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Abstract
Aims: Addiction is a chronic disease characterized by impaired individual,
physiological and social performance. spiritual intelligence and wisdom can be
effective as protective factors in predicting tendency to substance use. This study
has aimed to investigate the relationship between spiritual intelligence and wisdom
with the tendency to substance use among college student.
Materials & Methods: In this descriptive-correlational study, 361 College students
in 2015-16 were selected from students of Azarbaijan Shahid Madani University
using multiple cluster sampling method and Spiritual Intelligence Self-Report
Scale ,Three- Dimensional Wisdom Scale (3D-WS) and tendency to substance use
questionnaire to be completed. Data analysis was performed by SPSS 20 softwares
and Lisrel.
Findings: Results showed that Correlation between spiritual intelligence and
wisdom with tendency to substance use was significant (p<0.01). The proposed
model was good-fitting model (p<0.05).
Conclusion: as regards spiritual intelligence and wisdom are negatively related
with the tendency to substance use, it is concluded that the strengthening of
spiritual intelligence and wisdom of individuals leads to reduce their substance
use.
Keywords:
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تبیین گرایش به مصرف مواد مخدر براساس
هوش معنوی و خردمندی

چکیده

اهداف:اعتیــاد بیمــاری مزمنــی اســت کــه بــا اختــال در عملکــرد فــردی،
فیزیولوژیکــی و اجتماعــی مشــخص میشــود .هــوش معنــوی و خردمنــدی
میتواننــد بهعنــوان عوامــل محافظتکننــده در پیشبینــی گرایــش بــه
مصــرف مــواد مخــدر مؤثــر واقــع شــوند .پژوهــش حاضــر نیــز بــا هــدف بررســی
ارتبــاط هــوش معنــوی و خردمنــدی بــا میــزان گرایــش بــه مصــرف مــواد
مخــدر در دانشــجویان انجامشــد.
مــواد و روشهــا :در ایــن پژوهــش توصیفــی همبســتگی ،از بیــن
دانشــجویان دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در ســال تحصیلــی 1394-95
نمون ـهای بــه حجــم  361نفــر بــه روش نمونهگیــری خوش ـهای چندمرحل ـهای
انتخــاب شــد و مقیــاس خودگزارشــی هــوش معنــوی ،مقیــاس ســهبعدی
خردمنــدی ( )3D-WSو پرسشــنامه گرایــش بــه مــواد مخــدر تکمیــل گردیــد.
تحلیــل دادههــای مطالعــه بــا اســتفاده از نرمافزارهــای  SPSS 20و لیــزرل
انجــام گرفــت.
یافتهها:نتایــج نشــان داد همبســتگی بیــن متغیرهــای هــوش معنــوی
و خردمنــدی بــا گرایــش بــه مصــرف مــواد مخــدر معنــیدار بــود (.)p>0.01
شــاخصهای بــرازش نیــز حاکــی از بــرازش مناســب دادههــا بــا الگــوی
پیشــنهادی بــود (.)p>0.05
نتیجهگیــری :بــا توجــه بــه اینکــه هــوش معنــوی و خردمنــدی بــا
گرایــش بــه مصــرف مــواد مخــدر از ارتباطــی منفــی برخــوردار اســت چنیــن
نتیجهگیــری میشــود کــه تقویــت هــوش معنــوی و خردمنــدی افــراد منجــر
بــه کاهــش گرایــش آنهــا بــه مصــرف مــواد مخــدر گــردد.
کلیدواژهها :هوش معنوی ،خردمندی،گرایش به مصرف مواد مخدر.
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مقدمه
مصــرف مــواد مخــدر یکــی از معضــات و نگرانیهــای عمــده
جهــان امــروز اســت و پیامدهــای ناخوشــایند آن از ناگوارتریــن
آســیبهای اجتماعــی بــه شــمار میآیــد .مصــرف مــواد در حــال
حاضــر مشــکلی اســت کــه هیــچ کشــوری را نمیتــوان نــام بــرد کــه
از ایــن معضــل جهانــی در امــان باشــد .طبــق گــزارش جهانــی دفتــر
مــواد مخــدر و جرائــم ســازمان ملــل[ ،]1تخمیــن زده میشــود کــه
درمجمــوع 246میلیــون نفــر( 5/2درصــد) یــا 1نفــر از  20نفــر بیــن
ســنین  15-64ســاله سراســر جهــان در ســال  2013مصرفکننــده
مــواد مخــدر بودهانــد .مصــرف مــواد مخــدر در ایــران نیــز ســابقه
طوالنــی دارد و در ســالهای اخیــر در بیــن دانشآمــوزان و
دانشــجویان دانشــگاهها ســیر پیشرونــدهای داشــته اســت کــه
ایــن امــر موجــب نگرانــی متخصصیــن در رابطــه بــا ســامت افــراد
شــده اســت چراکــه ایــن پدیــده تأثیــر مخربــی بــر شــخصیت آنهــا
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گذاشــته ،متعاقبـ ًـا پیامدهــای ناگــواری بــرای جامعــه بــه همــراه
خواهــد داشــت[ .]2کشــور ایــران یکــی از جوانتریــن جمعیتهــای
جهــان اســت؛ بهطور یکــه بیــش از  50درصــد جمعیــت آن را
کــودکان ،نوجوانــان و جوانــان تشــکیل میدهــد .ایــن جمعیــت
جــوان میتوانــد بــرای توســعه کشــور بهعنــوان ســرمایه بالقــوه
محســوب شــود کــه اگــر توجــه کافــی بــه آمــوزش و ســامت
روانــی و جســمانی آنهــا نشــود همیــن جمعیــت کالن تهدیــدی
بــرای آینــده کشــور خواهــد بــود .بنابرایــن ضــرورت ایــن مســئله
بــا در نظــر گرفتــن جمعیــت جــوان کشــور بیشازپیــش مطــرح
میشــود[ .]3لــذا بــرای کنتــرل ایــن امــر الزم اســت در برنامههــای
پیشــگیری از رویکردهــای جدیــد بهــره گرفتــه شــود.
در ســالهای اخیــر روانشناســی مثبتگــرا مــورد توجــه
روانشناســان قرارگرفتــه کــه بــه جــای پرداختــن بــه نابهنجار یهــا
و اختاللهــا ،بیشــتر بــه توانمندیهــا و اســتعدادهای انســان
تأکیــد دارد و هــدف نهایــی خــود را شناســایی شــیوههایی
میدانــد کــه بهزیســتی و شــادکامی انســان را بــه دنبــال دارد.
ازای ـنرو عواملــی کــه ســبب ســازگاری هرچــه بیشــتر آدمــی بــا
نیازهــا و تهدیدهــای زندگــی شــوند؛ بنیادیتریــن عاملهــای
مــورد پژوهــش در ایــن رویکــرد از روانشناســی هســتند .در ایــن
میــان هــوش معنــوی و خردمنــدی در حــوزه ســامت روان و
بهداشــت روانــی جایــگاه ویــژهای یافتهانــد چراکــه بهعنــوان
منبــع انســانی در زندگــی فــردی و اجتماعــی دارای کارکــرد
هســتند و در طــی زمــان زمینهســاز بهزیســتی میشــوند و اخیـ ً
ـرا
بهعنــوان عوامــل پیشبینــی کننــده و محافظتکننــده در مقابــل
گرایــش بــه مصــرف مــواد مطــرح شــدهاند[.]4
مفهــوم هوشمعنــوی باالتریــن ســطوح رشــد را در حیطههــای
مختلــف شــناختی ،اخالقــی ،هیجانــی و بیــن فــردی شــامل
میشــود[ ]6,5کــه ترکیبــی از ســازههای معنویــت و هــوش در
یــک موقعیــت جدیــد و نیــز شــامل تواناییهایــی بــا زمینههــای
معنــوی بــرای پیشبینــی عملکــرد ،ســازگاری و ارائــه نتایــج
ارزشــمند اســت[ .]7هــوش معنــوی انســان را بــه خــود واقعــی
یعنــی هــر آنچــه هســت و فاصلــه آن بــا خــود حقیقــی یعنــی
آنچــه میتوانــد باشــد آگاه میســازد و انســان تــاش میکنــد
بــه خــود حقیق ـیاش نزدیکتــر شــود .بنابرایــن بــه میزانــی کــه
آگاهــی فــرد افزایــش یابــد ،بــه همــان میــزان دامنــه اختیــار
او در انتخــاب راهکارهــای مناســب نیــز افزایــش مییابــد،
مســئولیتپذیری او بیشــتر میشــود و ســامت روان بیشــتری را
تجربــه میکنــد .ازنظــر نوبــل[ ]8نیــز ،هــوش معنــوی بهواســطه
فراهــم آوردن چارچوبــی بــرای یافتــن معنــا و فهــم معنــای
تجربیــات منفــی مثــل بیمــاری ،ضربــه عاطفــی و آســیبدیدگی،
از کارکــردی ســازگارانه برخــوردار اســت.
افــراد بــا هــوش معنــوی بــاال میتواننــد مقصــودی بــرای تجــارب
حــوادث روزانــه خــود بــه دســت آورنــد .آنهــا توانایــی تعریــف
یــک هــدف بــرای زندگــی خــود را دارنــد[ ]6بنابرایــن توانایــی
ایجــاد معنــا ،افــراد را در مقابــل بحرانهــا کمــک میکنــد .ایــن
بحرانهــا درواقــع بحــران معنایابــی اســت .یافتــن معنــا منجــر
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ابزار و روشها
روش تحقیــق در ایــن پژوهــش توصیفــی و از نــوع همبســتگی
بــود .جامعــه آمــاری پژوهــش دانشــجویان دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان در ســال تحصیلــی  1394-95بودنــد کــه از
تعــداد  5442دانشــجو براســاس جــدول نمونهگیــری کرجســی
و مــورگان نمونــهای بــه حجــم  361نفــر بــه روش نمونهگیــری
خوشــهای چندمرحلــهای انتخــاب شــدند بــه ایــن صــورت کــه
از میــان هفــت دانشــکده ،پنــج دانشــکده انتخــاب و از هــر
دانشــکده دو کالس انتخــاب و پرسشــنامهها بیــن دانشــجویان
توزیــع گردیــد.
برای گردآوری دادهها از ابزارهای زیر استفاده شد:
 -1مقیــاس خــود گزارشــی هوشمعنــوی :ایــن مقیــاس توســط
کینــگ بهمنظــور ســنجش تواناییهــای ذهنــی هوشمعنــوی
ســاخته شــده اســت .ایــن پرسشــنامه دارای  24عبــارت اســت و
تواناییهــای مربــوط بــه هوشمعنــوی را در چهــار بعــد اصلــی
دوره  ،24شامره  ،2بهار 1397
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بــه کســب نگرشهــای مثبــت ،خوشبینانــه و امیدوارانــه
حتــی در مشــکالت میشــود .افــرادی کــه معنایابــی شــخصی
در آنهــا زیــاد اســت در مواجهــه بــا چالشهــای فــردی
و محیطــی قــادر بــه یافتــن معنــا در تکالیــف هســتند و
دچــار ناکامــی وجــودی نمیشــوند .بــا توجــه بــه مفاهیــم
و کاربردهــای هوشمعنــوی ایــن احتمــال وجــود دارد کــه
هوشمعنــوی نقــش تعیینکننــدهای در بــازداری فــرد
از گرایــش بــه مصــرف مــواد مخــدر داشــته باشــد .چراکــه
توانایــی حفــظ آرامــش و تمرکــز در مواجهــه بــا بحــران و
آشــوب ،حفــظ گرایــش فداکارانــه و عــاری از خودخواهــی
نســبت بــه ســایرین و داشــتن دیدگاهــی روش ـنتر و آرامتــر
نســبت بــه زندگــی از پیامدهــای هوشمعنــوی اســت[.]9
ازایــنرو بررســی و تقویــت آن در بیــن جوانــان جامعــه
بهویــژه قشــر دانشــجو میتوانــد زمینــه پیشــگیری از معضــل
خانمانســوز اعتیــاد را فراهــم آورد .در ایــن راســتا تحقیقــات
گاالنتــر و همــکاران[ ،]10نشــان داده کــه جهتگیــری
معنــوی همپوشــی قابلتوجهــی بــا هوشمعنــوی دارد و
یکــی از جنبههــای مهــم در حــوزه مصــرف مــواد و درمــان
آن اســت.
از دیگــر تالشهــای پیشــگیرانه بــرای نوجوانــان و جوانــان
میتــوان رشــد خردمنــدی را بهعنــوان عامــل محافظتکننــده
در نظــر گرفــت[ .]4در دو و ســه دهــه اخیــر خردمنــدی نــزد
روانشناســان بــه یــک ســاختار تحقیقاتــی جالبتوجــه
بهویــژه در ارتبــاط بــا رفتارهــای ســامت جســمی و
بهزیســتی روانشــناختی تبدیلشــده اســت .ازآنجاییکــه
خردمنــدی مفهومــی گســترده و بــا معانــی گوناگــون اســت
ارائــه تعریفــی جامــع و عملیاتــی از آن دشــوار میباشــد.
بااینوجــود در طیــف گســتردهای از تعاریــف ،خردمنــدی
بهعنــوان «مجموعــهای از دانــش تخصصــی در رابطــه بــا
معنــا و مفهــوم زندگــی و شــاخصی از عملکــرد عاطفــی،
انگیزشــی و بیــن فــردی»[« ]11نوعــی از عملکــرد پیشــرفته
شــناختی»[« ]12آگاهــی از نادانــی خــود»[ ]13و ترکیبــی از
ویژگیهــای شــخصیتی در ابعــاد شــناختی ،ژرفنگــری و
عاطفــی[ ]14در نظــر گرفتــه شــده اســت .خــرد از طریــق تفکــر
و تجربــه و در قالــب ابعــاد عاطفــی ،شــناختی و ژرفنگــری
پــرورش مییابــد .بعــد شــناختی نشــاندهنده میــل بــه
درک حقیقــت و رســیدن بــه درک عمیقتــری از زندگــی،
ازجملــه پذیــرش جنبههــای متناقــض ماهیــت انســان،
محدودیتهــای دانــش ،و غیرقابــل پیشبینــی بــودن
زندگــی اســت .بعــد ژرفنگــری نشــاندهنده خودآگاهــی و
توانایــی مشــاهده پدیدههــا از جنبههــای مختلــف اســت و
بعــد عاطفــی بهعنــوان عشــق همدالنــه و دلســوزانه نســبت
بــه دیگــران تعریفشــده اســت[.]14
نتایــج مطالعــات آردلــت[ ]14نشــان داده کــه بیــن خردمنــدی
و ســامت عمومــی ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد و رشــد
و یکپارچگــی روانشــناختی فــرد کــه در قالــب خردمنــدی
متجلــی میشــود نقــش مهمــی در تعییــن بهزیســتی فــرد

ایفــا میکنــد .همچنیــن نتایــج تحقیقــات مختلــف حاکــی از
آن اســت کــه خردمنــدی در مواجهــه بــا موقعیتهــای مشــکلزا
توانایــی و خودتنظیمــی هیجانــی فــرد را افزایــش میدهــد و
موجــب کاهــش اضطــراب و اســترس شــده ،باعــث تســکین و
آرامــش ذهنــی میشــود[ .]15-17اغلــب تصــور میشــود کــه
افــراد خردمنــد دارای ســامت روانشــناختیاند ،شــخصیت
یکپارچــه و رشــد یافتــهای دارنــد و میتواننــد بــا نامالیمــات
زندگــی کنــار بیاینــد[ .]18بنابرایــن ازآنجایــی خردمنــدی مســتلزم
درون اندیشــی ،تعهــد و برعهــده گرفتــن مســئولیت نســبت بــه
رفتارهــا و موقعیتهــای خــود اســت ،بهعنــوان منبــع انســانی
در زندگــی فــردی و اجتماعــی دارای کارکــرد اســت و در طــی زمــان
زمینهســاز بهزیســتی میشــود .همچنیــن پژوهشهــا نشــان
دادهانــد خردمنــدی نقــش بســیار مهــم در جلوگیــری یــا بــروز
اعتیــاد ،حفــظ بهبــودی و پرهیــز از مصــرف دارد و هرچــه میــزان
خردمنــدی افــراد بــاال باشــد گرایــش بــه مصــرف مــواد مخــدر در
آنــان کمتــر خواهــد بــود[.]20,19,4
بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع اعتیــاد بهویــژه شــیوع
روزافــزون آن در بیــن جوانــان ،و بــا توجــه بــه جوهــره و مفاهیــم
هــوش معنــوی و خردمنــدی یعنــی توجــه آنهــا بــه مســائل
رنــجآور زندگــی بشــری ،آســیبپذیری ،معنویــت ،اخالقیــات،
بهزیســتی و ســامت ذهنــی ،ضــروری بــه نظــر میرســد بــه ایــن
متغیرهــا بهعنــوان عوامــل محافظتکننــده در برابــر مصــرف
مــواد توجــه شــود تــا تدابیــر پیشــگیرانه و درمانــی توســط
نهادهــای مســئول ،رواندرمانگــران و متخصصــان تــرک اعتیــاد
در ایــن خصــوص اتخــاذ گــردد .بــا توجــه بــه مطالــب ذکرشــده
و بــا عنایــت بــه اینکــه تحقیقــات اندکــی در راســتای ارتبــاط
متغیرهــای مذکــور بــا گرایــش بــه مصــرف مــواد انجــام شــده
بــود ،خــاء پژوهشــی در ایــن زمینــه ضــرورت انجــام تحقیــق
را ایجــاب میکــرد .لــذا هــدف پژوهــش حاضــر بررســی رابطــه
هــوش معنــوی و خردمنــدی بــا گرایــش بــه مصــرف مــواد مخــدر
در دانشــجویان بــود.

یافتهها
نمونههــای موردمطالعــه شــامل  201پســر و  160دختــر در
محــدوده ســنی  18تــا  35ســال بودنــد .میانگیــن ســنی پســران
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 21/67 ± 1/42و میانگیــن ســنی دختــران  21/37 ± 2/87بــود.
بیــن همــه متغیرهــای پیشبین(هــوش معنــوی و خردمنــدی)
بــا متغیــر مالک(گرایــش بــه مصــرف مــواد مخــدر) همبســتگی
معنــادار و منفــی وجــود داشــت ( p>0.01جــدول .)1
جدول )1میانگین آماری نمرات و ضرایب همبستگی متغیرهای هوش معنوی و
خردمندی با گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان

3

2

متغیر

میانگین

1

هوش معنوی

± 13/80
72/78

1

خردمندی

± 14/23
120/33

**0/45

1

گرایش به مصرف
مواد مخدر

± 8/32
38/90

**-0/16

**-0/19

1

*

p>0.05,**p>0.01

شــاخصهای بــرازش حاکــی از بــرازش مناســب دادههــا بــا
الگـ�وی پیشـ�نهادی بـ�ود (  p>0.05جــدول.)2
همانگونــه کــه در جــدول  2مشــاهده میشــود بــرازش
مــدل ارائهشــده بســیار مطلــوب ارزیابــی میشــود و ارتبــاط
خردمنــدی بــا گرایــش بــه مصــرف مــواد مخــدر معنــادار بــوده و
از جهتــی معکــوس ( t=-2/03و  )λ=-0/41برخــوردار اســت .مــدل
در نمــودار  1ارائــه شــده اســت.
جدول )2شاخصهای برازندگی الگوی پژوهش

آماره

شاخصهای نیکویی برازش
 x2مجذور خی

1340/59

 x2/dfشاخص نسبت مجذور خی بر درجه آزادی

28

 GFIشاخص نیکویی برازش

0/97

 AGFIشاخص نیکوییبرازش انطباقی

0/95

 CFIشاخص برازش مقایسهای

0/99

 RMSEAخطای ریشه مجذور میانگین تقریب

0/04

 RMRباقیمانده مجذور میانگین

0/8

نمودار )1بارهای استانداردشده مدل مسیر

هــدف پژوهــش حاضــر تبییــن میــزان گرایــش بــه مصــرف مــواد
مخــدر براســاس هــوش معنــوی و خردمنــدی بــود کــه نتایــج
نشــان داد مــدل تدوینشــده در حــد مطلوبــی بــا دادههــای
تجربــی بــرازش داشــته و بــا یافتههــای حاصــل از مطالعــات
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توانایــی تفکــر انتقــادی وجــودی ،تولیــد معنای شــخصی ،آگاهی
متعالــی و بســط حالــت هشــیاری ارزیابــی میکنــد .مقیــاس
پاســخگویی آن پنــج گزینــه لیکــرت (از کامـ ًا نادرســت=1تا کامـ ًا
درســت= )5اســت .ایــن پرسشــنامه ازنظــر پایایــی و روایــی دارای
شــرایط مطلوبــی اســت .پایایــی ایــن پرسشــنامه را برحســب
آلفــای کرونبــاخ و بازآزمایــی کل آزمــون  0/92و ضریــب آلفــای
زیرمقیاسهــای آن را بدیــن شــرح اســت :تفکــر انتقــادی وجــودی
 ،0/78تولیــد معنــای شــخصی  ، 0/78آگاهــی متعالــی  0/87و
بســط هشــیاری  ./91ضریــب آلفــای بهدســتآمده در پژوهــش
رقیــب و همــکاران[ ]21بــرای کل مقیــاس  0/88بــود .ضریــب
پایایــی مؤلفههــا نیــز از  0/73تــا  0/78در نوســان بــوده اســت.
 -2مقیــاس سـهبعدی خردمنــدی( :)3D-WSایــن مقیــاس دارای
 39ســؤال میباشــد کــه توســط آردلــت در ســال  2003طراحــی
شــده اســت .در ایــن مقیــاس خــرد بهعنــوان یــک متغیــر نهفتــه
بــا شــاخصهای شــناختی ،ژرفنگــری و عاطفــی در نظــر گرفتــه
میشــود .ایــن ســه بعــد مســتقل از یکدیگــر نیســتند .بعــد
ژرفنگــری بهعنــوان پایــه و اســاس رشــد دو بعــد دیگــر بســیار
بااهمیــت اســت .دو مقیــاس  5درجـهای لیکرتــی بــرای ســنجش
مادههــا اســتفاده میشــود کــه هرکــدام از  1تــا =1( 5کامــ ًا
موافقــم تــا =5کام ـ ًا مخالفــم و  =1بســیار درســت اســت تــا =5
اص ـ ًا درســت نیســت) دامنــه دارنــد .در پژوهــش آردلــت[ ]14در
ارزیابــی روایــی و اعتبــار ایــن مقیــاس ،آلفــای کرونبــاخ ابعــاد
شــناختی ،ژرفنگــری و عاطفــی در نمونــه دانشــجویی بــه ترتیــب
 0/75 ،0/71و  0/66و در نمونــه ســالمندان 0/74 ،0/75 ،0/78
بهدس ـتآمده اســت.آلفای کرونبــاخ مجمــوع ســه بعــد خردمنــدی
در نمونــه دانشــجویی  0/72و در نمونــه ســالمندان  0 /66بــوده
اســت .در پژوهــش اســعدی و همــکاران[ ]22بررســی اعتبــار
مقیــاس ســهبعدی خردمنــدی همســانی درونــی رضایتبخــش
تــا خوبــی را بــرای مقیــاس ســهبعدی خردمنــدی بــه تفکیــک
ابعــاد شــناختی  ،0/80ژرفنگــری ،0/40عاطفــی  ،0/60کل 0/82
نشــان داد .در پژوهــش حاضــر نیــز آلفــای کرونبــاخ مجمــوع ســه
بعــد خردمنــدی 0/77بــه دســت آمــد.
 -3پرسشــنامه گرایــش بــه مــواد مخدر :ایــن پرسشــنامه دارای 16
ســؤال اســت و هــدف کلــی آن بررســی میــزان تمایــل بــه اعتیــاد
در ســه بعــد فــردی ،اجتماعــی و محیطــی افــراد میباشــد.
طیــف پاســخدهی بــه پرسشــنامه بهصــورت لیکرت(خیلــی
کــم= 1خیلــی زیــاد= )5اســت .بهمنظــور بــه دســت آوردن امتیــاز
کلــی پرسشــنامه ،مجمــوع امتیــاز همــه ســؤاالت را باهــم جمــع
میشــود .ایــن امتیــاز دامن ـهای بیــن  16تــا  80دارد و هــر چــه
امتیــاز باالتــر باشــد ،بیانگــر میــزان تمایــل بیشــتر شــخص
پاســخدهنده بــه اعتیــاد خواهــد بــود و برعکــس .پایایــی ایــن
پرسشــنامه در پژوهــش میرحســامی[ 0/79 ]23بهدســتآمده
اســت.
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دیگــر در یــک راســتا قــرار دارد.
نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه بیــن هوشمعنــوی و گرایــش
بــه مصــرف مــواد مخــدر رابطــه منفــی معنــاداری وجــود دارد
و هوشمعنــوی میتوانــد تغییــرات مربــوط بــه گرایــش بــه
مصــرف مــواد مخــدر را تبییــن و پیشبینــی نمایــد .ایــن یافتــه
بــا نتایــج پژوهــش حاصــل از مطالعــات افشــار و همــکاران[،]24
احقــر[ ،]25گاالنتــر[ ،]10موســوی مقــدم[ ،]26مازندرانــی[ ]27و
مــرادی و همــکاران[ ]28در یــک راســتا قــرار دارد .در تبییــن ایــن
یافتههــا میتــوان گفــت کــه هــوش معنــوی فــرد را در راســتای
هماهنگــی بــا پدیدههــای اطرافــش و دســتیابی بــه یکپارچگــی
درونــی و بیرونــی یــاری میکنــد .صاحبنظــران ایــن حــوزه بــر
کنــش ســازگارانه هوشمعنــوی در زندگــی روزمــره تأکیــد دارنــد.
ایــن کنــش ســازگارانه درنتیجــه پاســخ بــه پرسـشهای وجــودی
و یافتــن معنــا و هــدف در فعالیتهــا و رویدادهــای زندگــی
اســت[ .]7,6,5ازایـنرو هوشمعنــوی ،در معناهایــی کــه افــراد بــه
تجربههــای خــود میدهنــد و در روش آنهــا بــرای فهــم مســائل
و موضوعــات اثــر میگــذارد و موجــب پدیــد آمــدن حــس آگاهــی
و معنــا در زندگــی شــده و باعــث افزایــش رفتارهــای ســازگارانه و
مبتنــی بــر بهزیســتی انســان میشــود .افــراد بــا هوشمعنــوی
بــاال میتواننــد وقایــع زندگــی و نیــز افــکار و رفتارهــای خــود
را تغییــر دهنــد و بــا رویدادهــای ناخوشــایند مقابلــه کننــد.
چراکــه ایــن افــراد بــا دیدگاهــی متفــاوت بــه شــرایط گوناگــون
مینگرنــد و مشــکالت را حــل نشــدنی در نظــر نمیگیرنــد .افــراد
بــا کســب هوشمعنــوی میتواننــد در یافتــن معنــا در زندگــی
موفــق شــوند و مســیر اخالقــی و معنــوی پیــدا کننــد کــه بــه
آنهــا کمــک میکنــد هدایــت شــوند و بــر ارزشهــای خــود
عمــل کننــد .هوشمعنــوی از روابــط فیزیکــی و شــناختی فــرد
بــا محیــط پیرامــون خــود فراتــر رفتــه و وارد حیطــه متعالــی خــود
میگــردد .ایــن دیــدگاه شــامل همــه رویدادهــا و تجــارب فــرد
میشــود .فــرد میتوانــد از ایــن هــوش بــرای تفســیر مجــدد
تجــارب خــود بهــره گیــرد و بــه رویدادهــا و تجــارب فــرد معنــا
و ارزش شــخصی بیشــتری بدهــد .هــوش معنــوی دربرگیرنــده
انعطافپذیــری رفتــاری و هیجانــی اســت و بــه ســامت
روانشــناختی و تندرســتی کمــک میکنــد و بهواســطه فراهــم
آوردن چارچوبــی بــرای یافتــن معنــا و فهــم معنــای تجربیــات
منفــی مثــل بیمــاری ،ضربــه عاطفــی و آســیبدیدگی ،از کارکردی
ســازگارانه برخــوردار اســت[ .]5بنابرایــن بــه نظــر میرســد نمــره
بــاالی هــوش معنــوی در افــراد بــه مقابلــه آنهــا در برابــر مصــرف
مــواد مخــدر کمــک میکنــد و بهعنــوان ســپر دفاعــی در برابــر
اعتیــاد مطــرح میشــود.
پژوهــش حاضــر نشــان داد ارتبــاط خردمنــدی بــا گرایــش
بــه مصــرف مــواد مخــدر معنــادار بــوده و از جهتــی معکــوس
برخــوردار اســت .ایــن یافتــه بــا یافتههــای حاصــل از مطالعــه
پــری و همــکاران[ ]19کــه خردمنــدی را در ارتبــاط بــا ســوءمصرف
مــواد و دیگــر مشــکالت رفتــاری در نوجوانــان بررســی کردنــد در
یــک راســتا قــرار دارد .نتایــج تحقیــق فلکــر[ ]4نیــز نشــان داد
کــه بیــن خردمنــدی و ســطح مصــرف الــکل و مشــکالت مرتبــط

بــا آن در دانشــجویان تحــت درمــان همبســتگی منفــی وجــود
دارد .دایجنگــی و همــکاران[ ]20در بررســی خــود نشــان دادنــد
زنانــی کــه مصــرف مــواد را تــرک کــرده و نمــرات باالتــری در
خردمنــدی کســب کــرده بودنــد ،بیشــتر بــه تواناییهــای خــود در
حفــظ بهبــودی و پرهیــز از الــکل اطمینــان داشــتند .یافتههــای
همســو بیــن مطالعــات مختلــف ایــن نتیجهگیــری را ترســیم
میکنــد کــه خردمنــدی یــک عامــل قــوی در پیشبینــی گرایــش
بــه مصــرف مــواد مخــدر محســوب میشــود و ســاختار مهمــی
در حفــظ بهبــودی از مصــرف مــواد بــه شــمار مـیرود .در تبییــن
ایــن امــر میتــوان گفــت کــه خردمنــدی بهعنــوان یــک ویژگــی
شــخصیتی بــاارزش در نظــر گرفتــه میشــود کــه بهعنــوان یــک
دانــش ،بــا آگاهــی و ارتبــاط بــا خــود ،محیــط اطــراف و دیگــران
همــراه اســت و دربرگیرنــده نوعــی هــوش اســت کــه از تجــارب
فــرد ناشــی میشــود[ .]29خردمنــدی همچنیــن یــک ســاختار
چندوجهــی و مســتلزم درون اندیشــی ،تعهــد و برعهــده گرفتــن
مســئولیت نســبت بــه رفتارهــا و موقعیتهــای خــود اســت کــه
دانــش مرتبــط بــا ابهامــات زندگــی را شــامل میشــود و توانایــی
فــرد را بــرای درک واقعیــت از زوایــای مختلــف ،دلســوزی نســبت
بــه دیگــران و نگــرش بینفــردی ارزیابــی میکنــد[ .]14افــراد بــا
نمــره خردمنــدی بــاال بــا رویکــرد عقالنــی بــه جهــان و مســائل آن
مینگرنــد و قادرنــد موانــع و مســائل زندگــی را بــه روش منطقــی
حلوفصــل کننــد و بــرای درک واقعیــت یــک مســیر عینــی و
منطقــی را در پیــش گیرنــد .آنهــا معانــی عمیقتــری از حقایــق
عمومـ ًـا شناختهشــده بــرای خودشــان و دیگــران را درک میکننــد
و بهجــای واکنــش ســاده صــرف بــه پدیدههــا و رویدادهــا ،آنهــا
را از منظرهــای متفــاوت بررســی میکننــد .درواقــع از طریــق
تأمــل در رفتــار خــود و دیگــران ،بــه آگاهــی دســت مییابنــد.
لــذا بــه نظــر میرســد مجموعــه ایــن ویژگیهــا ســبب شــود تــا
وقتــی فــرد در موقعیتهــای آســیبپذیری مثــل اعتیــاد قــرار
گیــرد بتوانــد از خــود محافظــت کنــد .همچنیــن در تعاریفــی کــه
بــر تلفیــق شــناخت و عاطفــه تأکیــد دارنــد ،خردمنــدی نیازمنــد
تحولــی شــناختی اســت کــه بــا تحــول «مــن» کــه در آن بهطــور
جامعــی شــناخت ،عاطفــه و شــخصیت بــه هــم مرتبــط شــدهاند
و زمینــه مشــترک زیربنایــی آنهــا اراده اســت ،همــراه اســت .در
ایــن مفهومســاز یها ،عــاوه بــر تواناییهــای شــناختی ،روابــط
اجتماعــی و تجــارب مهــم در زندگــی ،وجــوه شــخصیتی نیــز
بایــد در نظــر گرفتــه شــوند (ماننــد عاطفــه و حساســیت نســبت
بــه شــاخصهای هیجانــی)؛ جنبههایــی کــه ادراک نیــات
دیگــران را میســر و درک همدالنــه را تســهیل میکنــد[ .]31,30از
دیــدگاه نظریهپــردازان ،خردمنــدی متشــکل از ســه بعــد انســجام
شــناختی ،عینیــت یافتــن در عمــل و تأثیرگــذاری مثبــت بــر خــود
و دیگــران در درازمــدت بــرای حفــظ منافــع اســت[ ]32زمانــی کــه
تلفیــق ایــن ابعــاد بــه قــوت و انســجام رســید ،فــرد از آن بــرای
حــل تعارضاتــی کــه ناشــی از برنامههــای زندگــی ،ارزشهــا،
انگیزههــا ،خودارزیابیهــا ،رفتــار آرمانــی و رفتــار واقعــی فــرد و
دانشهــای مختلــف اســت ،اســتفاده میکنــد[ .]14لــذا بــه نظــر
میرســد چنیــن توانایــی بــه افــراد کمــک میکنــد ســختیهای

نتیجهگیری
بــا توجــه بــه اینکــه هوشمعنــوی و خردمنــدی بــا گرایــش بــه
مصــرف مــواد مخــدر از ارتباطــی منفــی برخــوردار اســت چنیــن
نتیجهگیــری میشــود کــه تقویــت هوشمعنــوی و خردمنــدی
افــراد منجــر بــه کاهــش گرایــش آنهــا بــه مصــرف مــواد مخــدر
گــردد.
تشــکر و قدردانــی :ضمــن ســپاس از دانشــجویانی کــه بهعنــوان
آزمودنــی در ایــن پژوهــش شــرکت کردنــد ،بدینوســیله از
حمایتهــای مــادی و معنــوی دفتــر تحقیقــات و آمــوزش ســتاد
مبــارزه بــا مــواد مخــدر کشــور و دبیرخانــه شــورای هماهنگــی
مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان آذربایجانشــرقی تقدیــر و تشــکر
بــه عمــل میآیــد.
تأییدیــه اخالقــی :تمــام شــرکتکنندگان در مطالعــه ،رضایــت
آگاهانــه خــود را اعــام کردنــد.
تعــارض منافــع :هیچگونــه تعــارض منافــع توســط نویســندگان
بیاننشــده اســت.
ســهم نویســندگان :صبــا کالهــی حامــد (نویســنده اول)،
پــژوﻫﺸﮕﺮ اﺻﻠﯽ /گــردآوری داده هــا /نگارنــده مقدمــه ،بحــث (40
)%؛ عــزت هللا احمــدی (نویســنده دوم) /پژوهشــگر کمکــی/روش
شــناس ()% 30؛ بهــزاد شــالچی (نویســنده ســوم) /پژوهشــگر
کمکی/تحلیلگــر آمــاری (.)% 30
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منابــع مالــی :مقالــه برگرفتــه از پایــان نامــه کارشناســی ارشــد
نویســنده مســئول مــی باشــد کــه توســط دفتــر تحقیقــات و
آمــوزش ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر کشــور حمایــت مالــی
شــده اســت.
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زندگــی را تحمــل کــرده و راهحلهــای آن را بیابنــد و بــه زندگــی
خــود پویایــی و حرکــت دهنــد .چنیــن پویایــی احتمــا ًال بــه افــراد
کمــک میکنــد معنــای عمیقتــری از زندگــی بــه دســت آورنــد
و در برابــر مســائلی ازجملــه اعتیــاد مقاومتــر شــوند.
از محدودیتهــای پژوهــش حاضــر انجــام آن در قالــب تحقیــق
کمــی و اکتفــا تنهــا بــر ابــزار خودگزارشــی و عــدم امــکان
اســتفاده از روشهــای دیگــر مثــل مصاحبــه بــود .بــا توجــه
بــه اینکــه متغیرهــای پژوهــش (هــوش معنــوی و خردمنــدی)
ســازههایی عقالنــی هســتند کــه در ذهــن افــراد وجــود دارنــد
بــرای درک اســتنباطهای افــراد در مــورد مفاهیــم هــوش معنــوی
و خردمنــدی اســتفاده از روش کیفــی (پدیدارشناســی) یــا ترکیــب
روش کمــی و کیفــی مناســب بــه نظــر میرســد.
پیشــنهاد میشــود ایــن موضــوع بــر روی گروههــای دیگــر
جامعــه کــه در طیــف ســنی مختلــف هســتند اجــرا شــود تــا نقش
هوشمعنــوی و خردمنــدی در گرایــش بــه مصــرف مــواد مخــدر
بیشــتر معلــوم گــردد .بــا توجــه بــه هزینههــای جبرانناپذیــر و
آثــار ســوء مصــرف مــواد پیشــنهاد میشــود راههــای پیشــگیرانه،
مثــل برنامههایــی بــرای پــرورش هوشمعنــوی و خردمنــدی
در بیــن اقشــار جامعــه بهویــژه نوجوانــان و جوانــان مدنظــر
قــرار گیــرد .همچنیــن براســاس یافتههــای پژوهــش پیشــنهاد
میشــود کــه رواندرمانگــران ،متخصصــان تــرک اعتیــاد و
نهادهــای مســئول بــا تقویــت هوشمعنــوی و خردمنــدی بــه
کاهــش وابســتگی بــه مــواد و افزایــش امــکان تــرک مصــرف
مــواد کمــک کننــد.
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