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 گروهي هوش معنوي بر تغيير نگرش  اثر بخشي آموزش

  دانش آموزان نسبت به مواد مخدر
 

  1قدسي احقر
 

كنيم؛  پردازيم و آنها را حل مي هوش معنوي، هوشي است كه با آن به مسايل معنايي و ارزشي مي
دهيم و با كمك  تر و معنادارتر قرار مي تر، غني هوشي كه با آن اعمال و زندگي را در شرايط گسترده

پژوهش حاضر هدف كنيم.  تر از ديگري برآورد ميتار يا يك مسير زندگي را معناداراي از رف رشتهآن 
تعيين اثر بخشي آموزش هوش معنوي گروهي بر تغيير نگرش دانش آموزان دوره ي دبيرستان نسبت به 

روه پس آزمون با گ -منظور طي يك پژوهش نيمه آزمايشي از نوع پيش آزمون بدينمواد مخدر بود. 
اي انتخاب و از نظر نگرش  دانش آموز  با استفاده از روش نمونه گيري چند مرحله 60گواه و پيگيري، 

به استفاده از مواد مخدر، تمايل به مصرف مواد و خطرات استفاده از مواد مخدر مورد آزمون قرار 
ي قرار دقيقه اي تحت آموزش هوش معنو 90جلسه ي گروهي  12گرفتند. گروه آزمايشي، طي 

گرفت. گروهها در پايان آموزش و يك ماه بعد مجددا از نظر نگرش به استفاده از مواد مخدر، تمايل به 
مصرف مواد و خطرات استفاده از مواد مخدر مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج تحليل كواريانس نشان 

 فاده از مواد مخدراثرات استبه داد كه آموزش هوش معنوي، در تغيير نگرش دانش آموزان نسبت 
بوده و اين تاثير در طول زمان از پايداري  موثرتمايل به مصرف مواد و خطرات استفاده از مواد مخدر 

كننده است كه موجب  مناسبي برخوردار است. به نظر مي رسد كه هوش معنوي نوعي توانايي يكپارچه
  زي آنها مي شود.زير سوال بردن انعطاف پذيرانه ي دانسته هاي افراد و بهيته سا

  ، نگرش نسبت به مواد مخدر يمعنو هوش : يكليد هاي  واژه
  

  مقدمه
شناختي، جسمي  مغزي و داراي تاثيرات عميق اجتماعي، روان ه ييك بيماري مزمن و پيشروند ،اعتياد

ن، و اقتصادي است. مصرف مواد افيوني، به ويژه در ميان نسل جوان، رو به افزايش است (تارابار و نلسو
تفكر و «) معتقد است 1979). نقش نگرش مثبت به مواد مخدر، به قدري اهميت دارد كه اليس (2003

نوع نگرش افراد معتاد است كه آنها را به سوي مصرف مجدد سوق مي دهد و يا آنها را براي هميشه از 
كه  ستا ) نشان داده2005پارسايي ( و هاي فالويو، كوليس، نيري پژوهش«. مصرف دور مي سازد

داشتن نگرش ها و باورهاي مذهبي با كاهش استرس هاي روان شناختي و پيش گيري از رفتارهاي پر 
                                                       

 ahghar2004@yahoo.com. ژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و دپارتمان مشاوره ي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات. پ1
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) در 2003خطر چون سيگار كشيدن، مصرف الكل و مواد مخدر همراه است. ويلز، ياگر و سندي (
و در   كاهدثير فشار زندگي بر گرايش به مصرف مواد مي امطالعات خود نشان دادند كه دينداري، از ت

طول زمان نيز افزايش مصرف مواد را مهار مي كند. شاخص هاي مذهبي با مصرف داروهاي اعتياد 
ثيرات ات ،هاي پژوهشي  ). يافته2000معكوس دارد (ميلر، ديويس و گرين والد،  ي رابطه ،آور و الكل

). 2001من و فيلپس، مصرف مواد را آشكار ساخته اند (براون، پاركس، زيمرومذهب بر س ه يبازدارند
هاي مذهبي،  ) با متمايز كردن ديانت عمومي (حضور در انجمن2003نونماركر، مك نيلي و بالم (

شركت در امور خيريه) از ديانت خصوصي (نماز خواندن و عبادت، ميزان اهميت فرد به مذهب)، نشان 
ند. انا حفاظت كننده دادند كه اين دو شكل از مذهب در برابر مصرف سيگار، الكل و ماري جوآ

نقش مذهب را به عنوان عاملي با اهميت در بهبودي و  ،) نيز2000پارديني، پالنتي، شرمن و استامپ (
كه داشتن باورهاي مذهبي نيرومند  ستها نشان داده ا ترك سومصرف مواد، گزارش نموده اند. بررسي

 ). 2000؛ چترز، 2000لر و همكاران، ؛ مي2004با مصرف كمتر مواد همراه است (آمي، آلبرشت و ميلر، 

هاي  جديدي است، اين مفهوم به طور گسترده از تحقيق به نسبت ي نظريه ،با وجود آنكه هوش معنوي
ان هاي عرف شناسي و فلسفه به ويژه در قسمت هاي روان شناسي، عصب مهم در باب معنويت در زمينه

). سيسك و 2000، زوهر و مارشال 2001رد (سيسك و تورنس گي شرقي و باورهاي سنتي بهره مي
قلمرو معرفتي  ي شده ) معنويت را بخش مهم و ناديده انگاشته2000) زوهر و مارشال (2001تورنس (
ي ) هوش معنوي را هوش2000كنند و مدافع وجود هوش معنوي هستند. زوهر و مارشال ( تلقي مي

كنيم؛ هوشي كه با آن  دازيم و آنها را حل ميپر ل معنايي و ارزشي مييكنند كه با آن به مسا تعريف مي
اي از  دهيم و با كمك آن رشته تر و معنادارتر قرار مي تر، غني اعمال و زندگي را در شرايط گسترده

كنيم. داشتن معنا يا هدف در زندگي  تر از ديگري برآورد ميتار يا يك مسير زندگي را معناداررف
از زندگي، احساس خوب دارد و منجر به سازگاري، رضايت  ارتباط مثبتي با عوامل  روان شناختي

  ). 2004حمايت اجتماعي مي شود (مارتيني،  و روان شناختي
زگاري باشد و هاي سا اي از مهارت انگيزشي و مجموعه -ممكن است امري شناختي ،هوش معنوي

؛ ولمن، 2001، نمايد (سيسك معرفي  ،دكن و دستيابي به هدف را تسهيل ميله امنابعي كه حل مس
 ي موجودات شامل آگاهي از رابطه با موجود متعالي، افراد ديگر، زمين و همه ،). هوش معنوي2001

موريت در زندگي، حس تقدس در زندگي، درك متعادل از ا) حس معني و داشتن م2003(وگان، 
)، ذهن باز داشتن ) خردمندي، تماميت (كامل بودن2005ارزش ماده و معتقد به بهتر شدن دنيا (آمرام، 
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 ، تماميت، تواضع، مهرباني، سخاوت) درستي و صراحت2000پذيري (زهر و مارشال،  و انعطاف
زماني هوش  ،تحمل، مقاومت و پايداري و تمايل به برطرف كردن نيازهاي ديگران مي شود. افراد

 ميم گيري هاي مهمنوي خود براي تصمعنوي را به كار مي گيرند كه بخواهند از ظرفيت ها و منابع مع
). هوش معنوي در معناهايي كه افراد به 2000وجودي و مساله گشايانه استفاده كنند (زوهر و مارشال، 

تجربه هاي خود مي دهند و در روش آنها براي فهم مسايل و موضوعات تاثير مي گذارد و موجب 
). به همين 2001نس، پديد آمدن حسي توامان از آگاهي و معنا در زندگي مي شود (سيسك و تور

 جب افزايش رابطه ي فرد با خويشتنمو ،است كه كاربرد آگاهانه ي هوش معنوي در زندگي دليل
و همين موضوع باعث افزايش رفتارهاي سازگارانه  )2002ديگران و جهان بزرگتر مي شود (سيسك، 

به آنچه گفته ). با توجه به 2004؛ دالمن، 2001و مبتني بر بهزيستي انسان مي شود (انان دارجاه و هايت، 
هدف اين پژوهش پاسخگويي به اين سوال بودكه آيا آموزش گروهي هوش معنوي بر تغيير  شد،

  نگرش دانش آموزان دوره ي دبيرستان نسبت به مواد مخدر موثر است؟
  

  روش 
رد اين پژوهش يك پژوهش نيمه تجربي با پيش آزمون، پس آزمون و گروه كنترل بود. جامعه ي مو

مناطق آموزشي  دولتي شهر تهران بود. ابتدا از بيندر مدارس دوره ي متوسطه ي  دانش آموزاننظر 
)، سپس از بين مدارس 12آموزشي به صورت تصادفي انتخاب شد (منطقه  ه يشهر تهران يك منطق

ن آن آموزا و نگرش تمام دانششد دولتي اين منطقه، يك دبيرستان پسرانه به صورت تصادفي انتخاب 
ارزيابي  )2001دالور و همكاران (مدرسه نسبت به مواد مخدر با پرسشنامه ي نگرش سنج مواد مخدر 

را در پرسشنامه اخذ كرده بودند  نفر از دانش آموزان كه باالترين نمره ها 60 ،شد. در مرحله ي نهايي
اخذ رضايت دانش كاربندي شدند. بعد از  گواه انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش 

گروهها  وسپس جلسه به گروه كنترل داده شد 12ي آموزان و والدين آنها، آموزش هوش معنوي ط
وسيله ي پرسشنامه ي نگرش ه ب مجدد ،جلسه و  يك ماه بعد از مرحله ي پس آزمون 12بعد از اتمام 

  سنج مورد آزمون قرار گرفتند.
اي بر اساس  گزينه 5ال وس 40داراي  )،2004ران (پرسشنامه ي نگرش سنج مواد مخدر دالور و همكا

است و سه خرده مقياس (كامال موافقم، موافقم، نظري ندارم، مخالفم، كامال مخالفم) مقياس ليكرت 
نگرش نسبت به اثرات استفاده از مواد مخدر، نگرش نسبت به خطرات استفاده از مواد مخدر و نگرش 
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نگرش فرد  ،رد. نگرش نسبت به اثرات استفاده از مواد مخدرنسبت به تمايل به مصرف مواد مخدر دا
نسبت به پيامدها، اثرات فيزيولوژيكي، رواني و اجتماعي را ارزيابي مي كند و نگرش نسبت به خطرات 

خطرات استفاده از مواد مخدر و نگرش  ه يتصورات غير واقعي فرد دربار ،استفاده از مواد مخدر
عالقه و تمايل فرد به استفاده از مواد مخدر را ارزيابي مي كند.  ،د مخدرنسبت به تمايل به مصرف موا

 81/0، 91/0، 90/0ضريب پايايي پرسشنامه را با استفاده از روش آلفاي كرونباخ   )2001دالور (
روش آلفاي كرونباخ به ترتيب براي نگرش پايايي پرسشنامه با  ،در پژوهش حاضر گزارش كرده است.

استفاده از مواد مخدر، نگرش نسبت به خطرات استفاده از مواد مخدر و نگرش نسبت  نسبت به اثرات
  بدست آمد. 85/0و براي كل آزمون  86/0، 92/0، 81/0به تمايل به مصرف مواد مخدر به ترتيب 

  
  شيوه ي اجرا 

) 2001) سيسك و تورنس (2000پروتكل آموزشي هوش معنوي بر اساس مطالعات زوهر و مارشال (
دقيقه  90هر جلسه و دقيقه اي با فاصله ي جلسات پنج روزه  90جلسه ي گروهي  12ظيم و طي تن

  برگزار شد. 
  . اهداف پروتكل آموزشي هوش معنوي 1جدول 

 هدف  جلسه
 توضيح مفهوم انعطاف پذيري و لزوم آن در زندگي روزمره  1
  تجربياتتشويق براي زير سوال بردن عقايد متعارف خود درباره جهان و  2
  ها براي روشن كردن گستره اي از تجربيات سخت انسانيهاي گوناگون تالش انسانآشنا شدن با راه  3
 هاآموزش ذهن آگاهي و الهام گرفتن از مكاشفه و ارزش  4
 معرفي فضايل عالمانه ي الف شامل دقت و هوشياري  5
 دقيق و مشتاقانهيمعرفي فضايل عالمانه ي ب شامل مشاهده  6
 معرفي فضايل عالمانه ي پ شامل حظ بردن از اكتشاف  7
 خودگذشتگي براي خير ديگرانتشويق لذت بردن از  8
  وارد كردن نوجوانان در كشف گذشته و اينكه چگونه گذشته، زمان حال را شكل مي دهد  9

  مقايسه ي لذت فوري توام با رنج ديرپا در مقابل رنج فوري توام با لذت ديرپا  10
  هاي بنيادينو جستجوي پاسخ»شد اگرچه مي«يا»چرا؟«پرسشگري مثال  11
 فاجعه ستيزي در مقابل فاجعه سازي  12
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همبسته  استفاده شد، داده ها با ويرايش شانزدهم  tها از آزمون كوواريانس و آزمون  جهت تحليل داده
  مورد آزمون قرار گرفت.  SPSSنرم افزار 

  
  ها   يافته

مولفه هاي توصيفي نمرات آزمودني ها به تفكيك پيش آزمون و پس آزمون ارايه شده  ،2در جدول 
  است. 

  مولفه هاي توصيفي نمرات آزمودني ها به تفكيك پيش آزمون و پس آزمون . 2جدول 
  پيگيري  پس تست پيش تست  
  M sd M sd  M sd گروه نگرش نسبت به خطرات  مواد مخدر

  8/2  13  84/2  3/13 1/3 21 كنترل  
  -  -  1/3  1/20 22/3 5/21 آزمايش تمايل به مصرف مواد مخدر

  6/2  5/14  5/2  14 3/3 24 كنترل
  -  -  4/3  8/24 4/3 25 آزمايش خطرات استفاده از مواد مخدر

  1/2  52/11  11/2  12 8/2 5/18 كنترل
  -  -  72/2  8/17 8/2 18 آزمايش نگرش نسبت به مواد مخدر

  11/3  63/19  5/3  07/20 4 32 كنترل
  

   

پس آزمون با گروه كنترل بود و با عنايت به  -پيش آزمون نوعاين پژوهش از  روشبا توجه به اينكه 
اسميرنوف و همگني واريانس ها از  -تاييد نرمال بودن توزيع نمره ها توسط آزمون كولموگروف

نس استفاده شد. در همگني شيب هاي رگرسيون، از تحليل كوواريا طريق آزمون لون و تاييد شدن 
  معناداري تفاوت مشاهده شده را مورد آزمون قرار داده ايم. ،3جدول 

شود، احتمال پذيرش فرض صفر براي مقايسه ي عملكرد گروه  مالحظه مي 3همان طور كه در جدول 
)؛ تمايل 001/0P<،29 /11=Fآزمايش و كنترل در پس آزمون نگرش نسبت به خطرات  مواد مخدر (

 )؛004/0P<،15 /9=Fخطرات استفاده از مواد مخدر( )؛001/0P< ،5 /15=Fمواد مخدر(به مصرف 
توان نتيجه  مي كوچكتر است، بنابراين 05/0) از 001/0P< ،1 /13=Fنگرش نسبت به مواد مخدر (

دار  گرفت كه بين عملكرد اعضاي دو گروه در پس آزمون نگرش نسبت به مواد مخدر، تفاوت معنا
  وجود دارد.
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  تحليل كواريانس نمرات دانش آموزان دو گروه نسبت به مواد مخدر ي . خالصه3دول ج
   SS df MS F Sig.  Eta   

  170/0  001/0  29/11 42/151 1 4/151 نگرش نسبت به خطرات  مواد مخدر
  091/0  024/0  41/5 41/74 1 141/74  خطا

              

  222/0  001/0  5/15 2/198 1 2/198 تمايل به مصرف مواد مخدر
  053/0  085/0  07/3 4/391 1 04/39  خطا

              

  142/0  004/0  15/9 2/144 1 2/144 خطرات استفاده از مواد مخدر
  193/0  001/0  2/13 2/210 1 2/210  خطا

              

  189/0  001/0  1/13 2/2420 1 2/2420 نگرش نسبت به مواد مخدر
  166/0  001/0  3/11 7/2060 1 7/2060  خطا

  

بين افراد گروه آزمايش  نگرش دانش آموزان نسبت به مواد مخدر در در ررسي تغييرات حاصلبراي ب
پس آزمون  ي پيگيري نسبت به مرحله ي مرحله نمره ي نگرش دانش آموزدان نسبت به مواد مخدر در

طول زمان مورد سنجش قرار گيرد. مقايسه ي  همبسته استفاده شد تا پايداري نتايج در tاز آزمون 
كوچكتر است   05/0محاسبه شده از مقدار متناظر در سطح معناداري  tيانگين ها نشان داد كه م
)35/1=t  125/0و =p .( 
 

  خالصه ي مقايسه ي ميانگين نمران نگرش در پس آزمون و مرحله ي پيگيري. 4جدول 

  
 گروه آزمايش

t  df  Sig.  مرحله پيش آزمون مرحله پس آزمون 
M sd M sd 

  125/0  29  35/1 11/3 63/19 5/3 07/20 مواد مخدر گرش نسبت بهن
  

  نتيجه گيري بحث و
طور مشخص، قلمرو معرفتي تفكر و يادگيري را از واقعيات فيزيكي، اجتماعي و  در گذشته، به

ن كردند ولي تحقيقات آشكارا وابستگي متقابل و پيوستگي هر يك از اي احساسي يادگيرنده جدا مي
كمتر به معنويت  ،در ساختارهاي مربوط به نوجوانانكه اگرچه  در اشخاص اثبات كرد ها را حوزه

هاي عصر جديد تا پذيرفتن اديان  توجه شده است. احياي عالقه به معنويت، اشكال مختلفي از فلسفه
تعيين اثر بخشي  ،هاي درماني جايگزين به خود گرفته است. هدف اين پژوهش حل شرقي و راه
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     معنوي گروهي بر تغيير نگرش دانش آموزان دوره ي دبيرستان نسبت به مواد مخدر آموزش هوش 
( نگرش به استفاده از مواد مخدر، تمايل به مصرف مواد و خطرات استفاده از مواد مخدر) بود. نتايج 
اين پژوهش نشان داد كه آموزش هوش معنوي در تغيير نگرش دانش آموزان نسبت به اثرات استفاده 

 نيز است و اين تاثير در طول زمان  موثرز مواد، تمايل به مصرف و خطرات استفاده از مواد مخدر ا
  . مي ماندپايدار 

دست يافتند كه توليد معناي شخصي و  ) نيز در مطالعات خود به اين نتايج2005ماسكارو و روزن(
) 2006پژوهش برودي وسمل( ها كمك مي كند. نتايج افراد را در مقابل بحران ،توانايي ايجاد معنا

ل و مشكالت ياري دهد. معنايابي در زندگي يدر حل مسا بيانگرآن است كه معنويت مي تواند انسان را
و افزايش كيفيت زندگي موثر  روان شناختي بر افزايش هوش معنوي، بهزيستي جسماني، هيجاني و

ته بود كه  آموزش معنايابي در تغيير به اين نكته دست ياف ) نيز در مطالعات خود2006است. ترومبتي (
نتايج اين پژوهش با يافته هاي  ،است. همچنين موثر، نگرش دانش آموزان نسبت به رفتار هاي پرخطر

) 2001همكاران ( ) و براون و2000)، چترز (2000) و ميلر و همكاران (2000ي و همكاران (ينپرد
 مي تواند با در اختيار قرار دادن رفتار و سبك ،كه معنويتاين است اين يافته گوياي  يي دارد.همسو

مانند يك سپر دفاعي افراد را در برابر عوامل زيان بار و تنش زاي محيطي حفاظت  ويژه اي از زندگي،
  كند.  

) نشان داد كه داشتن نگرش ها و باورهاي مذهبي با كاهش 2005هاي فالويو و همكاران ( پژوهش
گيري از رفتارهاي پر خطر چون سيگار كشيدن، مصرف الكل و  استرس هاي روان شناختي و پيش

ي بر ثير فشار زندگايز نشان دادند كه دينداري، از ت) ن2003مواد مخدر همراه است. ويلز و همكاران (
و در طول زمان نيز افزايش مصرف مواد را مهار مي كند. اين يافته ها  گرايش به مصرف مواد مي كاهد

ات بازدارنده ي مذهب و معنويت بر سومصرف مواد است. از نظر پارديني و نشان دهنده ي تاثير
 عاملي با اهميت در بهبودي و ترك سومصرف مواد است. ،) مذهب و معنويت2000همكاران (

) معنويت را 2000) زوهر و مارشال (2001با در نظر گرفتن اين واقعيت ها است كه سيسك و تورنس (
داشتن معنا يا هدف در زندگي ارتباط  زيرا كنند شده قلمرو معرفتي تلقي مي بخش مهم و ناديده انگاشته

مثبتي با عوامل  روان شناختي دارد و منجر به سازگاري، رضايت از زندگي، احساس خوب روان 
 مي توان گفت در تبيين اين يافته ها ي پژوهش). 2004حمايت اجتماعي مي شود (مارتيني،  و شناختي

ش معنوي را به كار مي گيرند كه بخواهند از ظرفيت ها و منابع معنوي خود براي افراد زماني هو
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) 2000؛ زوهر و مارشال، 2000تصميم گيري هاي مهم، وجودي و مساله گشايانه استفاده كنند (امونز، 
در معناهايي كه افراد به تجربه هاي خود مي دهند و در روش آنها براي فهم  ،از اينرو هوش معنوي

مي گذارد و موجب پديد آمدن حسي توامان از آگاهي و معنا در زندگي مي  اثرل و موضوعات مساي
امه ي فرايند مبتني بر آگاهي و خالقيت موجب افزايش رابطه ي د) و ا2001و تورنس،  شود (سيسك

و همين موضوع باعث افزايش  )2002فرد با خويشتن، ديگران و جهان بزرگتر شده (سيسك، 
نابراين در يك چشم انداز كلي مي توان نتيجه زگارانه و مبتني بر بهزيستي انسان مي شود. برفتارهاي سا

و تغيير  گر در پيشگيري از مصرف مواد مخدر گرفت كه آموزش هوش معنوي به عنوان يك تعديل
 موثر است.، نگرش دانش آموزان نسبت به اثرات، تمايل به مصرف و خطرات استفاده از مواد مخدر
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 Spiritual intelligence is the intelligence with which we discuss issues of meaning and 
value, and we solve them. Intelligence which acts and lives in a wider, richer and more 
meaningful state and with the help of that we can estimate a series of behavior or a path of 
life more meaningful than others. The aim of this study was to determine the effectiveness 
of spiritual intelligence training on change of attitude towards drugs in a group of high 
school students. For this purpose, in a quasi-experimental in pretest-posttest form, along 
with the control and follow-up groups, 60 students were selected using multi-stage 
sampling technique and were tested in terms of their attitudes towards drug use, a desire to 
use drugs and the dangers of drug use. The experiment group underwent 12 sessions of 
spiritual intelligence training, each session lasting 90 minutes. The groups were tested on 
attitude towards using drugs, a desire to use drugs and the dangers of drug use at the end of 
training and one month after completion of it. The result of covariance analysis indicated 
that spiritual intelligence training tends to be effective on the attitude of students towards 
the use of drugs, drug use and the dangers of drug use. This effect remained constant over 
time. It seems that spiritual intelligence is an integrative ability which flexibly questions 
one’s knowledge and leads towards improvement of it. 
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