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ABSTRACT

Background and Aim: The aim of this study was to present a conceptual
model of spiritual well-being in prevention of substance abuse in adolescent.
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Conclusion: The results showed that spiritual well-being influenced on
multiple dimensions of adolescent psychological health and well-being and
prevention of adolescent substance abuse from this way.
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 .1مقدمه

سوءمصرف مواد هستند .از این بین 18/8 ،درصد به عنوان

تاکید بر مفهوم بهزیستی به عنوان جزء مهمی از زبان سالمت،

مصرفکننده مواد بیان شدهاند ( .)10بهطور کلی 52 ،درصد از

خصوصاً به دلیل نقش آن در تصمیمگیریها و استداللهای

دانشآموزان بین سنین  13تا  15سال گرایش به سمت مصرف

اخالقی امروزه از جایگاه مهمی برخوردار است ( .)2 ،1مازلو

مواد را نشان میدهند ( )11که میتوان گفت این میزان

معتقد است که تامین مناسب نیازهای اساسی انسانها سبب

سوءمصرف سبب تحمیل بار مالی سنگینی بر روی سیستم

احساس بهزیستی در فرد میشود ( .)3بهزیستی به عنوان مفهوم

مراقبت سالمت دولتها میشود (.)12

پیچیده و چندبعدی بر جنبه مثبت و بعد ذهنی از سالمت تاکید

در ادبیات پژوهشی نیز سوءمصرف مواد به عنوان یک پدیده

دارد ( .)4سازمان بهداشت جهانی نیز پس از اولین تعریف خود

چندبعدی زیستی ،روانی ،اجتماعی و معنوی در نظر گرفته

از مفهوم سالمت ،در بازبینی خود در سال  1997بعد چهارم

میشود ( ،)13درنتیجه ترکیبی از عوامل در بروز رفتارهای

بهزیستی معنوی را نیز به تعریف پیشین خود اضافه کرده و

پرخطر مانند سوءمصرف مواد در نوجوانان دخیلاند .ازجمله

سالمت را اینگونه بیان میکند« :سطح نهایی بهزیستی روانی،

عوامل روانشناختی :سالمت روان پایین ( ،)14رفتارهای

فیزیکی ،اجتماعی و معنوی و نه صرفاً عدم حضور بیماری یا

برونیسازی ( ،)15فقدان مهارتهای مقابلهای مناسب در

ناتوانی» ( .)5مفهوم بهزیستی معنوی برگرفته از سالمت معنوی

نوجوان ( ،)16فقدان عزت نفس ( ،)17هیجانخواهی (،)18

است و نیازهای معنوی جزو مفاهیم اساسی در نظام سالمت

بزهکاری ،رویدادهای استرسزای زندگی ( ،)19مورد بدرفتاری

مطرح است ( .)6فیشر ( )1997بهزیستی معنوی را حالتی پویا

یا سوءاستفاده جسمی ،روانی و یا جنسی قرارگرفتن در دوران

از در ارتباطبودن با خود ،دیگران ،محیط اجتماعی و قدرت فراتر

کودکی ( )20و عدم موفقیت تحصیلی ()21؛ عوامل اجتماعی:

از خود میداند .داشتن معنا و هدف در زندگی و احساس

گروه همساالن و مدرسه و همچنین وضعیت اجتماعی اقتصادی

تمامیت از مفاهیم اصلی در معنویت محسوب میشود که

پایین ( )22و زندگی در محلههای جرمخیز و فقیر ( )23و در

نظریات روانشناختی این عوامل را از عوامل حیاتی در سالمت

نهایت عوامل معنوی :فقدان راهکارهای معنوی مناسب در برابر

روان و پیشگیریکننده از رفتارهای پرخطری مانند سوءمصرف

سازگاری با استرس ،به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار (.)24

مواد میدانند (.)7

بنابراین عامل معنویت و سطح باالتر آن بهزیستی معنوی را

براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی ،اعتیاد به عنوان یک

می توان از عوامل موثر و کلیدی در افزایش سازوکارهای

وضعیت فیزیولوژیک یا روان شناختی ناشی از وابستگی به هر

مقابلهای در برابر شرایط زمینهساز برای پیشگیری از گرایش

ماده روان گردان توصیف میشود ( ) 8که یکی از باالترین علل

به سمت سوءمصرف مواد دانست .مطالعات نشان میدهد که

مرگ و میر در سنین نوجوانی است ( .)9بر اساس نتایج حاصل

معنویت سبب سازگاری فرد با رویدادهای استرسزای زندگی

از «موسسه ملی مصرف مواد و سالمت» ،نتایج بررسی میزان

شده و از عوامل اصلی در بهبود کیفیت زندگی افراد محسوب

شیوع سوءمصرف مواد در بین نوجوانان در سال  2013نشان

میگردد ( .)25زمانیکه سالمت معنوی بهطور جدی به خطر

داده که  2/2میلیون نوجوان بین سنین  12تا  17سال که 8/8

بیفتد ،فرد ممکن است دچار اختالالت روانشناختی مانند

درصد از جمعیت نوجوانان در امریکا را در بر میگیرد ،به تازگی

احساس تنهایی ،افسردگی و از دست دادن معنا در زندگی شود.

مواد غیرقانونی را مصرف داشتهاند ( National Survey on

همچنین افراد با سطوح باالتر بهزیستی معنوی ،سطوح پایینتر

 .)Drug Use and Health (NSDUH) 2013در ایران نیز

نشانههای افسردگی و بهزیستی روانی باالتری را نشان میدهند

نتایج تحقیقات نشان میدهد که  1/2میلیون از جمعیت مردم

که همگی این عوامل از پیشبینیکنندههای قوی در گرایش به

ایران که حدود  1/6درصد از کل جمعیت را دربرمیگیرد ،درگیر

رفتارهای پر خطر است (.)27 ،26
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در تایید عوامل فوق پژوهشهای داخلی نشان دهنده نقش موثر

با توجه به عوامل بیانشده و از آنجایی که سوءمصرف مواد

بهزیستی معنوی در گروه سنی نوجوانان و جوانان است.

عموماً در سنین نوجوانی شروع میشود ،این عامل به موضوع

داعی پور و بیان زاده ( ) 28در بررسی راهبردهای کنارآمدن در

مهمی در این سنین بدل شده است ( .)33افزایش میزان

نوجوانان به این نتیجه دست یافتند که راهبردهای معنوی،

مرگومیر در نوجوانان به دلیل گرایش به سمت رفتارهای

اصلیترین راهبرد مقابلهای است که نوجوانان در زمان مواجهه

پرخطر از جمله سوءمصرف مواد ( ،)18تاثیر آن بر سالهای

با مشکالت از آن یاری میجویند .دهشیری ،سهرابی ،جعفری و

اولیه و دورانهای بعدی زندگی ( )34و همچنین پرهزینهبودن

نجفی ( )29در بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس بهزیستی

و چندبعدیبودن رویکردهای موردنیاز در درمان اعتیاد ،توجه

معنوی در گروه دانشجویان بیان میدارند :بهزیستی معنوی با

عمده به بحث پیشگیری را روز افزون میکند (.)18

ابتال به اختالالت روانی همبستگی منفی و معناداری دارد.

همانطورکه عنوان شد ،از جمله عوامل حفاظتکننده در برابر

همچنین افزایش میزان بهزیستی معنوی با مولفههایی مانند

رفتارهای پرخطری مانند اعتیاد ،بهزیستی معنوی ( )35است.

افزایش شادکامی در دانشجویان همراه بود .اقدام پور و حاصلی

معنویت به عنوان یک موضوع رو به رشد و یک عنصر مهم در

( ) 30در مرور سیتماتیک خود از مطالعات داخلی در زمینه

مطالعات پیرامون اعتیاد مطرح شده ( )36و از طرفی ارتباط بین

بررسی نقش مذهب و معنویت در رفتارهای جنسی جوانان با

سالمت و معنویت در گروه نوجوانان نیز از موضوعات مورد

تجزیه و تحلیل کیفی  13مقاله از  162مقاله عنوان کردند

اهمیت در این حیطه است ( .) 37از جهتی دیگر نیز توجه

داشتن وابستگیهای مذهبی باالتر سبب کاهش درگیرشدن در

بیشازحد به عوامل خطرساز سبب نادیدهگرفتن عوامل

روابط جنسی پیش از ازدواج در نوجوانان و جوانان ایرانی است.

پیشگیری کننده از جمله بهزیستی معنوی شده است .یکی از

پژوهشهای خارجی نیز پیشینه جامعی را در این حیطه نشان

محدودیت های عمده موجود در زمینه بهزیستی معنوی ،فقدان

میدهند .به عنوان مثال ،کولیس و همکاران ( )31در پژوهشی

پژوهشهای جامع کتابخانهای در زمینه بررسی و تحلیل ابعاد

با عنوان مذهب و معنویت :فاکتورهای حفاظتی در هم تنیده

بهزیستی معنوی موثر در پیشگیری ازسوءمصرف مواد خصوصاً

برای سوءمصرف مواد در بین جوانان امریکایی هندی تبار

در گروه سنی نوجوانان میباشد که سبب گسستگی در دانش

شهری ،بر روی  123جوان از  5مدرسه ،به بررسی نقش

ما نسبت به نقش این عامل در پیشگیری است (.)33

حفاظتی معنویت در پیشگیری از گرایش به سوءمصرف مواد

هماهنگی چشمگیر بحث معنویت و به خصوص بعد مثبت آن

پرداختند .نتایج بهدست آمده حاکی از نقش عوامل مذهبی و

تحت عنوان بهزیستی معنوی با ساختارهای مذهبی و فرهنگی

معنوی در کاهش سطح سوءمصرف مواد در بین این گروه از

جامعه ایرانی ،توجه به این امر را دو چندان میکند .به همین

جوانان بود.

دلیل در پژوهش حاضر برآنیم تا با بررسی جامع پیشینه

دنیس و همکاران ( )32در پژوهش خود با عنوان تاثیرات مذهب

پژوهشی مطالعات انجامشده در داخل و خارج از کشور در حیطه

و معنویت در رفتارهای نوشیدن مشروبات :بررسی تفاوت بین

بهزیستی معنوی و نقش آن در شکلدهی عوامل

دانشآموزانی که در دو دانشگاه جنوب مشغول به تحصیلاند،

پیشگیریکننده از سوءمصرف مواد ،با تاکید بر گروه سنی

به بررسی نقش پیشگیریکننده معنویت در گرایش به نوشیدن

نوجوانان ،به ارائه مدلی جامع در این حیطه بپردازیم.

الکل در مقایسه بین نوجوانان دو دانشگاه امریکا پرداختند.
یافته ها نشان داد دانش آموزان دانشگاهی که سطح باالتری از

 .2مواد و روشها

گرایشات معنوی و مذهبی را گزارش کرده بودند رفتارهای

این مطالعه از نوع مطالعه استنادی کتابخانهای به منظور

ناسالم نوشیدن الکل کمتری را گزارش کردند.

استخراج مدل مفهومی ابعاد و شاخصهای بهزیستی معنوی
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است .در این پژوهش از روش فراترکیب به منظور مقایسه،

از متخصصان روش شناسی مورد استفاده قرار گرفت .به منظور

تفسیر ،تبدیل و ترکیب چارچوبهای مختلف استفاده شده که

تحقق این هدف ،از روش هفت مرحلهای سندلوسکی و بارسو

به روش مرور پیشینه نظری و پژوهشی مطالعات قبلی انجامشده

استفاده شد که شامل موارد زیر است؛ گام اول) تنظیم سوال

در زمینه بهزیستی معنوی انجام گرفته است .به دلیل هدف

تحقیق .گام دوم) مرور نظام مند :در این پژوهش ،پایگاههای

کلنگری ،استقرایی و تفسیری مواد و مقولههای مکرر ارائه شده

داده ،ژورنال ها و موتورهای جستجوی مختلفی بین سالهای

در تحقیقات قبلی و با توجه به ماهیت کیفی مطالعه حاضر ،به

 1986تا  2016بررسی شده است .گام سوم) جستجو و انتخاب

جای جامعه آماری از منابع آرشیوی به جای واحدهای پژوهشی

مقاالت مناسب .گام چهارم) استخراج نتایج و گام پنجم) تجزیه

استفاده شد ( .)38این مستندات شامل پژوهشهای انجام شده

و تحلیل و تلفیق یافتههای کیفی.

غیرمداخلهای قبلی در زمینه بهزیستی معنوی و معنویت است.
مقاالت ارائهشده در همایشها و کنگرهها و مقاالت

 .3مالحظات اخالقی

بهچاپرسیده در ژورنالهای داخلی و خارجی مورد بررسی از

این مطالعه با کد اخالق 1129ا 8797/در پردیس فارابی

طریق کتابچههای همایشها و سایتهای ایرانی و جهانی

دانشگاه تهران به تصویب رسیده است.

دریافت شدهاند .برای جستجوی مطالعات صورتگرفته از
کلیدواژههای بهزیستی معنوی ،معنویت ،پیشگیری از

 .4یافتهها

سوءمصرف مواد و نوجوانان استفاده شده و از حرف «و» برای

در پژوهش حاضر ،به بررسی  73مقاله و پایاننامه به دست آمده

ترکیب کلید واژهها استفاده گردید .عناوین جستجو محدود به

از مطالعات در حوزه نوجوانان پرداخته شد که نتایج آن در

مقاالت و پایاننامههای دانشجویی در مقطع دکتری و

جدول  1بیان شده است شامل 8 :مقاله فارسی و  65مقاله و

کارشناسی ارشد موجود در موتورهای سرچ داخلی و خارجی در

پایاننامه انگلیسی در برگیرنده  11پایاننامه و  54مقاله .با

بازه زمانی سالهای بین  1986تا  2016بود .بازه زمانی متناسب

بررسی این مقاالت ابتدا تمام عوامل استخراجشده از مطالعات را

با تاریخ انتشار اولین و آخرین مقاله یافتشده در حیطه مورد

به عنوان کد در نظر میگیریم .سپس با درنظرگرفتن مفهوم هر

پژوهش در نظر گرفته شد و بازه زمانی بهصورت جامع منظور

یک از این کدها ،آنها را در یک مفهوم مشابه دستهبندی

شد .تمامی موتورهای جستجوی معتبر مورد بررسی جامع قرار

میکنیم .بدین ترتیب مفاهیم تحقیق را شکل میدهیم .در ادامه

گرفت و در نهایت دادهها از طریق موتورهای جستجوی

به بررسی کدها پرداختیم؛ بهطوریکه کدهای با مفهوم مشابه

Wiley Online ،Science Direct ،Oxford Journal

را در یک مضمون (تم) قرار داده و مفاهیم به وجود آمدند .در

،Springer ،ProQuest ،Taylor&Francis ،Library

زمینه بهزیستی معنوی مدل پیشنهادی فیشر ( )39به عنوان

 ،Iranmedexایران داک SID ،و مگیران بهصورت آنالین

یکی از جامعترین و معتبرترین مدلها در زمینه بهزیستی

گردآوری شدند .در این مطالعه تمامی مستندات موردنظر بدون

معنوی به عنوان مبنا برای چهارچوب پیشنهادی پژوهش مورد

نمونه گیری و در حد دسترسی محققان مورد بررسی قرار گرفته

استفاده قرار گرفت .بر طبق مدل فیشر ،معنویت در برگیرنده

است .برای جمع آوری اطالعات از یک قالب مشخص استفاده

چهار بعد از ارتباط با خود ،دیگران ،محیط اطراف و ارتباط با

شد؛ فرم جمعآوری اطالعات بر اساس چارچوب گزارش با فرمت

امور متعالی است.

 APAبهصورت اولیه تدوین شد و پس از ارزیابی توسط تعدادی
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اعتقاد به خداوند سبب افزایش
انطباق اجتماعی
احساس هدف در زندگی

مطالعه کیفی
فراترکیب

473

مطالعه کمی
پرسشنامه

32

مرجع

سال

عوامل

روش تحقیق

شماره
صفحه

مؤمنی و راد ،کرمی،
شهبازی ()100

1391

بهزیستی روانشناختی

مطالعه کمی
پرسشنامه

631

برزگر  ،پاک سرشت ()103

1393

افزایش بهزیستی روانی
بهبود عملکرد تحصیلی

مطالعه کمی
مداخله ای
پرسشنامه

124

جعفرمنش ،شیخان،
محمود زاده ،نیکان
()24

1393

سبکهای مقابلهای

مطالعه کمی
پرسشنامه

21

جعفری منش ،رنجبران،
نجفی ،جعفری منش،
علیبازی ()104

1394

سازگاری عاطفی

مطالعه کمی
پرسشنامه

7

تمنایی فر ،منصوری
نیک ()101

1392

افزایش رضایت از زندگی

مطالعه کمی
پرسشنامه

86

جالل وهابی همابادی ،شهناز
خالقی پور ،اکرم السادات
مسعودی علوی ()105

1397

شکلدهی ارزشهای اخالقی
جهت گیری زندگی سالم

مطالعه کمی
پرسشنامه

48

مریم رسولی ،فریده
یغمایی ()102

1389

راهکار معنوی در مقابله با
مشکالت
افزایش تطابق و سازگاری با
محیط

مطالعه کیفی
مصاحبه
تحلیل محتوا

48

کاهش گرایش به اعتیاد
کاهش گرایش به رفتار پر
خطر جنسی

پیمایشی-
مقطعی
پرسشنامه

322

اعظم امینیان ،سید محمد
سید میرزایی ()106

1389

بر اساس بررسی پیشینه پژوهشی ،نتایج به دست آمده حاکی

با توجه به بررسیهای انجامشده در زمینه مطالعات مربوط به

از آن بود که در زمینه بررسی نقش بهزیستی معنوی در

بهزیستی معنوی و با درنظرگرفتن واژه بهزیستی معنوی و

پیشگیری از سوءمصرف مواد در نوجوانان تنها به بررسی نقش

مقوالت فرعی آن به عنوان واژگان جستجو در بین منابع علمی

سه مضمون ارتباط با خود ،دیگران و امور متعالی پرداخته شده

موجود و محدودبودن جامعه پژوهش به گروه سنی نوجوان،

و بر همین اساس این سه حیطه را به عنوان مضمونهای

کمبود پژوهشهای صورتگرفته در زمینه بهزیستی معنوی

بهزیستی معنوی در نظر گرفتیم.

سبب شد که در کنار بهزیستی معنوی و تمهای آن از کلیدواژه

با توجه به نتایج حاصل از بررسی عوامل به دست آمده از جدول

کلی معنویت نیز استفاده شود تا اطالعات جامعتری از حیطه

 1هر یک از این مضمونها به دو مضمون فرعی سالمت روانی

موردنظر یافت گردد.

و بهزیستی روانی تفکیک شدند.
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مقوله

مقوله فرعی

بهزیستی

بهزیستی معنوی

جدول  .2نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل عوامل بهزیستی معنوی
مفهوم
مضمون فرعی
مضمون

هاشمی و همکاران

کد
کاهش افسردگی

سالمت روانی

سالمت روانی درون فردی

کاهش استرس
کاهش نشانههای بیماریهای روانی
افزایش رضایت از خود
کاهش خودمحوری
شکل دهی هدف و معنی در زندگی
کاهش احساس تنهایی
نگرش ضد مصرف دارو

ارتباط با خود

شکل گیری ارزشهای سالمت
بهزیستی روانی

بهزیستی روانی درون فردی

سازگاری عاطفی و روانشناختی
رضایت از زندگی
کاهش احساس نا امیدی
افزایش تاب آوری
افزایش مهارت حل مساله
افزایش رفتارهای خودمراقبتی
رضایت از مدرسه
افزایش وظیفه شناسی
افزایش کوپینگهای مقابله ای
رضایت از روابط خانوادگی
کاهش رفتارهای ضد اجتماعی

ارتباط با دیگران

بهزیستی روانی

بهزیستی روانی بین فردی

سالمت روانی

سالمت روانی درون فردی

افزایش کنترل اجتماعی
افزایش قدرت خانوادگی
ترغیب روابط با همساالن مثبت
افزایش رفتارهای اجتماع پسند
افزایش مهارتهای اجتماعی
افزایش حمایت اجتماعی

ارتباط با امور
متعالی

کاهش اضطراب
کاهش افسردگی
درک هدف

بهزیستی روانی

بهزیستی روانی درون فردی

افزایش مهارتهای مقابله ای
افزایش تاب آوری

بهزیستی روانی بین فردی

افزایش مهارتهای اجتماعی

بر اساس یافتههای حاصل از جدول  ،2مدل مفهومی در شکل
 1ارائه گردید:
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شکل  .1مدل مفهومی بهزیستی معنوی در پیشگیری از سوء مصرف مواد در نوجوانان

 .5بحث

متعالی ،در مضمون فرعی سالمت روانی درونفردی ،تنها 2

هدف از پژوهش حاضر پی بردن به عوامل بهزیستی معنوی مؤثر

مقاله از مجموع مقاالت در این رابطه مشاهده شد .در بین

در پیشگیری از سوءمصرف مواد در نوجوانان و ارائه مدل

متغیرهای یافت شده بیشترین تعداد متغیرهای بررسی شده در

مفهومی در این رابطه بود .آن چه از تجزیه و تحلیل دادهها

مقاالت مربوط به متغیر کاهش افسردگی بود که در  16مقاله

بهدست آمد حاکی از این بود که بهزیستی معنوی بر روی دو

بررسی شده بود و پس از آن افزایش عزت نفس با  9مقاله

مفهوم اصلی سالمت روانی و بهزیستی روانی در پیشگیری از

یافتشده و رضایت از زندگی با  8مقاله یافتشده ،بیشترین

سوءمصرف مواد در نوجوانان تأثیرگذار است .این دو عامل به

بررسیها را به خود اختصاص دادند.

عنوان تم یا مضمون اصلی در نظر گرفته شدند .در بین

از جمله تاثیرات بهزیستی معنوی بر افزایش بهزیستی روانی

مضمون های فرعی در ارتباط با این دو مضمون اصلی ،در

است ( .)40بر طبق نظریه ریف ( ،)107بهزیستی روانی را

مضمون ارتباط با خود ،بیشترین یافتهها در مضمون فرعی

میتوان بیانکننده مجموعهای از ابعاد در ارتباط با عملکردهای

بهزیستی روانی درونفردی یافت شد .این یافتهها شامل چهارده

مثبت دانست .سهرابی و همکاران پس از آموزش برنامه

عامل موثری بودند که بهزیستی معنوی سبب ارتقای آنها در

مولفههای معنوی بر روی نوجوانان دختر پرورشگاهی مشاهده

نوجوان میشود و در مجموع  46مقاله را شامل شدند .در حیطه

کردند که آموزش مولفههای معنوی تاثیر معناداری بر افزایش

سالمت روانی درونفردی نیز سه عامل کاهش افسردگی،

میزان امیدواری و شادی در این نوجوانان به همراه داشته است.

اضطراب و نشانههای بیماریهای روانی به دست آمد و در

اهمیت این دو مولفه به عنوان زیرشاخههای بهزیستی روان در

مجموع  23مقاله در کل موضوع سالمت روانی یافت شد .در

زمینه جلوگیری از افسردگی و تالش برای رسیدن به هدف و

مضمون ارتباط با دیگران در مفهوم بهزیستی روانی بین فردی

تحمل شرایط در زمان مواجهه با دشواریها نقش مهمی را در

در مجموع  18مقاله یافت شد .در تم یا مضمون ارتباط با امور

پیشگیری از مشکالت رفتاری ایفا میکند ( .)108غباری،
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متولیپور و حبیبی در زمینه تبیین رابطه بین ابعاد مختلف

سوءمصرف مواد در زمان مواجه با رویدادهای استرسزا همراه

معنویت با اضطراب و افسردگی در دانشجویان عنوان میکنند

است .افتخاری و همکاران ( ) 16نیز در همین راستا عنوان

که افرادی که دارای اعتقادات معنوی باالتری بودند ،اضطراب و

میکنند که فقدان مهارتهای مقابلهای در نوجوان همانند

افسردگی کمتری را نشان دادند .در این بین تجربیات معنوی

خشمگین شدن در مواجهه با رویداد استرسزا ،از جمله عوامل

مانند معنایابی در زندگی و تجربیات متعالی عرفانی بیشترین

زمینهساز گرایش به سمت رفتارهای منحرفی مانند اعتیاد و یا

تاثیر را دارا بودند (.)109

سوءمصرف مواد قلمداد میشود.

عامل دیگری که بهزیستی معنوی بر روی آن تاثیر میگذارد

سازگاری نیز از جمله عوامل بهزیستی روانی است که معنویت

افزایش عزتنفس است .عزتنفس بیانکننده احساس

سبب افزایش آن میشود .راجرز ( )115سازگاری را انطباق

خودارزشی و یا احساس مثبت نسبت به خود است (.)110

متوالی با تغییرات و ایجاد ارتباط بین فرد و محیط میداند ،به

ماتون ( )111در مطالعه خود بیان میکند که حمایت معنوی

نحویکه حداکثر خویشتن سازی را همراه با رفاه اجتماعی ضمن

بهطور مستقیم از طریق افزایش حمایت عاطفی و یا ارزیابی

رعایت حقایق خارجی امکانپذیر سازد .بدین ترتیب ،سازگاری

سازگارانه و مثبت از معنای یک رویداد تروماتیک که فرد در

به معنی همرنگشدن با جماعت نیست ،سازگاری به معنی

زندگی با آن مواجه میشود و توانایی یافتن معنا و دلیلی برای

شناخت این حقیقت است که هر فرد باید اهداف خود را با توجه

آن ندارد ،سبب افزایش عزت نفس در شخص میشود .ارتباط

به چارچوبهای اجتماعی و فرهنگی تعقیب نماید .رسولی و

بین افزایش عزتنفس و پیشگیری از سوءمصرف مواد را

یغمایی ( )102در مطالعه کیفی خود با استفاده از مصاحبه

می توان بر اساس نظریه مشکالت رفتاری جیسر و جیسر ()112

نیمهساختاریافته از نوجوانان دختر ساکن در مراکز بهزیستی

تبیین کرد .در این نظریه عزتنفس بخشی از ساختار اعتقادات

عنوان می دارند که اکثریت این نوجوانان از راهبردهای معنوی

فردی است که عمدتاً متشکل از مکانیزمهای شناختی نظارتی

مانند توکل به خداوند ،جستجوی راهبردهای معنوی در زمان

است (انتقادهای اجتماعی ،بیگانگی ،منبع کنترل )...که ناتوانی

مواجهه با مشکالت و پذیرش خواست خداوند برای سازگاری با

در پرداختن به رفتارهای غیرمنطبق با اصول فرد را سرکوب

شرایط زندگی خود استفاده میکنند .سالسمن و همکاران

میکند .همراه با عوامل تسریعکننده مانند آستانه تحمل والدین

( )116نیز بیان می کنند که معنویت و مذهب از طریق تاثیری

برای رفتار انحرافی ،ارزیابی کم دستیافتهها و استقالل و

که بر مثبتگرایی و افزایش حمایت اجتماعی دارند ،سبب

حمایت از همساالن منحرف و نظریه مشکالت رفتاری مفروض

افزایش سازگاری روانشناختی در فرد میگردند .پارگامنت

میدارد که عزتنفس نیز میتواند عالوه بر موارد یادشده موانع

( )117معنویت را جزئی از زندگی روزانه اغلب افراد میداند که

پرداختن به رفتارهای منحرف از جمله سوءمصرف مواد را

سبب سازگاری فرد با رویدادهای روزمره زندگی وی میشود.

کاهش دهد.

فرگوسن ،هاروود و سواین کمپبل ( )118در پژوهش خود بیان

از دیگر عوامل بهزیستی معنوی که به نسبت قابل توجهی در

می کنند که نوجوانانی که سازگاری کمتری را دارا بودند به همان

مقاالت به آن اشاره شده بود ،عامل مهارتهای مقابلهای است.

نسبت میزان مشکالتی مانند افسردگی ،خودکشی ،موفقیت

مقابله بنا به تعریف الزاروس و فولکمن ( )113به عنوان فرآیندی

تحصیلی پایینتر و مصرف داروهای غیرمجاز در آنها بیشتر

پیچیده تابع ارزیابیهای فرد و فشارهای موقعیتی است .جفر و

مشاهده شد .در واقع سازگاری روانشناختی در نوجوانان راهی

همکاران ( )114در پژوهش خود بیان میدارند شواهد حاکی از

برای غلبه بر مشکالت گذار از این دوره و درک پیچیدگیهای

آن است که عدم استفاده از مهارتهای مقابلهای فعال در

آن است.

موقعیتهای استرسزا با سالمت روانی پایینتر و مشکالت
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در زمینه عامل رضایت از زندگی بهزیستی روانی ،گالگر و

روان و بهزیستی روان در نوجوان میگردد .به گفته کرافورد و

والبرودریک ( )119درواقع رضایت از زندگی را ارزیابی فرد از

همکاران ( ،)125بهزیستی معنوی از چهار طریق سبب تسهیل

زندگی خویش در دورههای زمانی حال و گذشته میدانند .افراد

تابآوری در فرد میگردد :از طریق کمک به ایجاد روابط

دارای رضایت از زندگی پایین شرایط و رویدادها را نامطلوب

دلبستگی در فرد ،گشودن منابع حمایت اجتماعی برای وی،

ارزیابی کرده و به همین دلیل هیجانات نامناسبی مانند

هدایت ارزشهای اخالقی و رفتاری و همچنین ارائه فرصت به

اضطراب ،افسردگی و پرخاشگری را تجربه میکنند .در این

شخص برای رشد و تحول فردی .بیوایس و اوتینگ ( )23در

شرایط احتمال اینکه نوجوان برای رهایی از رنج و ناراحتی خود

ارتباط با نقش تابآوری در پیشگیری از سوءمصرف مواد در

و کسب آرامش به استفاده از مواد روی آورد بسیار افزایش

جوانان بیان میکنند که منابع تابآوری خارجی در بحرانهایی

مییابد ( .)120شک و النگ ( )121در مطالعه خود به بررسی

که فرد با آنها مواجه میشود نقش یاری کنندهای را ایفا

ارتباط بین رضایت از زندگی و گرایش نوجوانان به اعتیاد

میکنند.

میپردازند .آنها بیان میدارند هرچه میزان رضایت از زندگی

کاهش افسردگی و اضطراب نیز یکی از اساسیترین تاثیرات

باالتر باشد ،فرد هیجانات مثب ت بیشتری را تجربه میکند .در

معنویت و بهزیستی معنوی در ارتقای سالمت روانی خصوصاً در

تبیین علت تاثیر بهزیستی معنوی بر رضایت از زندگی ،نتیجه

گروه سنی نوجوان بود .پاندای ( )126در مطالعه خود بیان

مطالعه کلی و میلر ( )122نشان میدهد چهار بعد از بهزیستی

میکند که معنویت میتواند دربرگیرنده این باشد که فرد چگونه

معنوی شامل :بخشش ،کوپینگهای مذهبی مثبت ،تجربیات

تصمیم بگیرد ،مشکالت خود را حل کند و با تجربیات

معنوی روزانه و حمایت جمعی ،سبب پیشبینی رضایت از

استرس زای زندگی کنار بیاید که تمامی این فعالیتها سبب

زندگی در فرد میشوند .همتی ،احمدی و انوشه ( )123نیز بیان

بهبود سالمت روانی وی میشوند .گرک موری و همکاران ()97

میکنند در نوجوانان دختر مبتال به دیابت که اعتقادات معنوی

در پژوهش خود در این راستا بیان میکنند ارتباط نزدیک با

باالتری را بیان کردند ،این اعتقادات پذیرش آنها نسبت به

خداوند میتواند جوانان را از مشکالت روانی مانند اضطراب

شرایط بیماری را افزایش داده و در نتیجه رضایت از زندگی

حفاظت کند که این امر از طریق افزایش مکانیزمهایی مانند

باالتری را نسبت به نوجوانان همشرایط خود که سطوح

کوپینگهای مقابلهای ،ارائه حمایت اجتماعی و احساس

پایین تری از اعتقادات معنوی را دارا هستند ،نشان میدهند.

تعلقداشتن یا ایجاد یک چهارچوب شناختی-رفتاری در جهت

عامل مهم دیگر در ارتباط با بهزیستی درونفردی ،مفهوم

تفسیر رویدادهای منفی زندگی صورت میگیرد .اوهانسین

تابآوری است .این مفهوم بیانکننده فرآیندی پویاست و

( )127در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که سطوح

بهصورت سازگاری مثبت در موقعیتهای دشوار توصیف

باالی اضطراب جدایی و اختالل وحشتزدگی از عوامل

میگردد .دو شرط اصلی برای تابآوری شامل قرارگرفتن در

پیشبینی کننده در گرایش به مصرف الکل توسط نوجوانان

معرض تهدیدی جدی یا موقعیت واقعاً دشوار و سخت و

است .آرمسترانگ و کاستلو ( )128بیان میکنند که وجود

دست یابی به سازگاری مثبت به رغم حمله به رشد شخصی و

افسردگی در نوجوانان خود یکی از عوامل گرایش آنان به سمت

تهدید آن عنوان میشود ( .)124کیم و همکاران ( )93بیان

الکل و سایر مواد غیرقانونی برای کاهش نشانههای خلق پایین

میدارند تابآوری از جمله عوامل بهزیستی روانی درونفردی

در آنهاست .بهزیستی معنوی با تاثیری که بر کاهش احساس

است که بهزیستی معنوی سبب افزایش آن در نوجوانان میشود.

پوچی و فقدان معنی در زندگی میگذارد سببساز کاهش

این عامل از طریق ارتقای تحول سالمت و ارتقای توانایی

نشانههای افسردگی است .دشتکی ،علیزاده ،غباری بناب و

سازگاری با مشکالت ،سبب ایجاد پیامدهای مثبت در سالمت

کرمی ( )129پس از انجام مشاوره گروهی ارتقای سطح معنوی
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بر روی دانشجویان عنوان کردند که انجام مداخالت معنوی

پژوهشی قوی ،به عنوان ابزاری علمی برای تدوین راهکارهای

مانند مراقبه متعالی و معنایابی سبب کاهش میزان افسردگی

مناسب مداخلهای در این گروه سنی اهمیت دو چندانی مییابد.

در جوانان میشود .پرز و همکاران ( )50در مدل خود بیان

از محدودیتهای پژوهش حاضر کمبود قابلتوجه مطالعات

میکنند که معنویت با تاثیری که بر روی مکانیزمهای مقابلهای

مستقیم بر روی عامل بهزیستی معنوی در پیشگیری از گرایش

فرد میگذارد و از طریق افزایش این مکانیزمها در دوران انتقال

به سمت سوءمصرف مواد در گروه سنی نوجوانان بود که این

به نوجوانی ،سبب کاهش افسردگی در نوجوانان میشود.

کمبود خصوصاً در مطالعات ایرانی مشاهده شد و به همین علت

یاشیماسو ( ) 130نیز در مطالعه خود عنوان میکند که

در کنار بهزیستی معنوی به بررسی مقاالت با کلیدواژه معنویت

افسردگی از جمله عواملی است که ممکن است موجب انگیزه

نیز پرداخته شد .گرچه مطالعات معنویت در سالهای اخیر در

نوجوان برای گرایش به سمت سوءمصرف مواد گردد.

کشور روند رو به رشدی را طی کرده است ،اما همچنان در
ارتباط با گروه نوجوان با محدودیت روبهروست و توجه بیشتر و

 .6نتیجهگیری

اختصاصیتر در این زمینه را میطلبد .از محدودیتهای دیگر

در تعریفی که از بهزیستی بیان شده و مورد قبول اکثریت است،

این پژوهش عدم بررسی مدل مفهومی ارائه شده در جامعه

بهزیستی به عنوان داشتن احساس مثبت و رضایت در زندگی

نوجوانان ایرانی است .با توجه به اینکه اکثر مطالعاتی که

در حیطه فردی ،اجتماعی و خانوادگی بیان میشود .بر این

مفاهیم اصلی مدل از آنها استخراج گردید در خارج از کشور

اساس ،مفهوم بهزیستی بر خالف تعریفی که از مفهوم سالمت

انجام گرفته ،الزم است که انطباق مدل مفهومی حاضر در جامعه

بیان شده تنها فقدان بیماری و یا مشکل نیست ،بلکه سطح

نوجوانان ایرانی با دقت ارزیابی شود.

باالتری از نداشتن مشکل که همان رضایت و احساس لذت است
را دربرمیگیرد ( .)131با درنظرگرفتن تعریف فیشر از بهزیستی
معنوی که سه حیطه ارتباطی فرد با خود ،خدا و دیگران را
مطرح میکند ،بهزیستی معنوی تمامی ابعاد زندگی فرد را
دربرمیگیرد .نتایج به دست آمده از مرور نظاممند مطالعات
صورت گرفته و ارائه مدل مفهومی در این حیطه نیز نشان داد
که معنویت چگونه بر فاکتورهای متعدد سالمت روانی و
بهزیستی روانی نوجوانان موثر است .هدف از رویکردهای

 .7تقدیر و تشکر
پژوهش حاضر برگرفته از پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد با
عنوان «ارائه مدل سالمت معنوی و اجتماعی در کودکان و
نوجوانان :مرور مبانی پیشگیری از اعتیاد» است .از دبیرخانه
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری که حمایت مالی این
پژوهش را به عهده داشته است ،کمال سپاس و قدردانی را به
عمل میآوریم.

پیشگیرانه در هر گروه سنی خصوصاً نوجوانان به عنوان

 .8سهم نویسندگان

سرمایههای اجتماعی هر جامعه ،افزایش و ارتقای سالمت روانی

تمامی نویسندگان معیارهای استاندارد نویسندگی بر اساس

است .همان گونه که از نتایج حاصله نیز مشاهده شد ،در این بین

پیشنهادات کمیته بین المللی ناشران مجالت پزشکی را دارا

معنویت نقش کلیدی و مهمی را ایفا میکند .خصوصاً در جامعه

بودند.

ایران ،به عنوان جامعهای جوان با ساختار مذهبی و معنوی ،به
مراتب نقش این عامل تعیینکنندهتر و اثرگذارتر مینماید .از
اینرو ،توجه به تدوین مدلهای مفهومی مبتنی بر پیشینه

 .9تضاد منافع
بدینوسیله نویسندگان تصریح مینمایند که هیچگونه تضاد
منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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