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چكيده
این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی آموزش مثبتنگری بر اساس آیات قرآن بر عزت نفس و امید به زندگی
زنان آسیب دیده اجتماعی (معتاد) انجام شد .طرح پژوهش از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بود.
جامعه آماری شامل تمام معتادان زن ( 11نفر) مراجعهکننده به مراکز درمان اعتیاد شهرستان رودسر در سال 2315
بود که از آن میان  12زن ،که در نمره عزت نفس کوپر اسمیت و امید به زندگی میلر ،کمترین نمره را کسب کرده
بودند به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش ( 21نفر) و کنترل ( 21نفر) گمارده شدند .سپس ،آموزش مثبتنگری
اسالمی طی ده جلسه  17دقیقه ای برای گروه آموزش اجرا شد در حالی که گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد.
در پایان ،هر دو گروه به پرسشنامهها پاسخ دادند .نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که ارتباط مثبت معناداری بین
مثبتنگری و امیدواری وجود دارد در حالی که این رابطه درباره عزت نفس معنادار نبود؛ به عبارت دیگر مثبت
نگری میتواند در افزایش احساس امیدواری نقش مؤثری داشته باشد؛ اما پرورش عزت نفس به عوامل دیگری
نیز وابسته است.
کليدواژهها :آموزش مثبتنگری ،مفاهیم قرآنی ،امید به زندگی ،عزت نفس ،زنان ،اعتیاد.
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مقدمه
زنان ،نيمي از جمعيت جامعه را تشكيل ميدهند و وظيفه مادري و تربيت نسل آینده را به
عهده دارند در حالي که نخستين قربانيان بسياري از آسيبها و انحرافات اجتماعي هستند که در این
ميان ،اعتياد اگر نه اولين و عمدهترین ،بلكه یكي از مهمترین آنهاست .هرجا پاي اعتياد باز ميشود،
زنان در صف نخستين آن قرار دارند؛ چرا که بيشترین آسيبها از اعتياد پدر ،برادر ،فرزند ،همسر
و حتي دوست و همكار به آنها وارد ميشود .از طرفي دیگر ،موضوع اعتياد زنان ،مشكل
اجتماعي پنهاني است؛ زیرا فضاي سنتي حاکم بر خانوادهها و جامعه به زنان معتاد اجازه نميدهد
که اعتيادشان را اعالم کنند .به عالوه در فرهنگ ایران ،مصرف مواد در زنان از مردان ناهنجارتر
تلقي ميشود و در نتيجه زنان معتاد براي دریافت خدمات ترك و درمان اختالالت رواني ناشي
از مصرف مواد با مشكالت زیادي روبهرو هستند (نجاري .)853 :6831 ،به همه این موارد باید این
نكته را نيز افزود که وجود مادر معتاد ميتواند آسيبهاي جدي به تعامالت رابطه با همسر و فرزندان
و در نتيجه به جامعه وارد سازد؛ چرا که در بسياري از موارد ،بنيان خانوادۀ زنان معتاد ،متزلزل
است و نميتوانند کانون خانواده را سالم و سرپا نگه دارند .گاهي براي رسيدن به مواد مخدر از
هيچ کاري فروگذار نميکنند و ممكن است احساسات ،عواطف و حتي مادر بودن خود را زیر
پا بگذارند؛ به همين دليل ،اعتياد چالشهاي بسيار و در عين حال متفاوتي براي سالمت زنان ایجاد
ميکند .مطالعات اخير نيز نشان ميدهد که دختران در مقایسه با پسران ،سریعتر تحت تأثير سوء
مصرف مواد قرار ميگيرند و از پيامد آن آسيب ميبينند (کاکویي و قوامي.)66 :6838 ،
از لحاظ پزشكي ،ابتال به بيماریهاي کبد ،اختالل عملكرد جنسي ،بيماریهاي قلبي ،سرطان
پستان و بروز سندرم خود ایمني از پيامدهاي دیگر اعتياد زنان است (وایزمن و بویلي.)63 :0222 ،6
در زنان باردار نيز عوارضي مانند زایمان زودرس ،افزایش فشارخون ،پارگي زودرس کيسه آب،
سزارین ،اختالل رشد و مرگ داخل رحمي جنين ،هيپوگليسمي و تشنج نوزاد ،مشكالت تنفسي،
کاهش وزن ،قد و دور سر نوزادان مشاهده ميشود (کلي .)018 :0222 ،0از جنبه رواني ،زنان
معتاد احتماالً احساس گناه و شرم بيشتري از وضعيت فعلي خود دارند .آنها اغلب براي مشكالت
مربوط به سالمت روان مانند اضطراب و اختالل در تغذیه ،گزینههاي مناسبي هستند و به احتمال
بيشتري در اندیشه خودکشي به سر ميبرند و در معرض خشونت قرار ميگيرند؛ چنانكه در یک
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فيزیكي و  40درصد از آنان تجربه سوء استفاده عاطفي داشتند .طبق یک بررسي دیگر ،ميزان
تجاوز به زنان معتاد بسيار بيش از همتایان غير معتادشان بود (کاوینگتون.)836 :0223 ،6
تحليل و بررسي پژوهشها در زمينه سببشناسي 0اعتياد نشان ميدهد که مواردي مانند فقر،
بيكاري ،در دسترس بودن مواد ،باورهاي نادرست ،روابط دوستي ناسالم ،اختالالت روانشناختي و
شكستهاي متعدد مي تواند در گرایش افراد نسبت به مصرف مواد نقشهاي مهمي داشته باشد.
همچنين برخي از بررسيها نشان ميدهد که سطح پایين عزت نفس ،نداشتن چشمانداز اميدوارانه
نسبت به زندگي و همچنين عدم اتكا به باورهاي معنوي و خوشبيني ناشي از آن نيز در این رابطه
بيتأثير نيست (آقاجاني.)82 :6832 ،
در سالهاي اخير ،عزت نفس 8به شكل عميقي ،شاهراه رسيدن به شادي و رضایت از زندگي و
پادزهري براي انواع مشكالت اجتماعي در فرهنگهاي مختلف شده است .برخي از پژوهشها مؤید
تغيير و یا افزایش عزت نفس در طول دورههاي مختلف زندگي (ایرول و اورس )164 :0266 ،8و
گروهي دیگر معتقد به عدم تغيير آن در طول دوران حيات است (یونگ و مروژیک:0228 ،5
 .)536به هر صورت ،ثابت شده است که عزت نفس ضعيف ميتواند یكي از دالیل گرایش افراد
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بررسي مشخص شد که  48درصد از زنان مورد مطالعه ،تجربه آزار جنسي 50 ،درصد سوء استفاده

به سمت مصرف مواد باشد .به عالوه ،بررسيهاي زیادي نشان ميدهد که عزت نفس ضعيف،
پيشبين دقيقي براي رفتارهاي ضد اجتماعي ،افسردگي و همچنين تمایل به خودکشي و رفتارهاي
جنایي و ضد قانوني است (ترز نویسكي .)548 :0223 ،1در مقابل ،افراد با عزت نفس قوي براي
مسئوليتهاي زندگي قدرت بيشتري دارند و کمتر تحت تأثير عقاید منفي گروهي قرار ميگيرند؛
چرا که معتقدند ميتوانند بر خود و آینده تأثيرگذار باشند.
از نظر تفاوت عزت نفس در دو جنس نيز حداقل تعدادي از بررسيها نشان ميدهد که عزت
نفس دختران و زنان در مقایسه با مردان کمتر است (موکنس و همكاران )886 :0262 ،4و بخش
دیگري از مطالعات بر تفاوت ناچيز عزت نفس در دو جنس تأکيد ميکند (کلينگ:0262 ،3
1 - Covington
2 - Etiology
3 - Self-esteem
4 - Erol and Orth
5 - Young and Mroczek
6 - Trzesniewski
7 - Moksnes
8 - Kling
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)838؛ اما آنچه امروزه اهميت ویژهاي دارد ،رابطه ویژگيهاي شخصيتي مانند عزت نفس با گرایش
و مصرف مواد در جمعيت زنان است .بر همين اساس ،مرکز بينالمللي اعتيادپژوهي دانشگاه کلمبيا
در یكي از پژوهشهاي خود عنوان کرد :دختران وابسته به الكل در برابر دختران غير الكلي ،درجۀ
عزت نفس بسيار ضعيفتري دارند (هاپكينز.)0224 ،6
از طرفي دیگر ،یكي از مهمترین عوامل مؤثر بر تندرستي و طول عمر انسان ،اميد 0به بهبودي و
و تداوم زندگي است .اميد ،تأثيرات بيولوژیک دارد و ميتواند بر کنترل درد و ضعف جسماني
افراد تأثيرات مثبتي بگذارد .اميد و انتظار باعث فعال شدن مدارهاي مغزي و آزاد شدن آندروفين و
در نتيجه موجب کاهش درد در بدن ميشود .این ویژگي ،توانایي است که به فرد کمک ميکند
به رغم مشكالتي که در راه دستيابي به اهداف وجود دارد ،انگيزه خود را حفظ کند (اسنایدر و
لوپز.)820 :0228 ،8
اسنایدر ،)6338( 8اميد را سازهاي شامل دو بعد دانسته است :یكي توانایي طراحي
گذرگاههایي به سوي هدفهاي مطلوب با وجود موانع و دیگري ،توانایي ایجاد انگيزه براي شروع
و تداوم حرکت در این گذرگاهها .همان طور که در این تعریف ،مشخص است ،نظریۀ اميد
اساساً نظریهاي شناختي است؛ به بياني دیگر ،اميد ،فرایندي شناختي است که پيامدهاي هيجاني
دارد .بنابراین ،طبق نظریۀ اسنایدر ،اميد هيجاني انفعالي نيست که تنها در لحظههاي تاریک زندگي
پدیدار شود ،بلكه فرایندي شناختي است که افراد به وسيلۀ آن به صورت فعال براي دست یافتن
به هدفهاي خود تالش ميکنند .از این دیدگاه ،اميد فرایندي است که طي آن ،فرد هدفهاي خود
را تعيين ميکند؛ راهكارهایي براي رسيدن به آنها ميسازد و انگيزۀ الزم براي اجراي این راهكارها
را ایجاد ،و در طول مسير حفظ ميکند.
هنگامي که انسان به فعاليتهاي مورد عالقهاش مانند تماشاي آثار هنري و ادبي ،مالقات با
دیگران و همچنين پناه بردن به طبيعت ميپردازد ،اميد را در خود احساس ميکند .همچنين
هنگامي که احساس ميکند وجود و هستي او به یک منبع الیزال پيوند خورده و خود را به
تكيهگاه گستردهاي مانند دین متكي ميبيند ،اميدواري را در ميیابد و احساس ميکند .افراد
اميدوار ،گذرگاههاي بيشتري براي دنبال کردن اهداف خود دارند و هنگامي که با مانعي برخورد
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به دليل اینكه گذرگاههاي کمي دارند در رویارویي با موانع براحتي انگيزه خود را از دست
ميدهند (فرانكل )6318 ،6که بسياري از این افراد به دليل برخوردار نبودن از احساس
خودارزشمندي و نگرش اميدوارانه نسبت به زندگي به رفتارهاي پرخطري مانند اعتياد روي
ميآورند (دادگر و همكاران.)6 :0261 ،
امروزه رایجترین شيوه درمان اعتياد ،تجویز قرص و یا شربت متادون به بيماران است .متادون به
عنوان یک مادّه مخدر صنعتي ،موجب فرونشيني نشانههاي ترك ميشود و تأثير آن به گونهاي
است که با تجویز  02تا  32ميلي گرم در روز ،ميتوان بيمار را در وضعي ثابت نگه داشت؛ با
وجود این ،تجربه چند دهه اخير نشان ميدهد که داروهایي که براي ترك اعتياد به کار گرفته
ميشود با تمام کارایي خود ،عوارض جانبي ناگوار و نامطلوبي به همراه دارد (آقاجاني و مقتدر،
 .)628 :6838بنابراین ،درمانهاي مبتني بر آموزش و یا افزایش توان مقابلهاي افراد در برابر
مشكالت زندگي ،همواره یكي از مهمترین شيوههاي رویارویي با مشكل اعتياد و آثار منفي آن به
شمار ميآید (رسولي6 :6833 ،؛ زرین کلک .)6 :6833 ،بر همين اساس به نظر ميرسد که
بهرهگيري از منابع دیني و مؤلفههاي مرتبط با باورهاي دیني هنگامي که به ساختار درماني و

اثربخشی آموزش مثبتنگری بر اساس مفاهیم قرآنی بر عزت نفس و...

ميکنند ،ميتوانند انگيزه خود را حفظ ،و از گذرگاههاي جانشين استفاده کنند؛ اما افراد نااميد

آموزشي مجهز شود ،مي تواند در حفظ و ارتقاي بهداشت رواني افراد نقشهاي عمدهاي بر جا
ميگذارد (لون6 :0262 ،0؛ چاي 8و همكاران )6 :0268 ،که در این ميان ،دین اسالم و بویژه کتاب
مقدس قرآن ،زمينه مناسب اجراي جلسات آموزشي به منظور پيشگيري از مشكالت رواني ـ
جسمي و همچنين درمان اختالالت و بهبود وضعيت رواني افراد فراهم ميآورد .بنابر این ،استفاده
از مفاهيم و آیات قرآن کریم ميتواند با فعال کردن بخشهاي هيجاني ،رفتاري و همچنين معنوي
افراد در بهبود سالمت و سازگاري افراد مؤثر باشد (قاسمي4 :6835 ،؛ عبادي و فقيهي16 :6833 ،؛
سهرابي و فتحي15 :6836 ،؛ عبادي و همكاران .)40 :6833 ،قرآن کریم به دليل آگاهي از ابعاد
وجودي انسان و نيازهاي او ،سالمت روان افراد را در مسير رسيدن به سعادت دنيوي و اخروي
الزم دانسته و روشها و راهكارهایي در این زمينه بيان کرده است .خداوند ،قرآن را مایه شفا
ميداند و آن را درماني براي دلها معرفي ميکند« :اى مردم! به یقين براى شما از جانب
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پروردگارتان اندرز و درمانى براى آنچه در سينههاست ،آمده است (یونس.»)54/
هدف اصلي شيوههاي قرآن ،یاري رساندن به انسان به منظور برخورداري از سالمت روان
است تا بتواند با توسل به بهترین شيوههاي ممكن با مشكالت مقابله کند و با اميد به الطاف
بيكران الهي به آرامش نائل آید .در واقع ،قرآن و مفاهيم آن در قالب شيوهاي درماني ،نگرشهاي
افراد را مورد بررسي و اصالح قرار ميدهد؛ چرا که نگرش صحيح نسبت به مسائل و ناکاميها،
موهبتي است که به واسطه آن ،آدمي در رویارویي با نمونههاي به ظاهر موزونِ آفرینش ،زیبایي
و توانایي را در آنها ميبيند و حتي در زشتيها نيز زیبایيها را جستجو ميکند .بر همين اساس،
یكي از زمينههایي که در دیدگاه روان درمانگري اسالمي ،جایگاه ویژهاي دارد ،مثبتنگري

6

است که ميتوان آن را استفاده کردن از تمامي ظرفيتهاي ذهني مثبت و نشاط انگيز و اميدوار
کننده در زندگي براي تسليم نشدن در برابر عوامل منفي ذهني و واقعي دانست؛ به عبارت دیگر،
مثبتنگري نوعي خوشبيني نسبت به جهان ،دیگران و خود است (عبادي و فقيهي.)18 :6833 ،
پایههاي مفهوم مثبتنگري اغلب به روانشناسي مثبتنگر 0بر ميگردد که به عنوان یک
رویكرد اساسي در روانشناسي بر افزایش توانایيها و فضيلتهاي انساني تأکيد ميکند و امكان
موفقيت را براي فرد و جمعه فراهم ميآورد .از آنجا که هيجانهاي مثبت در زندگي در بهزیستي
رواني ـ جسمي انسانها نقش مهمي دارد ،رواندرماني مثبتنگر در عمل بر اساس روشهاي علمي
سنتي به منظور فهم و آسيبشناسي رواني رفتار طراحي ميشود که بر فرایندهاي مثبت و
توانایيهاي افراد تأکيد دارد و به درمانگران توصيه ميکند که به فرایندهاي مثبت مراجعانشان که
کم و به ندرت در زندگيشان جریان دارد توجه کنند (خدادادي سنگده و همكاران.)55 :6838 ،
پژوهشهاي علمي نشان ميدهد که بين ميزان مثبتنگري با سالمت جسمي و رواني (عبدالخالک و
ليستر ،)668 :0221 ،8عملكرد اجتماعي بهتر ،دوستيهاي طوالني مدت و همچنين افسردگي و
اضطراب کمتر (ابوهالل و زاید )6042 :0266 ،رابطه وجود دارد .پژوهشهاي بيشتر نشان ميدهد
که آموزش مهارتهاي مثبتاندیشي ميتواند بر افزایش عزت نفس ،سالمت روان و همچنين
کاهش افسردگي و ناسازگاري خانوادگي مؤثر واقع شود (ریبرو .)80 :0224 ،8سيگرستروم
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ایمني بدن افراد و افزایش سازگاري آنان در برابر انواع فشارهاي رواني ميشود .آموزش
مثبتنگري ،که توسط دوگال 6و همكاران ( )0226در مورد قربانيان حوادث حمل و نقل هوایي
انجام گرفت از اثربخشي آن بر افزایش ميزان سالمت و سازگاري افراد حكایت دارد .بررسي
خدادادي سنگده و همكاران ( ،)6838که در مورد مادران کودکان با نيازهاي ویژه انجام گرفت،
مؤید این بود که رواندرماني مثبتنگر بر افزایش شادکامي افراد تأثيرات مشهودي دارد .چنين
مطالعهاي با هدف افزایش شادکامي نوجوانان کمشنوا به کار گرفته شد (رستمي و همكاران،
 .)6 :6830نتایج مطالعه طباطبایي و همكاران ( ،)6830که با عنوان تأثير آموزش خوشبيني بر
اضطراب و افسردگي دانشجویان انجام گرفت ،نشان داد که اگرچه این روش آموزشي بر بدبيني
افراد تأثير معناداري ندارد بر کاهش ميزان اضطراب و افسردگي بسيار مؤثر است .حسين ثابت
( )6838در مطالعۀ خود ثابت کرد که آموزش مفاهيم روانشناسي مثبتنگر ،ویژگي تابآوري و
کنترل خشم را افزایش ميدهد .همچنين ،روانشناسي مثبتنگر بر زیر مقياسهاي کنترل خشم از
جمله احساس خشم ،احساس نياز به بيان فيزیكي خشم ،خلقوخوي خشمگين و واکنش
خشمناك ،درونریزي خشم ،برونریزي خشم ،کنترل برونریزي خشم و کنترل درونریزي خشم نيز

اثربخشی آموزش مثبتنگری بر اساس مفاهیم قرآنی بر عزت نفس و...

( )0221در مطالعه خود نشان داد که استفاده از آموزش مثبتنگري باعث بهبود کارکرد سامانه

تأثير داشته است .قاسمي و همكاران ( )6836در یک بررسي توانستند با استفاده از روش آموزش
اميدواري به عنوان یكي از مؤلفههاي مهم مثبتنگري ،ميزان شادکامي افراد را افزایش دهند.
بررسي آیات قرآن کریم نيز حاکي از اهميت نگرش مثبت به خود و رویدادهاي مختلف
زندگي در سالمت افراد است با بيان این تفاوت دربارۀ مثبتنگري اسالمي و مثبتنگري صرفا
علمي ،ميتوان گفت که مثبتنگري اسالمي بر اساس منابع و مفاهيم اسالمي (نوري و جان
بزرگي ،)18 :6830 ،مانند قرآن کریم (توانایي و سليم زاده ،)83 :6833 ،نهج البالغه (صادقي و
الهياري نژاد )18 :6830 ،و انتظار فرج (مرادي و قلمكاریان )6 :6838 ،تالش ميکند تا نگرش
افراد را مورد بازبيني و تصحيح قرار دهد .به عالوه ،مثبتنگري اسالمي به بُعد معنوي و اُخروي
تغيير نگرشها ،نگاه ویژهاي دارد و در کنار تجویز مثبتنگري براي دستيابي به فواید مادي ،نگرش
مثبت و خوشبيني را براي رسيدن به اهداف معنوي نيز پيشنهاد ميکند؛ اما هر دوي آنها بر تغيير
نگرش افراد از نگاه منفي به مثبت تأکيد دارند و به این نكته ميپردازند که نگرش انسان به زندگي
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مي تواند بر سالمت روان فرد و موفقيت اجتماعي او تأثيرات مهمي بر جاي گذارد.
همانگونه که بيان شد ،آموزش خوشبيني ميتواند به افزایش شادکامي ،پيشرفت تحصيلي،
سالمت عمومي و عزت نفس منجر شود (النلي6 :0228 ،6؛ کياروچي)6 :0222 ،0؛ با وجود این،
عمدۀ این پژوهشها تحت عنوان «خوشبيني سرشتي» در چارچوب «نظریه انتظار ـ ارزش» یا تحت
عنوان «خوش بيني آموختهشده» در قالب نظریه اسناد انجام شده است (نوري و جانبزرگي،
 )6 :6830درحالي که تعداد مطالعات در زمينه مثبتنگري بر اساس منابع اسالمي بسيار محدود
است به طوري که مطالعه عبادي و همكاران ( )6833نشان ميدهد آموزش مثبتنگري با تأکيد بر
آیات قرآن در افزایش اميد به زندگي زنان مطلقه نقش مؤثري دارد .خدایاريفرد ( )6833نيز در
پژوهشي با عنوان «کاربرد مثبتنگري در رواندرمانگري با تأکيد بر دیدگاه اسالمي» ،مراحل
اجرایي درمان مراجعان با روش مثبتنگري را تشریح ،و کارایي آن را در «رواندرماني فردي»
براي افراد افسرده و در «خانواده درماني» براي ناسازگاریهاي خانوادگي و همچنين اختالالت
شخصيت بيان کرده است .نتایج این مطالعه نشان ميدهد که مداخلههاي مبتني بر تقویت
برداشتهاي مثبت شخصي مي تواند به افزایش توصيفهاي مثبت فرد از خود بينجامد.
بيشتر زنان معتاد به علت ترس از آبرو و خوردن برچسب اعتياد ،خود را از دیگران پنهان
ميکنند و یا به علت زندگي در شهرهاي کوچک ـ که در آنجا مرکز ترك اعتياد مخصوص
بانوان وجود ندارد ـ به مراکز درماني آقایان نيز مراجعه نميکنند .عالوه بر اینها ،بررسيهاي بيشتر
چندین عامل دیگر را در زمينۀ استفاده نكردن زنان از خدمات درماني اعتياد معرفي ميکند که
عبارت است از :احساس گناه و شرم ،مسئوليتهاي خانوادگي ،ترس از دست دادن فرزندان و
مسئوليت نگهداري از آنها؛ با وجود این به نظر ميرسد که در صورت حضور زنان در جلسات
درماني ،امكان بروز تأثيرات مثبت ناشي از انواع آموزشهاي روانشناختي از مردان بسيار بيشتر
است .زنان در حل مشكالت سازگاري و تفكرات مثبت ،نقش فعاالنهتري را به عهده ميگيرند.
آنان توانایي بيشتري دارند تا در موقعيت درمان باقي بمانند و به علت روابط اجتماعي قویتر ،زودتر
به درمان پاسخ ميدهند .نقطه کليدي پيشرفت عرضه خدمات مؤثر براي زنان ،درك و تصدیق
تجربيات آنان در جامعه است؛ به عبارت دیگر ،آگاهي جنسيتي باید بخشي از چشماندازهاي باليني
باشد.
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بویژه زنان و همچنين ساختار دیني جامعه ایران ،اهميت توجه به مفاهيم معنوي در افزایش توان
مقابلهاي معتادان زن برجسته ميشود .آموزش مثبتنگري با استفاده از مفاهيم قرآني ميتواند با
ایجاد و تقویت سبک تفكر خوش بينانه نسبت به خود ،اطرافيان و آینده به توانمندي بيشتر افراد در
م قابله با فشارهاي ناشي از اعتياد منجر شود و از راه تأثير بر نگرش ،رفتار زنان معتاد را تحت تأثير
خود قرار دهد .بر همين اساس ،این پژوهش به دنبال بررسي فرضيههاي ذیل است:
 6ـ آموزش مثبتنگري با توجه به منابع اسالمي بر افزایش عزت نفس زنان معتاد تأثير معنيدار
دارد.
 0ـ آموزش مثبتنگري با توجه به منابع اسالمي بر افزایش اميد زنان معتاد تأثير معنيدار دارد.

روششناسی پژوهش
براي پژوهش ،که با طرح آزمایشي از نوع پيشآزمون ـ پسآزمون با گروه کنترل انجام
گرفت با کسب مجوز الزم از مسئوالن فني مراکز از ميان درمانگاههاي درمان اعتياد شهرستان
رودسر ،سه مرکز به طور تصادفي انتخاب شد که جمعاً  03معتاد زن داشت که به سؤاالت سه
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با توجه به گسترش روز افزون پدیدۀ اعتياد و همچنين آثار زیانبار آن بر سالمت افراد جامعه و

بخشي اطالعات فردي (سن ،وضعيت تأهل و تحصيالت) و پرسشنامههاي عزت نفس کوپر
اسميت و اميد به زندگي ميلر پاسخ دادند .اعتياد به مصرف مواد ،داشتن پرونده درماني و ابراز
رضایت از مشارکت در تحقيق ،معيارهاي تعيين شده براي ورود نمونهها به پژوهش در نظر گرفته
شد .از ميان  03پاسخ دهنده 08 ،نفر که نمرههاي کمتري در عزت نفس و اميد به زندگي گرفته
بودند ،انتخاب ،و به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند 60 .نفر به عنوان گروه آزمایش و 60
نفر گروه کنترل .سپس جلسات آموزش مثبتنگري با استفاده از روش سخنراني و تكليف در
منزل ،طي ده جلسه  32دقيقهاي براي گروه آموزش اجرا شد در حالي که گروه کنترل هيچگونه
آموزشي دریافت نكرد .در این مطالعه از بسته آموزشي برگرفته از متن مربوط به ابعاد روانشناختي
مورد تأکيد در قرآن کریم استفاده شد که توسط عبادي و همكاران ( )6833طراحي شده است.
منطق استفاده از این بسته آموزشي نيز تلفيق مفاهيم فردي ،اجتماعي و اعتقادي افراد با یكدیگر
است تا از این طریق ،رشد و بهبود همه جانبه وضعيت رواني و معنوي افراد ميسر گردد .ساختار
جلسات آموزشي در جدول  6ارائه شده است .در پایان ،هر دو گروه آزمایش و کنترل دوباره به
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پرسشنامههاي اميد به زندگي و عزت نفس پاسخ دادند.
جدول  :برنامه آموزش مثبت نگری بر اساس مفاهيم قرآنی (عبادی و همكاران)67 : 811 ،
جلسة

هدف :آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و ارائه توضیحاتی دربارۀ جلسات

اول

تکلیف :ثبت حاالت هیجانی پس از احساس ناامیدی

جلسه

هدف :آشنا کردن افراد با ویژگیها و آثار امید و ناامیدی از دید قرآن

دوم

تکلیف :یادداشت چگونگی تأثیرگذاری آیات قرآنی بر کاهش نا امیدی

جلسه

هدف :توجه دادن افراد به نقاط قوت خود با نظر به تأکید خداوند بر توانایی انسان در قرآن

سوم

تکلیف :یادداشت نقاط قوتی که در خود سراغ دارند.

جلسه

هدف :بیان نقاط قوت خود از دید دیگران

چهارم

تکلیف :تواناییهایی که در طول هفته به آن دست مییابند و افزودن آن به یادداشت خود.

جلسه

هدف :بیان حداقل 5تا  27تجربه و خاطره مثبت برای اعضای گروه

پنجم

تکلیف :ثبت تجربههای شیرین خود در هفته اخیر

جلسه

هدف :گوش دادن به تجربیات خوب اعضای گروه و استخراج نقاط قوت یکدیگر از آنها

ششم

تکلیف :تمرین تمرکز بر خوبیها و نقاط مثبت چیزهایی که با آن برخورد دارند.

جلسه

هدف :تعامل نزدیکتر افراد با یکدیگر از طریق بیان نقاط قوت آنها به طور چهره به چهره

هفتم

تکلیف :تمرین توانایی اعتماد به توانمندیهای خود

جلسه

هدف :تهیة فهرستی از همه نقاط قوت خود که تاکنون به آن پیبردهاند.

هشتم

تکلیف :جمع آوری هر ویژگی مثبتی که تاکنون در مورد خود به آن دست یافتهاند.

جلسه

هدف :اولویتبندی نقاط قوت و توانمندیها

نهم

تکلیف :کمك گرفتن از دیگران برای تهیه و اولویتبندی فهرستی از همة توانمندیها و خوبیهای خود

جلسه

هدف :ارائة شواهد و معیارهایی که با ارزشترین و معتبرترین نقاط قوت آنان قابل اتکا است ،تمرکز بر

دهم

آیات قرآن در مورد تواناییهای انسان .اجرای پس آزمون و تشکر از اعضا.

ابزارهاي پژوهش :آزمون عزت نفس کوپر اسميت :این مقياس 53 ،ماده دارد که  3مادۀ آن
دروغسنج است که آزمودنيها باید از ميان دو گزینه «بلي و خير» یكي را مشخص کنند .شيوۀ
نمرهگذاري به صورت «صفر و یک» است .حداقل نمرهاي که فرد ممكن است بگيرد ،صفر و
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حداکثر  52خواهد بود و نمره بيشتر از  8در  3مادۀ دروغسنج یعني اعتبار آزمون کم است و
آزمودني سعي کرده است خود را بهتر از آنچه هست جلوه دهد .در پژوهشي که دربارۀ  082نفر

این آزمون بيشتر از این ميانگين نمره بگيرند ،عزت نفس قوي دارند و افرادي که کمتر از آن نمره
بگيرند ،عزت نفس ضعيف خواهند داشت .پایایي آزمون در ایران  %38برآورد شده (شعاعکاظمي
و مؤمني )68 :6832 ،و در خارج از کشور نيز توسط رابرت )0225( 6مورد تأیيد قرار گرفته است.
پرسشنامه اميد به زندگي ميلر :این آزمون شامل  83جنبه از حالتهاي اميد و درماندگي ،و
ارزش نمره هر جنبه از  6تا  5متغير است و در برابر هر جنبه ،که نماینده یک نشانه رفتاري
است ،گزینههایي به این شرح قرار دارد )6 :بسيار مخالف  )0مخالف  )8بياعتنا  )8موافق
 )5بسيار موافق و در آزمون ميلر ،دامنه امتيازات از  83تا  082متغير است و نمره  ،83کامالً
درمانده و نمره  ،082حداکثر اميد را نشان ميدهد .نيكرو ( )0224پایایي پرسشنامه اميد به زندگي
ميلر را با روش ضریب آلفاي کرونباخ و دو نيمه کردن به ترتيب  2/38و  2/48به دست آورد.
براي محاسبه روایي ،نمره آن با نمره سؤال مالك همبسته شد و مشخص شد که رابطه معناداري
بين نمره آنها وجود دارد ( P= 2/26و .)r=2/85

یافتهها
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از دانشآموزان سال سوم دبيرستانهاي شهر تهران انجام شد ،ميانگين  05/8بود؛ لذا افرادي که در

در جدول شماره  ،0وضعيت شاخصهاي توصيفي نمرههاي اميد به زندگي و عزت نفس در دو
گروه کنترل و آزمایش آمده است:
جدول  :شاخصهای توصيفی نمرههای اميد به زندگی و عزت نفس در مراحل پيشآزمون و پسآزمون
آموزش مثبتنگری قرآنی

متغيرها
امید به زندگی
عزت نفس

کنترل

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

پیش آزمون

233/33

60/21

212/33

52/53

پس آزمون

202/15

51/11

210

20/21

پیش آزمون

16/12

1/32

10/33

22/50

پس آزمون

32/05

3/63

11/57

3/25
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جدول  :8آزمون لون برای بررسی برابری واریانسهای گروه آزمایش و کنترل
F

متغير

درجه آزادی

سطح معنی داری

درجه آزادی

عزت نفس

2/21

2

11

./135

امید به زندگی

2/55

2

11

./116

الزم به ذکر است که قبل از استفاده از آزمون تحليل کوواریانس چندمتغيري براي رعایت
فرضهاي آن از آزمونهاي باکس و لون استفاده شد .بر اساس آزمون باکس ،شرط همگني
ماتریسهاي واریانس /کوواریانس رعایت شده است ( F=2/831 ،p=2/451و  .)Box=6/863با
توجه به اینكه آزمون لون نيز براي تمام متغيرها معنيدار نبود ،ميتوان گفت که شرط برابري
واریانسهاي بينگروهي نيز رعایت شده است.
جدول  :4نتایج تحليل کوواریانس چند متغيری برای اثربخشی آموزش مثبتنگری قرآنی بر متغيرهای وابسته
اثر
گروه

آزمون

ارزش

F

درجه آزادی فرضيه

درجه آزادی خطا

سطح معنیداری

اثر پیالیی

7/156

3/107

1

21

7/723

المبدای ویلکز

7/022

3/107

1

21

7/723

نتایج آزمونهاي اثر پيالیي و المبداي ویلكز نشان ميدهد که اثر گروه بر متغيرهاي اميد به
زندگي و عزت نفس معنيدار است (،F)8/042(=2/488 P <2/25پيالیي و ویلكز) .این آزمون
استفاده از تحليل کوواریانس چند متغيري را امكانپذیر ميسازد .نتایج نشان ميدهد که حداقل بين
یكي از متغيرهاي مورد بررسي بين دو گروه پژوهش ،تفاوت معنيداري وجود دارد.
جدول  :5نتایج تحليل کوواریانس تکمتغيره در مورد ميانگينهای پسآزمون اميد گروه آزمایش و کنترل با
کنترل پيش آزمون
منبع

019

SS

درجه آزادی ميانگين مجذورات

F

سطح معنیداری مجذور اتا

پیش آزمون

22221/561

2

22221/561

23/021

7/777

7/636

گروه

6103/725

2

6103/725

6/616

7/723

7/121

خطا

23132/713

17

6103/725

کل تصحیح شده 32516/516

13

تحليل کواریانس تکمتغيره استفاده شد که نتایج نشان داد مقدار  Fاین آزمون براي گروهها
 ،1/10است که در سطح  P <2/225معنادار ،و این بدان معني است که آموزش مثبتنگري بر
اساس مفاهيم قرآني بر اميد به زندگي زنان معتاد تأثير معنيداري دارد .طبق جدول  5ميزان مجذور
اتا  ،2/08است که نشان ميدهد  2/08تفاوتهاي فردي در ميزان اميد به زندگي مربوط به تفاوتهاي
فردي در نوع آموزشهاي گروهي است.
جدول  :7نتایج تحليل کوواریانس تکمتغيره در مورد ميانگينهای پسآزمون عزت نفس گروه آزمایش و
کنترل با کنترل پيشآزمون
منبع

SS

درجه آزادی ميانگين مجذورات

F

سطح معنیداری مجذور اتا

پیش آزمون

372/521

2

372/521

17/011

7/777

7/571

گروه

22/771

2

22/771

2/767

7/326

7/757

خطا

003/633

17

33/631

کل تصحیح شده 2630/615
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همانگونه که در جدول  5آمده است براي بررسي تأثير مداخله بر نمره اميدواري از آزمون

براي بررسي تأثير مداخله بر نمره کل عزت نفس از آزمون تحليل کواریانس تک متغيره
استفاده شد که نتایج نشان داد ،مقدار  Fدر این آزمون براي گروهها  ،6/212است که معنادار
نيست و این بدان معني است که آموزش مثبتنگري بر اساس مفاهيم قرآني بر عزت نفس زنان
معتاد تأثير معنيداري نداشته است.

بحث و نتيجه گيری
پژوهش ،با هدف بررسي اثربخشي آموزش مثبتنگري بر اساس مفاهيم قرآني بر عزت نفس
و اميد به زندگي زنان معتاد انجام گرفت که طبق یافتهها ،فرضيه اول پژوهش تأیيد ميشود .نتایج
آزمون کواریانس تک متغيره نشان داد که آموزش مثبتنگري بر اساس مفاهيم قرآن کریم بر
ميزان اميد به زندگي زنان معتاد مؤثر بوده است به این معني که با افزایش سطح مثبتنگري قرآني
از طریق آموزش ،ميزان اميد به زندگي افراد افزایش ميیابد .این نتيجه در راستاي نتایج مطالعات
ریبرو و همكاران ( )0224و سيگستروم ( ،)0221در تأیيد اثربخشي آموزش مثبتنگري بر سالمت
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رواني افراد ،و همچنين با پژوهشهاي عبادي و همكاران ( ،)6833سهرابي و همكاران ( )6836و
عبادي و فقيهي ( )6833همخوان است که با استفاده از آموزش مفاهيم قرآني توانستند وضعيت
رواني افراد مورد مطالعه را ارتقا دهند.
در تبيين نتيجه ميتوان گفت که اميدواري نسبت به آینده ،تا حدود زیادي به جنبههاي محيطي
و باور فرد نسبت به مثبت بودن زندگي مربوط ميشود .انسان تا هنگامي که نسبت به توانایيهاي
خود ،رویدادهاي زندگي ،حمایتهاي اجتماعي از سوي دیگران ،و هم چنين اعتماد و درك حضور
خداوند نگرش مثبتي نداشته باشد ،نميتواند احساس اميد را دریافت و درك کند .بنابراین ،اميد
در انسان در قالب چهار مؤلفه شكل ميگيرد که همانطور که بيان شد ،یكي از مهمترین جنبههاي
آن ،نگرش مثبت به حضور خداوند و تأثير این باور بر تقویت اميدواري است؛ با وجود این،
مثبتنگري حاصل از باورهاي معنوي و رفتارهاي دیني ،غالباً سه مؤلفه دیگر اميدواري یعني
خوشبيني نسبت به خود ،دیگران و محيط را نيز در درون خود دارد .مطالعات نيز حاکي است که
احساس اميدواري تا حدود زیادي از توان تقویت و پرورش برخوردار است (قادري و همكاران،
6 :6832؛ پاشا و اميني )6 :6834 ،و در عين حال ،یكي از مهمترین شيوههاي افزایش سطح
اميدواري افراد آسيب دیده یا در معرض آسيب در پژوهشهاي مختلف ،بهرهگيري از متون دیني و
معنوي بویژه قرآن کریم است (عبادي و همكاران.)6 :6833 ،
در قرآن کریم نيز بارها و به شيوههاي مختلف دربارۀ اميد و اميدواري به آینده سخن گفته
شده است .تمثيلها و داستانهاي مختلفي که در قرآن کریم مطرح ميشود ،اغلب با هدف افزایش
احساس اميدواري از طریق تغيير نگرش نسبت به زندگي عمل ميکند؛ چنانکه در قرآن کریم
آمده است« :ما از هر یک از سرگذشتهاى انبيا براى تو بازگو کردیم تا به وسيلۀ آن ،قلبت را
آرامش بخشيم و ارادهات قوى شود (هود .»)602/حضرت یوسف(ع) ،بندۀ صالح خدا و گمگشتۀ
عزیز یعقوب ،سرانجام به آغوش پدر بازگشت (یوسف )622/آتشي که نمرودیان برافروخته بودند
به گلستاني از لطف و رحمت حق تبدیل شد (انبياء )13/و ایوب پيامبر پس از تحمل همۀ رنجها،
سالمت و ثروت به دست آورد و دیگر نعمتهاي از کف رفته را باز یافت (ص .)88/البته اميد
بخشيِ قرآن کریم تنها به زندگي دنيایي محدود نميشود؛ بلكه آخرت آدمي را نيز فرا ميگيرد؛
چنانکه بشارت دادن به بهشت ،اميدي است که قرآن کریم براي زندگي جاودان آخرت مطرح
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کرده و با بيان جزئيّات آن ،شوق مؤمنان را براي رسيدن به آنجا بيشتر کرده است (توبه 06/و
 .)00خداوند متعال براي اینكه تيرگي ناشي از نااميدي را از دل مؤمنان بزداید از زبان پيامبري

رحمت خدا نااميد نيست (یوسف .»)34/بنابراین ،مسير آموزش مفاهيم قرآني از چند طریق موجب
افزایش احساس اميدواري افراد ميشود :تغيير نگرش نسبت به خود ،دیگران ،وقایع زندگي،
حمایتهاي الهي و سرانجام ذکر قصههاي قرآن که به طور آشكاري موجب درك آسانتر مفهوم
اميد براي اقشار مختلف جامعه ميشود.
بررسي بيشتر آیات شامل واژگان اميد در قرآن کریم ،بيانگر این است که اميد ،ماهيتى مثبت
و پسندیده دارد؛ ولي عوامل پدیدآورنده آن و نيز موانع بر هم زنندهاش ممكن است ماهيتى
حقيقي یا کاذب داشته باشد .بر این اساس ،اميد را مى توان بر دو نوع تقسيم کرد:
الف) اميد مطلوب ،صادق و حقيقي :این نوع به اموري مربوط است که در جهت رضاي الهي
و هماهنگ با واقعيت وجودي انسان ،و به دوگونه در قرآن مطرح شده است :یكي اميد به آخرت
و برخورداري از رحمت الهي که عموم مؤمنان به آن اميدوارند (توبه )621/و دیگري اميد به لقاي
خدا که مؤمنان خاص و انسانهاي کامل به آن اميدوار هستند (کهف.)662/
ب) اميد نامطلوب ،کاذب و مجازي :این نوع به اموري مربوط است که در آنها ،رضاي
الهي لحاظ نميشود و حاصل وسوسههاي نفس یا القاي شيطان است؛ چنانكه در قرآن از زبان

اثربخشی آموزش مثبتنگری بر اساس مفاهیم قرآنی بر عزت نفس و...

بزرگ همچون یعقوب(ع) فرموده است« :از رحمت خدا نااميد نشوید؛ زیرا جز کافران کسي از

شيطان آمده است« :وَ لَأُمَنِيَنَهُمْ» :آنان را دچار آرزوهاى دور و دراز خواهم کرد (نساء.)663/
بررسي نظریۀ اميد در دو حوزۀ یاد شده ،بيانگر این است که اميد در هر دو حالت به معناي انتظار
براي دستيابي به هدف ،همراه با تالش است با این تفاوت که علم اساساً هستها و نيستها را
بيان ميکند و بحث ارزشي در مطالب و مباحث خود ندارد .از این رو در نظریۀ اسنایدر ،اميد
مطلوب و نامطلوب وجود ندارد و به همين دليل ،بشر براي یافتن پاسخ این سؤال خود ،نيازمند
مكتب وحي است تا در پرتوي آن ،اميد صادق را از اميد کاذب متمایز کند .دین ،آرزوهاي
کاذب را از آرزوهاي صادق جدا ميکند و راه دست یافتن به اميد صادق را به انسان نشان ميدهد
(جوادي آملي.)03 :6836 ،
با توجه به اینكه زنان معتاد در زندگي روزمره تحت شدیدترین تهدیدات و مشكالت ناشي از
اعتياد و عوارض آن قرار دارند به نظر ميرسد که آموزش مثبتاندیشي بر اساس مفاهيم قرآني
توانسته است نگرش آنان را نس بت به وضعيت کنونيشان تا حدود زیادي تغيير دهد؛ به عالوه ،این
شيوه توانسته است دیدگاه افراد را نسبت به باورهاي معنوي و مسئوليتهاي اخروي که در این جهان
بر عهده دارند اصالح کند .در جلسات درماني به این موضوع پرداخته شد که چگونه فرد ميتواند
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با در نظر گرفتن و تكيه کردن بر داشتهها و نقاط قوت فعلي خود در برابر مشكالت مختلف
زندگي مقاومت کند .آموزش مثبتاندیشي بيش از هر چيز دیگري ،افراد را متوجه توانمندیهاي
انساني ميکند و به دنبال آن ،مسير تقویت این نيروها را یادآور ميشود و ميآموزد که چگونه
موفقيت از ميان دشواریها قابل دستيابي است؛ به عالوه ،افزایش اميد در قالب آموزههاي قرآني
توانست روند ادامه درمان دارویي را نيز هموارتر نماید؛ چرا که زنان معتاد از طریق تقویت احساس
اميدواري به این باور رسيدند که پایداري در فرایند درمان ،بدون تردید به موفقيت در رویارویي با
مشكل اعتياد منجر خواهد شد.
بر اساس یافتهها ،فرضيه دوم پژوهش تأیيد نميشود .نتایج آزمون کواریانس تکمتغيره نشان
داد که آموزش مثبتنگري بر اساس مفاهيم قرآني بر ميزان عزت نفس زنان معتاد مؤثر نبوده است.
در تبيين این نتيجه ميتوان گفت که دین اسالم براي مفهوم عزت نفس اهميت زیادي قائل
است .مطابق مفاهيم قرآن ،اعتماد به نفس به معناي درك کرامت و ارزش روح انسان است که او
را از دیگر موجودات متمایز ميکند .عبارتهایي مانند «جانشين خداوند روي زمين» و «سجده
فرشتگان بر انسان» نشاندهندۀ اهميت انسان و ارزش وجودي اوست .بر همين اساس انتظار ميرود
که مفاهيم قرآني بتواند بر سطح عزت نفس افراد تأثيرات قابل توجهي داشته باشد؛ با وجود این
باید گفت که اگر چه عزت نفس به عنوان یک ویژگي بسيار مؤثر در سالمت روان از امكان
آموزش و بهبودي برخوردار است (ایرول و اورس ،)166 :02266 ،این ویژگي تا حدود زیادي
گذشتهنگر است و در شكلگيري و تقویت آن عواملي غير از حوادث و یا آموزشهاي مقطعي
ایفاي نقش ميکند .به اعتقاد بسياري از نظریهپردازان ،عزت نفس از سالهاي ابتدایي شروع به رشد
و تكوین ميکند و تغيير آني و کوتاه مدت آن تقریباً غير ممكن است؛ چرا که عزت نفس در
فرایند «نگرش ـ عملكرد» معنا ميیابد به این معنا که تقویت عزت نفس هنگامي تأثيرات خود را
نشان ميدهد که در روند طبيعي زندگي و در رویارویي با موقعيتهاي مختلف ،مورد بازنگري و
تقویت قرار بگيرد .گروهي دیگر از پژوهشگران مانند کوب و همكاران ( )0228و یانگ و
ماروکزیک ( )6334بر این عقيده هستند که عزت نفس و سطح آن در هيچ دورهاي از رشد انسان
دچار تغيير نمي شود و بنابراین ،ممكن است برخي افراد براي هميشه و به صورت طوالنيمدت،
پيشرفت چنداني در سطح عزت نفس خود تجربه نكنند.
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به نظر ميرسد که تغيير در سطح عزت نفس زنان معتاد به دالیلي مانند بروز مشكالت ویژه در
رابطه با تصاویر ذهني و بدني و همچنين درمانِ بدون حضور اطرافيانِ نزدیک و اعضاي خانواده،

معتقدند« :عزت نفس را ميتوان مجموعهاي از افكار ،احساسات ،عواطف و تجربهها تصور کرد
که در فرایند زندگي اجتماعي شكل ميگيرد؛ یعني مجموعهاي از هزاران برداشت ،ارزیابي و
تجربهاي که فرد از خود دارد ،باعث ميشود که نسبت به خود احساس خوشایند ،ارزشمند بودن و
یا حالتي برعكس آن را داشته باشد» در حالي که روند بيشتر برنامههاي آموزشي بهگونهاي است
که بيش از چند ماه و یا چند جلسه را پوشش نميدهد؛ بهعالوه ،پدیدۀ انگ اجتماعي به عنوان
مانعي جدي در ارتباط با گروهدرماني این افراد ميتواند در فرایند آموزش و درمان ،تناقضاتي را به
وجود آورد.
این پژوهش مانند هر بررسي علمي دیگر با محدودیتهایي روبهرو بود؛ از جمله اجراي آموزش
در محيط فرهنگي و جغرافيایي خاص و همچنين انتخاب نمونه از معتادان زنِ داراي پرونده درماني
در مراکز ،که تعميم نتایج مطالعه را به دیگر جوامع و مناطق فرهنگي و گروههاي مختلف معتادان
زن مانند معتادان به مواد صنعتي ،دشوار ميسازد .بر همين اساس پيشنهاد ميشود که تأثير روش
مداخله بر اساس مفاهيم قرآني با روشهاي مداخلهاي دیگر ،مقایسه ،و اثربخشي دقيق هر یک از
آنها تعيين شود.

اثربخشی آموزش مثبتنگری بر اساس مفاهیم قرآنی بر عزت نفس و...

حداقل در بررسي حاضر امكانپذیر نبوده است .در واقع ،همانگونه که مهدوي و همكاران ()6833

با توجه به تأثيرگذاري آموزشهاي مبتني بر خوشبيني و مثبتنگري ،توصيه ميشود که این
دسته از آموزشها در قالب برنامههاي مشاورهاي فردي و گروهي در مراکز درمان سوء مصرف مواد
مورد توجه قرار گيرد.
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