مقایسه ویژگی شخصیتی توافقپذیری (سازگاری) و سالمت معنوی معتادان مقیم در مراکز

فرزاد کریمنژاد  1غالمحسین مکتبی  2محمد وطنخواه  1علیاصغر فیروزی  1هانی رحیمی 1

 3دانشجو ،کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی بالینی 2 ،استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه شهیدچمران اهواز ،اهواز ،ایران.
مجله پزشکی هرمزگان سال هجدهم شماره اول  93صفحات 57-83

چکیده
مقدمه :هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه ویژگی شخصیتی توافقپذیری (سازگاری) و سالمت معنوی در معتادان مقیم در

مرکز اجتماع درمان مدار ( )TCو معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون در سال  33-36شهر اهواز میباشد.

روش

کار :این پژوهش از نوع علی مقایسهای بود و جامعه پژوهش شامل بیماران مراجعهکننده به درمانگاههای سرپایی و

معتادین مقیم مراکز شبانهروزی بهزیستی میباشد که از روش نمونهگیری چند مرحلهای برای انتخاب نمونه استفاده شد .برای

این منظور به مراکز تحت پوشش بهزیستی و کلینیکهای روانشناسی مراجعه گردید و از میان مراکز اجتماع درمان مدار ()TC
تحت پوشش بهزیستی 3 ،مرکز و از میان  36کلینیک درمان سرپایی اعتیاد 5 ،کلینیک از طریق نمونهگیری تصادفی چند
مرحلهای انتخاب شد و در مجموع  366نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه
شخصیتی نئو (مقیاس سازگاری) و پرسشنامه سالمت معنوی الیسون و پالوتزین میباشد .برای تحلیل دادهها از آزمون
تحلیل واریانس چند راهه ( )MANOVAاستفاده شد.

نتایج :نتایج نشان داد که تفاوت معنیداری بین دو گروه وجود دارد ،به طوری که میانگین امتیازات اعضای انجمن معتادان

مقیم در مرکز اجتماع درمانمدار ( )TCدر مؤلفه سازگاری و سالمت معنوی به طور معنیداری ( )P<6/6663باالتر از
میانگین امتیازات معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون است.
نویسنده مسئول:
فرزاد کریمنژاد
گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران
اهواز
اهواز  -ایران
تلفن+39 310 331 0936 :
پست الکترونیکی:
farzad.k110@yahoo.com

نتیجهگیری :حضور معتادان در مرکز اجتماع درمان مدار ( )TCمنجر به افزایش امیدواری و سرزندگی نسبت به درمان
نگهدارنده با متادون میشود .بنابراین ،به دلیل حضور فعاالنه این افراد در مراکز اجتماع درمان مدار ،میزان سالمت معنوی و
توافقپذیری (سازگاری) این افراد تغییرات مثبت بیشتری میکند و انگیزه ترک بدون بازگشت برای آنان هموارتر و میسرتر
میشود.
کلیدواژهها :توافقپذیری (سازگاری)  -متادون – درمان – اهواز

نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 98/8/88 :اصالح نهایی 98/6/83 :پذیرش مقاله98/5/88 :
ارجاع :کریم نژاد فرزاد ،مکتبی غالمحسین ،وطن خواه محمد ،فیروزی علی اصغر ،رحیمی هانی .مقایسه ویژگی شخصیتی توافقپذیری (سازگاری) و سالمت معنوی معتادان مقیم در مراکز اجتماع درمان مدار و معتادان
تحت درمان نگهدارنده با متادون اهواز .مجله پزشکی هرمزگان 8393؛.57-83:)8(88

مقدمه:

انحطاط روانی و اخالقی فردی میشود ( .)3،2سوءمصرف

سوءاستفاده از مواد مخدر از مشکالت بزرگ پزشکی،

مواد و اعتیاد که به حق در میان مردم به بالی خانمانسوز

اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی میباشد .با وجود عدم مقبولیت

شهرت یافته است ،امروزه به یکی از دغدغههای بزرگ جوامع

مصرف مواد افیونی از نظر اجتماعی ،طبقات مختلف افراد با این

بشری تبدیل شده است .تمامی صاحبنظران و متخصصان

مسأله به صورت جدی درگیر میباشند ،به طوری که سالمت

اعتیاد در این نکته اتفاق نظر دارند که اعتیاد و سوء مصرف

فرد ،خانواده و جامعه را به خطر میاندازد و همچنین موجب
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اجتماع درمان مدار و معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون اهواز

فرزاد کریمنژاد و همکاران

مقایسه ویژگی شخصیتی توافقپذیری و سالمت معنوی در معتادان

است .الگوهای رفتاری و فکری خود تهدیدکننده و خودمخرب،

ماه است و در طول این دوره روانپزشک ،روانشناسان و

آشفتگی در سبک زندگی و عملکرد فردی را آشکار میسازند.

مددکاران اجتماعی آموزشهای الزم را در زمینههای مختلف

با وجودی که اثرات ژنتیکی ،فیزیولوژیکی و شیمیایی مواد،

ارائه میدهند .این آموزشها شامل آموزش مهارتهای زندگی،

شناخته شده است ،اما خود فرد باید مسئولیت اولیة اختالل و

شیوه مهار وسوسه ،ابراز وجود ،مهار خشم ،اضطراب و....

بهبودیش را بپذیرد .بنابراین ،اعتیاد یک عالمت است و نه جوهر

میباشد ( .)36برنامه اجتماع درمان مدار برای یاری رساندن و

و اصل اختالل .مشکل خود فرد است ،نه مواد ( .)3با توجه به

حمایت در جهت بهبود معتادانی است که استعداد بازگشت به

اینکه بیماری اعتیاد یک بیماری جسمانی نیست و شامل
جنبههای روانی ،اجتماعی و فرهنگی میباشد و همچنین عوامل
متعددی در ایجاد این پدیده نقش دارند ،بنابراین درمان این
بیماری نیز شامل جنبههای مختلف میگردد و بسیار پیچیدهتر
و مشکلتر از درمان بیماریهای دیگر میباشد .به همین منظور
پژوهشها و مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته است
تا روشهای درمانی هرچه بیشتر بتواند جهت کمک به فرد مبتال
موفق باشد و تا حد ممکن درصد عود بیماری کاهش یابد (.)5

مصرف مواد را دارند ( .)33اجتماع درمان مدار یک درمان عمیق
برای بازسازی و ایجاد اعتماد به نفس است و به مراجعان
مهارتهای اجتماعی الزم را آموزش میدهد و آنها را آماده
میکند که حرفهای را در پیش بگیرند و خود را با زندگی عاری از
مواد سازگار نمایند ( .)32در یک مطالعه که با عنوان بررسی
فرآیند درمان  TCتوسط ادلن و همکاران انجام شد ،نشان داده
شد که ابعاد چندگانه  TCفرآیند درمان ،عدم عود
مصرفکنندگان و کلیت ابعاد تغییر و همچنین نتایج پس از

اعتیاد به مواد مخدر یا (اختالل وابسته مواد) به دلیل ماهیت

درمان در بین مصرف کنندگان مواد بهتر شدند ( .)31در

زیستی ،روانی ،اجتماعی انسان از پیچیدگی خاصی برخوردار

مطالعهای که صدرالسادات و همکاران ( )3193در ایران در

است ،به همین علت درمان این اختالل با تأکید بر یک رویکرد

ارتباط با درمانهای  TCانجام دادند ،نتایج حاکی از آن بود که

محض ،اغلب دشوار و ناکارآمد است .نتایج مطالعات

مراکز اجتماع مدار نحوه گذران یک زندگی اجتماعی توأم با

پژوهشگران بیانگر این حقیقت است که مانند بسیاری از

آرامش را به آنها میآموزد و ارتباطی بین عملکرد بهینه در

اختالالت روانی دیگر ،کارآمدترین رویکرد درمانی در کاهش یا

روابط اجتماعیشان پس از درمان بوده است (.)33

ترک مصرف مواد اعتیادآور شامل ترکیبی از شیوههای

از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر نتایج درمانی بیماران ،که در

جسمی و روانی است ( .)0در طی سالهای گذشته برنامههای

پژوهشهای مختلف به آنها اشاره شده است ،ویژگیهای

درمانی مختلفی برای درمان اعتیاد معرفی شدهاند .برنامههای

شخصیتی و رفتاری میباشد ( .)35شخصیت ،عامل

درمانی در قالب درمانهای دارویی و غیردارویی ایفای نقش

تعیینکنندهای است که تمامی رفتارهای انسان را در عرصه

کردهاند .یکی از درمانهای دارویی مؤثر در طی سالهای گذشته

زندگی شخصی و اجتماعی تحت تأثیر قرار میدهد و گاهی در

و در حال حاضر ،برنامه درمان نگهدارنده با داروی متادون

اثر صفات ناسازگارانه (روانرنجور خویی) فرد و اطرافیان را با

است .در مصرفکنندگان اپیوئیدها ،درمان دارویی غالب،

مشکل جدی مواجه میکند ( .)30شخصیت میتواند بر

مصرف داروی متادون است که در اغلب کشورهای دنیا در

واکنشهای هیجانی و نیز ارزیابی از فشارزاها و انتخاب

حال اجرا میباشد؛ و نتایج مطالعات نشان داده است ،که این

مهارتهای مقابلهای تأثیر گذارد ( .)38در سالهای اخیر طرح پنج

دارو جایگزین مناسبی به خصوص برای اپیوئیدها بوده و تأثیر

عاملی ویژگیهای شخصیت به طور چشمگیری مورد توجه

مطلوبی بر کاهش مصرف مواد ،ولع مصرف ،عالئم ترک،

متخصصان علوم رفتاری قرار گرفته است .در این آزمون پنج

عالئم روانپزشکی و رفتارهای خطرناک این بیماران در دوره

شاخص یا عامل شخصیتی شامل روانرنجورخویی،

درمان داشته است ( .)8،9از جمله درمانهای غیردارویی میتوان

برونگرایی ،انعطافپذیری ،با وجدان بودن و توافقپذیری

به رواندرمانی فردی ،گروه درمانی ،خانواده درمانی ،مراکز

بررسی میشود ( .)39در پژوهشهای مختلفی به بررسی رابطه

اجتماع درمانمدار و گروههای خودیار اشاره نمود ( .)3در این

ویژگیهای شخصیتی و آمادگی به اعتیاد پرداخته شده که

راستا ایجاد مراکز اجتماع درمان مدار در سرتاسر کشور سهم

میتوان به پژوهش زرگر و غفاری ( )33اشاره کرد که نتایج

زیادی در درمان اعتیاد داشته است .در این مراکز معتادان به

نشانگر آن بود که ویژگیهای شخصیتی همچون
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دانست ( .)1سوء مصرف مواد ،اختالل پیچیدهای در خود فرد

صورت داوطلب پذیرش میشوند .طول دوره بازتوانی آنها چهار

فرزاد کریمنژاد و همکاران

مقایسه ویژگی شخصیتی توافقپذیری و سالمت معنوی در معتادان

آمادگی به اعتیاد رابطه معنیداری دارند و میتوان آنها را به

صورت گرفته است ،شاهدیم که برخی از دانشمندان ،تعریف

عنوان پیشبینهای آمادگی به اعتیاد به حساب آورد .همچنین در

جسمی ،روانی ،اجتماعی را تعریفی جامع برای انسان نمیدانند

پژوهشی که توسط زرگر ،نجاریان و نعامی ( )26انجام شده به

و بنابراین معنویت را نه صرفا به عنوان نوعی نیاز انسان ،بلکه

بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی ،نگرش مذهبی و رضایت

به عنوان قسمتی از وجود انسان پذیرفتهاند؛ شاید به همین دلیل

زناشویی با آمادگی به اعتیاد پرداخته که نتایج نشانگر باال بودن

باشد که طبق برخی گزارشات ذکر شده در مقاالت

میزان هیجانخواهی معتادان در مقیاسه با افراد عادی بود .علیلو

روانشناسی و روانپزشکی ،ایمان و درمانهای معنوی و

و همکاران ( )30در تحقیقی نشان دادند که بین ویژگی

اعمال مذهبی و به کل موارد مربوط به مذهب به درمانهای

روانرنجورخویی و راهبرد مقابله هیجان مدار رابطه مثبت

مرسوم قبلی بیماران معتاد اضافه شده است ( .)16همچنین

معنیدار و بین ویژگی توافقپذیری و راهبرد مقابله هیجان مدار

تحقیقات نشان داده است که احساس راحتی و قدرت حاصل از

رابطه منفی معنیدار وجود دارد .صفات شخصیتی چون

اعتقادات دینی میتواند در سالمت و احساس خوب بودن سهیم

برونگرایی ،توافقپذیری ،با وجدان بودن و باز بودن به تجربه با

باشد ( .)13در این راستا پژوهشها نشان دادهاند که داشتن

سالمت روان و سازگاری بیشتری همراهاند .انتظار میرود که

نگرشها و باورهای مذهبی و اعمال معنوی با کاهش

این افراد کمتر متوجه رفتارهای اعتیادی شوند ( .)23در پژوهشی

استرسهای روانشناختی و پیشگیری از رفتارهای پرخطری

که فرنیا ،خواجهموگهی ،شانهساز و پاکسرشت ( )22انجام

همچون سیگار کشیدن ،مصرف الکل و مواد همراه است (.)12

دادند ،به این نتیجه رسیدند که افراد وابسته به مواد افیونی

عادتهای سوء مصرف مواد به متغیرهای روانشناختی -

شیوههای مقابله ناسازگارانهای دارند که با استرسهای زیادی

درونی از جمله ویژگیهای شخصیتی ،شیوه زندگی ،نگرشها،

که متحمل میشوند و نیز خطر تضعیف سالمت عمومی آنان در

باورها و سطح هوشی فرد نیز بستگی دارد (.)11

ارتباط است .سالمتی یک مسأله چند بعدی است و این ابعاد بر
یکدیگر اثر کرده و در نهایت سالمت فرد و جامعه را تحت تأثیر

روش کار:

قرار میدهند ( .)21در حال حاضر اغلب مدلهای سالمتی ،شامل

این پژوهش از نوع مقایسهای است .جامعه پژژوهش شژامل

سالمت معنوی نیز میباشند .مفهوم معنویت با همه حیطههای

بیماران مراجعهکننده به درمانگاههای سژرپایی و افژراد مقژیم در

سالمت در تمامی سنین ارتباط دارد و مورد عالقه پژوهشگران

مرکز اجتماع درمان مدار ( )TCمیباشد که به روش نمونهگیری

در تمام دنیاست ( .)23سالمت معنوی یکی از ابعاد مهم سالمت
در انسان است که ارتباط یکپارچه و هماهنگ را بین نیروهای
داخلی فراهم میکند و با ویژگیهای ثبات در زندگی ،تناسب و
هماهنگی ،احساس ارتباط نزدیک با خویشتن ،خدا ،جامعه و
محیط مشخص میشود ( .)25اهمیت معنویت و تأثیر مذهب در
بهداشت روانی و بهبود زندگی انسانها در چند دهه اخیر بیش از
پیش مورد توجه روانشناسان و متخصصان بهداشت روانی
قرار گرفته است ( .)20تحقیقات جدید با مالحظات آماری در
یافتن اثرات مفید معنویت و مذهب ،رو به رشد گذاشته است؛
بنابراین اعتقادات مذهبی ،معنوی و پیشرفتهای علمی جدید ،هر
دو میتوانند هم در جهت تشخیص و هم در جهت درمان
اختالالت و بیماریها بهرهمند شوند ( .)28طبق دیدگاه غالب
امروزی روانپزشکی و روانشناسی ،بیماری حاصل نقص در
انطباق و تعادل ابعاد جسمی ،روانی و اجتماعی میباشد و
استرس میتواند مقاومت بیولوژیک ،روانی و اجتماعی را
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تصادفی چند مرحلهای برای انتخاب نمونه استفاده شد .برای این
منظژژور بژژه مراکژژز تحژژت پوشژژش بهزیسژژتی و کلینیژژکهژژای
روانشناسی مراجعه گردید و از میان مراکز اجتماع درمان مژدار
( )TCتحت پوشژش بهزیسژتی 3 ،مرکژز و از میژان  36کلینیژک
درمان سژرپایی اعتیژاد 5 ،کلینیژک از طریژق روش نمونژهگیژری
تصادفی چند مرحلهای انتخژاب شژد و در مجمژوع  366نفژر بژه
صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.
پرسشنامه سالمت معنوی :در این مطالعه از پرسشنامه
 26سؤالی سالمت معنوی الیسون و پالوتزین 3392 ،استفاده
شده است که  36سؤال آن سالمت مذهبی و  36سؤال دیگر
سالمت وجودی را اندازهگیری میکند .نمره سالمت معنوی
جمع این دو زیرگروه است که دامنه آن بین  326-26در نظر
گرفته شده است .پاسخ سؤاالت به صورت لیکرت  0گزینهایی
(کامال مخالفم ،مخالفم ،نسبتا مخالفم ،نسبتا موافقم ،موافقم،
کامال موافقم) دستهبندی شده است .به گزینه کامال موافقم نمره
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روان رنجورخویی ،برونگرایی ،توافقپذیری و با وجدان بودن با

دگرگون نماید ( .)29،23ولی هماکنون در تحقیقاتی که در ایران

مقایسه ویژگی شخصیتی توافقپذیری و سالمت معنوی در معتادان

فرزاد کریمنژاد و همکاران

نمرهگذاری به شکل معکوس انجام گرفته است .در پایان

است .ضرایب آلفای کرونباخ در هر یک از عوامل اصلی

سالمت معنوی به سه سطح پایین ،متوسط ،و باال تقسیمبندی

روانرنجورخویی ،برونگرایی ،باز بودن به تجربه ،توافقپذیری

شد .روایی محتوایی پرسشنامه سالمت معنوی در پژوهش

و با وجدان بودن ،به ترتیب  6/09 ،6/50 ،6/81 ،6/90و  6/98به

رضایی ،سید فاطمی ،رضایی ( )3198تأیید شد ( .)23همچنین

دست آمد .جهت بررسی اعتبار محتوایی این آزمون از همبستگی

پایایی پرسشنامه از طریق ضریب پایایی آلفای کرونباخ 6/92

بین دو فرم گزارش شخصی ( )Sو فرم ارزیابی مشاهدهگر (،)R

به دست آمد .در پژوهش بالجانی ،خشابی ،امانپور و عظیمی

استفاده شد ،که حداکثر همبستگی به میزان  6/00در عامل

( )3136نیز روایی محتوایی تأیید شد و پایایی آلفای کرونباخ

برونگرایی و حداقل آن به میزان  6/35در عامل توافقپذیری بود

 6/99به دست آمد (.)22

( .)21نتایج با استفاده از آنالیز واریانس چندگانه مورد تجزیه و

پرسشنامه سنجش صفات پننج گاننه صيتنیتی فنر
کوتاه:

تحلیل قرار گرفت.
هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه ویژگی شخصیتی

پرسشنامه  06سؤالی است و برای ارزیابی  5عامل اصلی
شخصیت به کار میرود .پرسشنامه شخصیتی NEO-FFI
جانشین تست  NEOاست که در سال  3395توسط مککری و
کاستا تهیه شده بود ( NEO-FFI .)21توسط مککری و کاستا
روی  269نفر از دانشجویان آمریکایی به فاصله سه ماه اجرا

سازگاری و سالمت معنوی در معتادان مقیم در مرکز اجتماع
درمان مدار ( )TCاهواز و معتادان تحت درمان نگهدارنده با
متادون میباشد.

نتایج:

گردید که ضرایب اعتبار آن بین  6/91تا  6/85به دست آمده

جدول شماره  3میانگین ،انحراف معیار ،کمترین نمره،

است .این پرسشنامه سه طیف نمره از  32تا  ،23از  23تا  39و

بیشترین نمره و تعداد نمونه را در دو گروه درمان با نگهدارنده

از  39تا  06به دست میدهد .اعتبار درازمدت این پرسشنامه نیز
مورد ارزیابی قرار گرفته است .یک مطالعه طوالنی  0ساله روی

با متادون و معتادین مقیم در مرکز ( )TCشهر اهواز را نشان
میدهد .یافتههای مطالعه با توجه به جدول شماره  3نشان

مقیاسهای روانرنجورخویی ،برونگرایی و باز بودن نسبت به

میدهد که میانگین امتیاز معتادین مقیم در مرکز ( )TCاز نظر

تجربه ،ضریبهای اعتبار  6/09تا  6/91را در گزارشهای

سالمت معنوی و زیرمقیاسهای آن باالتر از افراد تحت درمان

شخصی و نیز در گزارشهای زوجها نشان داده است .ضریب

به وسیله درمان نگهدارنده با متادون میباشند و میانگین

اعتبار دو عامل سازگاری و با وجدان بودن به فاصله دو سال،
به ترتیب  6/83و  6/01بوده است ( .)21در هنجاریابی آزمون

سازگاری معتادین مقیم در مرکز ( )TCباالتر از افراد تحت
درمان به وسیله درمان نگهدارنده با متادون میباشد.

 NEOکه توسط گروسی فرشی ( )21در ایران انجام شد،
جدول صماره  -1میانگین ،انحراف معیار ،کمترین نمره نمره ،بیشترین نمره و تعداد نمونه در دو گروه درمان نگهدارنده با متادون و معتادین
مقیم در مرکز ) (TCصهر اهواز
مقیاسها
مقیاس سازگاری

سالمت معنوی

زیرمقیاس سالمت مذهبی

زیرمقیاس سالمت وجودی

57

گروههای نمونه

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

تعداد نمونه

گروه مقیم در مرکز )(TC

32/25

5/31

16

53

56

گروه درمان )(MMT

18/33

5/25

28

33

56

گروه مقیم در مرکز )(TC

80/20

9/08

50

38

56

گروه درمان )(MMT

08/29

36/30

39

32

56

گروه مقیم در مرکز )(TC

36/68

3/59

29

56

56

گروه درمان )(MMT

13/31

5/05

30

56

گروه مقیم در مرکز )(TC

10/39

5/52

21

56

56

گروه درمان )(MMT

12/13

5/90

26

30

56
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 0و به گزینه کامال مخالفم نمره  3داده شد .در سؤاالت منفی

ضریب همبستگی  5بعد اصلی را بین  6/50تا  6/98گزارش کرده

مقایسه ویژگی شخصیتی توافقپذیری و سالمت معنوی در معتادان

فرزاد کریمنژاد و همکاران

جدول شماره  ،2خالصه نتایج تحلیل واریانس چند متغییری

همانگونه که در جدول شماره  2مشاهده میشود ،در

بین دو گروه معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون و معتادان

آزمون اثر پیالیی ،مقدار برابر  6/238و  Fبرابر  31/53و در

مقیم در مرکز ( )TCشهر اهواز را نشان میدهد.

سطح معنیدار قرار دارد .طبق آزمونهای چهارگانه  23درصد

گروه معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون و معتادان مقیم در
مرکز ) (TCصهر اهواز

بنابراین ،بین دو گروه حداقل در یکی از متغیرهای وابسته تفاوت
معنیداری وجود دارد.
همچنین نتایج تحلیل واریانس چند متغیری در جدول شماره

اثر پیالیی

6/336

F
1/25

P-value
6/666

 1نشان میدهد که بین دو گروه معتادین مقیم در مرکز ()TC

المبدای ویلکز

6/636

1/25

6/666

اثر هاتلینق

363/533

1/25

6/666

شهر اهواز و معتادین تحت درمان نگهدارنده با متادون در

رویز

363/533

1/25

6/666

مقیاس سازگاری ( )P<./666،f= 31/53و در مؤلفههای

گروه اثر پیالیی

6/238

31/53

6/666

المبدای ویلکز

6/861

31/53

6/666

( )P<./663،f= 33/10سالمت معنوی تفاوت معنیداری وجود

اثر هاتلینق

6/322

31/53

6/666

دارد ،بدین معنی که میانگین معتادین مقیم در مرکز ( )TCشهر

رویز

6/322

31/53

6/666

مقدار

تأثیر

سالمت مذهبی ( ،)P<./666،f= 23/33سالمت وجودی

اهواز در مقیاس سازگاری و سالمت معنوی و مؤلفههای آن

جدول شماره  ،1خالصه و نتایج تحلیل واریانس چند

باالتر از افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون میباشد.

متغیری را در دو گروه درمان نگهدارنده با متادون و معتادین
مقیم در مرکز ( )TCشهر اهواز را نشان میدهد.
جدول صماره  -3نتایج تحلیل واریانس را در دو گروه نگهدارنده با متادون و معتادین مقیم در مرکز ) (TCصهر اهواز
مقیاسها
سازگاری

مؤلفههای سالمت معنوی

سالمت مذهبی

سالمت وجودی

گروهها

تعداد نمونه

میانگین

انحراف معغیار

مقیم مرکز )(TC

56

32/25

5/31

درمان متادون

56

18/33

5/25

مقیم مرکز )(TC

56

36/68

3/59

درمان متادون

56

13/31

5/05

مقیم مرکز )(TC

56

10/39

5/52

درمان متادون

56

12/13

5/90

بحث و نتیجهگیری:

میانگین مجذورات

F

P-value

051/61

22/92

6/666

006/82

23/33

6/666

109/33

33/10

6/666

بهبود روابط اجتماعی ،افزایش تعهد نسبت به خویشتنداری و

همان طور که مشاهده شد ،نتایج نشان داد که در مؤلفه

پرهیز و پیشگیری از عود تأیید کردهاند ( .)13-19یارمحمدی

توافقپذیری تفاوت معنیداری بین دو گروه وجود دارد به

واصل ( )13در تحقیقی نشان داده است که اجتماع درمان مدار بر

طوری که میانگین نمرههای معتادان مقیم در مرکز اجتماع درمان

ارتقای مهارتهای زندگی شامل مهارت حل مسأله ،مهارتهای

مدار ( )TCدر مؤلفه توافقپذیری به طور معنیداری باالتر از

ارتباطی ،خودآگاهی ،مدیریت هیجانها ،ابراز وجود و خود

میانگین نمرههای معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون

مراقبتی افراد مبتال به اختالل وابستگی به مواد مؤثر بوده است.

است .نتایج این پژوهش با نتایج بسیاری از پژوهشها که تأثیر

همچنین در تحقیقات دیگر ( )36،13تأثیر روش اجتماع درمانمدار

رویکرد اجتماع درمان مدار را در درمان اعتیاد مورد بررسی

بر افزایش عزت نفس و کاهش افسردگی و اضطراب معتادان در

قرار دادهاند همخوانی دارد .تحقیقات مختلفی اثربخشی اجتماع

نتیجه آموزش مهارتهای زندگی مشخص شده است .افراد

درمان مدار را بر ارتقای مهارتهای زندگی و مهارت حل مسأله،
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وابسته به مواد چرخهای از آسیبهای کارکردی دارند که در

83

Downloaded from hmj.hums.ac.ir at 20:13 +0430 on Saturday June 23rd 2018

جدول صماره  -2نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری بین دو

واریانس متغیرهای وابسته ناشی از تفاوتهای گروهی است.

فرزاد کریمنژاد و همکاران

مقایسه ویژگی شخصیتی توافقپذیری و سالمت معنوی در معتادان

این آسیبها بر سالمت و کارکرد فردی این افراد تأثیر منفی

کینگ پیشنهاد میکند که این ارتباط غیرمستقیم است و هوش

میگذارد ( .)13در تبیین این یافتهها میتوان گفت که از آنجایی

معنوی به عنوان یک میانجی در این ارتباطات نقش دارد .به

که ،معتادان مقیم در مرکز اجتماع درمان مدار ،در موقعیتهای

احتمال بیشتر همبستگی معنیدارتری میان سطوح هوش

رواندرمانی و حمایت اجتماعی قرار میگیرند ،زمینهای برای آنها

معنوی و سازگاری وجود دارد ( .)3همچنین ،از آنجا که اعتیاد

فراهم میشود تا بتوانند سبکهای مقابلهای سازگارانهتر و

پدیدهای پیچیده و چندوجهی است که از عوامل متعدد جسمی،

ارتباطات میان فردی بهتری داشته باشند و این افراد مهارتهای

روانی ،اجتماعی ،معنوی و فرهنگی تأثیر میپذیرد .لذا کاربرد هر

رفتاری مناسبتری برای رویارویی با فشارهای درونی و

برنامه درمانی که بر این ابعاد تأکید کند ،میتواند اثربخش باشد.

بیرونی یا فرار از احساسات منفی پیدا میکنند .رویکرد اجتماع

چون  TCیک پروتکل درمانی است که بر اساس مفاهیم و

درمان مدار رویکردی است که از طریق به وجود آوردن

درمان یادگیری اجتماعی ،شناختی ،رفتاری ،گشتالت،

تغییرات کلی در شیوه زندگی فرد معتاد به وی امکان طی طریق

انسانگرایی و روانکاوی رشد یافته است ،لذا میتواند تغییرات

بهبودی را میدهد ( .)33مفاهیمی نظیر تفکر واقعبینانه درباره

چند بعدی در افراد ایجاد نماید ( .)30بنابراین ،با توجه به اینکه

خود و جهان ،تحمل ناکامی و به تعویق انداختن ارضای تمایالت،

معتادان مقیم در مرکز اجتماع درمان مدار ( )TCتحت این برنامه

برخورد مناسب با مراجع قدرت ،توانایی حفظ موقعیت شغلی و

جامع قرار میگیرند و این برنامه جامع از مفاهیم رویکرد

تحصیلی ،قضاوت مناسب در مورد امور ،تصمیمگیری و توانایی

وجودی و انسانگرایی استفاده میکند ،بسیار طبیعی است که

حل مسأله از جمله آموزههای مهمی است که محیط برنامه

سالمت وجودی این افراد تحتالشعاع قرار گیرد و سالمت

اجتماع درمان مدار برای مراجعان خود فراهم میکند (.)32

معنویشان نسبت به معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون،

بنابراین اینگونه مداخلهها در اجتماع درمان مدار منجر به ارتقای

بهبودی و افزایش بیشتری پیدا کند .با در نظر گرفتن موارد ذکر

تواناییهای فرد معتاد در برخورد با مشکالت ناشی از ترک مواد

شده؛ این گونه میتوان تبیین کرد که با حضور فعاالنه این

شده و باعث افزایش سازگاری (توافق پذیری) او میشود.

معتادان در مراکز اجتماع درمان مدار ،میزان سالمت معنوی و

همچنین ،نتایج نشان داد که در مؤلفه سالمت معنوی تفاوت

توافقپذیری (سازگاری) این افراد تغییرات مثبت بیشتری میکند

معنیداری بین دو گروه وجود دارد به طوری که میانگین

و انگیزه ترک بدون بازگشت برای آنان هموارتر و میسرتر

نمرههای معتادان مقیم در مرکز اجتماع درمان مدار ( )TCدر

میشود .بنابراین ،به دستاندرکارانی که در حوزه اعتیاد کار

مؤلفه سالمت معنوی به طور معنیداری باالتر از میانگین نمرات

میکنند ،پیشنهاد میشود که در برنامههای درمانیشان ،تأکید

معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون است .این یافته با

خاصی بر ابعاد معنوی و وجودی داشته باشند و همچنین ،از

بسیاری از یافتههای پژوهشی انجام شده در زمینه پیامدهای

آنجا که در برنامه اجتماع درمان مدار تأکید بر ارتقای مهارتهای

مثبت عضویت در گروههای خودیاری همسو است (.)23،22

زندگی میشود و این برنامه باعث افزایش سطح توافقپذیری و

هدف این گروههای خودیاری کمک کردن به افراد درگیر با

سازگارتر شدن معتادان میشود ،پیشنهاد میشود که این

مساله اعتیاد است .کمک کردن به دیگران و استفاده از کمک

پروتکل درمانی ،ضمیمه برنامههای مراکز ترک اعتیادی که با

دیگران ،که خود کمک کردن به دیگران برای پرهیز از مواد

متادون معتادان را درمان میکنند ،گردد.

سودمند است ( .)20پژوهشهای پیشین اثربخشی شرکت در
گروههای خود یاری را تأیید کردهاند ،و تأثیر آن بر سالمت

سپاسگزاری:

فیزیکی ،ذهنی ،روانی و معنوی را مشخص کردهاند ..این درست

از کلیه مراکز درمانی معتادین و معتادین مراجعهکننده به

است که ارتباطات زیادی بین معنویت و بهزیستی روانشناختی

مراکز ترک اعتیاد و نیز مسؤولین این مراکز که پژوهشگران را

و توافقپذیری (سازگاری) وجود دارد .ولی به اعتقاد برخی

یاری نمودند ،تشکر و قدردانی میگردد؛ بدون همکاری آنان

افراد راهبردهای مقابلهای و تکنیکهای حل مشکل با استفاده از

انجام این پژوهش ممکن نبود.
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نتیجه ناتوانی آنها در کسب مهارتهای الزم برای زندگی است.

معنویت در واقع کاربردهای سازگارانه هوش معنوی میباشند.
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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to compare agreeableness trait and spiritual
health of the addicts living in a community treatment center circuit (TC) and addicts under
methadone treatment in Ahvaz.
Methods: In this comparative study, the study population consisted of patients referred to
outpatient clinics and welfare of people living in boarding centers. A cluster sampling
method was used for sample selection. Out of centers, under Behzisti coverage, one
community treatment center and 5 outpatient clinics. For addiction treatment were selected
randomly. From these centers 100 patient were selected for the study. MANOVA was used
for statistical analysis. NEO personality (scale compatibility) and Ellison and Palvtzyn is
spiritual health questionnaires were used for data collection.
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Results: Results show that there are sigfnificant differences in component compatibility
and spiritual health mean scores of drug addicts living in community treatment circuits
and addicts under methadone treatment (P<0.0001).
Conclusion: It seems that living in community treatment centers will tend to increase in
their hope and vitality. Living in these centers make them more positive and increase their
motivation for treatment contoinuing.
Key words: Adaptation – Methadone - Treatment – Ahvaz - Living in the Community Center
Circuit (TC)
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