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خالصه
اي روانـی، اجتمـاعی و تـاریخی، یکـی از     بـه عنـوان مسـئله   ) گی به مواد و مسـمومیت ناشـی از آن  وابست(امروزه اعتیاد :مقدمه

و هوش معنـوي  پژوهش حاضر با هدف مقایسه .کندمشکالت عدیده جهان معاصر است که جوامع بشري را تهدید به سقوط می
. انجام شد1393در سال در مردان معتاد و غیرمعتاد استان ایالم)  عامل بزرگ5(تی هاي شخصیویژگی

نفـر از معتـادان مـرد    80در ایـن پـژوهش   . اي اسـت این پژوهش یک مطالعه مقطعی و از نوع علـی ـ مقایسـه   :هامواد و روش
نفر از افراد سالم که 80دسترس انتخاب شده بودند با گیري درکننده به مراکز ترك اعتیاد استان ایالم که به روش نمونهمراجعه

شخصـیتی  اطالعات با استفاده از پرسشنامه. شدندهل همتاسازي شده بودند، مقایسه أجنس، سن، تحصیالت و وضعیت تنظر از
مورد تجزیـه و  ) مانوا(متغیري هاي آماري تحلیل واریانس چندبا استفاده از روشآوري ونئو و مقیاس هوش معنوي کینگ جمع

. تحلیل قرار گرفت
کـه  هاي شخصیتی و هوش معنوي در افراد معتاد و غیر معتاد با هم متفاوت است، به طـوري که ویژگیاد نتایج نشان د:هایافته

بودن و پذیري، وجدانیگرایی، توافق، اما در ابعاد برون)>010/0p(نمرات باالتري دارند )17/37(رنجوري افراد معتاد در بعد روان
.داري یافت نشدگرایی بین دو گروه تفاوت معنیدر بعد تجربه. ندکسب کرد) >010/0p(تري هوش معنوي نمرات پایین

پیشـنهاد  . مؤثر در سوءمصرف مـواد مخـدر باشـند   توانند از جمله عوامل هاي شخصیتی و هوش معنوي میویژگی:گیرينتیجه
.گیرندمخدر مورد توجه قرار شود که این متغیرها در فرآیند درمان افراد وابسته به موادمی
هاي شخصیتی، هوش معنوي، مردان معتاد و غیرمعتاد، ایالمویژگی: هاي کلیديژهوا

.
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مقدمه
تنهـا نـه ،اعتیـاد ایجـاد بامخدرموادمدتطوالنیمصرف

مصـرف اجتمـاعی شـخص  واقتصـادي وضـعیت درسوءتأثیر
وروانرويياکننـده تعیـین نقشبلکه،گذاردمیموادکننده

اجتمـاعی  هاي ترین آسیبمهمیکی از .]1[داردهیجانات افراد
از حیـث تعـداد افـراد    هممخدر است کهمعضل موادما کشور 

حـائز اهمیـت   یچیـدگی و رهـایی از آن   معتاد و هم از حیـث پ 
ویراست راهنماي تشخیصی و آمـاري  پنجمینبر اساس . است

ــی اخــتالل -(هــاي روان Diagnostic and Statistical

Manual of Mental Disorders-5(ت اساســی ، عالمــ
ري و اي از عالئـم شـناختی، رفتـا   وابستگی به مـواد، مجموعـه  

رغـم داشـتن مشـکالت قابـل     فیزیولوژیکی است که فـرد علـی  
الگـویی از  . دهـد مالحظه مرتبط با مواد به مصرف آن ادامه می

عـدم تحمـل و   منجر بـه  مصرف تکراري وجود دارد که معموالً
اعتیاد به معنی یک بیماري مـزمن و  .]2[شودرفتار اجباري می

آور، با دو ویژگـی  رغم عواقب زیانمغز است که علیعود کننده
.]3[شودمواد و مصرف آن مشخص میگونهجستجوي وسواس
امـروزه در روانشناسـی شخصـیت    هـایی کـه  یکی از رویکرد

اسـت MccraeوCostaالگوي پنج عاملی ،استتوجهمورد
. مـیالدي در ایـاالت متحـده مطـرح شـد     80که در اواخر دهه 

شخصـیت  ،بعد بزرگ هم معروف اسـت 5طبق این الگو که به 
، گرایـی ، تجربـه گرایی، برونيرنجورروانبعد اصلی5انسان از 

ظـاهراً  .]4[تشـکیل شـده اسـت   بودنو با وجدان پذیريتوافق
رابطــه وجــود معنــويهــاي شخصــیتی و هــوش بــین ویژگــی

.]5[دارد
وهـا توانـایی ازايمجموعـه برگیرنـده درمعنـوي هـوش  

افـزایش جهـت درمعنـوي منـابع ازکـه باشـد ها میظرفیت
تلفیـق دو  .کنـد مـی اسـتفاده فـرد پـذیري انطباقوبهزیستی
دیگري به نام ي ش و معنویت منجر به پیشنهاد سازهمفهوم هو

کرد معنویت را بـر تالشEmmons.استهوش معنوي شده 
در چـارچوب هـوش مطـرح    از هوش Gardnerاساس تعریف 

.]6[نماید
با توجـه بـه نتـایج تحقیقـات، هـم هـوش و هـم مـذهب و         

در عدم گرایش بـه اعتیـاد نقـش دارنـد و بـه عقیـده      ،معنویت
King     هوش معنوي میـانجی تـأثیرات معنویـت و ترکیبـی از

قی هوش معنـوي نیـز   پس به طور منط. معنویت و هوش است
اي داشـته  کننـده باید در اعتیاد و بهبودي از آن نقـش تعیـین  

. ]7[باشند؛ چون هر دو سازه هوش و معنویت را در خود دارد
داراي انـد کـه معتـادین غالبـاً    تحقیقات زیـادي نشـان داده  

تواند ریشه این مشکالت می. مشکالت جدي شخصیتی هستند
به همـین دلیـل   .دنداشته باشهاي بنیادین شخصیتلفهدر مؤ

موضـوع شخصـیت افـراد    بخش عظیمی از تحقیقات اعتیاد بـر  
افـرادي کـه از   . داردها تمرکـز  هاي شخصیتی آنمعتاد و ویژگی

رشد و پختگی شخصـیتی مناسـبی برخـوردار نیسـتند دچـار      
ــد ــیش ش ــده و از پ ــاد ش ــت اعتی ــعیفی یدترین حال ــی ض آگه

.]5[برخوردارند
هـاي شخصـیتی  نقـش ویژگـی  ربـاره هاي زیادي دپژوهش

ــار )جــوییو هیجــانننــد تکانشــوري، پرخاشــگريما( ــر رفت ب
انـد  ها نشـان داده این پژوهش. ]8-9[اعتیادي انجام شده است

هاي شخصیتی در شروع، گسترش و تداوم وابسـتگی  که ویژگی
آوري ثر در رويدر میان عوامل مـؤ بنابراین . به مواد نقش دارند

عنوان یکی هاي شخصیتی و عوامل عاطفی به گیبه اعتیاد، ویژ
مورد شخصیت د، لذا دانش ما درنشواز عوامل مهم شمرده می

طفی دخیل در ابتال افراد معتاد، افراد مستعد اعتیاد و عوامل عا
.کمک کندلهمسئاین روشن شدن تواند بهبه اعتیاد، می
بـا  مقایسهنشان داد معتادان درو همکاران Saberپژوهش 

بـاالتر و  رنجوري، نمـره بعد شخصیتی روانمعتاد، درروه غیرگ
بــودن نمــرهانگرایــی و باوجــدپــذیري، بــروندر ابعــاد توافــق

سـاله  طی پیگیري یـک  ، ايدرمطالعه.]10[ي داشتندترپایین
عود داشتند در بعـد  ، افرادي که بعد از تركنشان داده شد که

ي پـایین  وجدان بودن نمـره بعد باباال و در رنجوري نمرهروان
بـین  نـد نشـان داد و همکـاران  Mohiodin.]8[کسب کردنـد 

هـوش  هـاي شخصـیتی و   هـاي ویژگـی  هاي خرده مقیاسنمره
ــی    ــاوت معن ــروه تف ــوي در دو گ ــود داردمعن .]11[داري وج

در پژوهش خـود نشـان دادنـد    و همکارانMarashiهمچنین 
و رضایت از وش معنويه، )عامل بزرگ5(بین ابعاد شخصیتی

.]9[داري وجود داردبا گرایش به اعتیاد رابطه معنیزندگی
معتـادان  شان داد ن، و همکارانMoalemiپژوهش نتایج 

تري نسـبت بـه گـروه    ز هوش معنوي و سالمت روانی پایینا
PurوNarimani.]12[عادي برخوردار بودنـد  Esmaeili
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هـاي کنتـرل و   تواناییاز پرورش کهندنشان داددر پژوهشی
توان به عنوان یـک سـیر   هیجانات و هوش معنوي مینظیم ت
.]7[بر اعتیاد بهره جستفاعی در براد

هوش معنوي با دار یتحقیقات زیادي بر ارتباط مثبت و معن
Kaur. کید دارنـد تأزندگی رضایت ازسالمت، بهداشت روان و 

و رضایت در پژوهشی نشان دادند بین هوش معنوي Singhو
.]13[بـــاطی مثبـــت و قـــوي وجـــود دارد   زنـــدگی ارتاز

Sahebalzamani بین هوش معنوي و ندنشان دادو همکاران
ـ  داري رابطـه معنـی  یهدفداري زندگی و رضایت و سالمت روان

ثیر در تحقیقاتشــان بــه تــأو همکــاران Bell.]14[ردوجــود دا
یر ثبـر تـأ  و همکـاران Chlanزنـدگی و معنویت بر رضایت از

و suang.]15-16[کیـد دارنـد  معنویت در مقابله با بیمـاري تأ 
ابطه مثبـت معنویـت و سـالمت    در پژوهش خود بر رهمکاران 

.]17[داشتندکید روان تأ
Torabiبین هوش نشان دادند خود در پژوهشو همکاران

داري اختی رابطه مثبت و معنـی نمعنوي و توانمندسازي روانش
نشان دادنـد  و همکارانdelavar purAgha.]18[وجود دارد

که رویارویی مذهبی درونی مهمترین عامل تمـایز در دو گـروه   
و همکـاران Akbariاهمچنـین  .]19[پاك یا بازگشتی اسـت 

ش معنـوي و کیفیـت زنـدگی در زنـان     ی را بین هورابطه مثبت
. ]20[رشت یافتندمعتاد درحال ترك

هـاي قبلـی، متغیرهـاي    کـه در پـژوهش  با توجـه بـه ایـن   
شخصیتی و هوش معنوي به طور همزمان در بین افراد معتـاد  

اسـت  هدفپژوهش حاضر در پی این اند، و سالم مقایسه نشده
شخصیتیو هوش معنوي هاي که مشخص کند آیا بین ویژگی

افراد غیرمعتاد تفـاوت  و حال ترك استان ایالمان مرد درمعتاد
داري وجود دارد؟یمعن

هاروشمواد و 
آمـاري  جامعـه . اسـت این پـژوهش یـک مطالعـه مقطعـی     

تـرك  کننـده بـه مراکـز   تمامی معتادان مرد مراجعـه ،پژوهش
که در زمان اجـراي  باشدمی1393در سال اعتیاد استان ایالم 

مـردان غیرمعتـاد   گـروه کنتـرل   .ژوهش تحت درمـان بودنـد  پ
. ندشـد انتخـاب  از طریق مصاحبه بودند کهاستان ایالم ساکن 

به مراکـز تـرك   که به طوري(گیري در دسترسبه روش نمونه

شد و بعد از ارائه توضیح پژوهش اعتیاد استان ایالم مراجعه می
و مایـل بـه   کـه قـادر   براي افراد حاضـر در آن مراکـز، کسـانی   

هـاي مربوطـه را تکمیـل    پرسشـنامه شرکت در پژوهش بودنـد 
نفـر غیـر معتـاد کـه از نظـر      80نفـر معتـاد و   80).کردندمی

سن، و وضعیت تأهل  با گروه معتاد همتـا  جنسیت، متغیرهاي 
معیارهاي ورود بـه پـژوهش عبـارت    .شده بودند، انتخاب شدند

سـکونت در و مخـدر ، اعتیاد به مواد)مذکر(جنسیت : ازبودند
عــدم تکمیــل و معیارهــاي خــروج از پــژوهش، اســتان ایــالم 

.پرسشنامه یا بروز مشکل خاصی طی انجام پژوهش بود
سـنجش براي:(NEO_FFI)نئوشخصیتیپرسشنامه)1

کوتـاه فرمازدو گروه معتاد و غیرمعتاد شخصیتیهايویژگی
ایـن  .گردیـد اسـتفاده اسـت سـؤال 60دارايکـه نئوآزمون

ایـن  . تـدوین نمودنـد  MccreyوCostaآزمون را اولین بـار  
مـورد راافـراد شخصـیتی هـاي ویژگـی ازمـورد پـنج آزمـون 

رنجــوريروان: ازنــدعبارتکــهدهــدیمــقــرارســنجش
)(Neuroticism،ــرون ــیبـ ــه،(Extraversion)گرایـ تجربـ

بـا  و(Agreeableness)پـذیري توافـق ،(Openness)گرایی
هــاي هــر خــرده نمــره. (Conscientiousness)بــودننوجــدا

است که در یـک طیـف لیکـرت از    48مقیاس از دامنه صفر تا 
روایـی ایـن   . شـود گذاري میکامالً مخالفم تا کامالً موافقم نمره

هاي به روش همبستگی مقیاسدر مطالعات خارجی پرسشنامه 
در عامـل  آیزنک ـ فرم کوتـاه   نظر شدهتجدیدآن با پرسشنامه

و همبسـتگی  70/0گرایـی  و در عامل برون72/0رنجوري روان
ــا وجــدان هــاي توافــقمقیــاس ــا مقیــاس پــذیري و ب ــودن ب ب

عامـل  پذیري بـا  انعطافو همبستگی 32/0خویی، پریشروان
ضریب پایایی بـا  در ایران .گزارش شده است22/0گرایی، برون

گرایـی،  گرایی، تجربـه رنجوري، برونروش آلفا براي عوامل روان
، 80/0، 75/0، 83/0بـودن بـه ترتیـب    پذیري و باوجدانتوافق

ــوده 79/0و 79/0 ــن ]10[اســتب ــر ای ــالوه ب ــژوهشع ، در پ
KhormaeiوFarmani  ــاي ــق آلف ــایی پرسشــنامه از طری پای

83/0، 69/0، 72/0، 83/0به ترتیـب  عوامل این کرونباخ، براي 
ر پژوهش حاضر نیز پایـایی  د.]21[استگزارش شده81/0و 

، 66/0بـه ترتیـب   ها با روش آلفـاي کرونبـاخ   مقیاساین خرده
.به دست آمد65/0و 61/0، 63/0، 57/0

سنجش جهت:)SISRI-24(مقیاس هوش معنوي) 2
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استفاده Kingهوش معنوي افراد از مقیاس هوش معنوي 
مل خرده مقیاس شا4ماده و 24این مقیاس حاوي . ]22[شد

5ماده، تولید معناي شخصی با7با انتقاديتفکر وجودي
ماده، و گسترش وضعیت هوشیاري با 7با ماده، آگاهی متعالی 

5براي هرکدام از سواالت این پرسشنامه .باشدماده می5
نظري ندارم، درست نیست، تا حدي درست است، (گزینه 

ظور به صورت طیف لیکرت من) خیلی درست و کامالً درست
4، 3، 2، 1نمره گذاري این گزینه ها به ترتیب شده است که

متغیر است 120تا 1دامنه نمره کل پرسشنامه بین . است5و 
که نمرات باال نشان دهنده هوش معنوي باال و یا وجود چنین 

بر روي kingپایایی این مقیاس در مطالعات . ظرفیتی است
گزارش 95/0آلفا، ، بر اساس ضریب ننفر از دانشجویا619

هاي آن از جمله تفکر وجودي شده است و آلفاي زیر مقیاس
هشیاري ، 87/0داري شخصیی، ایجاد معن88/0انتقادي 
بیان شده 94/0و گسترش هشیاري متعالی89/0متعالی 

وي در ایران توسط اعتبار و پایایی هوش معن.]21[است
Raghibحلیل عاملی براي روایی از ت. شدسنجیده و همکاران

یب ضر) >01/0p(که در سطح اول استفاده شدییدي مرتبهتأ
و پایایی هم از طریق به دست آمده است66/0همبستگی 

.]23[گردیدبرآورد 05/0p< (88/0(آلفاي کرونباخ در سطح
پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر، از طریق آلفاي 

.به دست آمد05/0p< (89/0(در سطح کرونباخ 

کنندگان در مطالعه به طور شفاهی جلب رضایت شرکت
شد و با توجه به نوع مطالعه نیازي به گرفتن تأییدیه رسمی 

هاي حاصل از متغیرهاي مورد داده. کمیته اخالق دانشگاه نبود
) مانوا(متغیري هاي آماري تحلیل واریانس چندمطالعه با روش

. وا تجزیه و تحلیل شدراهه در متن مانو تحلیل واریانس یک
22نسخه SPSSافزار ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده

دار در نظر گرفته معنی05/0اختالف در سطح. انجام گرفت
.شد

هایافته
هر دو گروه از لحـاظ جنسـیت همگـن بودنـد و همینطـور      

13/4و گـروه کنتـرل   36±39/3میانگین سنی گـروه معتـاد   
48نفر از افراد معتاد متأهـل و  32الوه بر این، ع. بود±13/37

51نفـر متأهـل و   29و در گروه سـالم،  نفر از آنها مجرد بودند
.نفر مجرد بودند

میانگین و انحراف معیار متغیرهاي تحقیق در دو 1دول ج
شـود افـراد   ر کـه مالحظـه مـی   همـانطو .دهدگروه را نشان می

گرایی، التر و در ابعاد برونمعتاد در بعد روان رنجوري نمرات با
يتـر پذیري، باوجدان بودن و هوش معنوي نمرات پـایین توافق

.اندکسب کردهنسبت به افراد سالم

1393در سال استان ایالم در مردان معتاد و غیرمعتاد هاي شخصیتی و هوش معنويویژگیمیانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره-1جدول 

مشاهده شـده  Fنشان داده شده،2ه در جدول طور کهمان
حداقل از لحاظ یکی از متغیرهـاي بین افراد معتاد و غیرمعتاد

بـراي  . باشـد دار میهاي شخصیتی و هوش معنوي معنیویژگی
راهـه روي متغیرهـاي   تفاوت، تحلیل واریانس یکبررسی نقطه

میانگین و انحراف هاگروهمتغیرها
معیار

بیشترین 
نمره

کمترین نمره

هوش معنوي

رنجوريروان

گراییبرون

گراییتجربه

پذیريتوافق

بودنوجدانی

معتاد
غیرمعتاد

معتاد
غیرمعتاد

معتاد
غیرمعتاد

معتاد
غیرمعتاد

معتاد
غیرمعتاد

معتاد
غیرمعتاد

52/16±57/75
90/15±11/81
88/6±17/37
45/8±48/32
71/6±65/36
98/6±86/40
53/4±35/37
66/5±03/38
66/5±03/38
45/5±81/39
35/6±76/41
60/7±70/44

107
113
55
56
52
56
47
49
55
55
55
60

24
50
17
12
22
24
26
24
26
26
28
30
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. مورد مطالعه انجام شد

1393در سال استان ایالم غیرمعتاددر مردان معتاد و ی و هوش معنويهاي شخصیتویژگیهاي نمرهمیانگینچند متغیري براي مقایسهنتایج تحلیل واریانس -2جدول 

يشاخص آمار
نام آزمون

نسبتمقدار
(F)

درجه آزادي
p(df)فرضیه 

116/033/31004/0اثر پیالیی

884/033/31004/0لمبداي ویلکز
13/033/31004/0اثر هتلینگ

13/033/31004/0بزرگترین ریشه روي

در تمـام متغیرهـاي   شـده مشـاهده F،3با توجه به جدول 
گرایـی بـین افـراد معتـاد و غیرمعتـاد در      جز تجربـه پژوهش به

کلــی بنــابراین، فرضــیه.باشــددار مــیمعنــیp>01/0ســطح 
ین افراد معتاد و غیرمعتـاد از لحـاظ   پژوهش مبنی بر این که ب

اوت هــاي شخصــیتی و هــوش معنــوي تفــویژگــیمتغیرهــاي

واریـانس  نتـایج تحلیـل  . شـود یید میتأ،داري وجود داردمعنی
براي مقایسه افراد معتـاد و غیرمعتـاد از   راهه در متن مانوا،یک

هاي شخصیتی و هوش معنـوي نشـان   لحاظ متغیرهاي ویژگی
)3جدول (.داده شده است

1393در سال استان ایالمدر مردان معتاد و غیرمعتادهاي شخصیتی و ویژگیهوش معنويهاي نمرهي میانگینراهه در متن مانوا براي مقایسهنتایج تحلیل واریانس یک- 3جدول

مجموعمتغیر وابسته
مجذورات

(SS)

میانگین
مجذورات
(MS)

نسبت
(F)p

>55/122655/122666/4010/0هوش معنوي

متغیرها
>90/87890/87878/14010/0روان رنجوري

>80/70980/70913/15010/0گراییبرون

55/455/421/0630/0گراییتجربه

>02/12602/12607/4010/0پذیريتوافق

>15/34515/34502/701/0بودنوجدانی

Df =1

گروهـی بـراي  مشاهده شـده بـین  Fبا توجه به جدول باال، 
مبنـی بـر   1باشد، بنـابراین فرضـیه   دار میهوش معنوي معنی

لحـاظ هـوش معنـوي    که بین افـراد معتـاد و غیرمعتـاد از   این
Fهمچنـین .شـود ییـد مـی  دارد، تأداري وجـود معنـی تفاوت

پـذیري و  گرایی، توافـق روان رنجوري، برونمشاهده شده براي
دار تجربـه گرایـی معنـی   دار بود، اما براي باوجدان بودن معنی 

مبنـی بـر اینکـه بـین افـراد معتـاد و       4بنابراین فرضـیه  ،نبود
داري وجـود دارد،  گرایی تفاوت معنـی لحاظ تجربهغیرمعتاد از

. شودیید نمیتأ

بحث 
بین افراد معتـاد و غیرمعتـاد   نتایج پژوهش حاضر نشان داد 

گرایـی،  نجـوري، بـرون  رهـاي شخصـیتی روان  لحاظ ویژگـی از

. داري وجـود دارد بـودن تفـاوت معنـی   باوجدان پذیري و توافق
طـور  رنجـوري بـه  عامـل روان میانگین نمرات گـروه معتـاد در   

ایـن یافتـه بـا نتـایج     . معتاد بـود داري بیشتر از گروه غیرمعنی
و Mohiodinو]10[و همکـــــــارانSaberپـــــــژوهش

هـاي مختلـف از  پـژوهش نتایج . باشدهمسو می]11[همکاران
دهـد بـین عامـل   نشـان مـی  ]9[و همکـاران Marashiجمله 

داري وجـود  یري و آمادگی به اعتیاد رابطه منفی معنورنجروان
کـه توجـه بـه ایـن   توان گفت بـا تبیین این یافته میدر.دارد
یک ویژگـی شخصـیتی اسـت    ) ثباتی هیجانیبی(رنجوري روان

طـف منفـی چـون تـرس، غـم،      که با عدم ثبـات عـاطفی و عوا  
گنـاه و نفـرت همـراه    برانگیختگی، عصبانیت، خشـم، احسـاس  

کسـب بـاالیی  شخصـیت نمـرات   است، افرادي که در این بعد 
، احتمال دارد در هنگام رویارویی با فشـارهاي روانـی،   کنندمی
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ــاز ــه وس ــاي مقابل ــنش کاره ــد واک ــدي مانن ــاي اي ناکارآم ه
. مخدر را بکار گیرندرف موادمصسرزنشی و پرخاشگرانه و خود

اند منفی نامیدهرنجوري را همان عاطفهبرخی پژوهشگران روان
جملـه  هاي روانی ازپذیري در برابر اختاللو آن را عامل آسیب

.]10[اندکرده، افسردگی و وابستگی به مواد ذکراضطراب
گـروه معتـاد در   نمـرات طبق نتایج به دست آمده میانگین

تـر از گـروه غیرمعتـاد    داري پـایین طور معنیرایی بهگبعد برون
و ]10[و همکـاران Saberایـن یافتـه بـا نتـایج پـژوهش      . بود

Mohiodinدر تبیـین ایـن   . باشـد همسو می]11[و همکاران
اشاره کرد کـه معتقـد بـود    Brojueتوان به دیدگاهله میمسئ
اجتماعی بودن، از رفتارهاي خاص معتـادین اسـت و ایـن   غیر

عامل، تحمل فرد معتاد را براي اطرافیان مشکل سـاخته و او را  
کشاند و مطابق رویکرد روانکاوانه کسـانی کـه   به سوي انزوا می

و مخـدر سازند ممکن است از موادمشکالت خود را درونی می
الکل براي کاهش احساس عدم کفایت و ناامنی خـود اسـتفاده   

.]24[کنند
گرایـی بـین دو   در بعد تجربهحاضر نشان داد نتایج پژوهش 

ایـن  . وجـود نـدارد  داريگروه معتاد و غیرمعتاد تفـاوت معنـی  
و Saberجملـه  هـاي پیشـین از  هـاي پـژوهش  یافته با یافتـه 

.باشدهمسو می]11[و همکارانMohiodinو ]10[همکاران
میـانگین نمـرات گـروه    ،هاي پژوهش حاضـر اساس یافتهبر

طـور  پـذیري بـه  اد در بعـد توافـق  معتاد نسبت به گروه غیرمعت
و Saberاین یافته با نتـایج پـژوهش   . تر استداري پایینمعنی

. باشـد همسو می]11[و همکارانMohiodinو ]10[همکاران
Marashiنیز در پژوهش خود نشان دادند کـه  ]9[و همکاران

پــذیري و آمــادگی بــه اعتیــاد رابطــه منفــی بــین بعــد توافــق
هرچـه فـرد کمتـر    معتقدنـد  محققـان .اردداري وجـود د معنی
نسبت بـه  پذیري و سازگاري بیشتري شیفته باشد و توافقخود

همچنین مسـئولیت کارهـا و امـور    مسائل از خود نشان دهد، 
منفی به طـور کامـل پذیرفتـه و انکـار     چه خود را چه مثبت و 

افـراد داراي  . شودمینکند، کمتر به سمت مصرف مواد کشیده
هـاي مثبـت اجتمـاعی و    به سمت جنبهپذیري،وافقتخصیصه

.]25[کنندسالمت بیشتر روانی سوق پیدا می
نشـان داد میـانگین نمـرات    مطالعـه حاضـر   نتایجهمچنین

بـودن  باوجـدان گروه معتاد نسبت به گـروه غیرمعتـاد در بعـد    

هاي این یافته با نتایج پژوهش. تر استداري پایینطور معنیبه
Saber10[رانو همکا[ وMohiodinو همکاران]همسو ]11

بـودن  تـوان گفـت باوجـدان   له میدر تبیین این مسئ. باشدمی
هـاي فـردي در سـازماندهی و پیشـرفت اسـت،      بعدي از تفاوت

شـناس و  اشخاصی که در حـد بـاال باوجـدان هسـتند، وظیفـه     
کوش نیز هستند و گاهی بـه  دار، اما بلندپرواز و سختخویشتن

رسـند، زنـان و مردانـی کـه وجـدان      تیاد کـاري مـی  ي اعنقطه
حال و القیدند و به خود و دیگران سخت پایینی دارند بسیار بی

بـودن تمایـل شـخص بـه     وجـدان واقـع بـا  در. ]4[گیرنـد نمی
دهد و نمرات پایین در بودن را نشان میمندتوانمندي و وظیفه
و مصرف مصرف موادهاي پرخطر چون سوءاین مقیاس با رفتار

.]8[الکل مرتبط است
مبین وجـود تفـاوت   حاضرهاي پژوهشیافته،اینبرعالوه 

کـه  طوريلحاظ هوش معنوي بود، بهدار بین دو گروه ازمعنی
تـري نسـبت بـه    افراد معتاد در بعد هوش معنوي نمرات پایین

هـاي  این یافته بـا نتـایج پـژوهش   . گروه غیرمعتاد کسب کردند
وNarimani]12[و همکـاران Moalemiجملـه  پیشـین از 

Pur Esmaeili]7[ــدهماهنــــگ مــــی ،Marashi. باشــ
Mehrabian وTayebi]9[خود نشان دادنـد  هايدر پژوهش

-که بین هوش معنوي و آمادگی به اعتیاد رابطه منفـی معنـی  

تـوان گفـت هـوش    در تبیین این رابطـه مـی  . داري وجود دارد
برابـر  اعـث مصـونیت او در  فـرد ب معنوي و اعتقادات دینی هـر 

شود و کسانی که از هوش رفتارهاي پرخطر از جمله اعتیاد می
تواننـد در مقابلـه بـا مشـکالت     معنوي باالتري برخوردارند مـی 

.تري استفاده کنندتر و سازگارانهزندگی از راهبردهاي سالم
ــژوهش  ــن پ ــژوهش ای ــد بســیاري از پ ــا  مانن ــر ب ــاي دیگ ه

فقـط روي افـراد   این مطالعـه  .ه استهایی روبرو بودمحدودیت
استان ایالم انجام شده است، بنـابراین در  مخدروابسته به مواد

پیشـنهاد  .تعمیم نتایج پـژوهش بایـد بـا احتیـاط عمـل کـرد      
مناطق روي این جمعیت مطالعـه  سایرشود این موضوع درمی

صورت گسـترده در بـین ایـن    ه متغیرهاي دیگري نیز بو ، شود
بتوان در درمان این افراد، بهتـر عمـل   د تاگردی بررسجمعیت

.نمود

نشـان  هاي این پـژوهش کـه  بر اساس یافته:گیرينتیجه
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اي شخصـیتی  همعتاد از لحاظ ویژگیداد بین افراد معتاد و غیر
توان پیشنهاد داري وجود دارد، میو هوش معنوي تفاوت معنی

. گیرندتوجه قرار مورد عناصر درمانیبه عنوانها داد این مؤلفه
شـود  بهزیستی روانشناختی زمانی براي یک فرد حاصل مـی 

لکردهــاي خــود را در کـه زنــدگی او معنـادار شــود و تمـام عم   
. راستاي یک هدف غایی و متعالی مانند سعادت اخـروي بدانـد  

هاي معنوي حاضر بهترین روش درمانی معتادین درماندر حال
بهزیسـتی روانشـناختی   کسـانی کـه از   در. شده استشناخته

نطور هما. باشدبرخوردارند ریسک ابتالي به اعتیاد نیز کمتر می
هـاي خودیـاري معتـادان گمنـام     امـروزه در گـروه  که ذکر شد 

)Narcotics Anonymous (هاي معنوي براي تـرك  از روش
در درمـان اعتیـاد   . کننـد اعتیاد و درمان معتادان اسـتفاده مـی  

جسمانی پرداختـه شـود، بلکـه بایـد     به جنبه تركنباید صرفاً
ـ نظر قـرار گیر هاي روانشناختی و فیزیکی توأمان مدجنبه د و ن

با افزایش هوش معنوي معتادان در جهت بهبود و درمان بهتـر  
توجه بـه مطالـب ذکـر شـده و همینطـور      با. ها حرکت کردآن

بـا افـزایش   تـوان نتیجـه گرفـت    هاي پیشین مینتایج پژوهش
هـاي  ر در رفتـار و ویژگـی  یـ و همینطور تغیاد هوش معنوي افر

افـزون اعتیـاد پیشـگیري   توان از شیوع روزمیآنهاشخصیتی 
.نمود

تعارض منافع 
گونه تعارض منافعی توسط نویسندگان در این پژوهش هیچ

.گزارش نشده است

سهم نویسندگان
طـاهره محرابیـان،   ها بر عهده گردآوري دادهامور مربوط به

نگـارش و تجزیـه و تحلیـل    و لقی و مـیالد مـرادي   محمود خـا 
فرازمنـد  دکتر همچنین، . ها بر عهده طاهره محرابیان بودداده

.کالنتري اصالحات مقاله را انجام دادند

و قدردانیتشکر
از تمامی کسانی کـه در اجـراي ایـن پـژوهش مـا را یـاري       

مخـدر  هاي پلـیس مبـارزه بـا مـواد    کردند، به ویژه از همکاري
هـاي الزم بـا مراکـز تـرك اعتیـاد را      که هماهنگیاستان ایالم 

.کنیمقدردانی میداشتند، 
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Introduction: Today, addiction to illegal drugs and also their toxicities and their detrimental
psychological, and social outcomes, are among the life-threatening health problems throughout the
world. This study was aimed to compare the personality traits (five great factors) and spiritual
intelligence in addicted and non-addicted males in Ilam province in 2014.
Material and Methods: In this cross-sectional and causal-comparative study, 80 drug- addicted
males referring to addiction treatment centers in Ilam were compared with 80 healthy individuals
who were matched in terms of gender, age, educations and marital status. Data were collected using
the NEO Personality characteristics and spiritual intelligence Scale of King and were analyzed
using MANOVA.
Results: The results showed that there was a significant difference between personality
characteristics and spiritual intelligence in addicted and non-addicted males. While the addicted
individuals had higher scores (37.17) in neuroticism dimension (p<0.010), their scores for the
parameters of extraversion, agreeableness, conscientiousness and spiritual intelligence were lower
(p<0.010). No significant differences were found between the two groups for the parameter of
empiricist.
Conclusion: Based on these findings, we can conclude that personality characteristics and spiritual
intelligence can be an influential factor in drug abuse therefore, it is suggested that these variables
be considered for treatment of drug-dependent persons.
Key Words: Personality characteristics, Spiritual intelligence, Addicted and non-addicted males,
Ilam.
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