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درمااان و بااازتوانی تاارک اعتیاااد شااهر تبریاااز در

spouses of addicted referred therapy and

تابستان  ۵۴۰۷تشکیل میدادند .از سه مرکز ترک

rehabilitation centers of Tabriz in the

اعتیاااد زیاار نظاار بهزیسااتی ۲۳ ،نفاار از همسااران

summer 2016. Of the three centers working

معتادین که تمایل به همکاری داشتند ،به صاور

under Behzisti’s supervision, 24 women

در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه

who volunteered to participate were selected

آزمایشاای ( ۵۲نفاار) و کنتاارل ( ۵۲نفاار) جااایگزین

through convenience sampling and assigned

شاادند .اباازار پااژوهش عبااار بااود از :پرسااشنامه

to experimental and control groups (12

کیفیااات ساااازمان بهداشااات جهاااانی (،)۵۰۰۶

study

individuals

شادکامی آکسافورد ( )۲۳۳۵و نگارش باه زنادگی

instruments were: Connor and Davidson

باتیستا و آلموند ( .)۵۰۵۴برای گروه آزمایش (۵۵

Resilience Scale (2003), the World Health

جلسه  ۵۷دقیقهای) رواندرمانی معنوی ا مذهبی

Organization Quality Scale (1998) and

مبتنی بار آموزههاای اساالم اجارا شاد .دادههاا از

The

Batista

طریق آزمون تحلیل کوواریانس و با کماک SPSS-

experimental group received 11 sessions

 ۲۳تجزیه و تحلیل شد .نتاایج تحلیال کوواریاانس

(two sessions of 75 minutes). The data were

نشان میدهد بین میانگینهای دو گروه در متغیر

analyzed by covariance analysis, using the

کیفیاات زناادگی در پسآزمااون تفاااو معناااداری

SPSS software version 20. Findings of

وجااود دارد ( .)p< ۳/۳۷همچنااین ،نتااایج نشااان

covariance analysis showed that there were

میدهااد بااین میانگینهااای دو گااروه در متغیاار

significant differences between the two

چااارچوب در پسآزمااون تفاااو معناااداری وجااود

groups in resiliency (P<0.05), quality of life,

دارد ( .)p< ۳/۳۷نتایج حااکی از آن اسات کاه در

and mindset (P<0.05). Based on these

متغیر کیفیت زندگی نیز در پسآزمون بین دو گروه

results, it can be concluded that because of

تفاو معنادار وجود دارد ( .)p< ۳/۳۷با توجه باه

Islamic teaching based religious-spiritual

نتایج حاصل میتاوان گفات از آنجاا کاه رواندرماانی

psychotherapy on quality of life, resiliency,

معنااوی ا مااذهبی مبتناای باار آموزههااای اسااالم باار

and mindset of women with addicted

کیفیاات زناادگی ،تااابآوری و چااارچوب زنااان دارای

spouse, we suggest using this method as a

همساار معتاااد تااأ یر دارد ،پیشاانهاد میشااود از آن بااه

therapeutic approach to addiction treatment

عنوان رویکرد درمانی در مراکز مشاوره استفاده شود.
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مقدمه

اعتیــاد یکــی از عــواملی اســت کــه بنیــاد خــانواده را در هــم میشــکند و موجبــات اختالفــات
1

خانوادگی را فراهم میکند .آسیبزایی این وضعیت زمانی بیشتر میشـود کـه هم ـران افـراد
معتاد از وضعیت آنها آگاهی مییابند .در چنین وضعیتهایی ،هم ران افراد معتـاد ،امیـد بـه
زندگی خود را از دست میدهند ،سالمت روانی آنها دستخوش ایتشاشات میشود ،مناسبات
اجتماعی آنها مختل میشود و یم ،اندوه ،او اس تنهـایی ،شـرم و فقـدان امنیـت روانـی بـر
زندگی آنها استیال مییابد (هکالفورد ،0110 ،بکه نقک از
2

ترخکان .)0931 ،هـیچ هم ـری م ـئول

بیماری اعتیاد شوهر خود نی ت ،اما میتواند با رفتارهـای بجـا و درسـت خـود مشـو ی بـرای
بهبود وضع و وال هم رش باشد .آموزشهای مناسب به هم ران معتـادان میتوانـد سـبب
شود آنها هنگام روبهروشدن با مشکالت زندگی تصمیمات مناسـبی اتخـاذ کننـد (ابوالقاسکمی و

همکاران .)0932 ،مطابق پژوهش افارل ( )0331هم ر مردان معتاد ،در خصوص خود ،وضعیت
زندگی و آینده خانواده خود در رنج و عذاب ه تند .اضطراب آنها برآیندی از اشتغال ذهنی آنها
در باب بیفرجامی و ازهمپاشیدگی زندگی است .آنها به دلیل فشار کارهای منـزل ،مشـکالت
ا تصادی ناشی از بیکاری هم ر معتاد ،یکنواختی زندگی و نداشتن رابطه صمیمانه با هم ر،
مضطرب و اف رده ه تند (سلیمی بجستانی و همکاران.)0939 ،
اعتیاد به دلیل ماهیت پیچیده خود نه فقی در کلیه ابعاد زندگی سـالمتی افـراد را بـه خطـر
میاندازد ،بلکه آثار سوء آن بهوضوم بر سالمت روانی ،ج مانی ،اجتماعی ،هیجانی ،معنوی
ً
و شناختی و به دور کلی کیفیت زندگی دیگر افراد خانواده خصوصا هم ران آنها نیـز گ ـترده
میشود (جوزف و لیندلی .)0111 3،کیفیت زندگی مفهوم وسیعی دارد که تمامی جنبههای زندگی
فعلی فرد را در بر مـیگیـرد (تکورانس ،0311 ،بکه نقک از
4

مکرادی .)0932 ،کیفیـت زنـدگی شـامل
1. addiction
2. Halford, W. K.
3. Joseph, S.; Lindly, A. P.
4. Torrance, E. P.
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سالمت ج مانی افراد ،وضعیت روانشناختی ،روابی اجتماعی ،باورهـای معنـوی و شخصـی
است و بر اساس تجارب ذهنـی افـراد ارزیـابی میشـود (رابینسکون .)0111 1،بـه عبـارت دیگـر،
کیفیت زندگی ابعاد متفاوت سالمت و آسایش ج می ،روانی و اجتماعی زندگی افـراد را در بـر
دارد و متأثر از تجربه شخ ،و درک او از زندگی است که با گذشت زمان تغییـر مـیکنـد .هـر
ابل اندازهگیری است ،اما انتظـارات و دریافـت
یک از این ابعاد دارای دو جنبه ذهنی و عینی ِ

ذهن ـی فــرد اســت کــه بی ـانگر کیفی ـت زنــدگی وا ع ـی تجربهشــده او اســت (واحککدی.)0930 ،
مجموعهای از عوادف و او اسات ویرانگر وجود دارند که سالمت روانـی ،رفتـاری و کیفیـت
زندگی اعضای خانواده را به دلیل زندگیکردن در کنار فرد معتاد به خطـر میاندازنـد .اینگونـه
او اســات و رفتارهــا عبارتانــد از اضــطراب و تشــویش ،او ــاس گنــاه ،خشــم ،انکــار و
ً
شرمندگی .اولین و مهمترین ضربه اعتیاد بـر رابطـه عـادفی او و هم ـرش اسـت و دبعـا بـه
دنبال آن دیگر مشـکالت ج ـمی ،رفتـاری ،ذهنـی و شـغلی نیـز ایـن تـأثیر ناخوشـایند را بـر
هم ران آنها خواهد گذشت (فرگوسن.)0113 2،
در این میان ،یکی از عواملی که سبب سازگاری هرچه بیشتر ان ان با نیازهـا و تهدیـدهای
زندگی میشود ،تابآوری است .تابآوری از جمله متغیرهای مد نظر روانشناسـان م بـتنگر
اســت کــه بــه عنــوان فرآینــدی پوی ـا ،ســازگاری م بــت و فراگی ـر ابلتوجــه در وضــعیتهای
دا تفرسا تعریـف مـیشـود .تـابآوری عبـارت اسـت از توانـایی پایـداری و مقاومـت در برابـر
دشواریهای درهمشکننده زندگی .تابآوری شامل فرآیندهای پویایی است که انطباق م بـت
با رویدادهای مهم و منفی را به وجود میآورد (نی فروشان و عابدی.)0939 ،

گارمزی )0330( 3هم تابآوری را توانـایی سـازگاری موفقیـتآمیز بـا وضـعیت تهدیدکننـده
میداند .فرد تابآور به دور عادی ادر به تفکر خال انه و منعطف دربـاره وـل م ـائل اسـت؛
یعنی هر و ت که نیاز داشته باشد ،از افراد دیگر کمک میخواهد و در ول مشـکالت مربـوط
1. Robinson, P. F.
2. Ferguson, P. L.
3. Gramezy, N.
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به خود و دیگران کاردانی نشان میدهـد .افـراد تـابآور درجـههایی از سـالمتی و اسـتقالل را
نشان میدهند؛ آنها ادرند با اتکای به خود فکر کنند و آن را عملی سازند .و تی از محییشان
انتقاد دارند ،ادرند نظرشان را به دیگـران انتقـال دهنـد .آنهـا او اسـات خـوبی در خصـوص
ادرافیان دارند و تواناییهایشان را بـرای تغییـردادن محـییشـان بـاور دارنـد (ب گکارد و دیانکا،

 .)0111پژوهشی که شاین و سیمکـیم

2

( ،0112بکه نقک از

1

حکقرنجبر و همککاران )0931 ،بـر روی

تابآوری و کیفیت زندگی انجام دادهاند ،نشان مـیدهـد افـزایش تـابآوری مـیتوانـد موجـب
بهبودبخشیدن به کیفیت زندگی شود.
یکی از معیارهای سالمت روان افراد ،درجه باالی افکار ،ذهنیت و نگـرش م بـت آنهـا بـه
زندگی است .از درف دیگر ،افکاری م ل افکار منفی در باره زندگی و نگرش منفی به زنـدگی از
عوامل مختلکننده سالمت روان است .آنچه تف یر ه تی و تلقی جهان و ان ان را برای فهم
و شناخت رنج و گرفتاریها و مصائب و سختیها و تحمل و وتی شکیبایی در برابر مشـکالت
فراهم میکند و باالتر از آن تضادهای وا عی را شیرین و پرجاذبه میگردانـد ،مربـوط بـه نـوع
جهانبینیها ،بینشها ،اندیشهها و عقایدی است کـه ان ـان دربـاره جهـان و خویشـتن پیـدا
میکند .زیرا اگر در جهانبینی خویش بتواند تف یر عقالنی ،معقول و در عین وال معنـوی از
ه تی داشته باشد و هدفهای روشن و راههای شفاف در رسـیدن بـه آن هـدفها و نشـاط و
اجتهاد مقدس در رسیدن به آن هدفهای متعالی را پیگیـر باشـد ،هرگـز جهـان بـرای او تلـخ
نخواهد بود و رنجها و گرفتاریهای م یر برایش تحملناپذیر و دا تفرسا جلوه نخواهد کرد.
بلکه باید و نبایدهای تشریعی و امور تکلیفی برای او لذتبخش است (رودگر.)0913 ،
گیب ون معتقد است نگرش به زندگی ،مفهـومی درونـی اسـت کـه باعـث تـوان سـازش بـا
عوامل استرسزا میشود .همچنین ،نگرش به زنـدگی بـا بعـد معنـوی کیفیـت زنـدگی ارتبـاط
نزدیکی دارد .بنابراین ،نگرش بهتر به زندگی باعث تقویت ابعاد روانی و معنـوی فـرد و کیفیـت
زندگی بهتر فرد میشود.
1. Bogar, C. B.; Diana, H.
2. Shine, R.; SimKeem, M.
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در سالهای اخیر برای افزایش توان مقابلهای و ارتقای سالمت روان ،معنویت 1بـه عنـوان
مؤلفهای مهم وارد ادبیات نظری و پژوهشی شده اسـت (شکیماکو .)0109 2،اهمیـت معنویـت و
رشد معنوی ان ان در چند دهۀ گذشته به صورتی روزافزون توجه روانشناسان و متخصصـان
بهداشت روانی را به خود جلب کرده است (اسپیلکا و همکاران0119 ،؛ آتن و اسشن 0111 ،؛ آتن و
4

3

ورثینگتون0113 5،؛ کزدی 6و همکاران0101 ،؛ حبیبوند .)0911 ،مطالعات معنوی در روانشناسـی
در سطح موضـوعی جـدی و اساسـی اسـت و توجـه بـه آن در ب ـیاری از کشـورها در وـال
افزایش است (پاچالسکی و همکاران ،0111 ،به نق
7

از ریچاردز و همکاران .)0111 8،معنویت جنبهای

از آدمی است که بیانگر ارتباط و یکپارچگی او با عالم ه تی است .این ارتباط و یکپارچگی به
ان ان امید و معنا مـیدهـد و وی را از محـدوده زمـان ،مکـان و عالیـق مـادی فراتـر میبـرد
(بوالهری و همکاران .)0930 ،بحران معنویت ،بیماری بزرگ و کشنده ان ان عصر مدرنی م است.
معنویت ،نوعی راهبرد مقابلهای است که به هنگام بروز هـر گونـه شک ـت و نامالیمـت ،فـرد
میتواند با کمک آن تعادل خویش را وفظ کند (پوند.)0109 9،
در همین زمینـه کاراسـو )0333( 10نظریـه معنویـتدرمـانی را مطـرم کـرده و معتقـد اسـت
رواندرمانی معنوی بر پایه شـش اصـل متعـالی اسـتوار اسـت .سـه اصـل سـرزندگی روان کـه
عبارتاند از عشق به دیگران ،عشق به کار و عشق به تعلقات؛ و سه اصل معنویت کـه شـامل
اعتقاد به معنویت ،اعتقاد به یگانگی و وودانیت و اعتقاد به دگرگونی است .این نوع درمان بـا
1. spirituality
2. Shimako, J.
3. Spilka, B.; Hood, R. W.; Hunsberger, B.; Gorsuch, R.
4. Aten, J. D.; Schenck, J. E.
5. Aten, D. J.; Worthington, E. L.
6. Kézdy, A.
7. Pachalsky, P. S.
8. Richards, P. S.; Hardman, P. K.; Berrett, M.
9. Pond, M. F.
10. Karasu, B.
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استفاده از اصول خاص و با کاربرد شیوههای معنوی ـ مذهبی به بیماران کمک میکند تا بـه
ادراکی فرامادی از خود ،دنیا ،ووادث و پدیدهها دست یابنـد و از دریـق پیونـد بـا ایـن دنیـای
فرامادی ،سالمت و رشد به دست آورند (ریچاردز و برگین.)0110 1،
رواندرمانی معنوی ،درمـانگران را تشـویق مـیکنـد کـه در درمـان ،م ـائل مهـم معنـوی
درمانجویان را در زمان مناسب خطاب رار دهند و با استفاده از درت بالقوه ایمان و معنویت
درمانجویان ،در درمان و بهبودی از زبان و مداخلهها بهره ببرند .این م ئله بیـانگر اوتـرام و
ارزش ائلشدن درمانگر برای م ائل معنوی درمانجو است .در درمان معنویتگرا ،درمانگر،
درمانجو را به کاوش در موضوعها و م ائل معنوی دعـوت مـیکنـد کـه بـا بهبـود و بازیـابی
سالمتی او مرتبی ه تند .تأکید درمانگر بر م ائل معنوی بـه صـورتی بـیدرفانـه و بـه دور از
داوری است ،هرچند با و اسیت تمام ،م
0111

ائل معنـوی را دنبـال مـیکنـد (ریچکاردز و همککاران،

 .)11برای آنکه درمانگر بتواند در روند درمان بر سالمت ج می و روانـی تـأثیر م بـت و

ادعی داشته باشد باید مراجع را به م

ائل معنوی راهنمایی و متوجه کند (جعفکری و همککاران،

 .)0109دبق گفته هدلی )0119( 2استفاده از درمان معنوی در دهههای اخیـر در دنیـا رایـج و
ً
مؤثر وا ع شده ،و اخیرا مقـاالت و کتـب ب ـیاری دربـاره کارآمـدی ادیـام معنویـت بـا درمـان
پزشکی و مشاوره و رواندرمانی نگاشته شده است (کونیگ0100 3،؛ بونلی 4و همکاران.)0100 ،
نقــش ســالمت معنــوی در وــل معضــالت اجتمــاعی و فــردی ب ــیار چشــمگیر اســت .در
وقیقت ،افرادی که پایبند به مذهب یا اعتقاداتی ه تند که هر گونه اعمـال منـافی عفـت و
خالف را نهی میکند ،کمتر به اعمال ناروا و معضلهای اجتماعی همچـون اعتیـاد ،شـراب،
مار و دزدی روی میآورند.
در این زمینه مکتب اسالم سرشار از مفاهیم معنوی و اخال ـی اسـت کـه بـهکارگیری ایـن
1. Richards, S.; Bergin, A. E.
2. Hedley, G.
3. Koenig, H. G.
14. Bonelli, R.; Dew, R. E.; Koenig, H. G.; Rosmarin, D. H.; Vasegh, S.
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مفاهیم ،عالوه بر بهبود وضعیت بیماران مصرفکنندۀ مواد ،میتواند در کاهش گرایش افـراد
به مصرف مواد افیونی مؤثر باشـد (محمکدی و دادخکواه .)0911 ،رواندرمـانی معنـوی ـ مـذهبی
مبتنی بر آموزههای اسالم نوعی درمان است که با استفاده از ـدرت بـالقوه ایمـان بـه خـدا و
معنویــت درمانجویــان ،و اســتناد بــه آیــات ــرآن و روایــات در درمــان و بهبــودی مراجعــان،
مداخلههایی مبتنی بر آموزههای دینی -اسالمی به کار میگیرد .ایمان به خدا به ان ان مؤمن
نیرویی میبخشد که در تحمل سختیهای دا تفرسای زندگی به کمک او میآید .ایـن نیـرو
میتواند نگرانی و اضطراب را بردرف کند و ان ان را در فشارهای مختلف رووی -روانی یـاری
دهد .از دیدگاه اسالم ،راه درمان اساسی اختالالت روانـی ،از جملـه اضـطراب و نگرانـی ،یـاد
ً
خدا است .آیات رآن کریم نیز بر این نکته صحه میگذارد .مـ ال در آیـه  ۰۸سـوره رعـد آمـده
است (ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱ

)؛ «آنها به خـدا ایمـان آورده و دلهایشـان بـه یـاد خـدا آرام

میگیرد ،آگاه باشید که تنها یاد خدا آرامشبخش دلها است» (سلیمانی و همکاران.)0932 ،
به نظر علمای اسالم ،بنا بر آموزههای دینی ،ک انی که متدینترتد با سختیها بهتر مقابله
میکنند .بر اساس آیه  ۴سوره فتح ،خداوند میفرماید (هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَـٰنًا)؛ «هم او است
که آرامشی در دلهای مؤمنان جای داد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزاید» .موسوی خمینـی هـم
معنویت را مجموعۀ صفات و اعمالی میداند که شور و جاذبۀ ـوی و شـدید و در عـین وـال،
منطقی و صحیح را در ان ان به وجود میآورد تا او را در سیر به سوی خدای یگانـه و محبـوب
عالم به دور اعجابآوری پـیش ببـرد (موسکوی خمینکی .)0919 ،بـه بـاور دبادبـایی ،ان ـان در
صورت پذیرش تووید و عمل به وانین دین ،ظرفیت روانیاش گ ـتردهتر مـیشـود و در ییـر
این صورت او اس ناخوشایند و زندگی تیره و تاری خواهد داشت .دینداری و اعتقاد به خداوند
متعال با ایجاد عوامل کنترل رفتار در ان ان و آن هم از درون ،منجر به اصالم فرد و جامعه و
بهزی ــتی در اجتمــاع مــیشــود (طباطبککایی .)0910 ،دانشــمندان علــم تجربــی نیــز پــس از
نظریهپردازیها و آزمونهای ب یار به این نظریه دست یافتهاند که عالئق مذهبی و باورهـای
دینی در کاهش یا وتی رفع بیماریهای مختلـف رووـی و ج ـمی نقـش ب ـزایی دارد .آنـان

100

 /سال دوم  /زمستان  /۹۵شماره پنجم

معتقدند ایمان به خدا یا هر درت معنوی دیگر به ان ان مؤمن نیرویی میبخشد که در تحمل
سختیهای دا تفرسای زندگی به کمک او میآیـد .بررسـی وضـعیت روانـی افـراد باایمـان و
نمــازخوان نیــز وــاکی از ســالمت روانــی و او ــاس شــادکامی اســت .امــروزه ب ــیاری از
روانشناسان و روانپزشکان دریافتهاند که دعا ،نماز و داشتن ایمان محکم میتواند ،نگرانـی،
تشویش ،یأس و ترس را که موجب ب

یاری از بیمـاریهـا اسـت بردـرف کنـد (ابراهیمکی قکوام،

.)0912
از جمله پژوهشهای انجامشده در بـاره تـأثیر معنویـت بـر سـالمت روان عبـارت اسـت از
کریچنـر و پـاتینو )0101( 1و بـوالهری و همکـاران ( )0930نشــان دادنـد ک ـانی کـه اعتقــادات
مذهبی ویتری دارند ،در برابر تنش و فشارهای زندگی مصونیت بیشتر و سالمت روان بهتـر
خواهنــد داشــت .تق ـیزاده و میرعالی ـی ( ،)0930ــدمپور و همکــاران ( ،)0932ســرتی زاده و
همکاران ( ،)0932و دهقان و همکاران ( )0932نشان دادنـد رویکـرد گـروهدرمـانی معنـوی بـر
افزایش میزان تابآوری دانشآموزان مؤثر بوده است .زرهپوش و همکاران ( )0930نشان دادند
معنویتدرمانی بر کیفیت زندگی و امید در زندگی زنان متأهـل مـؤثر اسـت .زانـگ و همکـاران
( )0102در پژوهشی در دانشجویان چینی نشـان دادنـد ارزشهـای معنـوی بـا کیفیـت زنـدگی
ارتباط دارد .سلیمانی و همکاران ( )0932نشـان دادنـد اثربخشـی هـوش معنـوی بـر کیفیـت
زندگی و شادکامی دانشجویان مؤثر است .بابایی و همکاران ( ،)0932کلهرنیا گلکار و همکاران
( )0939در پژوهش خود نشان دادند معنویتدرمانی بر کیفیت زندگی زنان مؤثر است .مـامردیو
و ساکز )0111( 2در پژوهش خود رویکردهای معنوی و وجودی را در بهبود روابی ،درک بهتر از
خویشتن و نگرش آنها راجع به کیفیت زندگی بر روی زوجین دچار سوگ بررسی و تأثیر معنادار
آن را گزارش کردند.
با توجه به آنچه بیان شد و نظر به اهمیت بررسی درمانهایی با محوریـت مـذهب و تعـالیم
1. Kirchner, T.; Patino, C.
2. Mumurdere, M.; Saks, K.
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اسالمی و نیز توجه به آثار سوء روانشناختی معطوف به زنانی که در کانون خـانواده بـا اعتیـاد
هم ــر مواجهانــد ،پــژوهش واضــر در پـی یـافتن پاســخی اســت بــرای ایـن م ــئله کــه آیـا
رواندرمانی معنـوی ـ مـذهبی مبتنـی بـر آموزههـای اسـالم بـر کیفیـت زنـدگی ،تـابآوری و
چارچوب (ذهنیت) زنان دارای هم ر معتاد اثرگذار است یا خیرو
روش پژوهش

روش پژوهش نیمهآزمایشی با درم پیشآزمون ـ پسآزمون همراه با گروه کنترل بـود .جامعـه
آماری پژوهش عبارت بود از تمامی زنان دارای هم ر معتاد که هم رشان بـه یکـی از مراکـز
ترک اعتیاد شهر تبریز در تاب تان  ۱۳۱۵مراجعه کرده است .از سه مرکز ترک اعتیاد زیـر نظـر
بهزی تی ۰۴ ،نفر از هم ران معتادان که تمایل به همکاری داشتند ،به صـورت در دسـترس
انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمایشی ( 00نفکر) و کنتـرل ( 00نفکر) جـایگزین شـدند.
شرایی ورود به نمونه چنین بود تمایل به شرکت در پژوهش ،سطح تحصیالت ودا ل سیکل
برای درک بهتر آموزش و تکمیل پرسشنامهها) ،شرکت مرتب در جل ـات و نداشـتن ییبـت
ً
بیش از دو جل ه .دادههای جمعآوریشده نهایتا به کمک آمار توصـیفی میـانگین و انحـراف
معیار) و آمار استنبادی تحلیل کوواریانس و به کمک نرمافزار  SPSS-20تجزیه و تحلیل شد.
ابزار گردآوری دادهها

فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی 1:این پرسـشنامـه را گـروه کیفیـت سـازمان بهداشـت جهـانی
( )0331دراوی کرده و دارای  ۰۶پرسش است و چهار ویطـه سـالمت روانـی ،سـالمت ج ـمانی،
سالمت محیی و روابی اجتماعی را با  ۰۴پرسش میسنجد .پرسشهای اول و دوم این پرسشنامه
در هیچ ویطهای نمیگنجند و پرسش اول کیفیت زندگی را به دور کلـی میسـنجد و پرسـش دوم
وضعیت سالمت را به دور کلی ۰۴ .پرسش بعدی کیفیت زندگی در چهـار ویطـه ذکرشـده فـوق را
ارزیابی میکند .نجات و همکاران ( )0911پایایی این آزمون را با شاخ ،همب تگی درونخوشهای
برای ویطه سالمت ج مانی  ،۲/۳۳بـرای سـالمت روانـی  ،۲/۳۳بـرای ویطـه روابـی اجتمـاعی
1. WHOQOL-BREF
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 ۲/۳۵و برای سالمت محیی  ۲/۸۴گزارش کردهاند .همچنین ،همگنی درونـی زیرمقیـاسهـای
چهارگانه باال به روش آلفای کرونبای برای گـروه بهنجـار  ۲/۳۳و در بیمـاران برابـر بـا  ۲/۳۳بـوده
است .در این پژوهش از نمره کلی استفاده شده است.
پرسشنامه تابآور ی کونور و دیو یدسون :)CD-RIS 1این مقیاس را کونـور و دیویدسـون
( )0119دراوــی کردنــد کــه توانــایی ســازگاری بــا تــنش و آس ـیب را انــدازه م ـیگی ـرد و دارای
 ۰۵گویه است .نتـایج تحلیـل عـاملی نشـان مـیدهـد ایـن مقیـاس چندبعـدی اسـت و دارای
 ۵مؤلفـــه «شای ـــتگی /اســـتحکام شخصـــی»« ،اعتمـــاد بـــه یرایـــز /تحمـــل عوادـــف
منفی»« ،پذیرش م بـت تغییـرات /روابـی ایمـن»« ،کنتـرل و معنویـت» اسـت کـه بـر اسـاس
ً
ً
دیف  ۵درجهای لیکرت صـفر کـامال نادرسـت و چهـار کـامال درسـت) نمرهگـذاری شـده
اســت .وــدا ل نمــره تــابآوری صــفر و وــداک ر نمــره  ۱۲۲اســت .چــون پایــایی و روایــی
زیرمقیاسها هنوز به دور طع تأیید نشده است ،در وال واضر فقی نمره کلی تابآوری برای
اهداف پژوهشی ،معتبر مح وب میشود (کونر و دیویدسون .)0119 ،برای تعیین پایایی مقیـاس
تابآوری کونور و دیویدسون از روش آلفای کرونبای بهره گرفته شد و ضریب پایـایی آن ۲/۸۱
به دست آمد .سامانی و همکاران نیز در پژوهشی بر روی  ۵۳۳دانشآموز دبیرستانی با استفاده
از ضریب آلفای کرونبای ،هم انی درونـی  ۵۱۳بـرای ایـن مقیـاس گـزارش دادنـد و بـا روش
تحلیل عاملی مؤلفههای اصلی ،وجـود یـک عامـل را در ایـن مقیـاس تأییـد کردنـد (سکامانی و

همکاران.)0911 ،
مقیاس نگرش به زندگی باتیستا :در این پژوهش از مقیاس شاخ ،ارزشمندی نگرش بـه
زندگی) باتی تا و آلموند )0319( 2استفاده شد که دباتس )0331( 3در آن تجدیدنظر کرده است.
این مقیاس شامل  ۰۸گویه و دو خردهمقیاس چارچوب است  .۱سنجش میـزان اعتقـاد فـرد
به داشتن دیدگاه یا مفهوم در زندگی و انتخاب اهداف ،مقاصد یا نظرگاههایی بـرای زنـدگی بـر
1. Conner-Davidson Resilience Scale
2. Battista, J.; Almond, R.
3. Debats, D. L.
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اساس این دیدگاه؛  .۰تکمیـل سـنجش میزانـی کـه شـخ ،خـود را کمالیافتـه یـا در وـال
تحققبخشیدن به چارچوب یا آرمانهای زندگیاش میبیند .هر یـک از زیرمقیاسهـا شـامل
 ۱۴عبارت است که از این تعداد ،هفت عبارت منفی و هفت عبارت به صورت م بت بیان شده
است .مجموع نمرات عبارت م بت هر دو زیرمقیاس ،نمره کل نگرش به زنـدگی را بـه دسـت
میدهد .دامنه تغییرات در ایـن آزمـون بـین  ۱۴و  ۴۰متغیـر اسـت .باتی ـتا و آلمونـد ،پایـایی
مقیاسهای این آزمون در مدت پنج هفته را برای شاخ ،۲/۸۲ ،زیرمقیاس چارچوب ۲/۳۳
و برای زیرمقیاس تکمیل  ۲/۳۱به دست آوردند .دباتس و همکـاران )0330( 1بـا بـهکـارگرفتن
سه نمونه متفاوت ،مقادیر باالیی از ثبات درونی را در هر نمونه با آلفایی در دامنه  ۳۵۵تـا ۸۴۵
برای زیرمقیاس چـارچوب اثبـات کردنـد .شـاخ ،ارزشـمندی زنـدگی را اولـین بـار در ایـران،
نصیری و جوکار ترجمه کردند و پایاییسنجی و اعتباریابی شد .برای بهدستآوردن پایـایی ایـن
مقیاس محققان ضریب آلفای کرونبای را محاسبه کردنـد کـه ضـریب آلفـا  ۸۵۵نشـاندهنده
پایایی مطلوب این پرسشنامه است (شاکرنیا.)0913 ،
روش اجرا

برای این پژوهش از بین مراکز درمان و ترک اعتیاد شهر تبریز ،سه مرکز ترک اعتیاد زیر نظـر
بهزی تی امید ،نور و خانه سبز) ،به صورت در دسترس انتخاب شد .از بـین هم ـران معتـاد
این مراکز  ۰۴نفر که تمایل به همکاری داشـتند انتخـاب شـدند و در دو گـروه  ۱۰نفـره جـای
گرفتند .گروه آزمایش  ۱۱جل ه  ۱۲د یقهای) تحت مداخله رواندرمـانی معنـوی ـ مـذهبی
ر یچاردز و برگین ( ،)0111ولی با رویکرد آموزههای اسالم (لطفی کاشانی و همککاران )0930 ،ـرار
گرفتند مطابق جدول  .)۱اما گروه کنترل مداخلهای دریافت نکرد .برای گروهها دو بار آزمون
کیفیت زندگی ،تابآوری و نگرش به زندگی اجرا شد ،یک بار بل از مداخلـه و بـار دوم بعـد از
اتمام مداخله.
جدول  :۱شرح جلسات معنویتدرمانی

1. Debats, D. L.; Drost, J.; Hansen, P.
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هدف ،فرآیند ،تمرین

جلسه

مدت زمان

آشنایی اعضا با یکدیگر؛ اطالع از دِلیل تشکیل گروه و آشنایی بنا قنوانین گنروه؛
جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلب اعتماد و همکاری هر یک از آنهنا بنه درمنان و فراهمکنردن زمیننه؛ اجنرای
پیشآزمون
آگاهی از معنای ضمنی و شخصی معنویت و تعریف آن از نظر هر یک از اعضنا؛
بررسی وجود اعتقاد به نیروی برتر و مقدس در اعضا (اعتقاد به خدا)
آشنایی با مفهوم کیفیت زندگی
پله سوم :پذیرش الوهیت الهی ،بیان آثار و پیامدهای داشتن گرایش ایمانی در زندگی
آشنایی با مفهوم خودشناسی ،شناخت ماهینت خنود ،توانمنندیها و محندودیت
پذیرش ضعفهای خویش و پذیرش مسئولیت الهی خود

 ۱۵دقیقه

 ۱۵دقیقه
 ۱۵دقیقه
 ۱۵دقیقه

آشنایی با مفهوم تابآوری و نقنش آن در زنندگی؛ بینان نقنش توکنل و اعتمناد بنه
جلسه پنجم

خداوند در برابر سختیها و مشکالت زندگی؛ بیان احادینث و رواینات مبتننی بنر
نقش اعتماد بنه خداونند در آرامنش روان؛ بینان مصنداقهایی از نقنش توکنل بنه
خداوند در کارهای روزمره و بررسی آثار آن با استناد به آیات قرآنی

 ۱۵دقیقه

تبیین تعریف مفهومی و تحلیلی ذکر؛ بیان نقنش ذکنر و عبنادت در آرامنش روان؛
جلسه ششم

جلسه هفتم

بحث درباره مثبت نگری و خوشبینی در زندگی برای تغیینر نگنرش افنراد ،زدودن
افکار منفی و جایگزینی افکار مثبت با استناد به آیههای قرآن کریم و احادیث
نقش رضا به قضا و قدر الهی در زندگی؛ بحث درباره منافاتنداشتن رضا بنا دعنا و تنالش و
کوشش؛ آموزش راه دستیابی به مقام رضا با توجه به آیات قرآن و احادیث

 ۱۵دقیقه

 ۱۵دقیقه

آزادسازی احساسات و عواطنف و بینان احساسنات و هیجاننات ناشنی از اعمنال
جلسه هشتم

معنوی مشترک مانند دعا ،بخشایش ،تأمل ،صبر و  ...از طریق یادداشنتبرداری و
تأکید بر احساس اعضا در مقابل هر یک از این عملکردها

 ۱۵دقیقه

شکر و توجه به تغییرات مثبت ناشی از معنویت و اعتقاد بنه خندا و معننادهی بنه
جلسه نهم

جلسه دهم
جلسه یازدهم

تجربیات سخت؛
برشمردن نعمتهای موجود در زنندگی فنرد؛ کمنک بنه پینداکردن معننا در آنچنه
ناخوشایند درک میکنند و شکرگزاری به درگاه خدا

 ۱۵دقیقه

توانمند و مقتدرشدن برای حل مشکالت خود و دیگران ،و تعمنیم بنه سنایر امنور
زندگی با توکل به خدا و تأمل و بهکارگیری آیات قرآن و احادیث

 ۱۵دقیقه

مرور و جمعبندی؛ اجرای پسآزمون از گروه آزمایش و گروه کنترل

 ۱۵دقیقه
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یافتهها

نتایج آمارهای توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در گروه آزمـایش و
کنترل به تفکیک مراول پیشآزمون و پسآزمون در جدول  ۱آمده است.
جدول  :۵میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و پسآزمون متغیر کیفیت زندگی،
تابآوری و ذهنیت زنان دارای همسر معتاد
آزمایش
پیشآزمون
متغیر

کیفیت
زندگی
تابآوری
چارچوب
(ذهنیت)

میانگین

انحراف
معیار

کنترل
پسآزمون

میانگین

انحراف
معیار

پیشآزمون
میانگین

انحراف
معیار

پسآزمون
میانگین

انحراف

معیار

۵۳/۸۸

۳/۱۳

۸۴/۵۰ ۱۳/۴۲

۵۱/۸۵

۸۴/۵۱

۵۱/۸۰

۸۴/۵۵

۴۵/۸۵

۱/۰۲

۵۳/۰۵

۵/۳۲

۴۴/۱۱

۸۸/۴۴

۴۳/۸۳

۸۲/۰۱

۸۱/۸۲

۴/۳۳

۰۴/۴۸

۰/۰۰

۸۵/۰۵

۵/۳۳

۸۵/۴۵

۵/۰۵

هماندور که در جدول  ۰مشاهده میشود ،میانگین و انحـراف معیـار کیفیـت زنـدگی زنـان دارای
هم ر معتاد گروه آزمایش در مروله پیشآزمـون بـهترتیـب  ۶۳/۱۱و  ۱/۳۳اسـت کـه بـا افـزایش در
پسآزمون بهترتیب برابر با  ۳۱/۴۲و  ۱۴/۵۰اسـت .میـانگین و انحـراف معیـار تـابآوری زنـان دارای
هم ر معتاد گروه آزمایش در مروله پیشآزمـون بـهترتیـب  ۴۵/۱۶و  ۸/۰۲اسـت کـه بـا افـزایش در
پسآزمون بـهترتیـب برابـر بـا  ۵۳/۰۵و  ۵/۱۲اسـت .همچنـین ،میـانگین و انحـراف معیـار ذهنیـت
چارچوب) زنان دارای هم ر معتاد گـروه آزمـایش در مرولـه پیشآزمـون بـهترتیـب  ۱۳/۱۲و ۴/۱۳
است که با افزایش در پسآزمون بهترتیب برابر با  ۰۴/۴۱و  ۰/۰۰است.
برای بررسی نرمالبودن توزیع نمرات از آزمون کالموگروف -اسمیرنوف 1استفاده شد .نتـایج
این آزمون نشان داد که پیشفر

نرمالبودن توزیع داده ،در باره متغیرهای تحقیق در هر دو
1. Kolmogorov-Smirnov test
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نوبــت آزمــون بر ــرار اســت  .)p>۲/۲۵همچنــین ،بــرای رعایــت پیشفر هــای آزمــون
کوواریانس از آزمون لون 1استفاده شد .با توجـه بـه میـزان  Fمشـاهدهشـده ،کیفیـت زنـدگی،
تابآوری و ذهنیت در سطح  ۲/۲۵معنادار نبوده  ،)p>۲/۲۵بنابراین واریانس نمرات کیفیت
زندگی ،تابآوری و ذهنیت در بین اعضای شرکتکننده گروه آزمایش و گروه کنترل) متفاوت
نی ت و واریانسها با هم برابرند.
با توجه به نتایج جدول  ،۰از آنجا که مفروضه همگنی واریانسهای خطـا بر ـرار بودنـد ،از
تجزیه و تحلیـل کوواریـانس چنـدمتغیری بـرای مقای ـه نمـرات کیفیـت زنـدگی ،تـابآوری و
ذهنیت در پسآزمون استفاده شد.
جدول  :3تجزیه و تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسه میانگین
کیفیت زندگی ،تابآوری و ذهنیت زنان دارای همسر معتاد در پسآزمون
درجۀ آزادی

درجۀ آزادی

فرضیه

خطا

۰۸

۲/۲۲۸
۲/۲۲۸

۲/۱۵
۲/۱۵
۲/۱۵

آزمونها

مقادیر

F

اثر پیالیی

۲/۱۵

۸۵/۰۰

۴

المبدای ویلکز

۲/۰۵

۸۵/۰۰

۴

۰۸

اثر هتلینگ

۰/۳۲

۸۵/۰۰

۴

۰۸

۲/۲۲۸

۰/۳۲

۸۵/۰۰

۴

۰۸

۲/۲۲۸

بزرگترین
ریشهروی

Sig

اندازه اثر

۲/۱۵

هماندور که در جدول  ۳مشاهده میشود ،نتیجه تجزیـه و تحلیـل کوواریـانس چنـدمتغیری
واکی از آن است که هر چهار آماره یعنی اثر پیالیی ،المبدای ویلکز ،اثر هتلینگ و بزرگترین
ریشهروی  ،)F=۱۵/۰۰ ،P۲/۲۵معنادارند .بدینترتیب مشخ ،میشود که ترکیب خطـی
متغیرهای واب ته پس از تعدیل تفاوتهای اولیه ،از متغیرهـای م ـتقل تـأثیر پذیرفتهانـد .بـه
عبارت دیگر ،نتایج تجزیه و تحلیل کوواریانس نشان میدهد روش مداخلـه بـر ترکیـب خطـی
1. Leven
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متغیرهای واب ته مؤثر بـوده اسـت و تفـاوت معنـاداری بـین گروههـا وجـود دارد .بنـابراین ،بـا
استفاده از تجزیه و تحلیل کوواریانس تکمتغیری ،فرضیههای پژوهش را بررسی میکنیم تـا
معلوم شود تفاوت مشاهدهشده در ترکیب خطی ،مربوط به کجا است.
جدول  :۴تجزیه و تحلیل کوواریانس برای مقایسۀ میانگین نمرههای تابآوری
و کیفیت زندگی زنان دارای همسر معتاد در پسآزمون
متغیر

کیفیت
زندگی

تابآوری

چارچوب

منبع

مجموع

درجات

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون

۸۳۳۱/۳۱

۸

۸۳۳۱/۳۱

۳۸/۲۵

گروه

۳۱۴/۲۸

۸

۳۱۴/۲۸

۰۸/۰۱

کل

۸۵۱۸۲۲

۳۲

اندازه

F

Sig

۲/۲۲۸

۲/۵۸

۲/۲۲۸

۲/۵۳

اثر

پیشآزمون

۸۸۸۱/۱۵

۸

۸۸۸۱/۱۵

۵۵/۵۱

۲/۲۲۸

۲/۱۸

گروه

۵۱۳/۸۴۳

۸

۵۱۳/۸۴۳

۰۳/۲۳

۲/۲۲۸

۲/۵۵

کل

۱۰۵۴۸/۲۲

۳۲

پیشآزمون

۸۱۳/۲۳

۸

۸۱۳/۲۳

۸۴/۵۲

۲/۲۲۸

۲/۳۱

گروه

۴۱۴/۲۴

۸

۴۱۴/۲۴

۳۳/۵۳

۲/۲۲۸

۲/۵۸

کل

۸۳۰۳۴/۲۲

۳۲

با توجه به نتایج جدول  ،۴پس از تعدیل نمرههای پیشآزمون ،تفـاوت کیفیـت زنـدگی بـین
گــروه آزمــایش و کنتــرل در ســطح آلفــای  ۲/۲۲۱معنــادار اســت ،)F=۰۱/۰۳ ،P۲/۲۱
بنابراین ،فرضیۀ پژوهش مبنی بر اثربخشی رواندرمانی وجودی بر کیفیت زندگی زنـان دارای
هم ر معتاد و تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ میزان کیفیت زنـدگی در پسآزمـون
تأیید میشود .نتایج جدول نشان میدهد پس از تعدیل نمرههای پیشآزمون ،تفاوت تابآوری
بین گروه آزمایش و کنترل در سـطح آلفـای  ۲/۲۲۱معنـادار اسـت .)F=۰۱/۲۳ ،P۲/۲۱
بنابراین ،فرضیۀ پژوهش مبنی بـر اثربخشـی رواندرمـانی وجـودی بـر تـابآوری زنـان دارای
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هم ر معتاد و تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ میزان تابآوری در پسآزمـون تأییـد
میشود .همچنین ،پس از تعدیل نمرههای پیشآزمون ،تفاوت ذهنیت چارچوب) بـین گـروه
آزمایش و کنترل در سـطح آلفـای  ۲/۲۲۱معنـادار اسـت  ،)F=۳۶/۶۱ ،P۲/۲۱بنـابراین،
فرضیۀ پژوهش مبنی بر اثربخشی رواندرمانی وجودی بر ذهنیت زنان دارای هم ـر معتـاد و
تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ میزان ذهنیت در پسآزمون تأیید میشود.
بحث و نتیجهگیری

فشار روانی ،بخشی از زندگی ان ان است .گاه ممکن است این فشارها نیروی فراوانی بر تدابیر
مــا وارد کنــد و اعمــال ســازمانیافت ـه مــا را مختــل ســازد .ان ــانها در دــول زمــان ،بــرای
نظمبخشیدن به واالت رفتاری و عادفی خود در مواجهه با م ائل و مشـکالت ،راهبردهـای
مختلفی به کار بردهاند و آگاهانه روشهایی را با هدف تنظیم وضعیت روانی و رفتاری خود بـه
کار گرفتهاند (بامیستر و کاتلین .)0112 1،درمان معنوی ـ مذهبی ،به عنوان یکـی از راهبردهـای
اساسی و یکی از روشهای درمانی مؤثر ،موجب میشود بشر از دریـق آن بتوانـد از ابـتال بـه
بیماریهای ج مانی ،روانی ،عادفی ،اجتماعی و  ...پیشگیری کند و با بهرهگیـری از دیـن،
نماز و نیایش به منبع الیزال و نامتناهی درت الهی واب ـته شـود ،و او ـاس امیـد و آرامـش
داشته باشد .اکنون ب یاری از درمانگران ،باورها و رفتارهای معنوی را به عنوان منابع درتمند
تغییر ،در رواندرمانیهای فردی ،گروهی یا خانواده در نظر میگیرند (غفوری و همکاران.)0930 ،
هدف پژوهش واضر ،بررسی اثربخشی رواندرمانی معنـوی ـ مـذهبی مبتنـی بـر آموزههـای
اسالم بر کیفیت زندگی ،تابآوری و چارچوب ذهنیت) زنان دارای هم ر معتاد بود.
نتایج پژوهش نشان داد بین میانگینهای دو گروه در متغیر کیفیـت زنـدگی در پسآزمـون
تفاوت معناداری وجود دارد که این یافته با یافتـههای پـژوهش زرهپـوش و همکـاران (،)0930
زانگ و همکاران ،)0102( 2سلیمانی و همکاران ( ،)0932بابـایی و همکـاران ( ،)0932کلهرنیـا
1. Baumeister, R.; Kathleen, D. U.
2. Zhang, K. C.; Hui, C. H.; Lam, J.; Ying Lau, E. Y.; Cheung, S.; Ying Mok, D. S.
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گلکار و همکاران ( ،)0939یفرانی و همکاران ( ،)0931کپینک و زیـن )0113( 1هم ـو اسـت.
اسمیت ( )0111در مطالعه خود مقابله با استرس و فشارهای زندگی را از مهمترین مهارتهایی
میداند که در نتیجه معنویت ایجاد میشود .بـه اعتقـاد وی ،افـراد معنـوی از ایمـان و اعتقـاد
مذهبی برای ول م ائل و فشارهایشـان اسـتفاده مـیکننـد .بـه دـور کلـی بـه نظـر مـیرسـد
ارزشهای معنوی میتواند به شکلی متعالی به کار گرفته شود و موجب ارتقای کارکرد روزانه و
سالمت ج می و روانی فرد گردد .میتوان گفت معنویت در تقابل با استرسهای زندگی عمل
میکند و از این دریق موجب افزایش سالمتی و کیفیت زندگی میشود (امکرام .)0113 2،یکـی
دیگر از علل اینکه معنویت موجب افزایش کیفیت زندگی میشود این است که معنویت انتظار
بهترشدن زندگی را در افراد به وجـود مـیآورد و آنـان را بـه تـالش بـرای بـه وجـود آوردن ایـن
تغییرات برمیانگیزد و موجـب افـزایش کیفیـت زنـدگی در آنـان میشـود (بکالبونی و همککاران،
3

 .)0111بنابراین ،معنویتدرمانی میتواند نوعی راهکار مقابلهای در برابر مشکالت زنان دارای
هم ر معتاد باشد و با افزایش سالمت روانی آنان ،کیفیت زندگیشان را افزایش دهد.
نتایج پـژوهش وـاکی از آن اسـت کـه بـین میانگینهـای دو گـروه در متغیـر تـابآوری در
پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد که ایـن یافتـه بـا یافتـههای پـژوهش کریچنـر و پـاتینو
( ،)0101بــوالهری و همکــاران ( ،)0930تقــیزاده و میرعالیــی ( ،)0930ــدمپور و همکــاران
( ،)0932سرتی زاده و همکـاران ( ،)0932دهقـان ( )0932هم ـو اسـت .در تبیـین ایـن یافتـه
میتوان گفت و تی فرد با نیروی بزرگتری در ارتباط است و اهداف و ارزشهای واالتری دارد
عملکرد بهتری خواهد داشت .در این صورت ،دبیعی است که هر رخدادی هرچند توانفرسا،
همچون فشارهای شدید و سختیها و مشکالت و  ...در این م یر معنا یابد .در وضعیتهای
دشوار ،چهب ا معنویت تنها منبع دستیافتن به آرامش یا پذیرش مو عیت باشد .رویکرد معنوی
ـ مذهبی ،برای رساندن فـرد بـه آرامـش روان ،مجموعـه راهکارهـایی ذهنـی و بینشـی ماننـد
1. Ke-Ping, Yang; Xin Juan Wu
2. Amram, J. Y.
3. Balboni, T. A.; Vanderwerker, L. C.; Block, S. D.; et al.
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ارتقای معرفت ،خداباوری ،صبر ،زهد ،توکل ،رشد تدریجی ،بینش الهی ،دعا و نیایش ،اویای
فطرت الهی و همچنین راهکارهای گرایشی و کنشی ،مانند کاهش تعلقات دنیوی ،آموزههای
رفتار بهنجار ،توبه ،کاهش میزان پیشمانی از گذشته ،تقویت اراده برای ترک گناه و  ...عرضـه
میکند .در این زمینه ،استفاده از روشهای خاصی از بیل تـأثیر ذهـنآگـاهی و تـنآرامـی،
تأثیر استعاره ،تأثیر ارتباط با خدا ،دعا ،نیایش ،بخشایش ،توکل به خدا و واگذاری مشکالت به
او ،بــه عنــوان ــدرت برتــر و  ...در گــروه درمــانی معنــوی ـ مــذهبی میتوانــد در ایــن زمینــه
کمککننده بوده و موجبات افزایش تابآوری زنان را فراهم کرده باشد.
نتایج پژوهش نیز نشان میدهد بین میانگینهای دو گروه در متغیر چارچوب ذهنیت) در
پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد .این یافته به صورت ییرم تقیم با یافتـههای پـژوهش
مامردیو و ساکز ( ،)0111که بر اساس آن رویکردهای معنویـت در بهبـود روابـی ،درک بهتـر از
خویشتن و نگرش از کیفیت زنـدگی بـر روی زوجـین مـؤثر اسـت ،و همچنـین ییرم ـتقیم بـا
یافتههای زرهپوش و همکاران ( ،)0930زانگ و همکاران ( ،)0102بابـایی و همکـاران (،)0932
کلهرنیا گلکار و همکاران ( )0939هم و است .نخ تین و مهمترین عامل مربوط به تأثیر ویژه
رواندرمانی معنوی ـ مذهبی در بهبود نگرش فرد به زندگی و تف یر وی از آن اسـت .اهمیـت
عامل فشارآور از دریق ارزیابیهای شناختی تعیین میشود ،که تحت تأثیر باورها و ارزشهای
فردی ،مانند کنترل فردی و باورهای وجودی و معنـوی ـرار دارد .افـراد بـر مبنـای منـابع در
دسترس و از راههای گوناگون کنارآمدن ،استرس خود را مدیریت میکنند.
از این دیدگاه میتوان گفت باورها ،ارزیابیهای شناختی مهم را در فرآیند مقابله تحت تأثیر
رار میدهند .از اینرو ،معنویت میتواند به افراد کمک کند و ایع منفـی را بـه شـیوه متفـاوتی
ارزیابی کنند .همچنین ،معنویت وس ویتری از کنترل را ایجاد مـیکنـد کـه از ایـن راه ،بـه
سازگاری روانی کمک مـیکنـد (مکارتون و همککاران0110 1،؛ بکوالهری و همککاران .)0930 ،زوهـر و
مارشال ( )0111معتقدند معنویت با دادن بینش عمیق به فرد ،وی را در برابر رویدادها ،ووادث
زندگی ،سختیها و مشکالت آن بیمه میکند .در وا ع ،فرد را ادر میسازد با صبر و تفکـر بـا
1. Marton, M. G. & et. al.
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استرسهای زندگی روبهرو شود ،با آنها مقابله کند و راهوـلهـای منطقـی برایشـان بیابـد .بـه
عبارت دیگر ،معنویت زیربنای باورهای فرد است و باعث اثرگذاری بـر عملکـرد وی میشـود.
رواندرمانی معنوی ـ مذهبی باعث میشود زنان با نرمی و عطوفت بیشتری به مشکالت نگاه
کند ،تالش بیشتری برای راهول داشته باشند ،سختیهای زندگی را بهتر تحمل کنند و جنب
و جوش و اثربخشی بیشتری به زندگی خود تزریق کنند.
در نهایت ،با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان گفت معنویت عبارت است از وس فرد از
هویت و ارزش خود در رابطه با خداوند و جایگاه او در جهان ه تی .این تعریف پایـه و مبنـای
کار رواندرمانی معنوی ـ مذهبی است .مردم ایران تحت تأثیر مو عیت فرهنگی و مذهبیشان
برای سازگاری با وضـعیت بحرانـی ،بیشـتر بـه مـذهب روی مـیآورنـد .پژوهشـگران معتقدنـد
معنویت با اعمال و عقاید پذیرفتهشده هـر فرهنـگ بیـان مـیشـود و شـکل میگیـرد (فیحکی
خش

ناب و مظاهری .)0911 ،این امر در جامعه ما ،کـه مـذهب و معنویـت جایگـاهی ویـژه دارد،

خود را بیشتر نشـان مـیدهـد .وـال بـا توجـه بـه اینکـه بافـت و فرهنـگ در انتخـاب عوامـل
ومایتکننده افراد آن جامعه نقش ب زایی دارد (سیچیتی )0111 5،و اینکه بیشتر پژوهشهای
انجامگرفته در این زمینه در بافتی متفاوت از بافت مذهبی کشور ما صـورت گرفتـه ،پیشـنهاد
میشود در زمینه بررسی تأثیر باورهای معنوی بر توانـایی فـرد بـرای سـازگاری بـا مشـکالت و
افزایش تابآوری و کیفیت زندگی پژوهشهای بیشتری در سراسر کشور انجام شود.
در بیان محدودیت این پژوهش میتوان گفت گرفتن رضایت آگاهانه از زنان دارای هم ـر
معتاد برای شرکت در جل ات با مشکل مواجه بود که این باعـث محدودشـدن اعضـای گـروه
آزمایش شده بود .محدودبودن دامنه پژوهش به زنان دارای هم ر معتاد و خودگزارشیبـودن
پرســشنامــهها از دیگــر محــدودیتهــای ایــن پــژوهش بــود .پیشــنهاد م ـیشــود مشــاوران و
رواندرمانگران به نقش درمانی باورهای معنوی در سالمت روان افراد توجـه بیشـتری داشـته
باشند و مو عیتی را فراهم آورند تا توانایی استنتاج هدف و معنا از تمامی تجـارب خـود در آنـان
پرورش یابد و در راستای برنامههای پژوهشی تأثیر آموزش رواندرمانی معنوی ـ مـذهبی را بـر
سایر متغیرها ب نجند و در مراکز درمانی و مشاوره مـد نظـر ـرار دهنـد .همچنـین ،پیشـنهاد
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میشود این روش درمانی در مراکز درمانی و ترک اعتیاد ،مراکز مشاوره و مراکز آموزشی برای
کمک به خانوادههای معتادان و دیگر ا شار جامعه استفاده شود.
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بر تابآوری سالمندان» ،در :مجله تحقیقاق علوم رففار  ،ش ،)۸۴( ۸ص.۵۳-۵۵
سلیمانی ،اسماعیل؛ نجفی ،محمود؛ بشرپور ،سجاد؛ شیخاِلسالمی ،علنی (« .)۸۳۳۴اثربخشنی
هنوش معننوی بننر کیفینت زنندگی و شننادکامی دانشنجویان تحنت پوشننش کمیتنه امنداد امننام
خمینی=» ،در :فرهنگ در دانشها اسالمی ،ش ،)۵( ۴ص.۵۴۵-۵۳۱
سنلیمی بجسنتانی ،حسنین؛ فرکوراونند ،پرسنتو؛ یونسنی ،جلینل (« .)۸۳۳۳اثربخشنی آمنوزش
خوددلگرمسازی بر سالمت روان زنان دارای همسر معتناد» ،در :فصتلنامه اعفیتادپژوهی ،ش۳
( ،)۳۴ص.۱۱-۵۱
شاکرنیا ،ایر« .)۸۳۱۳( .رابطه سرمایه اجتمناعی و معنناداری زنندگی بنا سنالمت روان در زننان
قربانی همسرآزاری» ،در :فصلنامه زن و بهداش  ،ش ،۰ص.۵۵-۴۱
طباطبایی ،سید محمدحسین ( .)۸۳۱۰تفسیر المیزان ،ترجمه :سنیدمحمدباقر موسنوی همندانی،
قنم :دفتنر انتشارات اسالمی.۳. ،
غفرانی ،فاطمه؛ عبدخدایی ،محمدسعید؛ بلقانآبادی ،مصنطفی (« .)۸۳۳۲بررسنی نقنش هنوش
معنوی در کیفیت زندگی دانشنجویان» ،عرضهشنده در :اولنین همنایش ملنی بهداشنت رواننی
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان ۸۳ ،و  ۸۴اردیبهشت.
غفوری ،سمانه؛ مشهدی ،علی؛ حسنآبادی ،حسنین (« .)۸۳۳۰اثربخشنی رواندرمنانی معننوی
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مبتنی بر بخشودگی در افزایش رضایتمندی زناشویی و کاهش تعارضنات زوجنین مشنهد» ،در:
اصو بهداش روان ،س ،۸۵ش ،۸ص.۵۱-۴۵
فالحیخشکناب ،مسعود؛ مظاهری ،منیر ( .)۸۳۱۱معنوی  ،مراقب معنتو و معنوی درمتانی،
تهران :دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
قدمپور ،عزتالله؛ رحیمیپور ،طناهره؛ سنلیمی ،حسنین (« .)۸۳۳۴بررسنی اثربخشنی رویکنرد
گروهدرمانی معنوی بر افزایش میزان تابآوری دانشآموزان دختر دوره متوسطه شنهر اصنفهان»،
در :روانشناسی دین ،ش ،)۴( ۳۱ص.۱۲-۵۸
کلهرنیا گلکار ،مریم؛ بنیجمالی ،شکوهالسادات؛ بهرامی ،هنادی؛ حناتمی ،حمیدرضنا؛ احندی،
حسن (« .)۸۳۳۳تأثیر معنویتدرمانی بر فشار خون ،اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتال به
فشار خون باِل» ،در :ما نامه علمی -پژوهشتی دانشتها علتوم پزشتکی کرمانشتا  ،ش،)۱( ۸۱
ص.۴۱۲-۴۵۰
لطفی کاشانی ،فرح؛ وزیری ،شنهرام؛ قیصنر ،شنروین؛ موسنوی ،سنید مهندی؛ هاشنمیه ،مژگنان
(« .)۸۳۳۸اثربخشی مداخله معنوی بر ارتقای کیفیت زندگی مادران کودکان مبتال به سنرطان»،
در :فقه پزشکی ،دوره  ،۸۸ش ،۸۰ص.۸۴۳-۸۰۵
محمدی ،محمندعلی؛ دادخنواه ،بهنروز (« .)۸۳۱۲نقنش منذهب در پیشگینری از اعتیناد» ،در:
فصلنامه اصو بهداش روانی ،ش ،)۸۲-۳( ۳ص.۳۴-۰۱
مرادی ،احمد (« .)۸۳۳۴مقایسۀ خصوصیات جمعیتشنناختی ،ویژگیهنای شخصنیتی ،کیفینت
زننندگی در زو.هننای عننادی و زو.هننای در آسننتانۀ طننالق» ،در :پژوهشهتتا مشتتاور  ،دوره
دوازدهم ،ش ،۴۵ص.۸۳۲-۸۵۵
موسوی خمینی ،سید روحاهّٰلل ( .)۸۳۱۳چهل حدیث ،قم :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
نجات ،سحرناز؛ منتظری ،علی؛ هالکویی نایینی ،کوروش؛ محمند ،کناظم؛ مجندزاده ،سیدرضنا
(« .)۸۳۱۵استانداردسازی پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان جهنانی بهداشنت (WHOQOL-

 :)BREFترجمه و روانسنجی گونه ایرانی» ،در :مجله دانشکد بهداشت و انستفیفو تحقیقتاق
بهداشفی ،دوره چهارم ،ش ،۴ص.۸۰-۸
نیلفروشان ،پریسا؛ عابدی ،محمدرضا ( .)۸۳۳۳آسیبشناستی ختانواد  :طبقهبنتد و ستنجش،
اصفهان :نشر دانشگاه اصفهان.
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 رابطه رضایت مندی از زندگی و کیفیت زنندگی زننان بنا مینزان شنادکامی.)۸۳۳۸(  پریسا،واحدی
 اسنتاد، پایاننامنه کارشناسنی ارشند روانشناسنی بنالینی،اعضای خانواده در شهرستان جویبار
 واحند علنوم، دانشنگاه آزاد رشنت، دانشکده علوم انسنانی: رشت، بهمن اکب ری گوابری:راهنما
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