
Explaining the Tendency to Substance Use on The Basis of Spiritual 
Intelligence and Wisdom 

Kolahi Hamed S.* MSc , Ahmadi E.1 PhD, Shalchi B.1 PhD
*Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences & Psychology, Azerbaijan Shahid Madani University, 

Tabriz, Iran.
1Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences & Psychology, Azerbaijan Shahid Madani University, 

Tabriz, Iran.

Horizon of Medical Sciences
Volume 24, Issue 2, Spring 2018
Pages: 146-152
Type: Original Research

Abstract
Aims: Addiction is a chronic disease characterized by impaired individual, 
physiological and social performance. spiritual intelligence and wisdom can be 
effective as protective factors in predicting tendency to substance use. This study 
has aimed to investigate the relationship between spiritual intelligence and wisdom 
with the tendency to substance use among college student.
Materials & Methods: In this descriptive-correlational study, 361 College students 
in 2015-16 were selected from students of Azarbaijan Shahid Madani University 
using multiple cluster sampling method and Spiritual Intelligence Self-Report 
Scale ,Three- Dimensional Wisdom Scale (3D-WS) and tendency to substance use 
questionnaire to be completed. Data analysis was performed by SPSS 20 softwares 
and Lisrel.
Findings: Results showed that Correlation between spiritual intelligence and 
wisdom with tendency to substance use was significant (p<0.01). The proposed 
model was good-fitting model (p<0.05).
Conclusion: as regards spiritual intelligence and wisdom are negatively related 
with the tendency to substance use, it is concluded that the strengthening of 
spiritual intelligence and wisdom of individuals leads to reduce their substance 
use.
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چکیده
ــردی،  ــرد ف ــال در عملک ــا اخت ــه ب ــت ک ــی اس ــاری مزمن ــاد بیم اهداف:اعتی
ــدی  ــوی و خردمن فیزیولوژیکــی و اجتماعــی مشــخص می شــود. هــوش معن
بــه  پیش بینــی گرایــش  در  عوامــل محافظت کننــده  به عنــوان  می تواننــد 
مصــرف مــواد مخــدر مؤثــر واقــع شــوند. پژوهــش حاضــر نیــز بــا هــدف بررســی 
ــواد  ــرف م ــه مص ــش ب ــزان گرای ــا می ــدی ب ــوی و خردمن ــوش معن ــاط ه ارتب

مخــدر در دانشــجویان انجام شــد. 
بیــن  از  همبســتگی،  توصیفــی  پژوهــش  ایــن  در  روش هــا:  و  مــواد 
ــی آذربایجــان در ســال تحصیلــی 1394-95  دانشــجویان دانشــگاه شــهید مدن
نمونــه ای بــه حجــم 361 نفــر بــه روش نمونه گیــری خوشــه ای چندمرحلــه ای 
ــه بعدی  ــاس س ــوی، مقی ــوش معن ــی ه ــاس خودگزارش ــد و مقی ــاب ش انتخ
خردمنــدی (3D-WS) و پرسشــنامه گرایــش بــه مــواد مخــدر تکمیــل گردیــد. 
ــزرل  ــای SPSS 20 و لی ــا اســتفاده از نرم افزاره ــه ب ــای مطالع ــل داده ه تحلی

انجــام گرفــت.
یافته ها:نتایــج نشــان داد همبســتگی بیــن متغیرهــای هــوش معنــوی 
 .)p>0.01( ــود ــی دار ب ــدر معن ــواد مخ ــرف م ــه مص ــش ب ــا گرای ــدی ب و خردمن
شــاخص های بــرازش نیــز حاکــی از بــرازش مناســب داده هــا بــا الگــوی 

.)p>0.05( پیشــنهادی بــود
نتیجه گیــری: بــا توجــه بــه اینکــه هــوش معنــوی و خردمنــدی بــا 
ــن  ــه مصــرف مــواد مخــدر از ارتباطــی منفــی برخــوردار اســت چنی گرایــش ب
نتیجه گیــری می شــود کــه تقویــت هــوش معنــوی و خردمنــدی افــراد منجــر 

ــردد. ــواد مخــدر گ ــه مصــرف م ــا ب ــش آن ه ــه کاهــش گرای ب
کلیدواژه ها: هوش معنوی، خردمندی،گرایش به مصرف مواد مخدر.
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مقدمه
مصــرف مــواد مخــدر یکــی از معضــات و نگرانی هــای عمــده 
ــن  ــایند آن از ناگوارتری ــای ناخوش ــت و پیامده ــروز اس ــان ام جه
ــد. مصــرف مــواد در حــال  ــه شــمار می آی آســیب های اجتماعــی ب
حاضــر مشــکلی اســت کــه هیــچ کشــوری را نمی تــوان نــام بــرد کــه 
از ایــن معضــل جهانــی در امــان باشــد. طبــق گــزارش جهانــی دفتــر 
مــواد مخــدر و جرائــم ســازمان ملــل[1]، تخمیــن زده می شــود کــه 
ــا 1نفــر از 20 نفــر بیــن  درمجمــوع 246میلیــون نفــر)5/2 درصــد( ی
ــده  ــال 2013 مصرف کنن ــان در س ــر جه ــاله سراس ــنین 64-15 س س
ــز ســابقه  ــران نی ــواد مخــدر در ای ــد. مصــرف م ــواد مخــدر بوده ان م
و  دانش آمــوزان  بیــن  در  اخیــر  ســال های  در  و  دارد  طوالنــی 
ــه  ــت ک ــته اس ــده ای داش ــیر پیش رون ــگاه ها س ــجویان دانش دانش
ایــن امــر موجــب نگرانــی متخصصیــن در رابطــه بــا ســامت افــراد 
شــده اســت چراکــه ایــن پدیــده تأثیــر مخربــی بــر شــخصیت آن هــا 

ــه همــراه  ــرای جامعــه ب ــًا پیامدهــای ناگــواری ب گذاشــته، متعاقب
خواهــد داشــت[2]. کشــور ایــران یکــی از جوان تریــن جمعیت هــای 
جهــان اســت؛ به طوری کــه بیــش از 50 درصــد جمعیــت آن را 
ــت  ــن جمعی ــد. ای ــکیل می ده ــان تش ــان و جوان ــودکان، نوجوان ک
ــوه  ــرمایه بالق ــوان س ــور به عن ــعه کش ــرای توس ــد ب ــوان می توان ج
ــامت  ــوزش و س ــه آم ــی ب ــه کاف ــر توج ــه اگ ــود ک ــوب ش محس
روانــی و جســمانی آن هــا نشــود همیــن جمعیــت کان تهدیــدی 
ــن مســئله  ــن ضــرورت ای ــود. بنابرای ــده کشــور خواهــد ب ــرای آین ب
ــرح  ــش مط ــور بیش ازپی ــوان کش ــت ج ــن جمعی ــر گرفت ــا در نظ ب
می شــود[3]. لــذا بــرای کنتــرل ایــن امــر الزم اســت در برنامه هــای 

ــه شــود. ــره گرفت ــد به پیشــگیری از رویکردهــای جدی
توجــه  مــورد  مثبت گــرا  روان شناســی  اخیــر  ســال های  در 
روانشناســان قرارگرفتــه کــه بــه جــای پرداختــن بــه نابهنجاری هــا 
ــان  ــتعدادهای انس ــا و اس ــه توانمندی ه ــتر ب ــا، بیش و اختال ه
تأکیــد دارد و هــدف نهایــی خــود را شناســایی شــیوه هایی 
ــال دارد.  ــه دنب ــان را ب ــادکامی انس ــتی و ش ــه بهزیس ــد ک می دان
ــا  ازایــن رو عواملــی کــه ســبب ســازگاری هرچــه بیشــتر آدمــی ب
ــای   ــن عامل ه ــوند؛ بنیادی تری ــی ش ــای زندگ ــا و تهدیده نیازه
مــورد پژوهــش در ایــن رویکــرد از روانشناســی هســتند. در ایــن 
ــامت روان و  ــوزه س ــدی در ح ــوی و خردمن ــوش معن ــان ه می
ــوان  ــه به عن ــد چراک ــژه ای یافته ان ــگاه وی ــی جای ــت روان بهداش
منبــع انســانی در زندگــی فــردی و اجتماعــی دارای کارکــرد 
هســتند و در طــی زمــان زمینه ســاز بهزیســتی می شــوند و اخیــرًا 
به عنــوان عوامــل پیش بینــی کننــده و محافظت کننــده در مقابــل 

ــده اند[4].  ــرح ش ــواد مط ــرف م ــه مص ــش ب گرای
ــای  ــد را در حیطه ه ــطوح رش ــن س ــوی باالتری ــوم هوش معن مفه
ــامل  ــردی ش ــن ف ــی و بی ــی، هیجان ــناختی، اخاق ــف ش مختل
ــوش در  ــت و ه ــازه های معنوی ــی از س ــه ترکیب ــود[6,5] ک می ش
یــک موقعیــت جدیــد و نیــز شــامل توانایی هایــی بــا زمینه هــای 
ــج  ــه نتای ــازگاری و ارائ ــرد، س ــی عملک ــرای پیش بین ــوی ب معن
ــه خــود واقعــی  ــوی انســان را ب ارزشــمند اســت[7]. هــوش معن
ــی  ــی یعن ــا خــود حقیق ــه آن ب ــی هــر آنچــه هســت و فاصل یعن
ــد  ــاش می کن ــان ت ــازد و انس ــد آگاه می س ــد باش ــه می توان آنچ
ــه میزانــی کــه  ــه خــود حقیقــی اش نزدیک تــر شــود. بنابرایــن ب ب
ــار  ــه اختی ــزان دامن ــان می ــه هم ــد، ب ــش یاب ــرد افزای ــی ف آگاه
افزایــش می یابــد،  نیــز  مناســب  راهکارهــای  انتخــاب  در  او 
مســئولیت پذیری او بیشــتر می شــود و ســامت روان بیشــتری را 
تجربــه می کنــد. ازنظــر نوبــل[8] نیــز، هــوش معنــوی به واســطه 
فراهــم آوردن چارچوبــی بــرای یافتــن معنــا و فهــم معنــای 
تجربیــات منفــی مثــل بیمــاری، ضربــه عاطفــی و آســیب دیدگی، 

ــت. ــوردار اس ــازگارانه برخ ــردی س از کارک
افــراد بــا هــوش معنــوی بــاال می تواننــد مقصــودی بــرای تجــارب 
حــوادث روزانــه خــود بــه دســت آورنــد. آن هــا توانایــی تعریــف 
ــی  ــن توانای ــد[6] بنابرای ــود را دارن ــی خ ــرای زندگ ــدف ب ــک ه ی
ــن  ــد. ای ــل بحران هــا کمــک می کن ــراد را در مقاب ــا، اف ایجــاد معن
ــا منجــر  بحران هــا درواقــع بحــران معنایابــی اســت. یافتــن معن
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ــه  ــه و امیدواران ــت، خوش بینان ــای مثب ــب نگرش ه ــه کس ب
حتــی در مشــکات می شــود. افــرادی کــه معنایابــی شــخصی 
در آن هــا زیــاد اســت در مواجهــه بــا چالش هــای فــردی 
و محیطــی قــادر بــه یافتــن معنــا در تکالیــف هســتند و 
ــم  ــه مفاهی ــه ب ــا توج ــوند. ب ــودی نمی ش ــی وج ــار ناکام دچ
ــه  ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ــوی ای ــای هوش معن و کاربرده
فــرد  بــازداری  در  تعیین کننــده ای  نقــش  هوش معنــوی 
ــه  ــد. چراک ــته باش ــدر داش ــواد مخ ــرف م ــه مص ــش ب از گرای
ــران و  ــا بح ــه ب ــز در مواجه ــش و تمرک ــظ آرام ــی حف توانای
ــی  ــاری از خودخواه ــه و ع ــش فداکاران ــظ گرای ــوب، حف آش
نســبت بــه ســایرین و داشــتن دیدگاهــی روشــن تر و آرام تــر 
نســبت بــه زندگــی از پیامدهــای هوش معنــوی اســت[9]. 
ازایــن رو بررســی و تقویــت آن در بیــن جوانــان جامعــه 
به ویــژه قشــر دانشــجو می توانــد زمینــه پیشــگیری از معضــل 
خانمان ســوز اعتیــاد را فراهــم آورد. در ایــن راســتا تحقیقــات 
جهت گیــری  کــه  داده  نشــان  همــکاران[10]،  و  گاالنتــر 
معنــوی همپوشــی قابل توجهــی بــا هوش معنــوی دارد و 
ــان  ــواد و درم ــرف م ــوزه مص ــم در ح ــای مه ــی از جنبه ه یک

ــت.    آن اس
ــان  ــان و جوان ــرای نوجوان ــگیرانه ب ــای پیش ــر تاش ه از دیگ
می تــوان رشــد خردمنــدی را به عنــوان عامــل محافظت کننــده 
ــزد  ــدی ن ــر خردمن ــه اخی ــه ده ــت[4]. در دو و س ــر گرف در نظ
یــک ســاختار تحقیقاتــی جالب توجــه  بــه  روان شناســان 
و  جســمی  ســامت  رفتارهــای  بــا  ارتبــاط  در  به ویــژه 
بهزیســتی روان شــناختی تبدیل شــده اســت. ازآنجایی کــه 
ــت  ــون اس ــی گوناگ ــا معان ــترده و ب ــی گس ــدی مفهوم خردمن
ارائــه تعریفــی جامــع و عملیاتــی از آن دشــوار می باشــد. 
بااین وجــود در طیــف گســترده ای از تعاریــف، خردمنــدی 
به عنــوان »مجموعــه ای از دانــش تخصصــی در رابطــه بــا 
معنــا و مفهــوم زندگــی و شــاخصی از عملکــرد عاطفــی، 
ــرفته  ــرد پیش ــی از عملک ــردی«[11] »نوع ــن ف ــی و بی انگیزش
ــی از  ــود«[13] و ترکیب ــی خ ــی از نادان ــناختی«[12] »آگاه ش
ویژگی هــای شــخصیتی در ابعــاد شــناختی، ژرف نگــری و 
عاطفــی[14] در نظــر گرفتــه شــده اســت. خــرد از طریــق تفکــر 
ــی، شــناختی و ژرف نگــری  ــاد عاطف ــب ابع ــه و در قال و تجرب
پــرورش می یابــد .بعــد شــناختی نشــان دهنده میــل بــه 
درک حقیقــت و رســیدن بــه درک عمیق تــری از زندگــی، 
انســان،  ازجملــه پذیــرش جنبه هــای متناقــض ماهیــت 
بــودن  پیش بینــی  غیرقابــل  و  دانــش،  محدودیت هــای 
ــی و  ــان دهنده خودآگاه ــری نش ــد ژرف نگ ــت. بع ــی اس زندگ
ــت و  ــف اس ــای مختل ــا از جنبه ه ــاهده پدیده ه ــی مش توانای
ــه و دلســوزانه نســبت  ــوان عشــق همدالن ــی به عن ــد عاطف بع

ــت[14].  ــده اس ــران تعریف ش ــه دیگ ب
نتایــج مطالعــات آردلــت[14] نشــان داده کــه بیــن خردمنــدی 
ــد  ــود دارد و رش ــاداری وج ــاط معن ــی ارتب ــامت عموم و س
ــدی  ــب خردمن ــه در قال ــرد ک ــناختی ف ــی روان ش و یکپارچگ
ــرد  ــتی ف ــن بهزیس ــی در تعیی ــش مهم ــود نق ــی می ش متجل

ــی از  ــف حاک ــات مختل ــج تحقیق ــن نتای ــد. همچنی ــا می کن ایف
آن اســت کــه خردمنــدی در مواجهــه بــا موقعیت هــای مشــکل زا 
ــد و  ــش می ده ــرد را افزای ــی ف ــی هیجان ــی و خودتنظیم توانای
ــکین و  ــث تس ــده، باع ــترس ش ــراب و اس ــش اضط ــب کاه موج
آرامــش ذهنــی می شــود[17-15]. اغلــب تصــور می شــود کــه 
شــخصیت  روان شــناختی اند،  ســامت  دارای  خردمنــد  افــراد 
ــات  ــا نامایم ــد ب ــد و می توانن ــه ای دارن ــد یافت ــه و رش یکپارچ
زندگــی کنــار بیاینــد[18]. بنابرایــن ازآنجایــی خردمنــدی مســتلزم 
ــه  ــن مســئولیت نســبت ب ــده گرفت ــد و برعه درون اندیشــی، تعه
ــانی  ــع انس ــوان منب ــت، به عن ــود اس ــای خ ــا و موقعیت ه رفتاره
در زندگــی فــردی و اجتماعــی دارای کارکــرد اســت و در طــی زمــان 
زمینه ســاز بهزیســتی می شــود. همچنیــن پژوهش هــا نشــان 
ــروز  ــا ب ــری ی ــم در جلوگی ــیار مه ــش بس ــدی نق ــد خردمن داده ان
اعتیــاد، حفــظ بهبــودی و پرهیــز از مصــرف دارد و هرچــه میــزان 
خردمنــدی افــراد بــاال باشــد گرایــش بــه مصــرف مــواد مخــدر در 

ــود[20,19,4]. ــر خواهــد ب ــان کمت آن
به ویــژه شــیوع  اعتیــاد  بــه حساســیت موضــوع  توجــه  بــا 
روزافــزون آن در بیــن جوانــان، و بــا توجــه بــه جوهــره و مفاهیــم 
ــائل  ــه مس ــا ب ــه آن ه ــی توج ــدی یعن ــوی و خردمن ــوش معن ه
ــات،  ــت، اخاقی ــیب پذیری، معنوی ــری، آس ــی بش ــج آور زندگ رن
بهزیســتی و ســامت ذهنــی، ضــروری بــه نظــر می رســد بــه ایــن 
متغیرهــا به عنــوان عوامــل محافظت کننــده در برابــر مصــرف 
مــواد توجــه شــود تــا تدابیــر پیشــگیرانه و درمانــی توســط 
ــاد  ــرک اعتی نهادهــای مســئول، روان درمانگــران و متخصصــان ت
ــب ذکرشــده  ــه مطال ــا توجــه ب ــن خصــوص اتخــاذ گــردد. ب در ای
ــاط  ــتای ارتب ــی در راس ــات اندک ــه تحقیق ــه اینک ــت ب ــا عنای و ب
ــده  ــام ش ــواد انج ــرف م ــه مص ــش ب ــا گرای ــور ب ــای مذک متغیره
ــق  ــام تحقی ــرورت انج ــه ض ــن زمین ــی در ای ــاء پژوهش ــود، خ ب
ــه  ــی رابط ــر بررس ــش حاض ــدف پژوه ــذا ه ــرد. ل ــاب می ک را ایج
هــوش معنــوی و خردمنــدی بــا گرایــش بــه مصــرف مــواد مخــدر 

ــود. ــجویان ب در دانش

ابزار و روش ها 
ــوع همبســتگی  ــن پژوهــش توصیفــی و از ن روش تحقیــق در ای
بــود. جامعــه آمــاری پژوهــش دانشــجویان دانشــگاه شــهید 
مدنــی آذربایجــان در ســال تحصیلــی 95-1394 بودنــد کــه از 
ــی  ــری کرجس ــدول نمونه گی ــاس ج ــجو براس ــداد 5442 دانش تع
ــری  ــه روش نمونه گی ــر ب ــه حجــم 361 نف ــه ای ب ــورگان نمون و م
ــه  ــورت ک ــن ص ــه ای ــدند ب ــاب ش ــه ای انتخ ــه ای چندمرحل خوش
از میــان هفــت دانشــکده، پنــج دانشــکده انتخــاب و از هــر 
ــجویان  ــن دانش ــنامه ها بی ــاب و پرسش ــکده دو کاس انتخ دانش

ــد. ــع گردی توزی
برای گردآوری داده ها از ابزارهای زیر استفاده شد:

1- مقیــاس خــود گزارشــی هوش معنــوی: ایــن مقیــاس توســط 
ــوی  ــی هوش معن ــای ذهن ــنجش توانایی ه ــور س ــگ به منظ کین
ســاخته شــده اســت. ایــن پرسشــنامه دارای 24 عبــارت اســت و 
ــی  ــد اصل ــار بع ــوی را در چه ــه هوش معن ــوط ب ــای مرب توانایی ه
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توانایــی تفکــر انتقــادی وجــودی، تولیــد معنای شــخصی، آگاهی 
ــاس  ــد. مقی ــی می کن ــیاری ارزیاب ــت هش ــط حال ــی و بس متعال
پاســخگویی آن پنــج گزینــه لیکــرت )از کامــًا نادرســت=1تا کامــًا 
درســت=5( اســت. ایــن پرسشــنامه ازنظــر پایایــی و روایــی دارای 
شــرایط مطلوبــی اســت. پایایــی ایــن پرسشــنامه را برحســب 
ــای  ــب آلف ــون 0/92 و ضری ــی کل آزم ــاخ و بازآزمای ــای کرونب آلف
زیرمقیاس هــای آن را بدیــن شــرح اســت: تفکــر انتقــادی وجــودی 
ــی 0/87 و  ــی متعال ــخصی 0/78 ، آگاه ــای ش ــد معن 0/78، تولی
ــش  ــت آمده در پژوه ــای به دس ــب آلف ــیاری 91/. ضری ــط هش بس
ــب  ــود. ضری ــاس 0/88 ب ــرای کل مقی ــکاران[21]  ب ــب و هم رقی

ــوده اســت. ــا 0/78 در نوســان ب ــز از 0/73 ت ــا نی ــی مؤلفه ه پایای
2- مقیــاس ســه بعدی خردمنــدی(3D-WS): ایــن مقیــاس دارای 
ــت در ســال 2003 طراحــی  ــه توســط آردل 39 ســؤال می باشــد ک
شــده اســت. در ایــن مقیــاس خــرد به عنــوان یــک متغیــر نهفتــه 
بــا شــاخص های شــناختی، ژرف نگــری و عاطفــی در نظــر گرفتــه 
می شــود. ایــن ســه بعــد مســتقل از یکدیگــر نیســتند. بعــد 
ژرف نگــری به عنــوان پایــه و اســاس رشــد دو بعــد دیگــر بســیار 
بااهمیــت اســت. دو مقیــاس 5 درجــه ای لیکرتــی بــرای ســنجش 
ماده هــا اســتفاده می شــود کــه هرکــدام از 1 تــا 5  )1=کامــًا 
موافقــم تــا 5=کامــًا مخالفــم و 1= بســیار درســت اســت تــا 5= 
اصــًا درســت نیســت( دامنــه دارنــد. در پژوهــش آردلــت[14] در 
ــاد  ــاخ ابع ــای کرونب ــاس، آلف ــن مقی ــار ای ــی و اعتب ــی روای ارزیاب
شــناختی، ژرف نگــری و عاطفــی در نمونــه دانشــجویی بــه ترتیــب 
0/71، 0/75 و 0/66 و در نمونــه ســالمندان 0/78، 0/75، 0/74 
به دســت آمده اســت.آلفای کرونبــاخ مجمــوع ســه بعــد خردمنــدی 
در نمونــه دانشــجویی 0/72 و در نمونــه ســالمندان 66/ 0 بــوده 
اســت. در پژوهــش اســعدی و همــکاران[22] بررســی اعتبــار 
ــش  ــی رضایت بخ ــانی درون ــدی همس ــه بعدی خردمن ــاس س مقی
ــک  ــه تفکی ــدی ب ــه بعدی خردمن ــاس س ــرای مقی ــی را ب ــا خوب ت
ــی 0/60، کل 0/82  ــری0/40، عاطف ــناختی 0/80، ژرف نگ ــاد ش ابع
نشــان داد. در پژوهــش حاضــر نیــز آلفــای کرونبــاخ مجمــوع ســه 

بعــد خردمنــدی0/77 بــه دســت آمــد. 
3- پرسشــنامه گرایــش بــه مــواد مخدر: ایــن پرسشــنامه دارای 16 
ســؤال اســت و هــدف کلــی آن بررســی میــزان تمایــل بــه اعتیــاد 
در ســه بعــد فــردی، اجتماعــی و محیطــی افــراد می باشــد. 
لیکرت)خیلــی  به صــورت  پرسشــنامه  بــه  پاســخ دهی  طیــف 
کــم=1 خیلــی زیــاد=5( اســت. به منظــور بــه دســت آوردن امتیــاز 
کلــی پرسشــنامه، مجمــوع امتیــاز همــه ســؤاالت را باهــم جمــع 
ــا 80 دارد و هــر چــه  ــن 16 ت ــه ای بی ــاز دامن ــن امتی می شــود. ای
امتیــاز باالتــر باشــد، بیانگــر میــزان تمایــل بیشــتر شــخص 
ــن  ــی ای ــس. پایای ــود و برعک ــد ب ــاد خواه ــه اعتی ــخ دهنده ب پاس
پرسشــنامه در پژوهــش میرحســامی[23] 0/79  به دســت آمده 

اســت.

یافته ها
در  دختــر   160 و  پســر   201 شــامل  موردمطالعــه  نمونه هــای 
محــدوده ســنی 18 تــا 35 ســال بودنــد. میانگیــن ســنی پســران 

ــود. ــران 2/87 ± 21/37 ب ــنی دخت ــن س 1/42 ± 21/67 و میانگی
بیــن همــه متغیرهــای پیش بین)هــوش معنــوی و خردمنــدی( 
بــا متغیــر ماک)گرایــش بــه مصــرف مــواد مخــدر( همبســتگی 

معنــادار و منفــی وجــود داشــت )p>0.01 جــدول 1(.
جدول1( میانگین آماری نمرات و ضرایب همبستگی متغیرهای هوش معنوی و 

خردمندی با گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان

123میانگینمتغیر

13/80 ±  هوش معنوی
72/78

1

14/23 ±  خردمندی
120/330/45**1

گرایش به مصرف 
مواد مخدر

  ± 8/32
38/90-0/16**-0/19**1

*p>0.05,**p>0.01

شــاخص های بــرازش حاکــی از بــرازش مناســب داده هــا بــا 
الگــوی پیشــنهادی بــود ) p>0.05 جــدول2(.

بــرازش  می شــود  مشــاهده   2 جــدول  در  کــه  همان گونــه 
ــاط  ــود و ارتب ــی می ش ــوب ارزیاب ــیار مطل ــده بس ــدل ارائه ش م
خردمنــدی بــا گرایــش بــه مصــرف مــواد مخــدر معنــادار بــوده و 
از جهتــی معکــوس )t=-2/03 و λ=-0/41( برخــوردار اســت. مــدل 

ــه شــده اســت. در نمــودار 1 ارائ

جدول2( شاخص های برازندگی الگوی پژوهش

آمارهشاخص های نیکویی برازش

x21340/59  مجذور خی

x2/df28 شاخص نسبت مجذور خی بر درجه آزادی

GFI0/97 شاخص نیکویی برازش

AGFI0/95 شاخص نیکویی برازش انطباقی

CFI0/99 شاخص برازش مقایسه ای

یشه مجذور میانگین تقریب RMSEA0/04 خطای ر

RMR0/8 باقیمانده مجذور میانگین

نمودار1( بارهای استانداردشده مدل مسیر

هــدف پژوهــش حاضــر تبییــن میــزان گرایــش بــه مصــرف مــواد 
ــج  ــه نتای ــود ک ــدی ب ــوی و خردمن ــوش معن ــاس ه ــدر براس مخ
نشــان داد مــدل تدوین شــده در حــد مطلوبــی بــا داده هــای 
ــات  ــل از مطالع ــای حاص ــا یافته ه ــته و ب ــرازش داش ــی ب تجرب
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ــرار دارد.  ــتا ق ــک راس ــر در ی دیگ
ــش  ــوی و گرای ــن هوش معن ــه بی ــان داد ک ــش نش ــج پژوه نتای
ــود دارد  ــاداری وج ــی معن ــه منف ــدر رابط ــواد مخ ــرف م ــه مص ب
و هوش معنــوی می توانــد تغییــرات مربــوط بــه گرایــش بــه 
مصــرف مــواد مخــدر را تبییــن و پیش بینــی نمایــد. ایــن یافتــه 
بــا نتایــج پژوهــش حاصــل از مطالعــات افشــار و همــکاران[24]، 
ــی[27] و  ــدم[26]، مازندران ــوی مق ــر[10]، موس ــر[25]، گاالنت احق
مــرادی و همــکاران[28] در یــک راســتا قــرار دارد. در تبییــن ایــن 
یافته هــا می تــوان گفــت کــه هــوش معنــوی فــرد را در راســتای 
ــا پدیده هــای اطرافــش و دســتیابی بــه یکپارچگــی  هماهنگــی ب
ــر  ــد. صاحب نظــران ایــن حــوزه ب ــاری می کن ــی ی ــی و بیرون درون
کنــش ســازگارانه هوش معنــوی در زندگــی روزمــره تأکیــد دارنــد. 
ایــن کنــش ســازگارانه درنتیجــه پاســخ بــه پرســش های وجــودی 
ــی  ــای زندگ ــا و هــدف در فعالیت هــا و رویداده ــن معن و یافت
اســت[7,6,5]. ازایــن رو هوش معنــوی، در معناهایــی کــه افــراد بــه 
تجربه هــای خــود می دهنــد و در روش آن هــا بــرای فهــم مســائل 
و موضوعــات اثــر می گــذارد و موجــب پدیــد آمــدن حــس آگاهــی 
و  معنــا در زندگــی شــده و باعــث افزایــش رفتارهــای ســازگارانه و 
ــوی  ــا هوش معن ــراد ب ــر بهزیســتی انســان می شــود. اف ــی ب مبتن
ــود  ــای خ ــکار و رفتاره ــز اف ــی و نی ــع زندگ ــد وقای ــاال می توانن ب
را تغییــر دهنــد و بــا رویدادهــای ناخوشــایند مقابلــه کننــد. 
ــا دیدگاهــی متفــاوت بــه شــرایط گوناگــون  چراکــه ایــن افــراد ب
می نگرنــد و مشــکات را حــل نشــدنی در نظــر نمی گیرنــد. افــراد 
ــی  ــا در زندگ ــن معن ــد در یافت ــوی می توانن ــب هوش معن ــا کس ب
ــه  ــه ب ــد ک ــدا کنن ــوی پی ــی و معن ــیر اخاق ــوند و مس ــق ش موف
ــود  ــای خ ــر ارزش ه ــوند و ب ــت ش ــد هدای ــک می کن ــا کم آن ه
ــرد  ــط فیزیکــی و شــناختی ف ــوی از رواب ــد. هوش معن عمــل کنن
بــا محیــط پیرامــون خــود فراتــر رفتــه و وارد حیطــه متعالــی خــود 
ــرد  ــارب ف ــا و تج ــه رویداده ــامل هم ــدگاه ش ــن دی ــردد. ای می گ
ــدد  ــیر مج ــرای تفس ــوش ب ــن ه ــد از ای ــرد می توان ــود. ف می ش
ــا  ــرد معن ــه رویدادهــا و تجــارب ف ــرد و ب ــره گی تجــارب خــود به
ــده  ــوی دربرگیرن ــوش معن ــد. ه ــتری بده ــخصی بیش و ارزش ش
ســامت  بــه  و  اســت  هیجانــی  و  رفتــاری  انعطاف پذیــری 
ــم  ــطه فراه ــد و به واس ــک می کن ــتی کم ــناختی و تندرس روان ش
ــات  ــای تجربی ــم معن ــا و فه ــن معن ــرای یافت ــی ب آوردن چارچوب
منفــی مثــل بیمــاری، ضربــه عاطفــی و آســیب دیدگی، از کارکردی 
ــره  ــر می رســد نم ــه نظ ــن ب ســازگارانه برخــوردار اســت[5]. بنابرای
بــاالی هــوش معنــوی در افــراد بــه مقابلــه آن هــا در برابــر مصــرف 
ــر  ــی در براب ــپر دفاع ــوان س ــد و به عن ــک می کن ــدر کم ــواد مخ م

ــود. ــرح می ش ــاد مط اعتی
بــا گرایــش  ارتبــاط خردمنــدی  پژوهــش حاضــر نشــان داد 
ــوس  ــی معک ــوده و از جهت ــادار ب ــدر معن ــواد مخ ــرف م ــه مص ب
ــه  ــل از مطالع ــای حاص ــا یافته ه ــه ب ــن یافت ــت. ای ــوردار اس برخ
پــری و همــکاران[19] کــه خردمنــدی را در ارتبــاط بــا ســوءمصرف 
مــواد و دیگــر مشــکات رفتــاری در نوجوانــان بررســی کردنــد در 
ــان داد  ــز نش ــر[4] نی ــق فلک ــج تحقی ــرار دارد. نتای ــتا ق ــک راس ی
کــه بیــن خردمنــدی و ســطح مصــرف الــکل و مشــکات مرتبــط 

ــود  ــی وج ــتگی منف ــان همبس ــت درم ــجویان تح ــا آن در دانش ب
ــد  ــان دادن ــود نش ــی خ ــکاران[20] در بررس ــی و هم دارد. دایجنگ
ــری در  ــرات باالت ــرده و نم ــرک ک ــواد را ت ــرف م ــه مص ــی ک زنان
خردمنــدی کســب کــرده بودنــد، بیشــتر بــه توانایی هــای خــود در 
حفــظ بهبــودی و پرهیــز از الــکل اطمینــان داشــتند. یافته هــای 
ــیم  ــری را ترس ــن نتیجه گی ــف ای ــات مختل ــن مطالع ــو بی همس
می کنــد کــه خردمنــدی یــک عامــل قــوی در پیش بینــی گرایــش 
ــواد مخــدر محســوب می شــود و ســاختار مهمــی  ــه مصــرف م ب
در حفــظ بهبــودی از مصــرف مــواد بــه شــمار مــی رود. در تبییــن 
ایــن امــر می تــوان گفــت کــه خردمنــدی به عنــوان یــک ویژگــی 
ــوان یــک  ــاارزش در نظــر گرفتــه می شــود کــه به عن شــخصیتی ب
دانــش، بــا آگاهــی و ارتبــاط بــا خــود، محیــط اطــراف و دیگــران 
ــده نوعــی هــوش اســت کــه از تجــارب  همــراه اســت و دربرگیرن
ــاختار  ــک س ــن ی ــدی همچنی ــود[29]. خردمن ــی می ش ــرد ناش ف
ــن  ــده گرفت ــد و برعه چندوجهــی و مســتلزم درون اندیشــی، تعه
مســئولیت نســبت بــه رفتارهــا و موقعیت هــای خــود اســت کــه 
دانــش مرتبــط بــا ابهامــات زندگــی را شــامل می شــود و توانایــی 
فــرد را بــرای درک واقعیــت از زوایــای مختلــف، دلســوزی نســبت 
ــا  ــه دیگــران و نگــرش بین فــردی ارزیابــی می کنــد[14]. افــراد ب ب
نمــره خردمنــدی بــاال بــا رویکــرد عقانــی بــه جهــان و مســائل آن 
می نگرنــد و قادرنــد موانــع و مســائل زندگــی را بــه روش منطقــی 
ــی و  ــیر عین ــک مس ــت ی ــرای درک واقعی ــد و ب ــل کنن حل وفص
منطقــی را در پیــش گیرنــد. آن هــا معانــی عمیق تــری از حقایــق 
عمومــًا شناخته شــده بــرای خودشــان و دیگــران را درک می کننــد 
و به جــای واکنــش ســاده صــرف بــه پدیده هــا و رویدادهــا، آن هــا 
را از منظرهــای متفــاوت بررســی می کننــد. درواقــع از طریــق 
ــد.  ــت می یابن ــی دس ــه آگاه ــران، ب ــود و دیگ ــار خ ــل در رفت تأم
لــذا بــه نظــر می رســد مجموعــه ایــن ویژگی هــا ســبب شــود تــا 
ــرار  ــاد ق ــل اعتی ــیب پذیری مث ــای آس ــرد در موقعیت ه ــی ف وقت
گیــرد بتوانــد از خــود محافظــت کنــد. همچنیــن در تعاریفــی کــه 
بــر تلفیــق شــناخت و عاطفــه تأکیــد دارنــد، خردمنــدی نیازمنــد 
تحولــی شــناختی اســت کــه بــا تحــول »مــن« کــه در آن به طــور 
جامعــی شــناخت، عاطفــه و شــخصیت بــه هــم مرتبــط شــده اند 
و زمینــه مشــترک زیربنایــی آن هــا اراده اســت، همــراه اســت. در 
ــط  ــر توانایی هــای شــناختی، رواب ایــن مفهوم ســازی ها، عــاوه ب
ــز  ــخصیتی نی ــوه ش ــی، وج ــم در زندگ ــارب مه ــی و تج اجتماع
بایــد در نظــر گرفتــه شــوند )ماننــد عاطفــه و حساســیت نســبت 
نیــات  ادراک  جنبه هایــی کــه  هیجانــی(؛  شــاخص های  بــه 
ــد[31,30]. از  ــهیل می کن ــه را تس ــر و درک همدالن ــران را میس دیگ
دیــدگاه نظریه پــردازان، خردمنــدی متشــکل از ســه بعــد انســجام 
شــناختی، عینیــت یافتــن در عمــل و تأثیرگــذاری مثبــت بــر خــود 
و دیگــران در درازمــدت بــرای حفــظ منافــع اســت[32] زمانــی کــه 
تلفیــق ایــن ابعــاد بــه قــوت و انســجام رســید، فــرد از آن بــرای 
حــل تعارضاتــی کــه ناشــی از برنامه هــای زندگــی، ارزش هــا، 
انگیزه هــا، خودارزیابی هــا، رفتــار آرمانــی و رفتــار واقعــی فــرد و 
دانش هــای مختلــف اســت، اســتفاده می کنــد[14]. لــذا بــه نظــر 
ــد ســختی های  ــراد کمــک می کن ــه اف ــی ب می رســد چنیــن توانای
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زندگــی را تحمــل کــرده و راه حل هــای آن را بیابنــد و بــه زندگــی 
خــود پویایــی و حرکــت دهنــد. چنیــن پویایــی احتمــااًل بــه افــراد 
ــد  ــه دســت آورن ــری از زندگــی ب ــای عمیق ت ــد معن کمــک می کن

ــر شــوند.  ــاد مقاوم ت ــه اعتی ــر مســائلی ازجمل و در براب
ــب تحقیــق  از محدودیت هــای پژوهــش حاضــر انجــام آن در قال
کمــی و اکتفــا تنهــا بــر ابــزار خودگزارشــی و عــدم امــکان 
ــه  ــا توج ــود. ب ــه ب ــل مصاحب ــر مث ــای دیگ ــتفاده از روش ه اس
ــه اینکــه متغیرهــای پژوهــش )هــوش معنــوی و خردمنــدی(  ب
ــد  ــود دارن ــراد وج ــن اف ــه در ذه ــتند ک ــی هس ــازه هایی عقان س
بــرای درک اســتنباط های افــراد در مــورد مفاهیــم هــوش معنــوی 
و خردمنــدی اســتفاده از روش کیفــی )پدیدارشناســی( یــا ترکیــب 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــب ب ــی مناس ــی و کیف روش کم
پیشــنهاد می شــود ایــن موضــوع بــر روی گروه هــای دیگــر 
جامعــه کــه در طیــف ســنی مختلــف هســتند اجــرا شــود تــا نقش 
هوش معنــوی و خردمنــدی در گرایــش بــه مصــرف مــواد مخــدر 
ــر و  ــه هزینه هــای جبران ناپذی ــا توجــه ب ــردد. ب ــوم گ بیشــتر معل
آثــار ســوء مصــرف مــواد پیشــنهاد می شــود راه هــای پیشــگیرانه، 
مثــل برنامه هایــی بــرای پــرورش هوش معنــوی و خردمنــدی 
در بیــن اقشــار جامعــه به ویــژه نوجوانــان و جوانــان مدنظــر 
ــنهاد  ــش پیش ــای پژوه ــاس یافته ه ــن براس ــرد. همچنی ــرار گی ق
و  اعتیــاد  تــرک  متخصصــان  روان درمانگــران،  می شــود کــه 
ــه  ــدی ب ــوی و خردمن ــت هوش معن ــا تقوی ــئول ب ــای مس نهاده
ــرف  ــرک مص ــکان ت ــش ام ــواد و افزای ــه م ــتگی ب ــش وابس کاه

ــد. مــواد کمــک کنن

نتیجه گیری
ــه  ــا گرایــش ب ــه اینکــه هوش معنــوی و خردمنــدی ب ــا توجــه ب ب
مصــرف مــواد مخــدر از ارتباطــی منفــی برخــوردار اســت چنیــن 
ــدی  ــوی و خردمن ــت هوش معن ــه تقوی ــود ک ــری می ش نتیجه گی
افــراد منجــر بــه کاهــش گرایــش آن هــا بــه مصــرف مــواد مخــدر 

گــردد.

تشــکر و قدردانــی: ضمــن ســپاس از دانشــجویانی کــه به عنــوان 
از  بدین وســیله  پژوهــش شــرکت کردنــد،  ایــن  در  آزمودنــی 
حمایت هــای مــادی و معنــوی دفتــر تحقیقــات و آمــوزش ســتاد 
ــی  ــورای هماهنگ ــه ش ــور و دبیرخان ــدر کش ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان آذربایجان شــرقی تقدیــر و تشــکر 

ــد. ــل می آی ــه عم ب
ــت  ــه، رضای ــرکت کنندگان در مطالع ــام ش ــی: تم ــه اخالق تأییدی

ــد. ــه خــود را اعــام کردن آگاهان
تعــارض منافــع: هیچ گونــه تعــارض منافــع توســط نویســندگان 

بیان نشــده اســت. 
اول(،  )نویســنده  حامــد  صبــا کاهــی  نویســندگان:  ســهم 
پــژوهشگر اصلی/ گــردآوری داده هــا/ نگارنــده مقدمــه، بحــث )40 
%(؛ عــزت هللا احمــدی )نویســنده دوم( /پژوهشــگر کمکــی/روش 
ــگر  ــوم( /پژوهش ــنده س ــالچی )نویس ــزاد ش ــناس )30 %(؛ به ش

کمکی/تحلیلگــر آمــاری )30 %(.

ــه برگرفتــه از پایــان نامــه کارشناســی ارشــد  ــی: مقال ــع مال مناب
ــات و  ــر تحقیق ــط دفت ــه توس ــد ک ــی باش ــئول م ــنده مس نویس
ــی  ــت مال ــور حمای ــدر کش ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــوزش س آم

ــت.  ــده اس ش

منابع
1-  United Nations Office on Drugs and Crime. World 
drug report. United Nations publication; 2015.
2-  Maktabi GH, Zargar Y. Evaluation of simple and 
multiple relationships between religious attitude 
and mental health readiness  addiction free 
university cities of Khuzestan. Proceedings of the 
fourth seminar on student mental health. Shiraz 
University, Iran; 2008.
3- Moshrefiandust M. The relationship between 
spiritual intelligence and practice with religious 
beliefs and the attitude toward Addiction 
in Secondary School Students in Gorgan. 
[dissertation]. Birjand  University; 2012. [Persian]
4-  Felker SE. Protective factors against alcohol 
abuse in college students: spirituality, wisdom, 
and self-transcendence. [dissertation]. Colorado, 
America: philosophy Faculty Colorado State 
University2011 ؛.   
5- Nasel D. Spiritual orientation in relation 
to spiritual intelligence: a new consideration   
traditional Christianity and New Age/individualistic 
spirituality. [dissertation].  Australia: philosophy 
Faculty University of  South Australia; 2004.
6- King  DB. Rethinking claims of spiritual 
intelligence: a definition, model, and measure.
[master's dissertation]. Peterborough, Ontario, 
Canada: Trent university; 2008.
7- Emmons R. The psychology of ultimate 
concerns: Motivation and spirituality in 
personality. New York: Guilford; 1999. 
8-  Noble KD. Spiritual intelligence: a new frame of 
mind. Advanced Development Journal. 2000;9:1-29.
9- Fatahi M, Farhangi AL. Spiritual intelligence, the 
unity of other types of intelligence. Management 
and Development. 2008;37:95-110. [Persian]
10-  Galanter M, Dermatis H,  Bunt G, Williams C, 
Trujillo M, Steinke P. Assessment of spirituality 
and its relevance to addiction treatment. J Subst 
Abuse Treat. 2007;(3):257-64.                                                                                    
11- Kunzmann U, Baltes P. Wisdom-
relatedknowledge: Affective motivational, and 
interpersonal correlates. Personality and Social 
Psychology Bulletin. 2003;29(9):1104-19.
12- Dittmann-Kohli F, Baltes PB. Toward a 
neofunctionalist conception of adult intellectual 
development: Wisdom as a prototypical case 
of intellectual growth. Higher stages of human 
development: Perspectives on Adult Growth. 
1990;54-78.

151



صبا کالهی حامد  و همکاران

دوره 24، شامره 2، بهار 1397فصل نامه علمی-پژوهشی افق دانش         

13- Meacham JA. The loss of wisdom. Wisdom: Its 
nature, origins, and development. 1990;27:181-
211.
14- Ardelt M. Empirical assessment of a three- 
dimensional wisdom scale. Research on Aging. 
2003;25(3):275-324.
15- Williams PB, Mangelsdorf HH, Kontra C, 
Nusbaum HC, Hoeckner B. The relationship 
between mental and somatic practices and 
wisdom. Plos One. 2016;11(2):1-14.
16- Kiken LG, Shook NJ. Looking up: Mindfulness 
increases positive judgments and reduces 
negativity bias. Social Psychological and 
Personality Science. 2011;2(4):425-31.
17- Alberts HJ, Thewissen R. The effect of a 
brief mindfulness intervention on memory 
for positively and negatively valenced stimuli. 
Mindfulness. 2011;2(2):73-7.
18- Assmann A. Wholesome knowledge: 
concepts of wisdom in a historical and cross-
cultural perspective. Featherman DL, Lerner RM, 
Perlmutter M, (eds.). in Life-Span Development 
and Behavior; 1994;187-224.
19-  Perry C,  Komro K,  Jones R, Munson K, 
Williams C, Jason L. The measurement of wisdom 
and its relationship to adolescent substance 
use and problem behaviors. Journal of Child & 
Adolescent Substance Abuse. 2002;12(1):45-63.
20-  DiGangi JA, Jason LA, Mendoza  L, Miller SA, 
Contreras R. The relationship between wisdom 
and abstinence behaviors in women in recovery 
from substance abuse. The American Journal of 
Drug and Alcohol Abuse. 2013;39(1):33-7.
21- Raghib MS, Siadat SA, Hakiminia B, Ahmadi 
SJ. Validation of king spiritual intelligence scale 
(SISRI-24) in Isfahan college students. Journal 
of Psychology Achievements. 2000; 4(1):141-64. 
[Persian]
22- Asadi S, Amiri SH, Molavi H. The development 
of wisdom from adolescence to elderly. Journal of 
Psychology. 2015;19(1):37-52. [Persian]
23- Mir Hesami SH. Role of the family in 

addiction among youth and adolescents. [masters 
dissertation]. Iran: Payam Noor university;  2009. 
[Persian]
24-  Afshar S, Seddighi Arfaei F, Jafari A, 
Mohammadi  M. The relationship of spiritual 
intelligence factors and tendency to Journal 
addiction and Its comparison between girls and 
boys students. Reaserch on Religion & Health. 
2015;1(2):10-8. [Persian]
25-  Ahghar G. Effectiveness of the group's spiritual 
intelligence training on change of attitude towards 
drugs in students. Journal of Thought & Behavior in 
Clinical Psychology. 2014;8(30):77-86. [Persian]
26-  Mousavi Moghadam SR, Valadbeigi R, 
Valadbeigi M, Rostami E,  Sadatizadeh SS. Simple 
and multiple relationships between religious 
attitudes and spiritual intelligence with tendency 
to addiction in students. Pensee Journal. 
2014;76(6):194-200.
27- Mazandarani Z. Comparing spiritual 
intelligence among three addicts, normal 
individuals  and inpatients in Kordkouy City. 
Multidisciplinary Research. 2014;3(8):152-8.
28- Moradi A, Poursalehy Navideh M, Nadi A, 
Ghiasiand M, Momeni KM. A comparison of 
alexithymia and spiritual intelligence (SQ) in 
methamphetamine-addicted patients and healthy 
people. International Journal of Current Life 
Sciences. 2015;5(6):684-90.
29- Jeste DV, Ardelt M, Blazer D, Kraemer HC, 
Vaillant G, Meeks TW. Expert consensus on 
characteristics of wisdom: a delphi method study. 
The Gerontologist. 2010;50(5):668-80.
30-Marchand H. An overview of the psychology of 
wisdom. 2003; Available at www.prometheus.org.uk.
31- Asadi S, Amiri SH, Molavi H, Bagheri KH. 
Introducing concept of wisdom in psychology and 
its educational applications. New Educational 
Approaches. 2013;8(2):1-28. [Persian]
32- Yang SY. Wisdom and good lives: A 
process perspective. New Ideas in Psychology. 
2013;31(3):194-201.

152


