
 

  

 

در افراد ترک کننده مواد  یبا سالمت روان ییسخت رو ی ورابطه هوش معنو یبررس

 یل مخدر شهرستان اردب

 
 

 عیسی جعفری1، ودوود بیگ زاده2، نسیم محمدی3، جواد جاهدی4

 

 
 چکیده 

د نده موادر افراد ترک کن یبا سالمت روان ییسخت رو ی ورابطه هوش معنو یبررسهدف پژوهش حاضر 

فراد و جامعه آماری آن شامل کلیه ا همبستگی بود -یل بود. روش پژوهش توصیفی مخدر شهرستان اردب

و  ه کرده بودندبود که برای پیگیری ادامه ترک به مراکز ترک مواد مراجع1395ترک کننده مواد در سال 

ری داده ها برای جمع آو نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. 150نه به تعداد حجم نمو

ای بر استفاده شد. گلدبرگو سالمت عمومی وش معنوی کینگ، سخت رویی کوباسا پرسشنامه هاز 

تایج شد. ن تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده

ی دار رابطه معن یبا سالمت روان (R=45/0) ییسخت رو( و R=36/0) یهوش معنوان داد که بین نش

ی داری (. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هوش معنوی به طور معنp<01/0وجود دارد)

نی مولفه ( و از بین مولفه های سرسختی رواβ، 001/0>p=27/0) سالمت روانی را پیش بینی می کند

وانی در ( به طور معنی داری سالمت رβ، 001/0>p=45/0( و مولفه تعهد )β، 001/0>p=87/0الش )چ

وان ش می تافراد ترک کننده مواد مخدر را پیش بینی کرده است. به طور خالصه از نتایج این پژوه

 رد.رابطه دا ییسخت رو ی وهوش معنو با استنباط کرد که سالمت روان افراد ترک کننده مواد

 .سالمت روان، ترک کننده مواد یی،سخت رو ی،هوش معنوواژگان کلیدی: 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between spiritual intelligence and 

hardiness with mental health in drug abusers in Ardabil city. The research method was 

descriptive-correlational and the statistical population included all the drug abusers in 1395 

who were referred to the drug abstinence centers for follow-up and the sample size was 

selected as available sampling. Data were collected using King's Spiritual Intelligence 

Questionnaire, Kobasa Hardiness Questionnaire and Goldberg General Health Questionnaire. 

Pearson correlation analysis and multivariate regression were used for data analysis. The 

results showed a significant relationship between spiritual intelligence (R=0/36) and hardiness 

(R=0/45) with mental health (p<0/01). The results of regression analysis also showed that 

spiritual intelligence significantly predicts mental health (β=0/27, p<0/001) and among the 

components of hardiness the challenge component (β=0/87, P<0/001 and commitment 

component (β=0/45, p<0/001) significantly predicted mental health in drug abusers. In 

summary, it can be deduced from the results of this study that mental health of drug abusers is 

associated with spiritual intelligence and hardiness. 
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 مقدمه 

های شناختی، رفتاری و ای از سمپتومویژگی اصلی هر یک از اعتیادها و اختالالت مرتبط با مصرف مواد عبارت است از مجموعه

دهد )انجمن ادامه میآید، به مصرف مواد دهند فرد، به رغم مشکالت مهمی که برایش به وجود میفیزیولوژیک که نشان می

 خود نیز و درمانگران، مسئولینمورد توجه روان همواره که است مسائلی ازجمله اعتیاد مسئله(. 2013، 1روانپزشکی آمریکا

(. در 1389، آبادی خلیل میرزایی و اسکویی، حقدوست میری، حنیفی، راوری، )میرزایی، است مواد بوده مصرف به مبتالیان

 با حتی معتادان، در درمان عمده نیست، مشکل مشکل چندان مخدر جسمانی مواد ترک العات مختلفاین بین براساس مط

در واقع عود و مصرف مجدد مواد، با  (.2009، 2است )یان و نابشیما هاآن عود میزان باالی طوالنی مدت، پاکی هایدوره

 افزایش رفتارهای مختلف، مواد از استفاده مواد، به شدیدتر وابستگی مواد، زیاد مصرف مانند احتمال تریمنفی پیامدهای

 (.2006، 3دارد )مایستو و کانرز ارتباط درمانی و بهداشتی هایشبکه بر اضافی هایهزینه و تحمیل مجرمانه

اند وضعیت در این راستا، از عوامل مهم مرتبط با سوء مصرف اعتیاد، وضعیت سالمت روانی آنان می باشد. پژوهش ها نشان داده

؛ 1390اند چندان مناسب نیست و نیازمند توجه بیشتر است )اعتمادی و فراهانی، سالمت روانی افرادی که اعتیاد را ترک کرده

( نیز در طی مطالعه ای عنوان کردند که سالمت روانی افراد مبتال 2015) 4بوید، بوید و کر (.1390معلمی، رقیبی و ساالری، 

 ارزیابی محورهای از یکی روانی سالمتاند، در وضعیت وخیمی قرار دارد. به اعتیاد، و افرادی که مصرف مواد را ترک کرده

براساس (. 2007، 5داولینگکند )می ایفا جامعه هر کارآمدی و پویایی تضمین در مهمی نقش و است مختلف جوامع سالمت

نظر سازمان بهداشت جهانی سالمت روانی عبارت است از قابلیت فرد در برقراری ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، توانایی 

در تغییر و اصالح محیط اجتماعی خویش و حل مناسب و منطقی تعارض های هیجانی و تمایالت شخصی خود )به نقل از 

 (. 1390زاده، فر، سالمی و دشتبانتمنایی

 کمک به زاآسیب شرایط در بتواند که کنند کشف را عواملی که اندبوده این پی در همواره متعدد تحقیقاتدر همین ارتباط، 

گردند و به طور کلی سالمت روانی  مشکالت و مسایل سنگین فشار زیر وی اضمحالل و دیدگی آسیب از مانع و آمده انسان

 7(، یانگ2010) 6ونگ جمله از مختلفی پژوهشگران (.1390قری، حاتمی و حاجیوندی، زاده، باآنان را ارتقا دهند )اکبری

 آسیب، با رویارویی هنگام دارند، معنوی هایکه گرایش افرادی دادند، نشان (2004) 9وان ( و مک2006) 8والت(، 2006)

 سالمتی از و کنندمی اداره بهتر را فشار تولیدکننده موقعیت دهند ومی هستند، آن درون که وضعیتی به بهتری هایپاسخ

 کاهش با معنوی اعمال و مذهبی باورهای و هانگرش داشتن که اندداده نشان هاپژوهش راستا این در برخوردارند. بهتری

 است. همچنین همراه مواد و الکل مصرف سیگارکشیدن، همچون پرخطری رفتارهای از پیشگیری و های روانشناختیاسترس

 نیز زمان طول در و کاهدمواد می مصرف به گرایش بر زندگی فشارهای تأثیر از معنویت و دینداری اند کهداده نشان مطالعات

 (.2003، 10مهار می کند )ویلز، یاگر و سندی را مواد مصرف افزایش میزان

پذیری و در موجب افزایش انطباقها و منابع معنوی است که کاربرد آن ها و ظرفیتای از تواناییهوش معنوی، بیانگر مجموعه

نژاد، رحمانی، رحمانی و حیدری رحمن(. 2008، 12؛ کرچتون2008، 11شود )کینگنتیجه ارتقای سالمت روان افراد می

تولید معنای شخصی با سالمت روان  بسط حالت هشیار، تفکر وجودی انتقادی،( نیز در پژوهشی نشان دادند که بین 1394)
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ای نشان دادند که ارتباط مثبتی ( نیز طی مطالعه2013صاحب الزمانی، فراهانی، عباسی و طالبی )ارد. وجود درابطه مستقیم 

 بین مولفه های هوش معنوی با بهزیستی روانشناختی و هدف در زندگی وجود دارد.

(. 1394خسروی، عالوه بر این براساس مطالعات، سخت رویی یا سرسختی روانشناختی با سالمت روانی افراد مرتبط است )

رویی یا سرسختی ای به این نتیجه دست یافتند که سخت( نیز در مطالعه2014) 1زاده و اونگسلیمانی، پهلوان شریف، یعقوب

 که شخصیتی ویژگی یک عنوان به یا سرسختی 2روییداری دارد. سختروانشناختی با گرایش به اعتیاد رابطه منفی و معنی

 که است معتقد (2006) 4مادی(. 2015و سیویتسی،  3است )سیویتسی شده تعریف سالمت بر استرس منفی اثرات از مانع

 سبک برای را هدفمند یادگیری و رشد که کند می عمل هیجانی شناختی/ ای آمیزه به عنوان رویی سخت شخصیتی ویژگی

روانشناختی و ذهنی را نیز  سازد. همچنین سخت رویی به عنوان ویژگی شخصیتی می تواند بهزیستیمی فراهم شخصیتی

، سخت (2015؛ به نقل از سیویتسی و سیویتسی، 1988) 6کوباسا (.2010، 5تحت تأثیر قرار دهد )دالهایج، گیالرد و وان دام

رویی را ترکیبی از باورها در مورد خویشتن و جهان تعریف می کند که از سه مولفه ی مبارزه طلبی، تعهد و کنترل تشکیل 

صی که از تعهد باالیی برخوردار است، براهمیت، ارزش و معنای اینکه چه کسی است و چه فعالیتی انجام شده است. شخ

 میدهد، باور دارد و برهمین مبنا قادر است در مورد هرآنچه انجام می دهد، معنایی بیابد و کنجکاوی خود را برانگیزد.

 درمان از یمارانب ریزش آن، عود کاهش در مهمی نقش مان اعتیاددر پدیدآیی و در متغیرهای روانشناختی به کلی توجهطوربه

هش حاضر ، انجام پژودر همین راستاو در نهایت ارتقای سالمت روانی افراد ترک کننده به دنبال دارد.  تحمل سطح افزایش و

تر و شناخت بهکمک به  برایاساسی هایی ، گامسالمت روانی متغیرهای روانشناختی مرتبط باتجزیه و تحلیل دقیق به لحاظ 

رابطه  ر همزمانمی باشد، چرا که تاکنون پژوهشی به طو تر عوامل موثر بر ترک اعتیاد و مراقبت از عود اختاللمناسب

م لعات انجاتر مطاسخت رویی را با سالمت روانی افراد ترک کننده اعتیاد بررسی نکرده است و بیش ای هوش معنوی ومتغیره

 تواند در بودن، می و عادی را به طور مجزا بررسی کرده اند. بنابراین پژوهش حاضر ضمن جدیدای بالینی هشده دیگر گروه

 ردپژوهش حاضر  بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده، های مرتبط نیز موثر واقع گردد.تعمیم یا به چالش کشیدن پژوهش

د مخدر نده موادر افراد ترک کن یبا سالمت روان ییسخت رو ی وهوش معنو ینبصدد پاسخگویی این سوال می باشد که آیا 

 رابطه معناداری وجود دارد؟

 روش تحقیق 
در واد مخسخت رویی با سالمت روانی در افراد ترک کننده م رابطه بین هوش معنوی و این پژوهش که با هدف بررسی

ی ا کلیهژوهش رپآماری شهرستان اردبیل به مرحله اجرا درآمد، جزو مطالعات توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه

فتاب در آد، شفا و میال ،افراد افراد مبتال به اعتیاد تشکیل می داد که در مراکز ترک اعتیاد هستی بخش، مهرگان، امید، نشاط

د به ان جهت ترک اعتیاد بودند. در این پژوهش از میان افراد تحت درمان مراکز ترک اعتیاتحت درم 1396-1395سال 

 عنوان نمونه انتخاب شدند. نفر به 150یری در دسترس گنمونهصورت 

عنوان یک ابزار خود اجرایی ( به1972نامه سالمت عمومی نخستین بار توسط گلدبرگ )پرسشپرسشنامه سالمت عمومی: 

این مقیاس عملکرد را در دو حوزه اصلی:  .بالینی رواج یافتهای غیرپزشکی در جمعیتگیری اختالالت رواناندازه و به منظور

کند. میگیری اندازهرا های روانی ( رشد اخیر نشانگان ذهنی پریشانی2و های معمول بهداشتی ( توانایی فرد برای فعالیت1

: اضطراب، افسردگی، اختالل در عملکرد اجتماعی و نشانه های سوالی آن تنها مقیاسی است که چهار خرده مقیاس 28نسخه 

و در جمع با یکدیگر  کندگیری میاندازه (3و  2، 1، 0بر اساس مقیاس لیکرت به صورت ) را ماده( 7جسمی )هر کدام 

                                                        
1 . Ong 
2 . hardness 
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4 . Maddi 
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فر و ؛ به نقل از تمنایی1376را بدست دهند. ضرایب پایایی آن توسط هومن ) توانند یک نمره کلی از سالمت روانیمی

 گزارش شده است. 92/0تا  84/0( محاسبه شده که بین 1390همکاران، 

باشد. این مقیاس آیتم می 24( ساخته شده است و دارای 2008: این پرسشنامه توسط کینگ )هوش معنوی پرسشنامه

گردد و نمرات باال نشان دهنده هوش معنوی باال ویا وجود چنین ظرفیتی است. یکرت تکمیل میگزینه ای ل 5براساس مقیاس 

مورد بررسی قرار گرفت و آلفای  2007نفره در سال  619پایایی این مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در یک نمونه 

مطالعه دیگر با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی به دست آمد. در یک  84/0و پایایی از طریق تصنیف  95/0کرونباخ 

 به دست آمد. 92/0و الفای استاندارد شده نیز  92/0آلفای کرونباخ 

 مقیاس این است. شده استفاده شخصی هایدیدگاه پرسشنامه از روییسخت سنجش برای :روانشناختی روییسخت مقیاس

 میزان در چه تا ماده این که آن براساس ماده، هر برابر در آزمودنی که است ماده 50 دارای و شده ( ساخته1979) کوباسا توسط

 اصلی مؤلفه سه آزمون دارای این نماید. می مشخص 3 تا 0 از ای درجه 4 مقیاس یک در را خود پاسخ دارد، مصداق وی مورد

 از ماده 39 اند. نمرات داده اختصاص خود به را ماده 17و  16، 17، یک به ترتیب هر که است کنترل و تعهد طلبی، مبارزه

 طور آن به های مؤلفه برای نمره سه و رویی سخت برای کلی نمره یک مجموع شود.در می گرفته نظر در وارونه شکل به آزمون

 شده انجام مطالعات است. بیشتر او رویی سخت کند کسب باالتری ی نمره مقیاس این در آزمودنی چه هر آید. می دست به مجزا

 52/0و  54/0، 70/0اعتبار  ضرایب از ترتیب به یک طلبی( هر مبارزه و )تعهد، کنترل رویی سخت های مؤلفه که دهد می نشان

(. همچنین حقیقی، عطاری، سینا 1384محاسبه شده است )حمید،  75/0برخوردارند و این ضرایب برای کل سخت رویی 

آلفای کرونباخ برای مقیاس سخت رویی و خرده مقیاس های تعهد، کنترل  (، با استفاده از روش1378رحیمی و سلیمانی نیا )

 اند.را گزارش کرده 71و  72/0، 83/0، 86/0و مبارزه طلبی به ترتیب ضرایب اعتبار 

 یافته ها
 : توزیع فراوانی و درصد افراد شرکت کننده با توجه به سن1جدول

 درصد فراوانی سن

20-30 54 36/0 

31-40 41 27/0 

41-50 44 29/0 

51-60 11 7/0 

 100/0 150 کل

 میانگین )و انحراف معیار( متغیرهای سالمت عمومی : 2جدول

 متغیرها میانگین انحراف معیار

 اضطراب 27/21 73/3

 افسردگی 48/21 79/3

 اختالل در عملکرد اجتماعی 20/21 94/3
 نشانه های جسمانی 40/20 95/3
 کلسالمت عمومی  37/84 73/12

(،  73/12) 37/84همانطور که در جدول فوق مالحظه می شود به ترتیب میانگین )و انحراف معیار( نمره سالمت عمومی کل 

( و نشانه های جسمانی 94/3)20/21(، اختالل در عملکرد اجتماعی 79/3) 48/21(، افسردگی 73/3) 27/21اضطراب 

 ( می باشد. 95/3) 40/20

 

 



 

  

 

 هوش معنویانگین )و انحراف معیار( متغیر می :3جدول 

 متغیرها میانگین انحراف معیار

 هوش معنوی 09/73 36/10

 می باشد.  (36/10) 09/73هوش معنوی همانطور که در جدول فوق مالحظه می شود به ترتیب میانگین )و انحراف معیار( و 
 ابعاد آنمیانگین )و انحراف معیار( متغیرهای سرسختی روانی و : 4جدول 

 متغیرها میانگین انحراف معیار

 چالش 49/51 66/7

 تعهد 86/48 66/7

 کنترل 26/51 65/8

 کل 61/151 81/22

(، 81/22) 61/151شود به ترتیب میانگین )و انحراف معیار( نمره سرسختی روانی طور که در جدول فوق مالحظه میهمان

 ( می باشد. 65/8)26/51 کنترل( و 66/7)86/48تعهد (، 66/7)49/51چالش 
 هاریمتغ عیتوز بودن نرمال یبررس :5 جدول

 -کولموگروف zمقدار  متغیرها

 اسمیرنوف

معنی سطح

 (p) داری

 جهینت

 .است نرمال ریمتغ عیتوز ـ صفر فرض رشیپذ P>0.05 310/0 964/0 سالمت عمومی

 .است نرمال ریمتغ عیتوز ـ صفر فرض رشیپذ P>0.05 384/0 906/0 هوش معنوی

 .است نرمال ریمتغ عیتوز ـ صفر فرض رشیپذ P>0.05 516/0 818/0 سرسختی روانی

 را صفر فرض بنابراین باشدمی 05/0 از بیشترها ریمتغ بودن نرمال آزمون داریمعنی سطح که آنجا از مقابل جدول به توجه با

 های  آزمون از مربوط یهاهیفرض یبررس جهت نیبنابرا. است نرمالها متغیر توزیع گفت توانمی% 95 اطمینان با و پذیرفته

 .میینمایم استفاده کیپارامتر

 مواد رابطه معناداری وجود دارد. کنندهترکفرضیه اول: بین هوش معنوی با سالمت روانی در افراد 
 : همبستگی بین متغیرهای هوش معنوی و سالمت روانی6جدول 

 سالمت روان متغیر

 سطح معنی داری همبستگی پیرسون

 000/0 366/0 هوش معنوی

می باشد که این مقدار در سطح 36/0شود همبستگی بین هوش معنوی و سالمت روان مشاهده می 6همانطور که در جدول 

باشد. بنابراین این فرضیه تأیید می شود و می توان گفت که بین هوش هیجانی و سالمت روان رابطه مثبت دار میمعنی 01/0

 داری وجود دارد.معنی 

 مواد رابطه معناداری وجود دارد. کنندهترکفرضیه دوم: بین سخت رویی  با سالمت روانی در افراد 
 همبستگی بین متغیرهای سخت رویی  با سالمت روانی :7جدول 

 سالمت روان 

 سطح معنی داری همبستگی پیرسون

 000/0 41/0 چالش

 000/0 48/0 تعهد

 000/0 43/0 کنترل



 

  

 

 000/0 45/0 سرسختی روانی کل

 001/0ر در سطح می باشد که این مقدا 45/0شود همبستگی بین سرسختی روانی و سالمت روان مشاهده می، 7طور که در جدول همان

مواد رابطه  کنندهترکفراد اباشد. بنابراین این فرضیه تأیید می شود و می توان گفت که بین سخت رویی  با سالمت روانی در دار میمعنی
 معنی داری وجود دارد.

 نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری هوش معنوی و سخت رویی روانی بر سالمت روان :8 جدول

adj2R 2R R مدل 

034/0 039/0 197/0  

 واریانس توسط مدل تبیین می شود. 039/0مشاهده می شود حدود  ،8طور که در جدول همان
 هوش معنوی و سخت رویی روانی بر سالمت رواننتایج تحلیل واریانس : 9جدول 

 SS DF MS F P مدل

  511/171 5 556/857 رگرسیون

 294/51 144 444/7386 باقیمانده 000/0 34/3

 149 00/8244 کل

.  P ،43/3=(5،144)F<01/0دار است )چندگانه و مدل به لحاظ آماری معنی Rدهد که نشان می ،9نتایج رگرسیون در جدول 

-یاستفاده م 13-4ز جدول مواد  ا کنندهترکبرای بررسی سهم هر کدام از متغیرها در تبیین واریانس سالمت روان در افراد 

 شود.
 خالصه تحلیل رگرسیون هوش معنوی و سخت رویی روانی بر سالمت روان: 10جدول 

 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد متغیرهای پیش بین
t 

P 

B SE Beta 
 000/0 -966/3 278/0 086/0 -342/0 هوش معنوی

 000/0 903/19 871/0 073/0 447/1 چالش

 000/0 966/9 459/0 077/0 763/0 تعهد

 58/0 -550/0 -013/0 036/0 -020/0 کنترل

مؤلفه ی ( و از بین ابعاد سرسختی روانβ، 01/0>P=278/0)شود هوش معنوی همانطوری که در جدول فوق مشاهده می

سهیم بودند.  بینی سالمت روانبه طور معناداری در پیش( β، 01/0>P=459/0)و مؤلفه تعهد  (β، 01/0>P=871/0چالش )

 الزم به ذکر است که متغیر سخت رویی کل از مدل حذف شده است.

  گیریبحث و نتیجه
سخت رویی با سالمت روانی در افراد ترک کننده مواد مخدر شهرستان  رابطه بین هوش معنوی وپژوهش حاضر با هدف 

یج نشان داد بین هوش معنوی و سالمت روانی در افراد اردبیل انجام گرفت. در رابطه با فرضیه اول پژوهش، همانطور که در نتا

ج این تحقیق با نتایج تحقیقات معلمی نتای مواد رابطه معنی داری وجود دارد بنابراین فرضیه مذکور تأیید می شود. کنندهترک

( می 2002(، واگون)2003المر و همکاران)(، 2008کینگ)(، 1393(، خدابخش، رحیمی کیا و جعفری)1390و همکاران)

 سوء می یابد. عادتهای افزایش روز به نوجوانان روز و جوانان در مواد مصرف باشد. در تبیین این یافته می توان گفت که میزان

 فرد سطح هوشی و باورها نگرش، زندگی، شیوه شخصیتی، ویژگیهای از جمله درونی - روانشناختی متغیرهای به وادم مصرف

است.  وضعیت سالمت روانی افرادی که  مواد جوانان مصرف سالمت با ارتباط در اساسی موضوعات از دارد. یکی بستگی نیز

( نیز در طی مطالعه 2015) 1بوید، بوید و کراند چندان مناسب نیست و نیازمند توجه بیشتر است چنانچه اعتیاد را ترک کرده

ر دارد. اند، در وضعیت وخیمی قراای عنوان کردند که سالمت روانی افراد مبتال به اعتیاد و افرادی که مصرف مواد را ترک کرده

 جهانی و عالقه توجه پرتو در که است مفاهیمی از یکی معنوی هوش معنوی این افراد نیز در سطح پایینی قرار میگیرد. هوش

 درون را هوش معنویت و سازه های معنوی هوش است. کرده پیدا توسعه و مطرح شده معنویت، و دین حوزه به شناسان روان

                                                        
1 . Boyd, Kerr 



 

  

 

 به ولی دارد وجود سازگاری و سالمت روان و معنویت بین زیادی ارتباطات که است درست این. میکند ترکیب جدید یکسازه

 سازگارانه کاربردهای در واقع از معنویت استفاده با مشکل حل های تکنیک و ای مقابله راهبردهای (2008)1اعتقاد کینگ

 این در میانجی یک به عتوان معنوی هوش و است غیرمستقیم ارتباط این که میکند او پیشنهاد. میباشند معنوی هوش

دارد.  وجود سازگاری و و سالمت روانی معنوی هوش سطوح میان معنادارتری بیشتر همبستگی احتمال دارد. به نقش ارتباطات

 میباشد. متعالی آگاهی و هشیاری بسط شخصی، معنای تولید وجودی، مولفه تفکر چهار دارای هوش معنویکینگ  دیدگاه از

 فعالیتهای و تعهدات می کند. کمک فرد و بهزیستی سالمت روانی به عاطفی، انعطاف پذیری ایجاد از طریق معنوی تجارب

همکاران،  و )زراعی می دارد باز شخصی و اجتماعی مخرب رفتارهای جمله از نامطلوب، و ناهنجار رفتارهای از را معنوی فرد

 معناداری بین ارتباط مختلفی مطالعات در افراد معتاد تأثیر می گذارد.( و در نتیجه در سالمت روان افراد مخصوصاً 1390

 بیانگر معنوی هوش (.2000؛ فرای، 2000اند)بریت بارت،  کرده بیان را روانشناختی و جسمانی سالمت و شخصی معنای

 روان سالمت نتیجه در و پذیریایش انطباق  افز موجب آنها کاربست که است معنوی و منابع ظرفیتها و تواناییها از مجموعه ای

 مشکالت که هوشی یعنی معنوی هوش وقتی می گوییم (.2000؛ زوهار و مارشال، 2006؛ تیری، 2008می شود)کینگ،  افراد

 که می دهد؛ هوشی معنا قدرتمندتر و وسیعتر یک سطح در را زندگیمان و اعمال که هوشی کند؛ حل را ما و ارزشی معنایی

 هوش عملکردکاراتر بنیان لزوماً معنوی (. هوش2000بسنجیم)ایمونز،  را فرد زندگی مسیر و زندگی معنای آن به وسیله بتوان

 درونی زندگی کننده یکپارچه معنوی هوش (2002)2واگوندیدگاه  از (  2000 زوهار و مارشال،ت)اس هوش هیجانی و عقالنی

 وابسته باشد داشته هوش اجتماعی تاثیر رشد  در است ممکن که تجارب معنوی  کاراست ومحیط بیرونی زندگی با و معنوی

رشد  و روانشناختی بهزیستی در که هایی انتخاب برای شناسایی معنوی هوش او دیدگاه از ت.اس فرد زندگی و محیط بافت به

 بردن باال و درباره خود جدید بینش یک که می دهد اجازه معنوی هوش رشد است. الزم امری نقش دارند بشر کل سالمتی

 بتوانیم را و اضطرابها ها نگرانی و باشیم داشته ثباتی با خود که میکند معنوی کمک هوش بیاوریم. دست به نفس به اعتماد

 ( به این2000بریت بارت) (.2008کینگ، د)کر برقرار ارتباط دیگران با طور عمیقتر به توان می همچنین و دهیم کاهش

آشفتگیهای  کاهش و زندگی کیفیت بهبود در سرطانی در بیماران معنا از مداوم حس یک داشتن که یافت دست نتیجه

 دارد.  نقش آنان روانشناختی

مواد رابطه معنی داری  کنندهترکن داد بین سخت رویی و سالمت روانی در افراد در رابطه با فرضیه دوم پژوهش، نتایج نشا

(،  1394)خسروی (،1۳۹۴)بادپا و نخعینتایج این تحقیق با یافته های وجود دارد بنابراین فرضیه مذکور تأیید می شود. 

همکاران،  و مک کلیستر از هاربیسون )نقل (،1384دارایی) و (، حسن شاهی1383(، زهراکار)1391بیرامی و همکاران)

 آن است که در( همخوان بود و این نتایج حاکی از 2008(، وگت )2007(، لمبرت )2007کارترل) و شارما (، آتری،2006

 ارتباط این قوت و شدت نشان دهنده که وجود دارد، و سالمت روان سخت رویی بین معنی داری و مثبت رابطه موارد اکثر

 نه که است جوامع بشری معضالت بزرگترین از یکی مواد مصرف سوء یا است. در تبیین این نتایج می توان گفت که اعتیاد

 مالی خسارات و روانی، جسمی سالمت مختلف های جنبه بر تأثیر با بلکه شود، ماعی میاجت و رفتاری اختالالت موجب فقط

 های دارایی نابودی زیادی مانند آمیز مخاطره رفتارهای با مواد مصرف کند. سوء می جامعه وارد و خانواده فرد، بر نیز هنگفتی

 اختالالت افزایش مانند ایدز، ای کننده سرایت های بیماری و خطر پر جنسی افزایش رفتارهای خشونت، افزایش شخصی،

دارد. همچنین اعتیاد بر شخصیت افراد تأثیر می گذارد. یکی از ویژگی های شخصیت سخت  ارتباط خودکشی افکار و روانی

 عمیقاً سخت رو افراد نمی شوند. بیمار استرس پر شرایط در برخوردارند باالیی سخت رویی از که رویی افراد است. افرادی

می شوند و این مقاومت و سرسختی باعث می شود که این  چیره زندگی پیچیدگی های بر هستند و زندگی درگیر فعالیتهای

افراد در مقابل فشارها و بیماری ها هم مقاوم باشند و در نتیجه از سالمت عمومی خواه جسمانی خواه روانی برخوردار خواهند 

 خود تنها نه سخت رو می کند. افراد آماده زندگی مشکالت با درگیری برای را فرد که است مهارتهایی از بود. سخت رویی یکی

                                                        
1 - King 
2 - Vaughan 



 

  

 

 سارافینو، از نقل به 1979می دانند)کوباسا،  تغییر از حاصل نتایج کننده تعیین عامل را خود بلکه تغییر نمی پندارند، قربانی را

 فرصت عنوان به را آنها مشکالت از دوری جای به و دارند را زندگی وقایع بر کنترل قدرت معتقدند، (. افراد سخت رو1387

 سازش دیگران و خود با بیاید، کنار خود عمیق مسائل با بتواند که فردی هر تعریف طبق تهدید. نه و ارزیابی می کنند پیشرفت

است که از  فردی نسازد، مطرود جامعه وسیله به را خود و نشود فلج خود درونی ناپذیر اجتناب برابر تعارض های در و یابد

 موضوع به توجه گسترش ( با1386روانی می باشد)استورا،  سالمت دارای همچنین سرسختی روانی باالیی برخوردار است و

 فشار از باالیی درجه که اشخاصی که بررسی کرد را فرضیه این  سلیه نظر مبنای بر کوباسا روانشناسی، در سالمتی و تنیدگی

 کوباسا شوند. می بیمار فشارزا شرایط در که دارند افرادی از شخصیتی متفاوتی ساختار کنند، می تجربه بیماری بدون را روانی

 سخت (.1380همکاران،  و )مختاری است منعکس سخترویی نام به ساختاری در تمایز شخصیتی که داد نشان مطالعه این در

 که شخص دارد، اشاره زندگی رویدادهای به واکنش در فرد باثبات و خاص شیوه ی به که است مفهوم روانشناختی رویی

 می چالش را مشکالت کند و می کنترل احساس ناتوانی، احساس جای به و تعهد احساس کنارکشیدن، جای به آن صاحب

 یک حال، عین در و است شده تشکیل چالش تعهد و کنترل، بسته ی هم به مؤلفه سه از شخصیتی ویژگی این تهدید. نه داند

 در سپری عنوان به میتواند و میگیرد سرچشمه هم با مرتبط مؤلفه این سه هماهنگ و یکپارچه از عمل که است واحد ساختار

های این از جمله محدودیت (.1979)کوباسا، کند جلوگیری افراد سالمتی به آن مخرب اثرات و از کرده مقاومت استرس برابر

( انتخاب شده بود ویژگی های خاص نمونه آماری بر نتایج شهر اردبیلاز یک منطقه خاص )پژوهش این است که چون نمونه 

تاثیرگذار بوده است و همین امر تعمیم نتایج را محدود می کند. از طرفی چون نتایج از طریق خودگزارش دهی شودتا این 

ست آمده است این موضوع نیز نتایج را پژوهش در سطح وسیعتری انجام شود. )تکمیل پرسشنامه ها توسط خود شخص( به د

 .تا این پژوهش در سطح وسیعتری انجام شود تا حدودی از واقعیت دور می سازد. لذا پیشنهادمی شود

  منابع
 .رشد :تهران ، دادستان پریرخ ترجمه .تمدن جدید بیماری استرس یا (. تنیدگی1386).ر استورا،

فصلنامه (. مقایسه سالمت روانی و منبع کنترل نوجوان دختر خانواده های معتاد و غیر معتاد. 1390اعتمادی، احمد و فراهانی، فاطمه. )
 .137-152(، 16) 4، علوم تربیتی

رویی و سالمت  (. ارتباط بین هوش معنوی، سخت1390اکبری زاده، فاطمه؛ باقری، فریبرز؛ حاتمی، حمیدرضا و حاجیوندی، عبداهلل. )

 .466-472(، 6) 15پزشکی کرمانشاه. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم عمومی در بین پرستاران. 
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