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تأثیر آموزش مهارتهای معنوی بر افکار اضطرابی دختران نوجوان
تحت درمان با متادون
یوسف رنجبرسودجانی ،2کبیر شریفی ،0ام

النبی خزائی 3

چکیده
همبودی سوءمصرف مواد و اختالالت اضطرابی ،در مطالعات مختلف به اثبات رسیده و تلویحات بالینی
زیادی را به همراه داشته است .هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر رموزش مهارتهای معنوی بر افکار
اضطرابی دخترا نوجوا تحت درما با متادو بود .طرح پژوهش نیمه رزمایشی و از نوع پیش رزمو -
پس رزمو با گروه کنتر بود .بدین منظور  32نفر بهصورت هدفمند انتخاب و سپس در دو گروه  25نفری
کنتر و رزمایش بصورت تصادفی جایرزین شدند .گروه رزمایش طی  22جلسه ،دو بار در هر هفته به مدت
دو ساعت رموزش مهارتهای معنوی را به شیوه گروهی دریافت کردند .ابزار بهکار رفته در این پژوهش،
مقیاپ افکار اضطرابی بود که به صورت پیش رزمو و پس رزمو اجرا شد .دادهها با استفاده از رمارتوصیفی
(میانرین و انحراف معیار) و رزمو تحلیل کوواریانس یکمتغیره تجزیه و تحلیل شد .یافتهها نشا داد که
پس از رموزش مهارتها ی معنوی  ،میزا نمره افکار اضطرابی بیمارا گروه رزمایش کاهش یافت و از نظر
رماری معنی دار بود .باتوجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود که این نوع رموزش در کنار درما های دارویی
برای کاهش افکار اضطرابی و افزایش سالمت روانی نوجوانا تحت درما با متادو در نظر گرفته شود.
کلید واژه ها :رموزش مهارتهای معنوی ،اضطراب ،اعتیاد ،درما با متادو

 .2نویسگنده مسگئو  :عضو باشراه پژوهشررا جوا و نخبرا دانشراه رزاد واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایرا  ،پست
الکترونیکyusef137205@gmail.com :

 .0مربی،گروه روانشناسی دانشراه رزاد اسالمی واحد شهر کرد ،شهرکرد ،ایرا .
 .3کارشناپ ارشد مشاوره توانبخشی ،دانشراه علوم پزشکی زاهدا  ،زاهدا  ،ایرا
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مقدمه

اعتیاد به مواد مخدر ،یکی از مشکالت بهداشتی و اجتماعی قر حاضر است که مهمترین
دغدغه فکری و یکی از ناگوارترین رسیبهایاجتماعی به شمار میرود .اعتیاد نه تنها
منجر به رسیبهای شدید و عمیق جسمی و روانی در فرد مبتال میگردد ،بلکه باعث
رسیبهای اجتماعی متعدد نظیر طالق ،بزهکاری و بیکاری هم میشود .مطالعات زیادی
نشا داده است که اغلب بیمارا دچار سوءمصرفمواد بطور همزما به بیماریهای
جسمی متعددی مبتال هستند .همچنین ،این افراد با احتما مرگ و میر بیشتری مواجه
هستند ،به نحوی که افراد دچار سوءمصرفمواد به طور متوسو  23/8سا کمتر از دیررا
عمر میکنند (نیکفرجام ،ممتازی ،جعفری و خسروی .)2392 ،راهنمای تشخیصی و رماری
اختالالت روانی ،2اعتیاد را بهعنوا الروی ناسازگار از مصرف یک ماده شرح میدهد که
از لحاظ بالینی منجر به اختالالت یا افسردگی قابل مالحظهای میشود .این بیماری با

و برای ر که بتواند شرایو عادی و روزانه خود را داشته باشد به ناچار مجبور است که
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مییابد .به گونهای که فرد مصرفکننده تحمل مصرفنکرد ر را ندارد و در هر زمانی
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مصرف یک ماده شروع شده و با گذشت زما و به علت وابستری بد به ر ادامه

از ر استفادهکند و با گذشت زما  ،رفتار جستجوگرانه مواد حالتی اجباری پیدا کرده و
به علت تأثیرات سمی طوالنی مواد بر عملکرد مغز ،دامنه وسیعی از بدکارکردیهای
رفتاری ،روا شناختی ،اجتماعی و فیزیولوژیکی را ایجاد میکند که مانع از انجام رفتار و
عملکرد طبیعی در خانواده ،محیوکار و در سطو وسیع تر در جامعه میشود (سادوك و
سادوك .)0222 ،0
وابستری و اعتیاد به سوءمصرفمواد مخدر بصورت قابل توجهی در جها رو به گسترش
است .براساپ پژوهشی که در سا  2389در میا زنا معتاد شهر تهرا انجام شده است،
علل شروع به مصرف مورد ارزیابی قرار گرفته اند .در این مطالعه ،انریزه حدود نیمی از این
زنا ( 42/8درصد) «الغری» عنوا شده است« .افزایش تمرکز»« ،کنجکاوی»« ،افزایش
2. Sadock & Sadock

1. Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorder

یوسف رنجبرسودجاني و همکاران

قدرت جنسی» از دیرر دالیل پر بسامد این مطالعه بوده است « .افزایش حافظه و سایر قوای
ذهنی»« ،کارایی بیشتر»« ،افزایش انرژی»« ،شب بیداری» در مرتبههای بعدی قرار گرفتهاند و
در نهایت « ترك سایر مواد مخدر»« ،افسردگی»« ،شادابی پوست»« ،اضطراب» از دیرر دالیل
رغاز مصرف ذکر شدهاند (نوری و همکارا  .) 2389 ،گروه همساال ممکن است رفتار
دخترا و زنا را بیش از رفتار پسرا و مردا تحت تأثیر قرار دهد .از نقطه نظر نابسامانیهای
روانی ،رابطه بین اختال استرپ پس از سانحه و اعتیاد ممکن است در بین زنا و دخترا
قوی تر از این رابطه در بین پسرا و مردا باشد (استراسنر و براو  .)0220 ،2میزا مصرف
مواد مخدر در بین نوجوانا دختر و پسر بطور بسیار نررا کنندهای نزدیک به یکسا شد
است .بر اساپ برخی پژوهشها ورود دخترا جوا نسبت به پسرا جوا در اعتیاد هروئین،
پیشی گرفته است (کوهن  .) 2382 ،0اگر چه استفاده زنا از مواد مخدر و الکل در حا
افزایش است ،اختالفهای جنسیتی عمده ای هنوز در این زمینه وجود دارد .در مقایسه با
مردا احتما کمتری وجود دارد که زنا از مواد مخدر استفاده کنند .به م جردی که زنا
و نیز زودتر از رنا پیامدهای منفی (از نقطه نظر پزشکی) را تجربه میکنند .همچنین ،عواملی
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که خطر اعتیاد را برای زنا به دنبا دارد با عوامل خطر در مردا متفاوت است و در مقایسه
با مردا  ،موانع درما در زنا ممکن است اختالالتروانی را به همراه داشته باشد (چیرینو

3

و همکارا  .)2380 ،افراد معتاد نسبت به افراد عادی ،هیجا های منفی ،بیحوصلری،
خستری ،تنهایی ،شرم ،اضطراب ،نررانی ،جر و بحث ،فشارروانی ،فشار شدید مشکالت
خانوادگی و عزتنفس پایین بیشتری را گزارش میکنند .مشکالت مربوط به اضطراب،
شایع ترین شکل مشکالت روا شناختی در افراد وابسته به موادمخدر هستند (ددز  4و
همکارا  .)2999 ،افکار اضطرابی  ،5توسو ولز و دیویس  )2994( 2در سه مقیاپ اضطراب
اجتماعی  ،2اضطراب جسمانی  8و اضطراب نررانی ( 9فرانررانی) مطرح شده است .اضطراب
6. Wells & Davies
7. social anxiety
8. physical anxiety
9. concern anxiety

1. Straussner & Brown
2. Cohen
3. Chirino
4. Dads
5. anxious thoughts
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اجتماعی نوعی اضطراب است که با ترپ و اضطراب شدید در موقعیتهای اجتماعی
شناخته میشود و حداقل بخشی از فعالیتها ی روزمره شخص را مختل میکند (پائولو
رنجلیوپ ،کریپپا و رجینا لوریرو  .)0223 ،2اضطراب جسمانی اشاره به افرادی دارد که
درباره مشکل بدنیشا ناراحت هستند و زندگی و روابوشا مختل میشوند .نقایصی که
این افراد دربارهاش نررا هستند ،عمدتاً خیالی است یا نررانی فرد بسیار افراطی است
(هازلت -استونس  .) 0222 ،0به نررانی که با افزایش افکار مزاحم همراه هست و موجب
بسو و گسترش افکار مزاحم میشود ،فرانررانی میگویند (دوستی .)2394 ،اختال های
اضطرابی جزء اختال های درو نمود هستند .اختال های درو نمود ،الروهای رفتاری
سازش یافتهای هستند که بیش از ر که اطرافیا را رزار دهد ،موجب رنجش خود فرد
میشوند و هسته اصلی ر ها اختال های خلقی یا هیجانی است (دادستا  ،طهرانیزاده،
رسو زاده طباطبایی ،رزاد فالح و فتحیرشتیانی .) 2389 ،اضطراب زیاد باعث درماندگی،

درصد کودکا و  5تا  22درصد نوجوانا با یکی از معیارهای تشخیصی اختال اضطرابی،
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مطالعات انجام شده در مورد شیوعشناسی این اختال نشا داده است که در حدود  8تا 20
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اختال در امور مدرسه ،شغل و روابو با دوستا و خانواده میشود (کندا و هتک .)0222 ،3

در حدی که روند زندگی عادی و عملکرد روزانهی ر ها را مختل نماید ،مواجه هستند
(موسوی ،محمودیقرایی و اکبریزردخانه .)2382 ،این در حالی است که دخترها بیشتر از
پسرها به اختال اضطرابی دچارمیشوند (کنولی و برنستین  .)0222 ،4متخصصا روا شناسی
برای کاهش اختال هایروانی از جمله ،اضطراب و افسردگی از روشهای مختلفی بهره
گرفتهاند که از ر جمله می توا از روشهای دارو درمانی ،روا تحلیلگری ،شناخت
درمانی و رفتار درمانی را نام برد (غباریبناب ،متولیپور و حبیبی .)2388 ،یکی از
موضوعاتی که امروزه مورد توجه قرار گرفته است ،معنویت و معنادرمانی است .به نظر
میرسد زما ر رسیده است که راهکارهای معنوی ،با نظریه و روشهای علمی روا
درمانی ترکیب شود (ریچاردز ،هاردمن و بارت  .)0222 ،5مطالعات معنوی در روا شناسی
3. Kendall & hedtke
4. Connolly & Bernstein
5. Richards & Hardman&Berrett

1. Paulo Angélico, Crippa & Regina
Loureiro
2. Hazlett-Stevens

یوسف رنجبرسودجاني و همکاران

در سطو جها موضوعی جدی و اساسی است و توجه به ر در بسیاری از کشورها در حا
افزایش است (غباریبناب و همکارا  .)2388 ،استفاده از معنویت می تواند در ارتقای
حمایتهای اجتماعی ،سازگاری و تطابق در امور مربوط به سالمت مؤثر باشد (روهیم و
گرینبرگ  .)0223 ،2مذهب و معنویت ،مجموعهای را ارائه میدهد که از راه ر ها ،انسا
می تواند معنا و مفهوم زندگی خود را درك کند .به همین دلیل است که معنویت پیشبینی
کننده قوی برای امید و سالمتروا است (دیویس  .)0225 ،0پژوهشررا نشا دادهاندکه
رموزش مهارت های معنوی ،مثل ترغیب به دعا و ذکر به عنوا یک نوع از مراقبه ،به بهبود
بیشتر و سریعتر بیمارا کمک میکند (ابوالقاسمی و سعیدی .)2392 ،معنویت از راهبردهای
سازگاری در گروه سنی نوجوانا نیز به شمار رود (رسولی ،یغمایی ،علویمجد و الذکریا ،
 .) 0229معنویت برای زندگی انسا ها به خصوص در سنین نوجوانی دارای اهمیت بسیاری
است زیرا ر ها به دنبا هدف ،معنا و هویت در زندگی خود هستند و در دورانی هستند که
قدرت تصمیمگیری ،خودرگاهی و سازگاری اجتماعی -اخالقی برای ر ها بسیار اهمیت
اهمیت بسزایی برخوردار باشد .با رموزش این مهارتها دانشرموزا می توانند معنای
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زندگی خود را دریابند و از رفتارهای عقالنی و منطقی در زندگی خود پیروی کنند
(پارگامنت  .)0222 ،3پژوهشررا در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند که معنویت
تأثیر عظیمی در سالمتروانی افراد دارد (جنگ و جانسو 0224 ،4؛ دولتیل و فار 0224 ،5؛
هیلز ،پایس ،کمرو و شوت  .)0225 ،2در پژوهشی هورانی  2و همکارا ( )0220به بررسی
نقش معنویت در افسردگی ،اختال پس از سانحه و خودکشی پرداختند .نتایج نشا داد که
معنویت باال اثر محافظت کننده در برابر نشانههای افسردگی دارد .معنویت پیشبینیکننده
افسردگی و اختال پس از سانحه بود .این نتایج نشا داد که رابطۀ پیچیدهای ب ین معنویت و
سالمتروا وجود دارد .کوئنیگ ( 8به نقل از سالسمن ،جا  ،ترامانا ،برچتینگ و کارلسو ،9
6. Hills, Paice, Cameron & Shot
7. Hourani
8. Koenig
9. Salsman, John, Tramana,
Brechting, & Carlson

1. Revheim & Greenberg
2. Davis
3. Pargament
4. Jang & Johnson
5. Doolittle & farrell
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 ) 0225به روابو منفی بین معنویت  /مذهب و اضطراب دست یافت .ویلکینس  )0224( 2در
مطالعهای ارتباط معنیداری بین حمایت معنوی و افسردگی و اضطراب مشاهده کرد .نتایج
مطالعه برومندزاده و کریمیثانی ( )2394نشا داد که رموزش مهارتهای معنوی بر کاهش
اضطراب و افزایش سالمت عمومی دانشرموزا مؤثر است .یافتههای فیروزی ،امینی،
اصغری و مقیمی دهکردی ( )2390نیز نشا داد که پایبندی به اصو مذهبی می تواند از
عوامل مثبت تأثیرگذار بر جنبههای مختلف روانی و جسمانی دانشرموزا باشد .یعقوبی،
سهرابی و محمدزاده ( )2392طی پژوهش خود یافتند که تأکید بر رموزههای اسالمی در
قالب روا درمانی معنوی -مذهبی نیز همانند روشهای شناختی رفتاری می تواند در کاهش
اضطراب مفید واقع گردد .میرزا محمدی ،فرمیهنیفراهانی و اسفندیاری ( )2392در پژوهش
کیفی خود به این نتیجه رسیدند که دین نقش مثبتی بر سالمتروا دارد .علیبخشی ،ممقانیه
و علیپور ( ) 2392در پژوهش خود به بررسی رابطه توکل به خدا (به عنوا یک مهارت

شد ،رموزش معنویت و مهارتهای معنوی از اهمیت بسزایی برخوردار است .مهارتهای
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راهبرد مقابلهای ،نقش مؤثری در افزایش سالمتروا داشته باشد .با توجه به رنچه گفته
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معنوی) و سالمتروا پرداختند .نتایج نشا داد که توکل به خدا می تواند به عنوا یک

مهم معنوی عبارتند از :بخشایشگری ،به جا رورد مؤثر نماز و دعا ،خودرگاهی ،ارتباط
معنوی ،توکل ،صبر ،تقواپیشری ،پاالیش د  ،تواضع و فروتنی ،صله رحم ،کنتر حسد،
مشاهده تجلی باری تعالی در طبیعت و ذکر (بوالهری و همکارا  .)2390 ،بر اساپ رنچه
بیا شد و با توجه به اهمیت بهکارگیر ی مداخالت درمانی در کنار دارو درمانی به عنوا
یک روش مکمل در درما افکار اضطرابی به عنوا یکی از عوامل گرایش به مصرف مواد
مخدر (نوری و همکارا  ) 2389 ،پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رموزش مهارتهای
معنوی بر کاهش افکار اضطرابی دخترا نوجوا تحت درما با متادو انجام شد.

1. Willkins

یوسف رنجبرسودجاني و همکاران

روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری

طرح پژوهش نیمه رزمایشی ،از نوع پیشرزمو گ پسرزمو با گروه کنتر بود .در این
پژوهش ،متغیر وابسته (افکار اضطرابی ) ،قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل (رموزش
مهارتهای معنوی) ،اندازهگیری شد .جامعه رماری این پژوهش شامل کلیه دخترا نوجوا
شهرکرد در سا  2395بودن د که برای درما به یکی از مراکز ترك اعتیاد زنا  ،در شهر
شهرکرد مراجعه نموده بودند .به منظور انجام نمونهگیر ی ،ابتدا لیستی از مراکز ترك اعتیاد
زنا با همکاری اداره کل بهزیستی استا چهارمحا و بختیاری تهیه و از طریق قرعهکشی،
یکی از مراکز انتخاب و  82نفر از رزمودنیها به صورت هدفمند ،به پرسشنامه افکار
اضطرابی پاسخ دادند .سپس  32نفر از دخترا نوجوا که باالترین نمرات را داشتند ،انتخاب
و بصورت تصادفی به دو گروه  25نفره رزمایش و کنتر گمارده شدند.
مالكهای ورود به گروه نمونه عبارت بود از -2 :معتادین مصرف ک ننده مواد مخدر که بر

اساپ مالكها ی چهارمین ویراست راهنمای تشخیصی و رماری اختالالتروانی انجام
میشد  -0نداشتن بیماریهای روا پزشکی خاص از قبیل انواع روا پریشیها یا اختال های
سلوك؛  -3انتخاب بیمارانی که  32تا  22روز از دوره درمانی ر ها میگذشت  -4مصرف
روزانه متادو ؛  -5داشتن سن بین  20تا  29سا  .مالكهای خروج عبارت بودند -2 :ابتال
به اختال روا پریشی جدی؛ -0ضد اجتماعی بود ؛ -3ناکامی در سمزدایی.
ابزار

پرسشنامه افکار اضطرابی :این پرسشنامه توسو ولز در سا  2994معرفی شده است و شامل
 00گویه است و هدف ر سنجش افکار اضطرابی است .مؤلفهها ی این پرسشنامه عبارتند
از :اضطراب اجتماعی ،اضطراب سالمتی و فرانررانی (ولز .)2994 ،ضریب رلفای کرونباخ
کل پرسشنامه  2/92گزارش شده است (فتی ،موتابی ،مولودی و ضیایی .)2389 ،این
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پرسشنامه را  02نفر از روا شناسا بالینی و روا پزشکا مورد بررسی قرار داده و روایی
محتوایی ر را تأیید نمودند .پایایی ر با اجرا بر روی  22دانش رموز به روش رلفای
کرونباخ محاسبه شد که میزا ر برای اضطراب اجتماعی  ،2/22اضطراب جسمانی 2/22
و اضطراب فرانررانی  ،2/28گزارش شده است (بهرامی و رضوا .)2382 ،
روند اجرا

روش اجرا به این صورت بود که پس از اخذ مجوز الزم و انتخاب رزمودنیها ،پیشرزمو
افکار اضطرابی (ولز )2994 ،برروی ر ها اجرا و بصورت تصادفی در دو گروه کنتر (25
نفر) و رزمایش ( 25نفر) جای گرفتند .به کلیه رزمودنیها اطمینا خاطر در مورد رعایت
مالحظات اخالقی و محرمانه بود اطالعات داده شد و گروه رزمایش ،طی  22جلسه0 ،
جلسه در هفته به مدت  0ساعت رموزش مهارتهای معنوی به شیوه گروهی را دریافت
کردند .بهمنظور اینکه این افراد تا جلسه رموزشی بعدی ،درگیری خود را با موضوع جلسه
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حفظ کنند ،در پایا هر جلسه نیز تکالیفی به ر ها داده میشد و در جلسه بعدی ،تکلیف
داده شده در جلسه قبل مورد بررسی قرار میگرفت.
پس از اجرای جلسات رموزشی ،پسرزمو از هر دو گروه رزمایش و کنتر به عمل رمد.
قابل ذکر است که بسته رموزشی با بررسی پژوهشهای مختلف نظیر بوالهری و همکارا
( )2390و غباری بناب و همکارا ( )2388تدوین شده است و در پژوهش برومندزاده و
کریمیثانی () 2394نیز مورد استفاده قرار گرفته است .در جدو  2ساختار جلسات رموزش
مهارتهای معنوی ارائه شده است

یوسف رنجبرسودجاني و همکاران

جدول  :1ساختار جلسات آموزش مهارت های معنوی (مطابق با تحقیق برومندزاده
و کریمیثانی)1334 ،
تعداد جلسات
او

محتوای جلسه
معارفه -معرفی برنامه رموزشی -اهداف و انتظارات
تعریف معنویت -تعریف مفاهیم و ویژگیهای انسا معنوی -بحث درباره دین ˚ رابطه

دوم

معنویت ،خود رگاهی و سالمت -اهمیت معنویت در خودرگاهی -نیاز به معنویت و
کارکرد ر در زندگی
استفاده از تمثیل و روایت و اینکه فرد خود را جای قهرما داستا تصور کند و بروید

سوم

در چنین شرایطی چه احساسی دارد -راههای حل مسئله را یادداشت کند-بحث درباره
راه حلهای رنها
مهارت بخشایشگری :تعاریف -مراحل عفو ،بحث درباره مفاهیم متعدد از بخشش و

چهارم

گذشت ،مرحله تصمیمگیری برای بخشید مرحله اقدام به بخشید  ،نتیجه بخشید و
بحث درباره مراحل قبل از بخشش و خود بخششی

پنجم

هشتم
نهم
دهم

صله رحم -رثار -رثار قطع و عوامل صله رحم -مصادیق و شیوها -مرز صله رحم-
الویتبندی در صله رحم -موارد ر  -رثار دنیوی
صدقه و کمک مالی -ارزش صدقه -زما صدقه -رداب صدقه -رثار صدقه
توکل و صبر -بررسی رثار ر  -ارکا ر  -زمینه و شرایو ر  -فواید ر  -نتایج ر از
منظر قرر  -رثار رفتاری ر
نماز و دعا -فلسفه و رثار ر (دنیوی -معنوی) -اهمیت ر -رثار تربیتی ˚ رثار ر بر
روح و روا انسا  -فواید طبی و درمانی
جمعبندی جلسات
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یافتهها

رماره های توصیفی افکار اضطرابی به تفکیک گروه ها و نوع رزمو در جدو  0ارائه شده
است.
جدول  :2آماره های توصیفی افکار اضطرابی به تفکیک گروه ها و نوع آزمون
متغیر

گروه
رزمایش

افکار اضطرابی
کنتر

مرحله

میانرین

انحراف استاندارد

پیش رزمو

40/02

8/22

پس رزمو

32/24

9/92

پیش رزمو

42/93

22/55

پس رزمو

40/22

22/85

باتوجه به نتایج جدو  0میانرین نمرات افکار اضطرابی در گروه رزمایش در مرحله پس
رزمو در مقایسه با پیش رزمو کاهش پیدا کرده است.
برای بررسیی اثربخشی مداخله میبایسیتی از تحلیل کواریانس تک متغیری استفاده شود.
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ابتدا مفروضههای تحلیل کواریانس میبایستی بررسی شود .برای بررسی همرنی واریانسها
از رزمو لو استفاده شد .نتایج نشا داد که در متغیر افکار اضطرابی ()F=2/42 ،P <2/25
شرط همرنی واریانس ها برقرار است .مفروضه دیرر همرنی شیب رگرسیو است .نتایج
رزمو

فرض همرنی شیب رگرسیو

نشا

داد که این فرض نیز برقرار است

( .)F=22/90 ،P <2/25نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری به منظور بررسی تأثیر
رموزش مهارتهای معنوی بر افکار اضطرابی دخترا نوجوا تحت درما با متادو در
جدو  3ارائه شده است.
جدول  :3نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری نمرات افکار اضطرابی
منبع تغییرات مجموع مجذورات

میانرین مجذورات

F

سطو معناداری ضریب اتا

پیش رزمو

0895/242

0895/242

545/222

2/2225

2/20

گروه

022/352

022/352

52/292

2/2225

2/25

با توجه به نتایج جدو  ،3می توا گفت رموزش مهارتهای معنوی بر افکار اضطرابی
دخترا نوجوا تحت درما با متادو تأثیر معناداری دارد.

یوسف رنجبرسودجاني و همکاران

بحث و نتیجهگیری

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رموزش مهارتهای معنوی بر افکار اضطرابی
دخترا نوجوا تحت درما با متادو بود .یافتهها نشا داد که پس از رموزش مهارتهای
معنوی ،میزا افکار اضطرابی گروه رزمایش کاهش یافت .این یافتهها با نتایج پژوهشهای
کوئینگ (به نقل از سالسمن و همکارا  ،)0225 ،ویلکینس( ،)0224کوئ نیگ (،)0225
یعقوبی و همکارا ( ،)2392حسین ثابت ( )2382و نیکبخت نصرربادی ،تقوی الریجانی و
محمودی ( )2383همسو است .در تبیین اثربخشی رموزش مهارتهای معنوی بر افکار
اضطرابی می توا چنین گفت که بسیاری از مداخلهها و مهارتهای معنوی مانند ذکر گفتن،
روشی برای ررامش و تغییر حاالتروانی هستند و می توا ر ها را از جمله راههای
خودنظمجویانه برای مقابله با استرپ و اضطراب شناخت که بر فرریندهای روا ش ناختی و
جسمانی تأثیرگذار هستند و فرد را از افکار رشفته باز میدارند و موجب ررمیدگی میگردند
(ابوالقاسمی و سعیدی .)2392 ،نوجوانی دورهای است که در ر فرد ممکن است به
افسردگی و اضطراب مبتال شود .به نظر میرسد افراد دارای جهتگیری معنوی میزا

ورا و پرز  .)0220 ،0معنویت و مذهب بر سالمت جسمانی و روانی تأثیرگذار است .معنویت
با سالمت روا باالتر ،بستری شد کمتر و راهبردهایهای مقابلهای بهتر همراه است.
فعالیتها و مهارت های معنوی با عملکرد ایمنی بهتر ،میزا کمتر مرگ ناشی از سرطا ،
بیماری قلبی کمتر ،فشارخو و کلسترو پایین تر و رفتارهای سالم بیشتری همراه است
(لوچتی و همکارا  .)0220 ،نتایج پژوهشها نشا داده است که خواند نماز ،دعا ،ذکر و
پرداختن به فعالیتهای معنوی از راه مراکز قشری مغز و ارتباط متقابل ر ها با مراکز غدد
تاالموپ و هیپوتاالموپ مفهوم و رنگ عاطفی پیدا میکند .از سوی دیرر این مراکز با غده
هیپوفیز در ارتباط هستند که این غده فعالیت دیرر غدهها را تنظیم میکند .پرداختن به
2. Lucchetti, Lucchetti, Bassi, Vera,
& Peres

1. Krauss & Aishah
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فعالیتهای معنوی و مذهبی بر روی مکانیزم دفاعی بد مثل پادتنها اثر مثبت گذاشته،
مقاومت بد را در برابر بیماریهای مزمن جسمی مثل سرطا و مزمن روانی مثل
اسکیزوفرنی افزایش میدهد .توسل به ائمه ،زیارات ،دعا و نماز ابتدا توسو مغز دریافت و
باتوجه به نیت و قصد نیروبخشی و افزایش توانایی ،این اطالعات در سیستم عصبی تجزیه و
تحلیل شده و به سیستم ایمنی دستور داده میشود در مقابل فشارروانی و بیماری مقاومت
کند (غالمی و بشلیده .) 2392،بین معنویت و سالمت رابطه وجود دارد و به نظر میرسد که
عقاید ،تعهدات و اعما معنوی با نتایج مثبتی مانند بهزیستی ،سالمت جسمانی و روانی،
عملکرد مثبت بینفردی و بهبود کیفیت زندگی همراه است (حسینی و همکارا .)0222 ،
پژوهش المر ،مک دونالد و فریدمن  ) 0223( 2نشا داد که معنویت نقش مهمی در کاهش
نرخ بیماری و طوالنی کرد زندگی دارد (به نقل از حسینی و همکارا  .)0222 ،با توجه به
میزا باالی همبودی سوءمصرف مواد و اختالالت خلقی و اضطرابی و تلویحات بالینی این

اضطرابی نوجوانا به کار گرفته شود.
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نوع همبودی مرضی ،از جمله پیش رگهی ضعیف نتایج درمانی و عود باال (داگر و گرین ،0

از جمله محدودیت های این پژوهش منحصر بود نمونه پژوهش به دخترا نوجوا
شهرکرد است که از قدرت تعمیمپذیری نتایج ر بر سایر گروهها و نقاط دیرر کشور
میکاهد .هم چنین عدم پیریری از دیرر محدودیتهای این پژوهش بود .انتظار میرود در
پژوهش های رتی با در نظر گرفتن این موارد بر غنای اطالعات به دست رمده افزوده شود.
پیشنهاد میگردد که تحقیق حاضر در سایر گروههای تحت درما و در دیرر نقاط کشور
در هر دوجنس اجرا شود تا بتوا نتایج را مورد مقایسه قرار داد .توصیه میگردد که با توجه
به نقش رموزش مهارت های معنوی در باال رفتن سطو سالمت عمومی و کاهش اضطراب،
از این نوع رموزشها به صورت عملی در مراکز مشاوره مدارپ استفاده شود .همچنین در
مراکز رموزشی ،کارگاههای رموزشی و دورههای رموزش مهارتهای معنوی برگزار شود.

2. Dagher & Green

1. Elmer, MacDonald & Friedman

یوسف رنجبرسودجاني و همکاران

منابع
ابوالقاسمی ،شهنام و سعیدی ،مژده ( .) 2392اثربخشی رموزش راهبردهای مقابله با استرپ و مانترای

اسالمی بر میزا اضطراب امتحا دانشرموزا دبیرستا های دخترانه شهر تنکابن .ف صلنامه
روا شناسی دین.55-22 ،)0( 5 ،
برومندزاده ،نیلوفر و کریمیثانی ،پرویز ( .) 2394تعیین اثربخش رموزش مهارتهای معنوی بر
سالمت عمومی و اضطراب دانش رموزا دختر دوره متوسطه شهر تبریز .فصلنامه رموزش و
ارزشیابی.9-03 ،)32( 8 ،
بهرامی ،فاطمه و رضوا  ،شیوا ( .)2382رابط ه افکار اضطرابی با باورهای فراشناختی در دانش

رموزا دبیرستانی مبتال به اختال اضطراب فراگیر .مجله روا پزشکی و روا شناسی بالینی
ایرا 049-055 ،)3(23 ،
بوالهری ،جعفر؛ غباری بناب ،باقر؛ قهاری ،شهربانو؛ میرزایی ،مصلو؛ راقبیا  ،رؤیا؛ دوست علیوند،
هدی و زارعی دوست ،الهام ( .)2390مهارتهای معنوی ،کتاب ویژه مربیا  .چاپ او  ،تهرا :
دانشراه تهرا .

چیرینو ،استفا ؛ برینی ،روبرتو؛ کامبیازو ،جیانی و مازا ،روبرتو ( .)2380اعتیاد به مواد مخدر در

مطالعات اسالم و روا شناسی.29-90 ،)0(2 ،
دادستا  ،پریرخ؛ طهرانیزاده ،مریم؛ رسو زاده طباطبایی ،کریم؛ رزاد فالح ،پرویز ،.و
فتحیرشتیانی ،ع لی ( .) 2389اثر بخشی برنامه درمانرری کندا بر سبکهای مقابلهای کودکا

ایرانی مبتال به اختال های درو سازی شده .فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش سالمت
روا شناختی.59- 28 ،)3(3 ،

دوستی ,پیما ( .)2394تأثیر درما مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افکار اضطرابی دانشجویا
دانشراه رزاد اسالمی واحد همدا  .اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی ،شیراز،
موسسه عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز.
علی بخشی ،سیده زهرا؛ ممقانیه ،مریم و علیپور ،احمد ( .) 2392بررسی رابطه توکل به خدا و
سالمتروا در دانشجویا دانشراه پیام نور .مطالعات معرفتی در دانشراه اسال می-25 ،)2(25 ،
.42
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رینه روابو خانوادگی .ترجمه سعید پیرمردی ،تهرا  :نشر همام.
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غباریبناب ،باقر؛ متولیپور ،عباپ و حبیبیعسرررباد ،مجتبی ( .) 2388رابطه اضطراب و افسردگی
با میزا معنویت در دانشجویا دانشراه تهرا  .فصلنامه روا شناسی کاربردی-203 ،)0( 3 ،
.222
غالمی ،علی و بشلیده ،کیومرث ( .) 2392اثربخشی معنویت درمانی بر سالمتروا زنا مطلقّه.
فصلنامه مشاوره و روا درمانی خانواده.332-348 ،)3(2 ،
فتی ،الد ؛ موتابی ،فرشته؛ مولودی ،رضاو ضیایی ،کاوه ( .)2389کفایت روا سنجی نسخه فارسی

«پرسشنامه کنتر فکر» و «پرسشنامه افکار اضطرابی» در دانشجویا ایرانی .روشها و مد های
روانشناختی82-223 ،)2(2 ،
فیروزی ،ابوذر؛ امینی ،معصومه؛ اصغری ،زهرا و مقیمیدهکردی ،بیژ ( .) 2390بررسی ارتباط
باورهای مذهبی و سالمت روا دانش رموزا متوسطه شهر درگز در سا تحصیلی .92- 89
مجله بهداشت و توسعه.238-248 ،)0(0 ،
کوهن ،مونیکا ( .) 2382مشاوره با زنا معتاد .ترجمه فریده همتی ،تهرا  :نشر برگ زیتو .

پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایرا .242-254 ،)0(2 ،

Vol. 3, No. 11, Autumn 2016

124

تشخیص اختالالت اضطرابی در کودکا و نوجوانا  .مجله علمی پژوهشی دانشراه علوم
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موسوی ،فریبا؛ محمودی قرایی ،جواد؛ و اکبری زردخانه ،سید سعید ( .) 2382ابزارهای ارزیابی و

میرزامحمدی ،محمدحسن؛ فرمهینی فراهانی ،محسن و اسفندیاری ،سهیال ( .) 2392بررسی نقش

رموزش های دینی در سالمت فردی و اجتماعی .مطالعات معرفتی در دانشراه اسالمی،)0(25 ،
.02-45
نوری ،رؤیا؛ رفیعی ،حسن؛ نارنجی ها ،هوما ؛ باغستانی ،احمدرضا؛ کیومرثی ،علیرضا؛ قرقلو،

بابک؛ دیلمی زاده ،عباپ؛ اکبریا  ،مهدی و قادری ،صالحالدین ( .)2389بررسی روند مصرف
مواد محرك در شهر تهرا ؛ واحد پژوهش جمعیت تولد دوباره .مؤسسه مطالعات رفتاری و
اجتماعی دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازما ملل در تهرا .

نیک فرجام ،علی؛ ممتازی ،سعید؛ جعفری ،سارا و خسروی ،ناصر ( .)2392علم اعتیاد :مواد ،مغز و
رفتار .تهرا  :نشر سپید برگ.
نیکبختنصرربادی ،علیرضا؛ تقوی الریجانی ،ترانه و محمودی ،محمود ( .) 2383بررسی مقایسهای
تأثیر دو روش ررام سازی بنسو و تکرار اَذکار مستحبی بر وضعیت اضطراب بیمارا قبل از
اعما جراحی شکم .فصلنامه حیات.09-32 ،)4(22 ،
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