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رسد که تقویت معنویت در اعضاي انجمن معتادان گمنام ممکن است باعث تحول نظر می

  اي افراد شده که طی آن بتوانند از مواد پرهیز کنند.هاي مقابلهبکدر س

  اي.هاي مقابلهمعتادان گمنام، تجربه معنوي، سبک واژگان کلیدي:

  
  

  مقدمه

درمان اعتیاد یک درمان چندبعدي است و صرف توجه به درمان دارویی و عدم توجه به دیگر 

، 1، را فراهم نکند (پوگ، کتزنبرگر و اولسونابعاد، ممکن است، بهبودي کامل (روانی، معنوي)

مخدر افراد را از نظر ابعاد . به طور قطع، مواد)، و عود اعتیاد را به دنبال داشته باشد2004

، 3، چن2009و همکاران، 2دهد (بوك ثیر قرار میأت فیزیکی، روانی، هیجانی و معنوي تحت

ساز بهبودي و بهزیستی کلی زمینهتواند  هاي معنوي می )، و حمایت4،1991، واتسون2006

له أ). ضروري است که به این مس2000، 5درازمدت را فراهم نماید (اوکس، آلن و کیاروچی

  توجه شود.

 کنند که اعتیاد یک بیماري معنوي است و بر یافتن هدف وپردازان ادعا میبعضی از نظریه

، ترجمه 1384ر فرانکل (گذارد. به عنوان مثال، ویکتوثیر میأمعنی در زندگی شخص ت

داند. این خالء وجودي اغلب به  یا پوچی در شخص می صالحیان و میالنی)، علت اعتیاد را خأل

توان در بزهکاري یا  کند و عواقب آن را می حوصلگی پیوسته خودنمایی می شکل ماللت و بی

شدن مصرف مواد  اعتیاد به مواد مخدر مشاهده کرد. ارتقاء مذهب و معنویت در معتادان با کم

ثیرات نامساعد أ)، و از ت1994، 6و کم شدن عواطف منفی همراه است (متیو، الرسون و باري

کارگیري ه تواند ب چنین ارتقاء معنویت می کند. هم استرس بر سازگاري فردي محافظت می
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نام، ). انجمن معتادان گم2002، 1اي متنوع را مدیریت کند (کیم و سیدلیتزر هاي مقابله مهارت

داند که با خودمحوري، نداشتن فهمی از نیازهاي  اعتیاد را به عنوان نوعی بیماري معنوي می

). 1987، 2و پریزیوسو1384شود (معتادان گمنام،  معنوي، و نداشتن معنی در زندگی آشکار می

هاي معنوي مفهومی از  قدمی و پیگیري برنامه 12انجمن معتادان گمنام با تمرکز بر فلسفه 

اخله ربانی و یا تکیه بر یک نیروي برتر را براي پرهیز از مواد و بازگردانی شخص به هشیاري مد

). مشاهده شده 2007، 3، واشتن2006کند (چن، و احیاء معنویت تضعیف شده افراد فراهم می

قدمی، معنویت  12است که افراد با حضور در جلسات انجمن معتادان گمنام و با تقید به اصول 

طور که  شده خود را تقویت کرده و با سپردن امور و مشکالت به یک نیروي برتر، آنتضعیف 

براي خود شخص قابل درك است و بدون ارتباط با دین یا فرقه مذهبی خاص، اهداف زندگی 

، آي، کاسکیو و 2006، 4دهند (فریدمن خود را یافته و به هستی وجودي خود معنی می

  ).2005، 5سانتاجلو

و  6پارگامنتز زندگی روزانه اغلب افراد است (معنویت، به عنوان بخشی ابه هر حال 

ویژه ثیر مهمی بر رویدادهاي زندگی افراد داشته باشد، بهأ)، و ممکن است ت1999همکاران، 

اي بر استرس داشته باشد، یا اینکه افراد را به استفاده از  کننده ممکن است که معنویت اثر تعدیل

ها در ارتباط با معنویت و میزان سازگاري روي  ثر مجهز کند. پژوهشؤاي م هاي مقابله مهارت

)، دانشجویان (کیم 2001و همکاران،  7هاي زیادي از جمله بیماران آرتروئیدي (کیف جمعیت

)، افرادي که در گذشته 1994)، موقعیت جنگ (پارگامنت و همکاران، 2002و سیدلیتزر، 

ها درباره اثربخشی  )، انجام شده است. با این حال یافته2006، اند (گال ترومایی را تجربه کرده

ها به ارتباط مثبت  که بعضی از پژوهش ابعاد معنویت ناهماهنگ است. به عنوان مثال، در حالی
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کنند شناختی و روابط اجتماعی اشاره می معنویت با کاهش اضطراب، افسردگی، سالمت روان

ها به ارتباط  ). بعضی دیگر از پژوهش2001و و سانتاجلو، ، آي، کاسکی2002(کیم و سیدلیتزر، 

زا  معنویت با سطح باالیی از افسردگی و اضطراب و با سطح کم سازگاري با موقعیت استرس

هاي پژوهشی ممکن است  ). این ناهماهنگی در یافته1999اند (پارگامنت و همکاران، اشاره کرده

گیري فاقد حساسیت و  تواند به استفاده از ابزار اندازه به عوامل متعددي مربوط باشد، از جمله می

یا عدم توجه به تنوع جمعیتی، جنسیتی و یا مسایل فرهنگی، مذهبی و معنوي مربوط باشد. به 

اي  )، مشخص کرد که استفاده از ابعاد مقابله2006( 1که پژوهش گال عنوان مثال، در حالی

ثر در جمعیت ؤاي م هاي مقابله ده از سبکمثبت معنویت باعث سازگاري بهتر و و استفا

شود. کشی جسمی یا جنسی قرار گرفته بودند، میبزرگسالی که در دوران کودکی مورد بهره

)، مقابله معنوي را با سطح باالیی از افسردگی و 1999اما پژوهش پارگامنت و همکاران (

یزانشان بودند، مشاهده هایی که منتظر پیوند قلبی یکی از عز اضطراب در اعضاي خانواده

کردند. و یا به عنوان مثالی دیگر، در حالیکه معنویت در زنان معتاد در حال بهبودي به طور 

له در مورد مردان اینگونه نبود، و أمعناداري با استرس پایین و رضایت بیشتر همراه بود، اما مس

). به نظر 2004ان، بین معنویت و سطح استرس و رضایت ارتباطی یافت نشد (پوگ و همگار

اي متفاوت بر سازگاري کلی و  هاي مختلف به گونه رسد که معنویت در جمعیت می

هاي  ثیر داشته باشد. و الزم است که این گونه مطالعات در جمعیتأاي افراد ت هاي مقابله مهارت

سات ویژه الزم است که در جمعیت معتادان در حال بهبودي که از جله دیگر نیز بررسی شود. ب

برند، و معنویت اهمیت محوري جهت تجربه یک زندگی سالم و  انجمن معتادان گمنام بهره می

، 1384بازیابی هشیاري و تقویت سالمت معنوي و روانی در این افراد دارد (معتادان گمنام، 

  )، بررسی شود.2006فریدمن، 

معنویت در  هاي پژوهشی در ارتباط با سهم به طور خالصه با توجه به تنوع یافته

له فرهنگی أهاي مختلف، و توجه به مس اي و سازگاري کلی افراد در جمعیت هاي مقابله مهارت

                                                
1. Gall 



  
  

  117                                                                      ...ابلهمق هايبینی سبکنقش معنویت در پیش 

اي  هاي مقابله بینی سبک مذهبی معنویت، پژوهش حاضر در نظر دارد، سهم معنویت را در پیش

  اعضاي انجمن معتادان گمنام بررسی کند.

  

  فرضیه پژوهش

ثر وابسته به ؤاي مهاي مقابلهستفاده معتادان گمنام از سبکبینی اثري در پیشؤمعنویت نقش م

  موقعیت دارد.

  

  روش پژوهش

ست از کلیه ا است. جامعه آماري پژوهش حاضر عبارت همبستگیاین تحقیق یک پژوهش 

افراد معتاد در حال بهبودي شهرستان شاهرود که از طریق انجمن معتادان گمنام حداقل شش ماه 

  اند.  تهپرهیز از مواد داش

نفر معتاد  96ژوهش از بین جمعیت آماري مدنظر  در این پ گیري:نمونه و روش نمونه

درحال بهبودي که از طریق انجمن معتادان گمنام در پرهیز از مواد بودند استفاده شد. نمونه 

مورد نظر به صورت نمونه در دسترس انتخاب شد. شروط حضور در تحقیق عبارت بودند از: 

ب می بایستی فقط و فقط از شرکت در انجمن معتادان گمنام جهت درمان سود جسته فرد منتخ

پژوهش و تکمیل  صورت یا استفاده از نوع دیگري از درمان از شرکت در باشد در غیر این

 6سال، استفاده از نوع خاصی درمان به مدت حداقل  20- 40شد. دامنه سنی پرسشنامه حذف می

   هل و مذکر.أایی تا فوق دیپلم، متماه، سطح سواد پنجم ابتد
  

ن ها در انجمن معتادان گمنام به ای آوري دادهمحقق جهت جمع روش اجراي پژوهش:

هایی را  انجمن معتادان گمنام شهرستان شاهرود لیست انجمن طریق عمل کرده است که ابتدا از

به تعدادي از آنها به  کنند اخذ نموده و از بین لیست مذکور که در شهرستان و حومه فعالیت می

ها را در بین افراد واجد  طور تصادفی مراجعه کرده و پس از جلب اعتماد این اعضا پرسشنامه
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شرایط که ذکر آن در باال رفت، توزیع نموده و اعضا پس از چند روز از طریق یک رابط 

 13این میان  پرسشنامه تکمیل شد که از 109ها را به محقق تحویل دادند. در مجموع  پرسشنامه

  عدد به علت کامل نبودن از تجزیه و تحلیل آماري حذف شدند. 

  

  گیريابزار اندازه

 6ماده با  75): این مقیاس شامل 1384(غباري، لواسانی و محمدي،  پرسشنامه تجربه معنوي

ی ثیر ارتباط با خداوند، شکوفایی و فعالیت معنوي، تجربیات متعالألفه (معنایابی در زندگی، تؤم

 1384باشد. مقیاس در سال  هاي اجتماعی مذهبی)، می عرفانی، تجربیات سلبی معنوي، فعالیت

سنجی  هاي روان توسط غباري بناب، لواسانی و محمدي در ایران ساخته شده است. و ویژگی

بایست به این پرسشنامه  این مقیاس براساس نمونه دانشجویی گزارش شده است. آزمودنی می

االت پاسخ دهد. ضریب ؤبندي شده از خیلی کم تا خیلی زیاد به ساس درجهبراساس یک مقی

گزارش شده است که ضریب باال و قابل توجهی است. در پژوهش  94/0پایایی این آزمون 

، 0/ 72ها به ترتیب معنایابی در زندگی  لفهؤحاضر ضریب آلفاي کرونباخ این مقیاس در زیرم

، 80/0، تجربیات متعالی معنوي 85/0وفایی و فعالیت معنوي ، شک76/0ثیر ارتباط با خداوند أت

  دست آمد.ه ب 86/0هاي اجتماعی و مذهبی و فعالیت 77/0تجربیات سلبی 
 

)، ساخته شده است، 1990( 1این پرسشنامه توسط اندلر و پارکر ي:اهاي مقابلهمقیاس سبک

کند. سبک ري را ارزیابی میمدامداري و اجتنابمداري، هیجاناي تکلیف و سه سبک مقابله

اي تعیین می شود. هاي مقابلهگانه سبکغالب هر فرد با توجه به نمره وي در هر یک از ابعاد سه

به عبارت دیگر هر کدام از رفتارها که در مقیاس نمره باالتري کسب کرده به عنوان سبک 

پرسشنامه در ایران توسط شود. نسخه کوتاه شده این  اي ترجیحی فرد در نظر گرفته می مقابله

فراهانی و محمدخانی (زیرچاپ)، بر روي تعدادي از معلمان هنجاریابی شد. این فرم که داراي 

مداري را مداري و اجتنابمداري، هیجاناي تکلیف هاي مقابلهباشد، نیز سبک ال میؤس 21

                                                
1. Endler, Parker 
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جاي پرسشنامه قرار ثیرات جنبی به طور پراکنده در جاي أها به منظور کنترل ت الؤسنجد. س می

اي  درجه 5شود تا بعد از خواندن هر سوال یک گزینه اند. از پاسخ دهندگان خواسته می گرفته

  همیشه)، را با عالمت ضربدر مشخص کنند.  5تا عدد  اصالً 1(عدد 
  

ابزاري است که هم براي بزرگساالن و هم براي  :زاهاي استرس مقیاس مقابله با موقعیت

شود. اعتبار این آزمون از طریق محاسبه ضریب آلفاي  بیماران استفاده می جوانان سالم و

گانه به صورت زیر است. این هاي سه)، براي سبک1990کرونباخ در مطالعه اندلر و پارکر (

 ، در سبک هیجان92/0و براي پسران  90/0مداري براي دختران لهأضریب ، در سبک مس

و  82/0مداري براي دختران و در سبک اجتناب 82/0سران و براي پ 85/0مداري براي دختران 

هاي این پرسشنامه ضریب پایایی براي  )، براي خرده مقیاس1389است. بیگی ( 85/0براي پسران 

ه )، ب74/0مدار (اي اجتناب )، و سبک مقابله82/0له مدار (أ)، مس78/0مدار (هاي هیجانسبک

، 80/0مدار  لهأاي مس رونباخ براي سبک مقابلهدست آورد. در پژوهش حاضر ضریب آلفاي ک

دست ه ب 74/0مدار برابر با اي اجتناب و براي سبک مقابله 74/0مدار اي هیجانبراي سبک مقابله

  آمد. 

  

  ها یافته

ثر است، انجام ؤاي مهاي مقابلهبینی سبکپژوهش حاضر با این فرضیه که ابعاد معنویت در پیش

 فعالیت و شکوفایی معنوي)، 2X( تاثیر ارتباط با خدا)، 1X( معنایابی معنویت با متغیرهاي .شد

)3X ، (تجربه متعالی )4معنويX ، (تجربیات سلبی )5معنويX 6( مذهبیفعالیت اجتماعی)، وX (

  دهند. )، متغیر مالك را تشکیل میYاي ( هاي مقابله بین و سبک به عنوان متغیرهاي پیش
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  معیار و ضریب همبستگی متغیرهاي پژوهش میانگین، انحراف .1جدول 

انحراف  میانگین مولفه

 معیار

1  2 3 4 5 6 7 8 

.معنایابی 1

 در زندگی

58/58 46/4 1        

.تاثیر 2

ارتباط با 

 خدا

50/52 94/5 **45/0 1       

.فعالیت 3

و 

شکوفایی 

 معنوي

16/37 76/4 **55/0 **54/0 1        

.تجربه 4

متعالی 

 معنوي

00/48 99/4 **41/0 **64/0 **52/0 1       

.تجربه 5

سلبی 

 معنوي

55/45 91/4 09/0 *25/0 **39/0 **45/0 1      

.فعالیت 6

-اجتماعی

 مذهبی

66/17 70/2 **56/0 **44/0 **46/0 **49/0 **36/0 1     

-.تکلیف7

 مداري

47/28 31/4 17/0 *23/0 13/0 - 18/0 *23/0- 07/0 1    

-.هیجان8

 مداري

18/20 30/4 11/0 - 04/0 - 00/0 00/0 *11/0 **35/0- 10/0 1   

-.اجتناب9

 مداري

15/23 51/3 03/0 19/0 14/0 - 14/0 13/0 - 11/0 **42/0 00/0 1  

05 **P <          /001/0   *P<  
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دهد. میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی متغیرهاي پژوهش را نشان می -1 جدول

)، باالترین 64/0ثیر ارتباط با خدا (أي تجربه متعالی معنوي و تها لفهؤضریب همبستگی بین م

ثیر ارتباط با خدا أمداري و تاي تکلیفهمبستگی مثبت، و ضریب همبستگی بین سبک مقابله

 اي تکلیف ترین همبستگی مثبت معنادار، و ضریب همبستگی بین سبک مقابله )، پایین23/0(

ترین همبستگی منفی معنادار بین متغیرهاي  پایین )،-23/0مداري و تجربیات سلبی معنوي (

  دهد.پژوهش را نشان می

  

 خالصه نتایج مقدار واریانس تبیین شده و معناداري مدل .2جدول 

 R R2  شاخص ها
R2  شدهتعدیل  F داريمعنی  

  0005/0  53/3  17/0  23/0  48/0  مداريسبک تکلیف

  007/0  18/3  11/0  17/0  41/0  مداريسبک اجتناب

  62/0  73/0  02/0  04/0  21/0  مداريسبک هیجان

  

دهد. در خالصه نتایج مقدار واریانس تبیین شده و معناداري مدل را نشان می -2جدول 

مداري اثر اي تکلیفبین معنویت در سبک مقابلهمعادله اول و ارزریابی سهم متغیرهاي پیش

تبیین محاسبه شده براي شش زیر ). ضریب F=  53/3 و  >001/0Pباشد (رگرسیون معنادار می

اي  از واریانس متغیر سبک مقابله %23باشد. یعنی این شش متغیر با هم  % می23مقیاس معنویت 

بین در سبک کنند. در معادله دوم در ارزیابی سهم متغیرهاي پیش مداري را تبیین می تکلیف

 R2 ). همچنینF=  3/ 18و  >01/0P( باشد معنادار میاثر رگرسیون مداري  اي اجتناب مقابله

% 11% است، به این معنی که شش متغیر معنویت با هم 11اساس این شش متغیر بر محاسبه شده

کنند. در سومین رگرسیون مداري را توجیه میاي اجتناباز واریانس متغیر سبک مقابله

دله شدند،  که مداري وارد معااي هیجان یش بینی سبک مقابلهپبین معنویت براي متغیرهاي پیش

ارائه شده  3حال ضرایب رگرسیون متغیرها در جدول . )F=  73/0 و <05/0P(معنادار نبود

  است.
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  هاي معنویت لفهؤمداري بر اساس زیر ماي تکلیفضرایب حاصل از رگرسیون سبک مقابله .3جدول 

  ضرایب استاندارد نشده  مدل

     B     خطاي استاندارد  

  ضرایب استاندارد شده

Beta 

  داريمعنی tآماره 

  0005/0  22/5    88/13  48/72  ثابت

  37/0  89/0  17/0  09/0  08/0  معنایابی

  0005/0  81/3  39/3  45/0  72/1  تاثیر ارتباط با خدا

  18/0  33/1  31/0  24/0  33/0  فعالیت معنوي

  0005/0  60/3  4/3  37/0  34/1  تجربه متعالی

  01/0  - 96/1  - 26/0  33/0  - 18/0  تجربیات سلبی

  39/0  85/0  09/0  32/0  27/0  مذهبیفعالیت اجتماعی

  

تجربه متعالی معنوي و نیز و ثیر ارتباط با خدا، أدهد که متغیرهاي ت نشان می 3نتایج جدول 

مداري هستند. اي تکلیف هاي معنادار سبک مقابله بینی کننده تجربیات سلبی معنوي پیش

مداري را تبیین اي تکلیف سبک مقابله نساز واریا %33توان گفت این سه متغیر با هم  می

اي تکلیف  کنند. البته الزم به ذکر است که رابطه تجربیات سلبی معنوي با سبک مقابله می

  مداري منفی می باشد. دیگر متغیرهاي پیش بین ارتباط معناداري با متغیر مالك ندارند.

  

  هاي معنویت لفهؤي بر اساس زیر ممداراي اجتنابضرایب حاصل از رگرسیون سبک مقابله .4جدول 

  ضرایب استاندارد نشده  مدل

     B     خطاي استاندارد  

  ضرایب استاندارد شده

Beta 

 
 tآماره 

 
  داريمعنی

  0005/0  57/4    17/11  14/51  ثابت

  79/0  26/0  04/0  07/0  02/0  معنایابی

  001/0  57/3  87/2  34/0  24/1  تاثیر ارتباط با خدا

  43/0  79/0  17/0  19/0  15/0  فعالیت معنوي

  0005/0  32/3  90/2  29/0  97/0  تجربه متعالی

  02/0  - 26/2  0-/28  36/0  - 17/0  تجربیات سلبی

  70/0  37/0  03/0  24/0  09/0  مذهبیفعالیت اجتماعی
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ثیر ارتباط با خدا، تجربه متعالی معنوي و نیز أدهد که متغیرهاي تنشان می 4نتایج جدول 

مداري هستند.  اي اجتناب هاي معنادار سبک مقابله بینی کنندهپیشتجربیات سلبی معنوي 

مداري را تبیین  اي اجتناب سبک مقابله از واریانس %20توان گفت این سه متغیر با هم  می

اي  کنند. الزم به توضیح است که تجربیات سلبی رابطه منفی و معناداري با سبک مقابله می

  بین ارتباط معناداري با متغیر مالك ندارند.ي پیشمداري دارد. بقیه متغیرهااجتناب

  

  ري یگنتیجهبحث و 

ثیر ارتباط با خداوند، أهدف پژوهش حاضر بررسی سهم ابعاد معنویت (معنایابی در زندگی، ت

هاي اجتماعی شکوفایی و فعالیت معنوي، تجربیات متعالی معنوي، تجربیات سلبی و فعالیت

اي در اعضاي انجمن معتادان گمنام بود. نتایج پژوهش  مقابله هاي بینی سبکمذهبی)، در پیش

 مداري همبستگی نسبتاًمداري و اجتناباي تکلیف هاي مقابله هاي سبک لفهؤنشان داد، که بین م

مداري رابطه اي هیجان چنین میان این دو مولفه با سبک مقابلهباال و معناداري وجود دارد. هم

اشت. در ارزیابی تحلیل رگرسیون در مرحله اول مشخص شد که معنادار، اما منفی وجود د

مقابله مداري همراه بود. اي تکلیف سطح باالي معنویت به طور معناداري با سبک مقابله

له است أزا و حل مسهایی مانند تالش براي کنترل موقعیت استرس مدار شامل استراتژيتکلیف

، کیم و 2004هاي پژوهشی (پوگ و همکاران،  ر یافته). این یافته با اکث1990(اندلر و پارکر، 

هاي پژوهشی به وضوح اثربخشی معنویت  )، همسو است. این یافته2006، گال، 2002سیدلیتزر، 

اند. در یید کردهأثر و متمرکز بر مشکل تؤاي م کارگیري سبک مقابلهرا بر کاهش استرس و به

هاي  زا ندارند، و یا تالشر شرایط استرسکنند کنترل شخصی ب شرایطی که افراد احساس می

عنوان یک مکرر آنها در کنترل موقعیت با شکست مواجه شده است، معنویت ممکن است به

ثر عمل کند و فرد نگرش مثبتی را در ارتباط با کنترل موقعیت ؤاي قدرتمند و ماستراتژي مقابله

قدمی  12گمنام با پیروي از اصول  رسد، اعضاي انجمن معتاداندر خود پرورش دهد. به نظر می

معنوي در راستاي بهبودي و بهزیستی روانی ذهنی، با اعتراف به درماندگی و عدم قابلیت فردي 
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زا (اعتیاد)، و تکیه به یک نیروي برتر و جستجوي حمایت معنوي، در در کنترل شرایط استرس

تغییر موقعیت هستند. اصل اول  زا و تغییر نگرش فردي در ارتباط باصدد کنترل موقعیت استرس

قدمی به اعتراف فرد درباره عاجز ماندن و درماندگی در مقابل اعتیاد اشاره دارد. و 12برنامه 

اصل دوم و سوم به جستجوي حمایت معنوي و تکیه به یک نیروي برتر براي بازگرداندن فرد به 

قدمی 12دارد. و دیگر اصول هشیاري و پرهیز از مواد و تقویت سالمت معنوي و روانی اشاره 

نیز به جستجوي حمایت معنوي از طریق اصالح روابط خود با دیگران، اهمیت دادن به 

سازي زندگی معنوي شخصی و اجتماعی پذیري شخصی، تجربه زندگی متعالی و غنیمسئولیت

  ). 1،1997، ادواردز، مارشال و کوك1384کنند (معتادان گمنام، تاکید می

ژوهش حاضر مشخص شد که سطح باالي معنویت با سطح باالي استفاده از چنین در پهم

هایی مانند انکار و دوري اي اجتنابی همراه است. مقابله اجتنابی شامل استراتژيسبک مقابله

شود اي ناسازگارانه شناخته میزا است، و اغلب به عنوان سبک مقابلهکردن از موقعیت استرس

ا این حال در پژوهش حاضر مشخص شد که اعضاي انجمن معتادان ). ب1990(اندلر و پارکر،

اي اجتنابی به عنوان مهارتی کنند، از سبک مقابلههاي معنوي انجمن را دنبال میگمنام که برنامه

کنند. این یافته تلویحات زیادي را به دنبال دارد. زا استفاده میبراي گریز از موقعیت استرس

هایی که الؤاي که در پژوهش حاضر استفاده شده است، سي مقابلهها، در مقیاس سبکاوالً

هایی اشاره دارند که افراد در به استراتژي کنند، دقیقاًاي اجتنابی را ارزیابی میسبک مقابله

هاي  الؤبرند. به عنوان مثالی از سانجمن معتادان گمنام جهت گریز از وسوسه اعتیاد، بکار می

زنم، یا با زا، به یک دوست تلفن میاین سوال که تحت شرایط استرس توان به این مقیاس می

اي به عنوان یکی از هاي مقابلهگونه استراتژيروم، اشاره کرد. اینیک دوست بیرون می

هاي  باشد. از این منظرگاه، یافتهثر انجمن معتادان گمنام جهت پرهیز از مواد میؤهاي متکنیک

ثر ؤاي مهاي مقابلهاند، سبکهاي پژوهشی که مشخص کردهافتهاین پژوهش با بسیاري از ی

زایی بستگی دارد که افراد را درگیر خود کرده است، همسو است افراد به موقعیت استرس

                                                
1. Edwards, Marshall, Cook 
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). البته باید 2008و همکاران، 2، تیلور1،1984، الزاروس و فولکمن2004(پوگ و همکاران،

اي ترجیحی این افراد بعد از سبک ان سبک مقالهاي به عنوخاطرنشان شود که این سبک مقابله

هاي آینده نیاز است تا مشخص شود، که آیا این افراد در مداري است. پژوهشاي تکلیفمقابله

کنند و آیا مداري استفاده میاي  اجتنابزاي دیگر زندگی نیز از سبک مقابلهشرایط استرس

مداري در هنگام مواجهه با دیگر شرایط باي اجتناسطح معنویت این افراد با سبک مقابله

  زا نیز رابطه مثبتی دارد؟استرس

ثر تحت شرایط غیر قابل ؤاي م رسد، که معنویت به عنوان یک استراتژي مقابلهبه نظر می

زا کمک کند و رضایتمندي کلی افراد را کنترل، به افراد جهت سازگاري با موقعیت استرس

کنند که توسط نیروهایی شکالت به عنوان شرایط متعالی توجه میفراهم کند. افراد معنوي به م

حل مشکالت غیر قابل کنترل را در حمایت معنوي شوند، و راهفراتر از نیروي انسانی هدایت می

بینند. سطح معنویت افراد در پژوهش حاضر با گزارش شخصی افراد ارزیابی شده است، و می

باشد یا خیر، گیري مذهبی این افراد مرتبط میرهنگ و جهتاین مساله که آیا این معنویت به ف

-تست له توجه شود و با یک پژوهش طولی پیشأارزیابی نشده است، الزم است که به این مس

قدمی را در بهزیستی روانی ذهنی و میزان استرس 12هاي معنوي  ثیر برنامهأتست میزان تپس

به طور خالصه،  ي ترجیحی افراد مشخص شود.اچنین سبک مقابلهدرك شده توسط افراد و هم

رسد، که اعضاي انجمن معتادان گمنام با شرکت فعال در جلسات انجمن، و پیگیري به نظر می

اند معنویت تضعیف شده خود را تقویت کرده و از  قدمی معنوي، توانسته 12هاي برنامه

شان (اعتیاد)، استفاده دگیزاي زنثر و عملی جهت مقابله با شرایط استرسؤهاي ماستراتژي

  کنند، از مواد پرهیز کنند و رضایتمندي شخصی و بین فردي خود را فراهم کنند.

  

  

  

                                                
1. Lazarus, Folkman 
2. Talor 
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  فارسی منابع

  . تهران: مرکز پیام.معتادان گمنام). 1385جهانی. ( NA انجمن ان اي

دان گمنام اي در معتاهاي مقابلهبررسی رابطه کیفیت زندگی، امیدواري و سبک). 1389بیگی، علی. (

  نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه تربیت معلم.. پایانو معتادان تحت درمان متادون

انسـان در جسـتجوي   ). 1384). ترجمه نهضت صالحیان و مهین میالنـی ( 1905(. فرانکل، ویکتور

  . انتشارات درسا.معنا

). تاثیر درمـان  1386الرضا. (بابامحمدي، عبد عارف نسب، زهرا. رحیمی، چنگیز. محمدي، نوراهللا و

 . فصلنامه روان شناسـان ایرانـی،  نگهدارنده متادون بر سالمت روانی معتادان به تریاك و هروئین

4)13 ،(42-53.  

). سـاخت مقیـاس تجربـه معنـوي.     1384غباري بناب،باقر. لواسانی،مسعود، محمدي، محمدرضا. (

  .278-261).3(9. 35. مجله روان شناسی

دنقی.محمدخانی، شهرام. (زیر چاپ). سـنجش کیفیـت زنـدگی و بهزیسـتی روانـی      فراهانی، محم

  پژوهش در سالمت روان شناختی.معلمان تهرانی. 
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