001

ᵝ=-0/02
t=-0/46
p=0/64

ᵝ=0/18
t=2/77
P=0/006

ᵝ=-0/23
t=-3/32
P=0/001

ᵝ=0/20
t=3/31
P=0/001

ᵝ=-0/02
t=-0/35
P=0/72

ᵝ=0/16
t=2/37
P=0/01

ᵝ=0/10
t=1/52
P=0/12

جدول  -4ضرایب رگرسیون متغیرهای روانشناختی پیشبین با هوش معنوی با استفاده از روش مرحلهای

آﻣﺎره

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ

ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ

روان رﻧﺠﻮري

0/44

0/19

ﺑﺮونﮔﺮاﻳﻲ

0/50

0/25

ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﻳﺮي

0/52

0/27

ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶﺑﻴﻦ
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MR

RS

ﻧﺴﺒﺖ F

اﺣﺘﻤﺎل P

F=59/64
P=0/001
F=41/95
P=0/001
F=31/27
P=0/001

1

ﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن )(ß
2

3

ᵝ=-0/44
t=-7/72
P=0/001
ᵝ=-0/35
t=-6/04
P=0/001

ᵝ=0/25
t=4/44
P=0/001

ᵝ=-0/25
t=-3/88
P=0/001

ᵝ=0/22
t=3/74
P=0/001

ᵝ=0/18
t=2/76
P=0/006
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معنیداری عدد  Pدر سطح 0/01
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ورود مکرر برای ترکیب خطی متغیرهای روان رنجوری ،برونگرایی،

ارتباطات اجتماعی خود با دیگران موفقتر میباشند و گرمتر و

تجربهگرایی ،توافقپذیری و وجدانی بودن با هوش معنوی برابر با

معاشرتیتر هستند ،همچنین میتوانند با توجه به ویژگیهای

 0/53میباشد .ضریب تعیین برابر با  0/28و نسبت  Fچندگانه

خود ،سالمت و بهداشت روانی خود را افزایش دهند .این افراد

برابر با  19/31است که در سطح کمتر از  0/001معنیدار است.

سعی میکنند از طریق گسترش روابط اجتماعی خود ،خألها،

تجزیه و تحلیل دادهها با روش رگرسیون مرحلهای که نتایج آن

تنهاییها و ناسازگاریهای زندگی خود را جبران کنند و هنگام

در جدول شماره  4ارائه شده ،نشان میدهد که از میان متغیرهای

مواجهه با مشکالت زندگی کمتر دچار یأس شده و کمتر احتمال

ویژگیهای شخصیت به عنوان متغیرهای پیشبین هوش معنوی

دارد سراغ سوء مصرف مواد یا سایر رفتارهای پرخطر بروند .در

به ترتیب متغیرهای روان رنجوری ،برونگرایی و توافق پذیری

پژوهش حاضر بین تجربهگرایی و هوش معنوی رابطه معنیداری

بیشترین اهمیت را در تبیین واریانس هوش معنوی داشتهاند.

وجود ندارد .این یافته با یافتههای پژوهش داوری و همکاران ()20

Downloaded from mcs.ajaums.ac.ir at 20:31 +0330 on Friday September 25th 2020

چنانکه در جدول  3مشاهده میشود همبستگی چندگانه با روش

نظر دین اسالم داشته باشند ( .)20افراد با هوش معنوی باال در
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و زارع و همکاران ( )2همسو میباشد؛ اما با نتایج پژوهش ناظمی و

بحث و نتیجهگیری

همکاران ( )21ناهمسو است .در تبیین این موضوع میتوان گفت

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطهی ویژگیهای شخصیتی (روان

شاید یکی از دالیل تفاوت در نتایج پژوهشها ،متفاوت بودن جامعه

رنجوری ،برونگرایی ،تجربهگرایی ،توافق پذیری ،وجدانی بودن)

آماری بوده است زیرا جامعه آماری در مطالعه آنها پرستاران

و هوش معنوی در معتادان مرد در حال ترک استان ایالم انجام

بوده است .نتایج نشان داد که بین توافق پذیری و هوش معنوی

شد .نتایج پژوهش نشان داد که بین روان رنجوری و هوش معنوی

رابطهی مثبت معنیداری وجود دارد؛ به عبارت دیگر کسانی که

رابطه منفی معنیداری وجود دارد؛ به عبارت دیگر افرادی که روان

توافق پذیری باالتری دارند از هوش معنوی بیشتری برخوردارند.

رنجوری باالتری دارند ،از هوش معنوی پایینتری برخوردارند.

این یافته با نتایج پژوهشهای پیشین از جمله زارع و همکاران

این یافته با نتایج پژوهشهای محسنه و همکاران ( ،)18زارع و

( ،)2کشاورز و همکاران ( )22و اصفهانی و همکاران ( )6همسو

همکاران ( )2و اصفهانی و همکاران ( )6همسو میباشد .برخی

میباشد .در راستای تبیین این یافته میتوان گفت این افراد

پژوهشگران روان رنجوری را همان عاطفهی منفی نامیدهاند و آن

دارای ویژگیهایی از قبیل اعتماد ،رکگویی ،نوعدوستی ،همراهی،

را عامل آسیبپذیری در برابر اختاللهای روانی از جمله اضطراب،

تواضع و دلسوز بودن هستند .همچنین این افراد دارای ویژگیهای

افسردگی و وابستگی به مواد ذکر کردهاند ( .)16در واقع میتوان

کمک کردن و حس همدردی هستند و دیگران را نیز همچون

گفت که افراد با هوش معنوی باالتر ،میتوانند خصوصیات روان

خود میبینند و پیوندشان با دیگران زود جوش میخورد .چنین

رنجوری ،از جمله افسردگی ،اضطراب و تکانشگری خود را کاهش

افرادی به مراتب هوش معنوی باالتری دارند و میتوانند از هوش

داده و به دنبال آن آسیبپذیری خود در برابر رفتارهای پرخطر

معنوی خود در جهت همکاری و کمک به دیگران استفاده کنند.

را نیز کاهش دهند.

در واقع ،به نظر میرسد که فردی که به باورهای دینی خود عمل

بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،بین برونگرایی و هوش معنوی

میکند ،به دنبال نیرنگ و دروغگویی نمیرود ،صادق است ،خود

رابطهی مثبت معنیداری وجود دارد ،به عبارت دیگر کسانی

را در تعارض با دیگران نمیبیند و بر اساس تعلیمات دینی خود،

که برونگراتر هستند ،هوش معنوی باالتری دارند .این یافته با

از کمک کردن به دیگران خوشحال میشود ( .)22همچنین طبق

یافتههای پژوهشهای شیبانی و همکاران ( ،)19داوری و همکاران

نتایج ،بین وجدانی بودن و هوش معنوی رابطهی مثبت معنیداری

( )20و اصفهانی و همکاران ( )6همسو میباشد؛ بنابراین ،اشخاصی

وجود دارد؛ به عبارت دیگر کسانی که وجدان و وظیفهشناسی

که این ویژگیها را دارند ،ممکن است به علت داشتن آمادگیهای

باالتری دارند از هوش معنوی بیشتری برخوردارند .این یافته با

زیستی ،تمایل بیشتری به ایجاد روابط فردی و اجتماعی مورد

نتایج پژوهشهای پیشین از جمله محسنه و همکاران ( ،)17زارع
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راستا میتوان گفت این افراد دارای ویژگیهایی از قبیل کفایت،

بهزیستی روانشناختی برخوردارند ریسک ابتالی آنها به اعتیاد نیز

نظم و ترتیب ،وجدانی بودن ،تالش برای موفقیت ،خویشتنداری

کمتر میباشد .در مجموع ،با مروری بر پژوهشهای انجام شده در

و محتاط بودن در تصمیمگیری هستند .آنها هنگام مواجهه با

دهههای اخیر ،میتوان به این نکته دست یافت که معنویت در ارتقاء

مشکالت عقب نشینی نمیکنند و سعی میکنند تنشهای خود را

سالمت روانی و جسمانی افراد مؤثر بوده است .یافتههای پژوهش

در جهت رسیدن به موفقیت کاهش دهند .به این ترتیب کسانی که

حاضر با بسیاری از پژوهشهای انجام شده و مرتبط با بهزیستی

هوش معنوی باالتری دارند راحتتر در جهت سازگاری و موفقیت

معنوی هماهنگ است و تأییدکننده نتایج این پژوهشها میباشد.

حرکت میکنند؛ بنابراین ،شخص باال در این ویژگی شخصیتی،

این پژوهش نیز مانند بسیاری از پژوهشهای دیگر با محدودیتهایی

به علت تمایل ذاتی به انجام بعضی از کارها ،به راحتی فرامین

روبرو بوده است .این مطالعه فقط روی افراد وابسته به مواد مخدر

اسالم در این موارد را پذیرا میشود و در نتیجه نمرههای دینداری

استان ایالم انجام شده است ،بنابراین در تعمیم نتایج پژوهش باید

باالتری را کسب میکند ( .)20عالوه بر این ،نتایج مربوط به تحلیل

با احتیاط عمل کرد .همچنین پیشنهاد میشود این موضوع در

رگرسیون ،روی نمره هوش معنوی با روش ورود مکرر نشان داد

سایر مناطق روی این جمعیت مطالعه شود و متغیرهای دیگری نیز

که متغیرهای پیشبین مورد بررسی 28 ،درصد واریانس هوش

به صورت گسترده در بین این جمعیت بررسی گردد تا بتوان در

معنوی را تبیین میکند .این موضوع بیانگر اهمیت این متغیرها

درمان این افراد ،بهتر عمل نمود .از نتایج این پژوهش و پژوهشهای

میباشد که مقدار زیادی از واریانس هوش معنوی را تبیین میکند.

مشابه در زمینهی رواندرمانگری و مشاوره ،پیشگیری از اعتیاد و

نتایج تحلیل رگرسیون مرحلهای نیز نشان میدهد که از بین

نیز درمان افراد وابسته به مواد مخدر نیز استفاده شود.

متغیرهای پیشبین به ترتیب ،روان رنجوری ،برونگرایی و توافق
پذیری بیشترین اهمیت را در تبیین واریانس هوش معنوی دارند.

تشکر و قدردانی

مهمترین متغیر پیشبین در این تحقیق روان رنجوری میباشد.

از مرکز تحقیقات آسیبشناسی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی

در تأیید این یافتهها میتوان گفت ،بهزیستی روانشناختی زمانی

ایالم که هزینه طرح را بر عهده گرفتند و همچنین تمامی کسانی که

برای یک فرد حاصل میشود که زندگی او معنادار شود و تمام

در اجرای این پژوهش ما را یاری کردند ،تشکر و قدردانی میکنیم.

عملکردهای خود را در راستای یک هدف غایی و متعالی مانند
سعادت اخروی بداند ( .)8پژوهشگران در بررسی نمونههای وابسته

تضاد منافع

به مواد مخدر ،متوجه شدهاند که هر یک از آنان به نوعی از خدا

بدین وسیله نویسندگان تصریح مینماید که هیچگونه تضاد منافعی

دور شدهاند و جالب اینکه در حال حاضر بهترین روش درمانی

در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.

intelligence in addicts under methadone treatment and non-addicts.
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Abstract
Introduction: Addiction is an individual and social damage and has so many causes, roots and backgrounds. It also
includes adverse economic, social, political, cultural, environmental, psychological and several individual complications
and consequences.
Objective: The aim of this study was to predict the spiritual intelligence based on personality traits in male addicted
quitting narcotics in Ilam.
Materials and Methods: In this correlational research, 250 male drug users quitting narcotics were selected by
Convenience sampling method. Two questionnaires of personality traits and spiritual intelligence were used for data
collection. In this research, personality traits (openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, and neuroticism)
and spiritual intelligence were regarded as predictor variables and dependent variables, respectively. The data were
analyzed using R Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis (P<0/01).
Results: The results showed that those drug user with higher level of neuroticism (35/36±7/50) owns lower spiritual
intelligence and those with more extraversion (38/57±6/44), agreeableness (39/16±5/59) and conscientiousness
(43/28±7), have higher level of spiritual intelligence. Neuroticism (with correlation coefficient -0/44), was determined
as the most important predictive variables. Regression coefficients with hierarchical method for linear combination of
personality traits and spiritual intelligence were significant (P<0.001)
Discussion and Conclusions: The results of this study support existing relationship between personality traits and
spiritual intelligence in addicted male quitting narcotic. According to the results of this study, personality traits and
individual characteristics can help them benefit from spiritual intelligence and accordingly compatibility and problem
solving ability.
Keywords: Addiction, Intelligence, Personality, Spiritual.
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