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  :چکيده

 معنوی هوش و زندگي كيفيت مقايسه حاضر پژوهش هدف    

 نفر 80شامل  پژوهش نمونه.است معتاد غير و در افراد معتاد

نمونه  شيوه به معتاد افراد كه بودند معتاد غير نفر 80معتاد و 

 بـا و زیهمتاسا شيوه به معتاد غير افراد و گيری دردسترس

 آوری جمعی برا. شدند انتخاب لتاه  وضعيت و سن به توجه

 كيفيت پرسشنامه و هوش معنوی كينگ پرسشنامه از ها داده

 آزمون از بـا استفاده دادههـا تحليـل. شـد استفاده زندگي

 انجام پيرسون همبستگي و متغيری چند واريانس تحليل

 كيفيت و نویمع هوش بين كه داد پژوهش نشان نتايج .گرفت

. دارد وجود معني داری تفاوت معتاد غير و افراد معتاد زندگي

 معتاد مردان زندگي كيفيت و معنوی هوش ديگر، به عبارت

 كه داد نتايج نشان همچنين،. بـود معتاد غير افراد از پايين تر

معني  رابطه گروه دو هر در زندگي كيفيت و معنوی هوش بين

 بيشتری احتمال به پايين معنوی هوش با افراد.دارد وجود داری

 ممكن نيز مواد سوءمصرف و شوند مي مواد مصرف سوء دچار

 وجود احتمال اين. بياورد پايين را افراد زندگي كيفيت است

 به ها آن ابتال از افراد، معنوی هوش با پرورش بتوان كه دارد

 .كرد جلوگيری معضل اين

 اعتياد گي،زند كيفيت معنوی، هوش :ها واژه كليد  

 

 مقدمه

مصرف  ي از موضوعات اساسي در ارتباط با سالمت جوانانكي

روز به  رف مواد در جوانان و نوجوانانصميزان م. ]1[مواد است

 برنامه در امر الزم استيابد و برای كنترل ايـن  روز افزايش مي

 ردهای جديد بهره گرفتهكهای پيشگيری و درمان از روي

روني مختلفي برای گرايش به مواد شود.داليل بيروني و د

ي به پذيرفته شدن خاند، از عوامل بيروني تمايل بر ذكركرده

 خود را رشدكنند  ي ميعله سيدرجامعه و بعضي ديگر بدين وس

جامعه و اطرافيان متقابال در افزايش  .]2[تر نشان دهند يافته

ی اجتماعي مصرف امصرف مواد نقش دارند، در برخي از گروه ه

 شدن از سوی ديگران است. اين نكته شرط پذيرفته مواد

 اند پيشنهاد مصرف از سوی براساس پژوهشهايي كه نشان داده

شود، تاييد شده  دوستان باعث افزايش مصرف مواد مي

 .]3[است

– تيعادتهای سوء مصرف مواد به متغيرهای روانشناخ 

نگرش،  شيوه زندگي، های شخصيتي، ازجمله ويژگي دروني

و سطح هوشي فرد نيز بستگي دارد. مروری بر پژوهش  باورها

در زمينه هوش افراد وابسته به مواد نشان داده  های انجام شده

شناختي و سطح هوش اغلب اين افراد پايين  است كـه عملكرد

همچنين با توجه به نقش مذهب و . ]4[تر از ميانگين است

اری فرد  احاطه آن بر  همه  شئون زندگي انسان مذهب در بازد

در  [5]ای دارد كنندهين تعي از گرايش  به  مواد  مخدر نقش

ن نگرشها و باورهای تاند كه داش نشان داده اين راستا پژوهشها

اختي و نهش استرسهای روانشامعنوی با ك ي و اعمالبمذه

پيشگيری ازرفتارهای پرخطری همچون سيگاركشيدن، مصرف 

اندكه  ات نشان دادهالكل و مـوادهمراه است. همچنين مطالع

ه  بزندگي  بر  گرايش   عنويت از تأثير فشارهایم دينداری و

كاهد و در طول زمان نيز ميزان افزايش  مي مصرف  مواد

. نه تنها در حوزه درمان اعتياد، ]6[مصرف مـواد  را مهار  ميكند

بلكه در درمان بسياری از مشكالت روانشناختي و جسمي، همه 

ور دارند معنويت راه درمان روان اادی كه بروزه به شمار افر

ن  نيباشد، همچ های روحي آنها مي-درماندگي رنجوريها و

ت روان شكه  برای درمان بيماريهای رواني و بهدا  ينيمتخصص

. ]7[ا و رفتارهای معنوی متمركز ميشوند افزوده ميشودهبر باور

ـان  ن  امر  باعث شده كه سازمان بهداشت جهاني اخيرا انسيهم

را موجودی  زيستي رواني  اجتماعي  و معنوی  تعريف  كند 

ای    ايـن جهت گيری معنوی و به موازات بررسي ستدر را .]8[
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های روانشناختي مثل  دين و معنويت و ديگر مولفه رابطه

ط ي در صدد تعريف مفاهيمي جديد در ارتباهروان، گرو سالمت

فاهيم سالمت  معنوی، مثال م اند. برای  با دين و معنويت شده

بهزيستي  معنوی در آستانه هزاره سوم به ادبيات آكادميك 

 عت  و تكنولوژینت. با  پيشرفت  صسافه  شده اضروانشناسي ا

ربوط  بـه  آن، اخـتالالت  و مهای  جديد  و مشكالت  

بيماريهای رواني همانند مشكالت جسماني افزايش چشمگيری 

،  در پرتو  كهاز مفاهيمي  است هوش معنوی يكي   يافته است.

و عالقه جهاني روانشناسان به حوزه دين و معنويت،  توجه

 های سازه معنوی شده و توسعه پيدا كرده است. هوش مطرح

اين .]9[تركيب ميكند جديد سازه يك درون هوش را و تيمعنو

درست است كه ارتباطات زيادی بين معنويت و بهزيستي 

  كينگد جود دارد ولي به اعتقاروانشناختي و سازگاری و

راهبردهای مقابله ای و تكنيك های حل مشكل با استفاده 

ند . شازمعنويت درواقع كاربردهای سازگارانه هوش معنوی ميبا

او پيشنهاد ميكند كه اين ارتباط غيرمستقيم است و هوش 

معنوی به عتوان يك ميانجي در اين ارتباطات نقش دارد. به 

ستگي معنادارتری ميان سـطوح هوش ال بيشترهمبماحت

هوش معنوی  1كينگه وجود دارد. از ديدگا معنوی و سازگاری

تفكر وجودی، توليد معنای شخصي، بسط  دارای چهار مولفه

با توجه به نتايج .]10[متعالي ميباشد هشياری و آگاهي

معنويت در گرايش به اعتياد  تحقيقات، هم هوش و هم مذهب و

هوش  كينگطور كه گفته شد به عقيده نقش دارند و همان 

معنوی ميانجي تاثيرات معنويت و تركيبي ازمعنويت و هوش 

است. پس به طور منطقي هوش معنوی نيز بايـددر اعتياد نقش 

تعيين كننده ای داشته باشد؛ چون هر دو سازه هوش و 

 جای دارد.    معنويت، را در خود

 كه آنجايي تا  كه دميده اجازه ما به معنوی به طور مثال هوش

 اجازه ودر واقع به ما كرد  بهتر  و يا تغيير را موقعيت است ممكن

 همچنين از ديدگاه  .]11[كنيم اداره را موقعيت ما ميدهدكه

يكي از مولفه های هـوش معنوی وابسته به  2زوهار و مارشال

از اين رو هنگامي كه شخص از  .]12[آرای جمع نبودن است

 Tای مصرف مواد تحت فشار قرار ميگيرد جانب همساالن بر

مديريت موقعيت و وابسته به نظر جمع نبودن به ميزان زيادی 

 از تسليم شدن شخص در مقابل فشار جمع جلوگيری  مي كند.   

ان جهاني بهداشت، كيفيت زندگي عبارت مطبق تعريف ساز

ادراك افـرا د از از وضعيت زندگي در عرصه فرهنگ و "است از 

ارزشي كه با اهـداف، انتظـارات، معيارهـا وامور مهم  سيستم

كيفيت زندگي دو بعد عملكرد روانـي و  .]13[ "مرتبط است

شود كه هر دو بعد بـه علت پيامدهای  جسمي را شامل مي

                                                 
1 King 
2 Zohar&Marshal 

 ي، اضطراب و فروپاشي روابطگافسرد منفي و رواني )ماننـد

اد، جسمي( اعتي و ضعف نيي( و جسمي )ماننـد درد بدگخانواد

اند كه ه ها نشان داد با مصرف مواد مرتبط هستند. پژوهش

و رواني اعتياد به كاهش كيفيت زندگي و  پيامدهـای جسـمي

منجر مي شود د رضايت از زندگي در افراد مصرف كننـده مـوا

]14،15،16[. 

كيفيت زندگي دارای ابعاد مختلف و در برگيرنده وضعيت 

افراد است. كيفيت زندگي و معنوی  جسماني، رواني، اجتماعي

كه  شـود در افراد بيمار به حالتي از خوب بودن اطـالق مـي

كننده  ي مانند توانايي انجام كار روزانه كه منعكسيشامل اجزا

و اجتماعي فرد است و رضايت فرد از  وضعيت جسـمي، رواني

باشد. بيمار يها،اختالالت  كنترل بيماری و عوارض درمان مي

مانند اعتيـاد بـه تنهايي مدام در زندگي  مزمن و طوالني

كند و ممكن است منجر بـه كـاهش  مي مبتاليان بحران ايجاد

ها در ابعاد مختلف رواني وجسماني گردد.  كيفيـت زنـدگي آن

شناختي،  شناختي، روان زيست یها افراد معتاد، نيازمندی

ت ي دارند كه در مقايسه با افراد سالم متفاوناجتماعي و هيجا

 .]17[هستند 

ي گنتايج تحقيق در رابطه با نقش هوش معنوی در كيفيت زند

بيني كيفيت نشان داد كه هوش معنوی نقش مؤثری در پيش

در پژوهشي با عنوان بررسي سالمت معنوی .]18[زندگي دارد 

)ام اس(،  و كيفيت زندگي در مبتاليان به مولتيپل اسكلروزيس

ت معنوی و كيفيت زندگي ها نشان داد كه بين سالميافته

توان به ضرورت تقويت بعد داری وجود دارد كه ميارتباط معني

عنوان عاملي تأثيرگذار بر كيفيت زندگي معنوی سالمت، به

انجام  یها لذا ،با توجه به نتايج پژوهش .]19[برد بيماران پي 

و كيفيت  معنوی شده، هدف پژوهش حاضر مقايسه هـوش

ي ارتباط اين متغيرها در افراد معتاد و زندگي و همچنين بررس

   باشد. مي غير معتاد
  

 روش  

  جامعه، نمونه و روش نمونه گيری 

اری اين ممقايسه ای  و نمونه آ –ايـن پژوهش از نوع علي 

سوء مصرف  را باشــد، گروه اول تحقيق شامل دو گروه مي

رك ان بـه مراكز تمدادند كه برای در گان مواد تشكيل ميندكن

د اردبيل مراجعه كرده بودند كه به صورت در دسترس به ااعتي

نفر از افراد كه مايل به همكاری بودند پرسشـنامه داده   80

نيـز فراد شـد.گـروه دوم، شـامل افـراد غيـر معتاد كـه ايـن ا

نفـر نمونه گيری شدند.   80بـه صورت در دسـترس بـه تعـداد 

گروه معتاد همتا  جنس و سن بـا گروه افراد غير معتاد از نظر

ميانگين دو  در اين پژوهش به منظور بررسي تفاوت بودند.
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متغير در دو گروه از آزمون تحليل واريـانس چنـد متغيـره و 

رابطه ميان دو متغير از آزمون آماری  بـه منظـور بررسـي

 همبستگي پيرسون استفاده شد.

 ابزار:

 :مقياس خود گزارشي هوش معنوی

 24خته شده است، دارای اس Kingط ن پرسشنامه كه توساي 

ای  گزينه 5 باشد. اين پرسشنامه براساس مقياس آيتم مي

شود. نمرات باال نشان دهنده هوش معنوی باال  ليكرت پر مي

 ل عاملييت. با استفاده از تحلسي اتويا وجود چنين ظرفي

رنت نفری از دانشجويان دانشگاه ت 619در يك نمونه  اكتشافي

و پايايي از طريق  % 95خ آلفای كرونبا 2007ل كانادا در سـا

ر با استفاده از گآمد. در يك مطالعه دي تدس به  % 84تنصيف 

وآلفای  % 92تاييدی آلفای كرونباخ  روش تحليل عاملي

رقيبي همچنين در  .]10[به دست آمد % 92ز استاندارد شده ني

ن نيهمچ.، % 89ه نامشهمكاران ضريب آلفای كرونباخ پرس و

ی هوش معنوی از طريق بازآزمايي   ريب اعتبار پرسشـنامهض

 % 67هفته  2نفری به فاصله زماني متوسط  70در يك نمونه 

 .]20[محاسبه شد 

 : زندگي كيفيت پرسشنامه

خـودمي  سالمتي از افراد ادراك برای مناسب ابزاری پرسشنامه

 هشت كه ودش مي شامل را سوال 63پرسشنامه  اين. باشد

 عملكرد: سنجد مي سـالمت را بـا مرتبط مقياس خرده

 نقش اجتماعي، عملكرد بدني، درد جسماني، نقش جسماني،

 طور به. روان سالمت و سرزندگي عمومي، ،سالمت هيجاني

مي  را رواني رويكرد و جسماني رويكرد دو نامه پرسش اين كلي

 كه اين ميدهد نشان زندگي كيفيت درباره پژوهشها. سنجد

 .] 21[ دارد بااليي پايايي و روايي پرسشنامه

منتظری  ايران در بار اولين برای را پرسشنامه اعتبار و روايي

 باال به سال  51سني  رده نفردر  4163روی  بر (2005)

 پايايي ضريب. بودند متأهل ها آن بيشتر كه كردند، ارزيابي

 65/0زنـدگي  ـرس بعـد از غير به 95/0تا  77/0از  بعد درهشت

 % 88مقياس  كل برای آلفای كرونباخ حاضر تحقيق در. د بو

   .آمد بدست
 

 يافته ها

 
دهد، ميانگين و انحراف مي نشان  1ل همانطور كه نتايج جدو

معتاد در مقايسه با  افرادوكيفيت زندگي  معنویمعيار هوش 

 ي افرادزندگ و كيفيت هوش معنویميانگين و انحراف معيار 

 .تر است معتاد پايينغير 
 

راد : نتايج ميانگين و انحراف معيار در دو گرو اف 1جدول شماره 

 معتاد و غير معتاد

 

 
مانووآ نشان مي دهد ، آزمون های معناداری  2نانچه جدول چ

 معنادار هستند. 01/0در رابطه با متغير گروه در سطح كمتر از 

 

: نتايج آزمون های معناداری مانووآ بر روی نمرات  2جدول 

متغيرهای هوش معنوی و كيفيت زندگي در گروه  افراد معتاد 

 و غير معتاد

سطح  F ارزش آزمون متغير

 معناداری

 01/0 46/24 62/0 بارتلت-پيالپي گروه

 01/0 46/24 38/0 المبدای ويلكز

 01/0 46/24 64/1 اللي-هتلينگ

بزرگترين ريشه 

 روی

64/1 46/24 01/0 

01/0<      P 

 متغیر

 

 افراد معتاد               افراد غیر معتاد                 کل     

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

هوش 

 معنوی

08/98 18/6 094/1 4/9 04/1 748/9 

عملکرد 

 فیزیکی

175/58 426/9 3/64 45/15 23/61 25/13 

نقش 

 فیزیکی

025/57 025/6 27/68 25/7 65/62 715/18 

درد 

 بدنی

86/63 74/11 69/56 275/6 27/60 05/10 

سالمت 

 عمومی

3/59 05/13 68/68 44/11 99/63 11/13 

سر 

 زندگی

6/56 15/6 44/62 32/11 52/59 55/9 

عملکرد 

 اجتماعی

538/53 44/11 45/61 47/11 494/57 09/12 

نقش 

 هیجانی

96/56 136/6 69/62 008/11 82/59 336/9 

سالمت 

 روانی

14/54 205/6 21/61 77/9 67/57 9/8 

نمره کل 

کیفیت 

 زندگی

55/56 23/3 115/64 5 33/60 65/5 
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توجه به معنادار بودن اثر متغير گروه بر متغيرهای وابسته ا ب

، معنویپاسخ سؤال پژوهشي مبني بـروجود تفاوت بين هوش 

زندگي دو  فيتكيفيت زندگي و همچنين خرده مقياسهای كي

 ميگروه افراد معتاد و غير معتاد، مثبت است. پس نتيجه 

نتايج .تفاوت معني داری وجود دارد گيريم كه بين دو گروه

  .ارائه شده است 3ل تحليل واريانس برای تمام متغيرها در جدو

 

 و  معنوینتايج تحليل واريانس برای متغيرهای هوش :  3 جدول

گروه  دو سهای كيفيت زندگي درمقيا كيفيت زندگي و خرده

      معتاد و غير معتاد افراد

 

 هوش متغير دو هر در گروه دو بين كه دهد مي نشان  3ل جدو

 های مقياس خرده تمامي همچنين و زندگي كيفيت و معنوی

 بدني، درد فيزيكي، نقش فيزيكي، عملكرد زندگي، كيفيت

 يجاني،ه نقش اجتماعي، عملكرد سرزندگي، عمومي، سالمت

 است معني اين به. دارد وجود داری معني تفاوت روان، سالمت

 نقش جسمي، عملكرد زندگي، كيفيت ،معنوی هوش كه

 اجتماعي، عملكرد عمومي، سالمت بدني، ،درد جسمي

 مقايسه در معتاد افراد روان، سالمت هيجاني، نقش سرزندگي،

 .تراست پايين معتاد غير افراد با

 

 افرادگروه  دو كيفيت زندگي درمعنوی با  : رابطه هوش4ل جدو

 معتاد و غير معتاد

 هوش معنوی متغير

 ***28/0 عملكرد فيزيكي

 ***40/0 نقش فيزيكي

 ***35/0 درد بدني

 ***41/0 سالمت عمومي

 **26/0 سر زندگي

 ***29/0 عملكرد اجتماعي

 **26/0 نقش هيجاني

 ***37/0 سالمت رواني

 ***61/0 نمره كل كيفيت زندگي

001/0*** P <  01/0P <  ** 

عملكرد فيزيكي،  نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان دادكه

نقش فيزيكي، درد بدني، سالمت عمومي، سرزندگي، عملكرد 

 معنویاجتماعي، نقش هيجـاني و سـالمت رواني بـا هوش 

 (.P >01/0)معناداری دارند هرابط

 

 بحث 
 افراد بين در زندگي كيفيت و معنوی هوش حاضر پژوهش در

 كه داد نشان پژوهش نتايج. شد بررسي معتاد غير و معتاد

 غيرمعتاد افراد با مقايسه در معتاد افراد ميان در معنوی هوش

 .است پايين تر

در زمينه تحقيق در مورد هوش معنوی تحقيقات ميداني كمي 

صورت گرفته است. ولي بر اساس ادبيات تحقيق اين نتيجـه 

كينگ  همان طور كه بيان شد؛ به اعتقاد  .ل توجيه استقاب

های حل مشكل با استفاده از  ای و تكنيك راهبردهای مقابله

باشند.  معنويت در واقع كاربردهای سازگارانه هوش معنوی مي

او پيشنهاد ميكنـد كه اين ارتباط غيرمستقيم است و هـوش 

ش دارد، بـه معنوی بـه عنوان يك ميانجي در اين ارتباطات نق

وی نگي معنادارتری ميان سطوح هوش معبستاحتمال زياد هم

 .]10[وجود دارد و سازگاری

با توجـه بـه نتايج تحقيقات، هوش ، مذهب و معنويت در 

 گرايش به اعتياد نقش دارند و همان طور كه بيان شد به عقيده

هوش معنوی ميانجي تاثيرات معنويت و تركيبي از  كينگ ی

هوش است. پس به طور منطقي هوش معنوی نيز معنويت و 

ای داشته باشد؛ چون هر دو  بايد در اعتياد نقش تعيين كننده

طور مثال  به ارد.ی هوش و معنويت را در خود جای د سازه

هوش معنوی به ما اجازه مي دهد كه تا آنجايي كه ممكن است 

دهد  ر كرد و در واقع به ما اجازه ميتموقعيت را تغيير و يا به

مجموع  متغير

 مجذورات

در

جه 

آزا

 دی

ميانگين 

 مجذورات

F  سطح

معنادا

 ری

هوش 

 معنوی

906/

5118 

1 906/5118 963/80 01/0 

عملكرد 

 فيزيكي

625/

1500 

1 625/1500 16/9 01/0 

نقش 

 فيزيكي

500/

5062 

1 500/5062 01/114 01/0 

/225 بدنيدرد 

2059 

1 225/2059 235/23 01/0 

سالمت 

 عمومي

006/

3525 

1 006/3525 401/23 01/0 

/056 سر زندگي

1363 

1 056/1363 421/16 01/0 

عملكرد 

 اجتماعي

306/

2504 

1 306/2504 084/19 01/0 

نقش 

 هيجاني

025/

1311 

1 025/1311 51/16 01/0 

سالمت 

 رواني

225/

2002 

1 225/2002 90/29 01/0 

نمره كل 

كيفيت 

 زندگي

711/

2286 

1 711/2286 954/128 01/0 
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زوهار و همچنين ازديد  .]11[كه ما موقعيت را اداره كنيم

های هوش معنوی وابسته بــه آرای جمع  ي از مولفهكيمارشال 

از اين رو هنگامي كه شخص از جانب . ]12[نبودن اســت

گيرد؛ مديريت  همساالن برای مصرف مواد تحت فشار قرار مي

زيادی از تسليم موقعيت و وابسته به نظر جمع نبودن به ميزان 

 نتايج. شدن شخص در مقابل فشار جمع جلوگيری ميكند

 در معتاد غير و معتاد افراد بين كه داد نشان حاضر پژوهش

 يافته اين و دارد وجود معناداری تفاوت زنـدگي كيفيـت متغيـر

 در. است همسو .]14،15،16[ها پـژوهش سـاير نتـايج با ها

 جسمي، پيامد مواد مصرف هك گفت توان يافته مي اين تبيين

 پيامدها اين داردكه دنبـال بـه را نـاگواری اجتماعي و رواني

 بـدني، درد عضالني، ضعف: از هسـتند عبارت مثال برای

 افسردگي، پرخاشگری، اجتماعي، مناسب ارتباط نداشـتن

. زندگي از ورضايت زندگي كيفيت نامناسب سطح اضطراب،

 روابط و كار تغذيه، نفس، عزت فتار،ر در تغيير ايجاد با اعتياد

 و مي دهد تغيير را فرد طبيعي زندگي كلي طور به اجتماعي

 افراد. شود مي زنـدگي منجر كيفيت كاهش بـه تغييرات اين

 ابتكار فاقد محيط كنترل برای ديگران با رابطه در معتاد

 و زندگي بـه اميـدواری احساس انـرژی جسماني،. هستند

 .]22[ يابد مي كاهش ها آن در يزندگ از رضايت

 از نشان كشورها ساير و ايران در گرفته انجام های پژوهش

 اغلب در زيرا. دارد معتادين زنـدگي در كيفيـت بـودن پـايين

 گذارد مـي منفـي تـأثير افراد زندگي كيفيت اعتياد موارد

 های خانواده در زندگي كيفيت كه ازآنجايي بنابراين .]14،23[

 اسـت مشكالت برخوردار بسـياری های ضعف از انمعتاد

 بر مخرب اثرات بر عالوه و بخشد مـي شدت را خانواده اساسي

 قرار آسيب معرض در نيز را بستگان و فرد اطرافيان زندگي

 مقايسه در معتاد افراد در روان سالمت همچنين. ]24[ ميدهد

 توان مي هيافت اين تبيين در. بود تر معتاد پايين غير افراد با

 انجام جسـمي رشـد موازات به رواني رشد هرگاه كه گفت

 ها بيماری به ابتال معرض در فرد نيابد، تكامل شخصيت و نگيرد

 بي و پذير تلقين اراده، بي و گيرد مي رواني قرار های اختالل و

 چنين. ندارد مقاومت تاب مشكالت مقابل در و مي شود عاطفه

 روان داروهای و مخدر مواد بـه داعتيا خطر معرض در افرادی

 كه رواني بهداشت تعريف به توجه با. گيرند قرار مي گردان

 و رواني اجتماعي، های نقش ايفای توانايي از است عبارت

 های نقش معتاد فرد مي شود باعث اعتياد بروز عاطفي،

 خانواده و جامعه سطح در را خود عاطفي معنوی و اجتماعي،

 اين نتايج.روشوند روبه مشكل با خانواده و جامعه و نكند ايفا

 در زندگي كيفيت و معنوی هـوش بين كه داد نشان پژوهش

 وجود معناداری رابطه معتاد غير و گـروه معتاد دو هر

همان طور كه گفته شد با توجه به جديـد بـودن سـازه .داشت

هـوش معنـوی تحقيقـات در ايـن زمينـه كـم ميباشد، با اين 

قيقاتي در زمينه مولفههای هـوش معنـوی انجام شده حال تح

هوش معنوی  . .است كه با نتيجه تحقيق حاضر همخواني دارد

بيانگر مجموعهای از تواناييها و ظرفيتهـا و منابع معنوی اسـت 

كـه كاربسـت آنهـا موجـب افـزايش انطبـاق پذيری و در 

گوييم بم يوقت. ]10،12[نتيجه سالمت روان افـراد مـيشـود

هوش معنـوی يعنـي هوشـي كـه مشـكالت معنـايي و ارزشي 

ما را حل كند؛ هوشي كه اعمال و زندگيمان را در يـك سطح 

وسيعتر و قدرتمندتر معنا مـيدهـد ؛هوشي كـه بتوان بـه 

 .]9[وسيله آن معنای زنـدگي و مسـير زندگي فـرد را بسـنجيم

هوش عقالني و هوش هوش معنوی لزوماً بنيان عملكرد كاراتر 

هوش معنوی يكپارچـه  3واگواناز ديدگاه .]12[يجاني استه

ومحيط كننده زنـدگي دروني ومعنوی بـا زنـدگي بيروني 

تاثير  SQد تجـارب معنوی كه ممكن است در رش .كاراسـت

داشته باشد وابسـته بـه بافت ومحيط زندگي فرد است. از 

هايي كـه در  نتخـابي ايشناسـا ديدگاه او هوش معنوی برای

بهزيستي روانشناختي و رشـد سالمتي كل بشر نقش دارند 

رشد هوش معنوی اجازه ميدهد كه يك .]25[امری الزم است

بينش جديد دربـاره خود و باال بردن اعتماد به نفس به دست 

بيـاوريم. هـوش معنـوی كمك ميكند كـه خـود بـا ثبـاتي 

اضطرابها را بتوانيم كاهش دهيم داشـته باشـيم و نگرانـي هـا و 

و همچنـين مـيتـوان بـه طـور عميقتر با ديگران ارتباط برقرار 

های  در اين جـا تحقيقاتي را كه در ارتباط با مولفه. ]10[كرد

 د.معنوی صـورت گرفتـه اسـت آورده ميشو هوش

پيشنهاد كرده است كه حل بحران وجودی واقعاً منجر به  4بوت 

 .]26[د خودی بيمارن سرطاني ميشو بهبود خود به
اين نتيجه دست يافت كـه داشـتن يـك حـس به  5بريبارت

مـداوم از معنـا در بيماران سرطاني در بهبود كيفيت زندگي و 

كاهش آشفتگيهـای روانشناختي آنان نقش دارد. مطالعات 

مختلفي ارتبـاط معنـاداری بـين معنـای شخصـي و سـالمت 

 .]27،28[د ـناختي را بيـان كرده انجسـماني و روانش

اگرچه هنوز شواهد زيادی در زمينه مولفه آگاهي متعالي در 

 6نيگرن  حال حاضر در دسترس نيست با اين حال در مطالعـه 

پذيری،  ديگران، ارتباط معناداری بين تعالي خود با انعطافو 

و هدف در زندگي مشاهده شد. همچنين در  يحس يكپارچگ

ديگر مشخص شد تعالي خود منجر به بهبود سريعتر  ای مطالعه

بيماريها و ناتوانايي های سخت مـي شـود.همچنين بين تعالي 

ي، ارتباط مثبت با صشخ خود با افسردگي، كيفيت زندگي، رشد

                                                 
3 Vaughan 
4 Booth 
5 Breitbart 
6 Nygren 
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ت ارتبــاط مشــاهده شــده اس ديگران و رضايت از زندگي

]29،30،31[.  
 

 

 نتيجه گيری:
 سوء دچار بيشتری احتمال به نپايي معنوی هوش با افراد

 است ممكن نيز مواد سوءمصرف و شوند مي مواد مصرف

 كه دارد وجود احتمال اين. بياورد پايين را افراد زندگي كيفيت

 معضل اين به ها آن ابتال از افراد، معنوی هوش با پرورش بتوان

 راه هم كـه به مشكالتي و مواد مصرف چون.كرد جلوگيری

 فردی، عوامل مانند گوناگوني عوامل از دمياي مواد مصرف

 در اگر پذيرد، مي تأثير فرهنگي و اقتصادی اجتماعي،خانوادگي،

 را زندگي كيفيت و هـوش معنوی عامل دو فقطاعتياد  بررسي

جانبـه  همـه طور به كه بود نخواهيم قادر دهيم قرار توجه مورد

 دارد احتمال همچنين. كنيم كنترل را گر مداخله متغيرهای

 .   باشد پذيرفته تاثير شده عوامـل ذكر از حاضـر پـژوهش نتايج
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