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Abstract
The present study compared the spirituality of
three group of women with depression, anxiety
and normal control. The subjects consisted of
women with depression, anxiety and normal.
With the use of available sampling30 depressed
women and 30 anxious women who referred to
consulting centers in Isfahan in year 2014, were
referred to the researchers; Also 30 normal
women without the history of psychiatric
disorders were selected. The questions were
consisted of the Beck Depression Inventory,
Beck Anxiety Inventory and the Spirituality
tendency inventory. Results of analysis of
variance showed the difference between the three
groups of depressed, anxious and normal people
was significant in spirituality(p<0.01). Also, the
spirituality of normal women were higher than
women with depression or anxiety (p<0/04). But
there was no significant difference between the
two group depressed and anxious (p<0.01).
Keywords: spirituality, depression, anxiety,
women
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مقدمه
اضطراب و افسردگی بهعنوان دو اختاللل همتک ته تتله
روانی فرد را بته هاترهرم هتیانتاادد شتنرخالهشتام و شتوو

هحققرن آدهری هری جرلبی ان رم دادمانا ه نترن هیدها
انسرن علوم بر نوردهری دیسالی و روانی صرم ه هربوط بته
جنبه هری فو یولوژیک و اهور پو پر افالردة دناگی و عتق و
ارتبرط بر دیگران ات  ،اد ی سری نوردهری برتر هرننا نورد بته

افسردگی حاود  2/3الی  3/7درصا ل جمعو ذ تر شتام
ات  ،بهگونهای ه تقریبرً  6درصا افراد در هول عمتر ختود

عبرد  ،پرتال

حااقل یکبرر به آن هبالل هیشونا .اخالللهری اضطرابی نوت

(ش رعی.)1386 ،

شریع ترین اخاللل روانی در تمرم گرومهری تنی ات

(توهر

و گلانر )2006 ،1و عرهلی همتک در بترود برختی هتت ل

و ارتبرط هعنوی بر خاا نو برختوردار اتت

هعنوی  5و رشا هعنوی انسرن در چنا دهة گذشاله

اهمو

بتتهصتتورتی رودافتت ون توجتته روانشنرتتترن و هالاصصتترن

اجالمرعی ،فرهنگی و خرنوادگی به حسرب هی آیتا .همننتون
افسردگی تأثورا توء دیردی بر دناگی فرد هتیگتذارد و در

تردهرن جمرنی بمااش

بسورری اد رر ردهری شاصتی و اجالمترعی اختاللل ای ترد

ابعرد جسمرنی ،روانی ،اجالمرعی و هعنوی اشتررم هتی نتا و

هی نا.

بعا چمررم ،یعنی بعا هعنوی را نو در رشا و ت رهتل انسترن
هطر هیتردد (وت 1383 ،؛ هول و هود .)1999 ،7هعنوی

در چنا دهة گذشاله ،ی تی اد اهتاام همتک پت وه در
حوطه افسردگی و اضطراب ،شنرتریی تغوورا هالعاد همرام بر

افسردگی و اضطراب ،بهعنوان عواهل آتتو پتذیری 2نستب

به این دو اخاللل بودم ات  .راهبرد لی این پ وه هر ایتن
ه آیر افراد آتو پذیر بهوتولة این عواهل اد گرومهتری

ات

غورآتو پذیر هالمری هیشونا؟
بر توجه به این ه اختاللل افستردگی اترتتی و اضتطراب
فراگور اد شریع ترین اختاللت

روانشتنرخالی اتت

( ستلر،

برگلنا ،دهلر و والالرد ،)2005 ،3عواهلی ه بر تحول و تااوم

روانی را به خود جل

بمااش

ردم اتت  .بتهگونتهای ته

در تعریف ابعرد وجودی انسترن ،بته
6

8

اد واژة تتون اتپوریالورس گرفاله شام ات
دناگی 9ات

(شریفی ،همرابی ،لنالری و هفالرق.)1387 ،

بو ر ،10هعنوی

را آن چو ی ه به همتة هسترلل دنتاگی

هعنر هیباتا؛ تعریف هی نا .او هعالقا اتت
تمر

(شریفی و هم رران .)1387 ،هعنوی

جنبهای اد دناگی ات

ه به آن هام ،هعنر و شووة عمل رد هیدها .ن الة همتک ایتن
ات ه بون هذه بهعنوان یک نمرد یر تتردهرن و هعنویت
بریا تمری قرلل شا (پالرتون و تتلوگمن .)2004 ،11دینبترور،
پررگرهنتت

ات .

هی ننا ه هتذهبی بتودن ،عقوتامای اتت

وضع دناگی هردی بتر را هرگ نمیتوان اد نظر دور داش ؛

در جمترن

هعنوی

هعرصر بودم ات

هردی گری ،شرخص هری هعنوی در جواهع انسترنی تک رنتگ
شام ات (وت .)1383 ،4
2. Vulnerability
4. West
6. Biopsychic socip spiritual
8. Spiritias
10. Beiker
12. Zinnbauer, Pargament & cote
14. Hardiness

( )1997و هتترتوس ( )2002اظمتترر

تتردن را نتتترن هتتیدهتتا ،در هقربتتل هعنوی ت
هیشود.

نو نمیتوان المرن رد .بر گسالرش فرهنگ

و تتو

12

13

ته درجتهای اد

پذیرش افراد در فعرلو هتری عمتوهی و خصوصتی عبترد

اهر این واقعو تلخ را ه تمان هتارن ی تی اد عواهتل همتک
غفل آدهورن اد اصلی ترین ترح وجودی خود یعنتی رو
هل وتی و درنالو ته فروپرشتی بنوردهتری هعنویت

ته هعنویت ،

بر یک برور یتر رابطته بتر یتک نوتروی هالعترلی اتت

این اخاللت اثر هیگذارنا و هوج تسمول بمبود دورمهری
افسردگی و اضطراب هی شونا ،اد اهمو بسورری برختوردار
تأثور تمان و فنّروری جایا بتر دگرگتونی و بمالتر شتان

ه به هعنری نفس

بتته توصتتوف

ارتبرط هری خصوصی و صمومی بتون انسترن و ختاا اهتلق
به هثربته آگترهی اد هستالی یتر نورویتی فراتتر اد

جنبههری هردی دناگی ات و احسرس عموقی اد وحا
پوونا بر رلنر را به وجود هی آورد .اف ترر هثبت و تتا
رویی 14هتتر دو هؤلفههتری هعنتوی

هسالنا و بتر تله

یتر
و

1. Somer & goldner
3. Kessler, Berglund, Demler & Walters
5. Spirituality
7. Hill & Hood
9. Breath of life
11. Peterrson & Seligman
13. Mattis
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در برابتر اتتالرس ارتبترط دارنتا .ت وتهگترم هعنتوی

هقروه

برخورداری اد آنمر هی تواننا در هواجمه بر حوادث تتا

هیتوانا ضربهگوری در برابر اتالرس داشاله برشتا و همننتون

اتالرس دا به خوبی هقروه

هورن تله روانی ،تله جستمی ،رضتری اد دنتاگی و
تردنام بودن رابطه هثب و هعنتردار وجتود دارد (ا ستالون و

شونا (خوشبااللو.)1388 ،
پ وه هری گونرگون حر ی اد وجود رابطه هعنردار هوترن

رن .)2002 ،1جوم پو رک و هررگرر

ردم و آتو

و

مالری را هالحمتل

پولوهر 2دریرفالنتا ته

فقاان هعنر و برود اخاللل هری روانتی اد جملته افستردگی و

احسرس ن دی ی به خاا ،ب رگ ترین و تنمر پتو بونتی ننتاة

اضطراب ات  .در پ وهتی ه توت حسونورن ،هنوچمری و

( ترهالور ترهستون،

روان و

اد دناگی در همتة تتنون اتت

رضری
.)1388

علوی ( )1383ان رم شا نترن داد ه رابطة تتله
احسرس هعنرجویی هعنردار ات

همننون قربلو

هعنوی

گرایتی ات

فطری و هنحصربهفرد ات  .این گرای

ه برای هتر فترد،
هعنوی ،افتراد را بته

و همننتون نالتریج حتر ی اد

آن بود ه احسرس هعنرجویی بر ره
بر اف ای

تله

اخاللل هری روانتی و

روان رابطه دارنا .در نالو ته هتی تتوان بته

توی هعرف  ،عتق ،هعنتر ،آراهت  ،تعترلی ،پوونتا ،شتفق ،

نق

خوبی و ی پررچگی توق هی دها .هعنویت  ،قربلوت فترد را
برای آفرینناگی ،رشا و تحول نظرم اردشی دربر هتیگوترد و

روانی اشررم رد (غبرریبنرب ،هالولیپور ،ح ومیراد و حبوبی
عسگرآبرد.)1388 ،

شرهل ه موعهای اد پایامهر هرننا ت ربور
ات

عقریتا و اعمترل

(بمراهیدشال ی.)1389 ،

برددارنام و پوتتگورانه هعنویت

اد بترود اختالللهتری

هرا ویگلور)2006( 6؛ توا نوادی ()2006؛ دیستوودیرد و

7

هولر ()2007؛ عظومی و ضرغرهی ()1380؛ در پ وه هتری

نرترنول برانان عقوام دارد این ه چگونته انسترنی هستالوک و

خود نترن دادنا نمرا

هعنوی

و خترد

افراد ترلک پریون تر ات

و همبسالگی هنفتی هعنتیداری بتون

چه شاصوالی داریک بساله به انس رم و درجه هعنوی
(برانان .)1379 ،3یونگ 4بر تأیوا واقعو

هر ات
به هعنوی

روانی نوترد

در نو انسرن ،ت ربة هعنوی را بهعنوان جنبههتری

برلقوة ترلک و تلهالی هسالی انسرن در نظر هیگوترد (وتت ،
.)1383
وینوتتگ ،هتتک لتتوق و ترتتتن )2001( 5هعالقانتتا تته
هعنوی

ات

عبرر

اضطراب و هعنوی

افتراد هطتطرب نستب

بته

وجود دارد .همننون نالریج پ وه هتری
8

ترلسمن ،تراهررا ،برچالونتگ و ررلستون ()2005؛ فمرینتگ،

هولر و شرو)1997( 9؛ دیسرودیر و هولر ()2007؛ نترن دادنتا
نمرا هعنوی افراد افسردم نسب به افتراد تترلک پتریون تتر
ات و بون هعنوی و افسردگی همبسالگی هنفی هعنتی داری

اد جسال و برای فمک جوابهریی ه به

نو وجود دارد.

بنورد هسالی و دناگی ارتبرط پواا هی ننا ،یرفالن جتوابهتریی

نالریج پ وه

پوراتالههطلق و نوکهن

( )1391نترن داد

ه در هورد هعنری دنتاگی فتردی تتؤال هتی ننتا ،اد همته

ه عقریا و فعرلو هری هعنوی بهعنتوان حترللی هتیتوانتا اد

همک تر ،ارتبرط درونی بر هرورای هسالی و بر خااونا هالعترل را

و هعنی باتی به دناگی ،اضطراب را تک

دربر هیگورنا.
هطرلعر

هریق اهوا ،قار

ننا .اد توی دیگر هوتتی رضتریی و هم ترران ( )1391در

گسالردم در حودم پ ش ی نترن دادم هعنویت

ایمرن به خااونا به ثبر

و

روانی بوتالری اد افراد هیان رهتا و

به تبع آن بومرری هری روانی مالری برود هتی نتا و تحمتل
رنج و اتالرس برای هعالقاان به خااونا آترنتر ات (هروی،

پ وه

خود نترن دادنا ه تطح برتی هعنوی

هو ان اتالرس ،اضطراب و افسردگی همرام بودم ات .
10

در هطرلعه ای ه توت هک وبری و دیتویس ()2006
در انگلسالرن ان رم شا ،نالریج نترندهناة ارتبرط هعنیدار قوی

 .)1390داشالن هعنر و هام در دناگی احسرس تعلق داشتالن

(بهصور

به هنبعی وات ،اهواواری به مک و یرری خااونا در شترای

بر اضطراب و افسردگی بود.

تا

بتر تره

هع وس) بون هورنگون نمرا

حرصتل اد هعنویت

دنتاگی ،همه اد جمله هنتربعی هسالنا تته افتتراد بتر
2. Jams peacock & Margaret Poloma
4. Yung
6. Meraviglia
8. Salsman, Tramara, Brechting & Carlson
10. McCoubrie & Davies

1. Echstein & kern
3. Beranden
5. Koenig, Mccullough, Larson
7. Desrosiers & Miller
9. Fehring, Miller & Shaw
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و هول )2009( 1بتر ان ترم پ وهتتی بتر

الوسون ،بورد
روی جمعو

عموهی نترن دادنا ته پریبنتای بته هعنویت ،

همبسالگی هنفی هعنیداری بر احسرس اضطراب و همبستالگی
هثب هعنیداری بر احسرس آراه دارد.
تحقوقر
اخاللت

نتترن هتی دهتا ته در ایتران نوت بستورری اد

روانی -عرهفی و حالی شاصی ،در تعرهل بر هسرلل

هعنوی قرار دارد و باون توجته بته حسرتتو

روش
روش پژوهش ،جامعة زماری و نمونه :هر پ وه
علّی -هقریسه ای (پس -رویاادی) ات
دارد هعنوی

اد نو

ته هحقتق در نظتر

بومرران افسردم و هططرب را بتر گتروم بمن ترر

هقریسه نا.
جرهعة آهرری پ وه

را لوته دنترن هبتالل بته افستردگی

ایتن تعرهتل،

اترتی ،اضطراب فراگوتر و بمن ترر تتت ول هتیداد .جرهعته

تتاوص و درهرن هوفقو آهوت ناواهتا بتود .بترای نمونته،

بومرران اد بممنهرم ترل  1392تر فروردینهرم تترل  1393بته

اخاللل هریی هرننا وتواس ،اضطراب ،افستردگی ،حسرتتو
گنرم ،تعررضهری درونی و بون فردی ،در تعرهل بتر برورهتری

هرا هترورم روانشنرخالی شمر اصتفمرن هراجعته داشتالنا و
توت روانتتنرس آن هرا ت تتتاوص افستردگی اترتتی و

هعنوی قرار دارد ،بنربراین هیتتوان راهبترد هعنتوی را نتوعی

اضطراب فراگور را دریرف

ردم بودنا؛ و جرهعه دنرن بمن رر

اب ار ه مل در نرر روی ردهری دیگر در نظر گرفت و اد آن
بر دق و حسرتو وی مای اتالفردم رد (اعالمردی.)1384 ،

(آدهودنی غور برلونی) نو ضمن گرفالن آدهون برلونی هوچگونه

افراد دارای اخاللت

اداین رو بر هقریسه هعنوی

هو رنی

و بمن رر هیتوان به این ن الته پتی بترد ته آیتر هعنویت
پوتگوری یر ره

روانی هؤثر ات

اخاللت

عواهلی همنون جریگرم رفوع و پرهن ل
و تتله  ،قتاه

در حودة بمااشت

در

یر خور؟

اخاللل روانپ ش ی نااشالنا.
بر در نظر گرفالن این هطل ه ح ک نمونه پت وه هتری
علی-هقریسه ای برای هر گتروم بریتا حتااقل  15نفتر برشتا
(گرل ،بورگ و گترل ،)1390،بنتربراین ح تک نمونته در ایتن

هقولتة هعنویت
در

حرضر شرهل  90نفر آدهودنی دن بون تنون  30( 20-50نفتر
افسردم 30 ،نفر هططرب 30 ،نفر ترلک) بودنا.

روانی و در رأس آنمر اضطراب و افسردگی ،وجود یرفالههتری

نمونهگوری این پ وه  ،بته شتووة در دتتالرس بتود ته

ضاونقوض هطرلعر در این دهونه و عام وجتود نمونتة ترر
هتربه در هطرلعر داخل ،هحقق را بر آن داش تر این هطرلعه

احالمرل دتت یتربی بته افتراد افستردم و هطتطرب را بوتتالر

جرهعة ایرانی ،اهمو

و عمتق هعنویت

پ وه

برای هر گروم  30نفر انالارب شتا .نمونته پت وه

وافر و ان ترر نرشتانی اختاللت

بعتا

هی رد.

را به ان رم رترنا .همننتون بتر توجته بته این ته بستورری اد
اخاللت

روانی عترهفی در تعرهتل بتر هسترلل هعنتوی قترار

دارنا ،در این پ وه
هعنوی

به ره

پ وه

عبرر

تعی بر آن ات

این اخاللت

یترری رتترنا .فرضتوههتری

بودنا اد:

 .1بون هو ان هعنوی
تفرو

بر آش رر ردن نق

 .3بون هو ان هعنوی

دنترن افستردم ،هطتطرب و بمن ترر
دنترن افستردم و بمن ترر تفترو

عللک و شا

این نساه نو شتبوه ویترای

افسردگی تاوین شام اتت .
اول اد  21هتردم تتت ول شتام

ات ه افراد بترای هتر هتردم ی تی اد چمترر گ ینته را ته
نترن دهنام شا آن علهت در هتورد ختودش اتت  ،بتر
هیگ یننا .هر هتردم نمترمای بتون صتفر تتر تته هتیگوترد و

دنترن هطتطرب و بمن ترر تفترو

هعنردار وجود دارد.
 .4بون هو ان هعنوی

پرتتنرهه ش ل بردنگری شام پرتتنرهه بتک ( )1996اتت
ه برای تن

هعنردار وجود دارد.

 .2بتون هوت ان هعنویت
هعنردار وجود دارد.

ابزار سنجش
 .1پرسشنامه افسردگی بک -ویرایش دوم ( : )BDI-IIایتن
2

دنترن هطتطرب و افستردم تفترو

هعنردار وجود دارد.

هحاودم نمرا

بتون  0تتر  63اتت  BDI-II .چمترر هتردم اد

ویرای قبلی را ناارد و بهجری آنهر هتردمهتری دیگتری بته
پرتتتتنرهه افت ودم شتتام اتت  .در ایتن پرتتتتنرهه دو هتتردم
بتهگونهای ویتترای

2. Beck depression Inventory-II

شامانتا ته بته شا

افسردگی بوتالر

1. Ellison, Burdette & Hill
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حسرس برشنا (بک ،اتالور و بتراون .)1996 ،1بتک ،اتتالور و
براون ( )2000ثبر درونتی ایتن ابت ار را  0/73تتر  0/92بتر
هورنگون  0/86و ضری آلفر بترای گتروم بومترر  0/86و غوتر
بومرر  0/81گ ارش ردنا .بهعلوم در یک بررتتی بتر روی
 125دانت وی دانتگرم تمران و دانتگرم علهه هبرهبریی ته
جم بررتی اعالبرر و روایی  BDI-IIبر روی جمعو ایرانی
ان رم گرفت  ،نالتریج بوترنگر آلفتری رونبتر  0/78و اعالبترر
بردآدهتریی بتته فرصتتله دو هفالته 0/73 ،بتتود (غرایتتی.)1382 ،
ضری پریریی بردآدهون این پرتتنرهه به فرصله یک هرم 0/93
به دت آها .دو هورد اد هقورسهتری ایتن پرتتتنرهه شترهل
بابونی و غمگونی ات ه بهصور دیر اراله هیشود:
غمگونی )0 :احسرس غمگونی نمی نک )1 .خولتی اوقتر
احسرس غمگونی هی نک )2 .هموتته غمگتون هستالک )3 .بته
قاری غمگون هسالک ه نمیتوانک تحمل نک.
بابونی )0 :نستب بته آینتام بتابون نوستالک )1 .بوتتالر اد
گذشاله نسب به آینام بابون هسالک )2 .انالظترر نتاارم اوضتر
بر وفق هراد هن برشا )3 .احسرس هی تنک اهوتای بته آینتام
نوس و اوضر فق باتر هیشود.
 .2پرسشنامه اضطراب بک ) :2(BAIپرتتنرهه اضتطراب
بک ( ،)1988یک پرتتنرهه خود گ ارشی اتت ته شتا
اضطراب را بر هقورتی  21هردمای اناادمگوری هی نا .در ایتن
پرتتنرهه ،آدهودنی در هر هردم ی ی اد چمررگ ینتهای را ته
نترندهناة شا اضطراب اوت  ،انالاترب هتی نتا .چمترر
گ ینهٔ هر تؤال در یتک هوتف چمررباتتی اد صتفر تتر 3
نمرمگذاری شام ات  .هر یک اد هردم هتری آدهتون ی تی اد
عللتک شتریع اضتطراب (عللتک ذهنتی ،بتانی و هتتراس) را
توصوف هی نا؛ بنربراین نمرة ل این پرتتتنرهه در داهنتهای
بون صفر تر  63قرار هیگورد .این پرتتتنرهه هتوری تتاوین
یرفاله ه عللک افستردگی را شترهل نتتود (بتک و تلرک،3
.)1988
هطرلعر ان رم شام نترن هیدهنا ته ایتن پرتتتنرهه اد
اعالبرر و روایی برتیی برخوردار ات ضری همسرنی درونی
آن (ضری آلفر)  ،0/92اعالبرر آن بر روش بردآدهریی به فرصله
یک هفاله  0/75و همبستالگی هتردمهتری آن اد  0/30تتر 0/76
هالغوتر ات (فالحتی آشالوترنی و داتالترنی .)1388،ترویرنی و
هوتوی ( ،)1378در بررتتی وی گتیهتری روانتتن ی ایتن
آدهون در جمعو ایرانی ،ضری روایتی در حتاود  0/72و
2. Beck anxiety Inventory

ضری اعالبرر آدهون  -آدهون ه تاد بته فرصتله یتک هترم را
 0/83و آلفری رونبر  0/92را گ ارش ردمانا .باتی پتور
( )1382ثبر درونی این آدهون را بر اتالفردم اد ضری آلفری
رونبر  0/86بته دتت آوردم اتت  .ضتری پریتریی ایتن
پرتتنرهه  0/89به دت آها.
دو هورد اد تؤات این پرتتنرهه لتردش در پرهتر ،تتپ
قل و نفسنفس ددن ات ه پرتخدهنام بریا اد بون چمترر
گ ینه (اصلً ،خفوف ،هالوت و شایا) ی ی را انالارب نا.
 .3پرسشنامه گرایش معنوی :این هقورس توت شریفی و
هم رران ( )1387ترخاله شا و دارای هؤلفههری دیر ات :
خودآگرهی ،ت ربه هعنوی در دنتاگی ،تتأثور ارتبترط بتر
خاا ،فعرلو هری اجالمرعی و هذهبی .این پرتتنرهه دارای 15
تؤال ات ه آدهودنیهر هو ان توافق خود را بر هتر عبترر
در یک هقورس  5درجهای لو ر بوترن هتی ننتا ( =0ترهلً
هارلفک =1 ،هارلفک =2 ،نظری نتاارم =3 ،هتوافقک =4 ،ترهلً
هوافقک) .نمرمگذاری این آدهون بون صفر تر  60قرار هیگوترد
ه نمرم صفر بورنگر عام وجود هعنویت و نمترم  60بوترنگر
بوتالرین هو ان هعنوی افراد ات .
به هنظور هر این پرتتنرهه ،ابالاا واژة هعنوی تعریف و
بر اترس آن تعریف پرت هریی تنظوک شانا .پتس اد تأیوتا
صرح نظران یک فرم  20تؤالی اد پرتتنرهه تموه شا و بتر
 94نفر اد دانت ویرن اجترا گردیتا ( 50نفتر دخالتر 44 ،نفتر
پستتر) .پتتس اد آن بتتر توجتته بتته ضتتری آلفتتری رونبتتر
پرت هری ضعوف حذم شانا و فرم نمتریی پرتتتنرهه بتر
تعااد  15پرت به دتت آهتا .بتر اتترس ضتری آلفتری
رونبر  ،پریریی این پرتتتنرهه  0/78بته دتت آهتا .نالتریج
حرصل اد روش بردآدهریی نو در یک فرصلة  10هفالهای هوچ
تفرو هعنی داری را بون نمرا هرتبه اول و هرتبه دوم نترن
نااد ه این اهتر حتر ی اد اعالبترر هطلتوب پرتتتنرهه اتت
(شریفی و هم رران.)1387 ،
روش اجرا
پس اد ان رم هراحل اولوه نمونتهگوتری ،افترادی ته توتت
روانشنرترن بته پت وهتگر ارجتر دادم هیشانتا ،بته لحرظ
هلکهری ورود هطرلعه هورد بررتی قرار هیگرفالنا و هراحل
ترنا اولوه را ه شرهل ت موتل پرتتتنرهههتری افستردگی و
اضطتراب بتک تتوت آدهتودنیهتر بتود ،هتیگتذرانتانتا.
1. Beck, Steer, Brown
3. Clark

 / 6دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

آدهودنیهریی ه نمرا افسردگی و اضطراب آنهر به ترتو
 21و  17به برت بود ،آدهون گترای هعنتوی ،بتر روی آنهتر
اجرا گردیا .اجترای پرتتتنرهههتری تتاوصتی بتر بومترران
هعرفتی شتتام ،در راتتتالری ت موتل تتتتاوص روانتنرتتترن و
روان پ ش رن بود .در آدهودنیهری ترلک نوت پتس اد ت موتل
پرتتنرهههری افسردگی و اضطراب بک و پریون بودن نمرا
این دو آدهون ،آدهون گرای هعنوی ،بر روی آنمر اجرا شتا.
هلکهری ورود بومرران عبرر بودنا اد:
 .1واجا هلکهری تتاوصی اخاللل افسردگی اترتتی و
اضتتطراب فراگو تر بتتر اتتترس  DSM-5برحس ت

 .1ابتتالل بتته یتتک بومتترری شتتایا جستتمی ،اختتاللت
نورولوژیتتک ،عقتت هرنتتاگی ذهنتتی ،اختتاللت

روانپریتی ،اخاللل دوقطبی ،اختاللت افستردگی نرشتی اد
توءهصرم هواد ،ال ل و تتریر اختاللت روانپ شت ی ته
افسردگی عللک ثرنوی بتر آنهتر برشتا و اختاللل شاصتو
هردی یتر ضتااجالمرعی (برحست
 .2ابالل به اخاللت

تتتتاوص

اخاللل فترر روانی حرد ،اخاللل فتترر روانتی پتس آتتو ،
اخاللل اضطرابی نرشی اد بومرری جسمرنی ،اخاللل جستمرنی
نرشی اد هصترم هتواد و تتریر اختاللت روانپ شت ی ته
اضطراب عللک ثترنوی بتر آنمتر برشتا (برحست تتتاوص

 .3حااقل تواد خوانان و نوشالن

روانشنرس و روانپ شک هرا ).

در هر

 .3دارا بتتودن اف ترر جتتای خود ت تی و احالمتترل خطتتر

 .5واجا بمترم هوشتی حتااقل (حتا هالوتت  ،ظترهراً و
بههور هتاص عق هرنام ذهنی نبرشا)
 .6دارا بودن تله

خود تتتی نوردهنتتا هااخلتته فتتوری (برحستت

تتتتاوص

روانشنرس و روانپ شک هرا ).

جستمی در حتا ان ترم آدهتونهتر،

شرهل عام هت ل بونریی و شنوایی

یافتهها
جاول ( )1هورنگون و انحرام اتالرناارد هو ان هعنویت

هلک هریی ه هرنع ورود بومرران به هطرلعته حرضتر شتام
عبرر

وحت ددگی ،گذر هراتتی ،هتراس

هتاص ،هراس اجالمرعی ،اخاللل وتواس ف تری -عملتی،

همننون بر اتالفردم اد پرتتنرهه افسردگی و اضطراب بک
 .2تن بون  20تر  50ترل
 .4رضری

تتتاوص روانشتنرس و

روانپ شک هرا ).

روانپ شتتک و روانشتتنرس هرا ت هتتترورم روانشتتنرخالی و

آگرهرنه برای شر

بتتر عللتتک

بودنا اد:

را در

ته گروم افسردم ،هططرب و ترلک نترن هیدها.
جدول  .1میاناین و انحراف استاندارد معنویت در سه گرو مورد بررسی
افسردم

هعنوی

ترلک

هططرب

هورنگون

انحرام هعورر

هورنگون

انحرام هعورر

هورنگون

انحرام هعورر

45/42

7/46

43/78

7/55

49/17

5/45

نمرا

جاول ( )2نالریج تحلول واریرنس یک هالغورم تفرو

در ته گروم هورد بررتی را نترن هیدها.

هعنوی

جدول  .2نتایج تحلیل واریانس یک متغیر تااوت نمرات معنویت بین سه گرو مورد بررسی
ه مو ه ذورا
هعنوی

427/88

درجة آدادی
2

213/94

همرن هور ه در جاول  2هترهام هیشود تفرو
گروم افسردم ،هططرب و بمن رر در هوت ان هعنویت

اد نظتر

هیشود.

4/50

0/01

0/10

0/75

هورنگون ه ذورا

بون ته

آهرری هعنردار اتت

F

هعنرداری

اناادة تأثور

توان آدهون

()p<0/01؛ بنتربراین فرضتوه اول تأیوتا

نالریج هربوط به توان آهرری نترن هیدها ه ح ک نمونته
برای این نالو هگوری رفی بودم ات .
جاول ( )3نالریج هربوط بته هقریسته دوجتی گترومهتر در
هالغور هعنوی

را نترن هیدها.
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جدول  .3نتایج مقایسه اوجی معنویت در بین سه گرو مورد بررسی
گروم هبنر

گروم هورد هقریسه

اخاللم هورنگون

خطری هعورر

تطح هعنرداری

هططرب

1/64

1/84

0/375

ترلک

-3/75

1/84

0/045

ترلک

-5/39

1/84

0/004

افسردم
هعنوی
هططرب

همرن هتور ته در جتاول  3هتترهام هتیشتود نمترا
هعنوی

افراد ترلک بههور هعنترداری ( )p<0/04بوتتالر اد دو

گروم افسردم و هططرب ات ؛ اهر بون نمرا
افسردم و هططرب تفرو
هی توان نالو ه گرف

پ وه هر نترن دادنا نمرا
افتتراد تتترلک پتتریونتتتر ات ت

و ب تون هعنوی ت

و افستتردگی

افتراد

همبسالگی هنفی هعنی داری نو وجود دارد .به نظتر هتیرتتا

هعنرداری وجتود نتاارد؛ بنتربراین

دارای تتأثور

هو ان هعنوی

هعنوی

هعنوی

افراد افسردم نسب

بته

انس رم هعنوی

در دناگی ،هیتوانا اد دو جم

دنرن افسردم و هططرب،

برشا؛ اد یک تو ،دتالوربی به هنتربع هعنویت  ،ختود بتههتور

نسب به دنرن بمن رر مالر ات ه ایتن تفترو در تره
اضطراب و افسردگی قربلتوجه ات ؛ بنربراین فرضتوه دوم و

هسالقوک هیتوانا بهعنوان تأهون ننتاة اصتلی و عمتاة انترژی
هعطوم به هام عمل نمریا و اد توی دیگر ،به نحوی غوتر

تتوم تأیوتا هتیشتونا و فرضتوه چمتتررم هتورد تأیوتا قتترار

هسالقوک تر هی توانتا اد هریتق تتأثور هثبت

بتر شتووة تفستور

نمیگورد.

رویاادهر ،فرد را به برختی اد نوروهنتای هتری روانتی هرننتا
شرد رهی و خوشبونی ه م نا ه در تتأهون انگوت م بترای
دتتتالوربی بتته اهتتاام هؤثرات ت  .اد هتترم دیگتتر ،هعنوی ت

بحث و نتیجهگیری
یرفالههری پ وه نترن هیدهنا ه بون تته گتروم اد لحترظ
هورنگون نمرا هعنوی تفرو هعنردار وجود دارد .بهگونهای

تعرلی هعنوی و نو دوتالی و نو راه ررهتری هااللفتی هرننتا

در گروم افسردم و هططرب مالر اد گروم

را برای دتالوربی به این اهاام در اخالورر فرد قرار دها

ه نمرا

هعنوی

افراد ترلک ات

()P<4/44؛ اهر بتون نمترا

هططرب و افسردم تفرو

هعنویت

افتراد

هعنرداری وجود ناارد .این یرفاله هر
1

بر نالریج پ وه هری هالعاد هرا ویگلور ()2006؛ توا نتوادی
()2006؛ دیستتتوودیرد و هولتتتر)2007( 2؛ غبتتترری بنتتترب و

هیتوانا اهاام جایای هرننا رتتوان بته رشتا ،شت وفریی،
نوری

و بر هبق نظریة اهوا اشنریار ،به اهوتا فترد بورف ایتا (فتل ،
گل اری ،داتالرنی ،ظمورالاین ،هوتوی و هم رران)1390 ،
بر هام قترار دادن برورهتری فترد

به بورنی دیگر ،هعنوی

اردیربی هری شنرخالی همک را در فراینا هقربله ،تح

تأثور قرار

هم تترران ()1388؛ عظومتتی و ضتترغرهی ()1380؛ الوستتون،

هی دها و به فرد مک هی نا تتر وقتریع هنفتی را بته شتووة
هالفروتی اردیربی نمودم و حس قویتری اد نالرل ای رد نمریا

ات ه این پ وه هر نترن دادنتا نمترا هعنویت افتراد
هططرب نسب به افراد ترلک پریونتر ات و همبسالگی هنفی

(تومو ،هتررتن و تروین  .)2002 ،بتر هبنتری نظریتة دینتر،

بورد  ،هول ()2009؛ وینوگ و هم ترران ()2001؛ همستو

هعنیداری بتون اضتطراب و هعنویت

وجتود دارد .همننتون

نالریج پ وه هری هک وبری و دیویس ()2006؛ ترلستمن،

5

احسرس نالرل ،افراد را در نرر آهان بتر شترای دنتاگی بته
شا

قارتمنا نمودم و به تبتع آن هوجت
6

ارتقتری تتله

روان هیشود .تلوگمن نو هعالقتا اتت هتر قتار توانتریی
انسرن در نالرل وقریع اتالرس دا ،بوتالر برشا توانریی او بترای

تراهتتررا ،برچالونتتگ و ررلستتون)2005( 3؛ غبتترری بنتترب و
هم رران ()1388؛ فمرینگ ،هولر و شرو)1997( 4؛ دیسترودیر

تردگرری بر هحو بوتالر بتودم و عتوارض نرشتی اد اتتالرس

و هولر ()2007؛ بمراهی دشتال ی ،علتیدادم ،غبترری بنترب و

هرننا اضطراب و افسردگی ،مالر ظرهر خواهتا شتا (هتریلی

ته ایتن

2008 ،؛ شموای و حمایه .)2002 ،هعنوی  ،هیتوانا

ترهی ()1385؛ همسو بتر یترفالة ایتن فترضوه ات

2. Desrosiers & Miller
4. Fehring, Miller & Shaw
6. Siligman

هری

7

1. Meraviglia
3. Salsman, Tramara, Brechting & Carlson
5. Simo, Marton & Kerwin
6. Hayley harriet
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بر تأهون هنربع حمریالی برای فرد و نو به ش لی غور هسالقوکتر

آراه

اد هریق تأثورگذاری بر اهوا به تردگرری روانی بوتتالر هن تر

هیشود فرد احسرس شتردی و نتترط و ختود اردشتمنای و

شتتود (ت تومو و هم ترران .)2002 ،عقری تا هعنتتوی ،اهو تا و
احسرس تسل بر ترنوش شاص را فراهک هی نتا و اگتر

اعالمردبهنفس تردم و رضتری بوتتالری اد دنتاگی داشتاله و
دهونه ترد مرل انسرنو و حفظ تعتردل روانتی و روحتی در

فرد هعالقا ،اعالقرد رهل به خااونا داشاله برشا ،هیتوانا اد هر

(هوردا هحمای ،فرهمونتی فراهترنی ،اتتفنایرری،

وضعوالی ،نالو ة خوب به دت

آورد و تع

ته

آور نوس

این ته هعنویت
هی نا نظریر

به برور فران ل ،در هعنری انسترن تترلک ،هعنویت
ات  .وی هعالقا ات

چگونته در تتتأهون تتله

هییربا .هعنوی

.)1390

چنون اعالقردی ،احالمرتً نالریج روانشنرخالی قارتمنتای داشتاله
برشا (ن فی.)2001 ،

و همرام بر تله

انسرن ات

روان دت

برعی

هستالالر

در تریة همون «تلهالی هعنوی» ات

روان متتک

ه فرد به مرل هی رتا و فراتر اد ابعرد عونی و هردی دناگی

دیردی هطتر شتام اتت ؛ اهتر شتریع تترین

هی نا (تبرالی .)1389 ،اگتر فترد چراهتری دنتاگی ختود را

در

ای ترد

تبوون هتر بته ایتن شتر اتت  :هعنویت

برعتی هتاای

تصموکگوری هر و فتررهر هی گتردد ،بته داشتالن پرتتخ بترای
پرت هری ب رگ و فلسفه غری جمرن مک هی نتا ،بترای
هعالقاین خود حمری
تأهون هی نا ،هثب

اجالمرعی در جنبههری انسترنی و المتی
نگری و خوشبونی ،هعنتر و هتامداری

باانا ،هی توانا بر هرگونه چه و چگونه ه در ذهتن

هیشود دناگی نا .چترای دنتاگی فترد ،قستمالی اد هتام
وجودی وی ات ه اد دناگی خود ست هتی نتا و ایتن
خود تتت ولدهنتام بعتا هعنتوی دنتاگی فترد اتت

با

(چوینگ ترتون تتر

2

 .)2003 ،هعنویت

بته دنتاگی تمترم

در دناگی ای رد هتی نتا ،اهوتاواری و انگوت ش در افتراد و

انسرن هر جم

پوروان خود ای رد هی نا ،توانمنای فردی ،احسترس داشتالن

اضطراب را دایل ردم و رضریالمنای انسرن را هوستر تترخاله

تسل  ،الگتوی پتذیرش و تحمتل رنتج و نوت تتردگرری بتر
اتالرس هر و هت ل
شام پورها گرای

را اف ای

به هعنوی

ات

هیدهتا ،همتة هتوارد ذ تر
اتت  .پت وه هتر نتترن دادم

هیتواننا بر هوفقو هر نرر آینا ه به دنبترل یترفالن هعنتی در

بنر به گفاله فران تل )2010( 1هعنترجویی نته تنمتر ت لتی

واقعی اد انسرن بودن بتر ات  ،بل ه هعورری بترای تتله

دناگی بودم و اد هر هتوقعوالی هعنتر را اتتالنبرط ننتا .تسته،
لوویا ،پالنووت ی و هرنریور )2005( 3هعالقانا ه هعنوی بته
دناگی افراد هعنر هیباتا و یک هنبتع هقربلتهای در شترای
تا

روان نو ات ؛ اد هرفی فقاان هعنر ،هبون عام تطربق عترهفی
ات

(دهرنی.)1381 ،
هبتتق دیتتاگرم وجتتودی در روانشنرتتتی ،افتترادی بمالتتر

ات ه گرای به هعنویت در بمبتودی و ارتقتری تتله
روانی و دیسالی هؤثر ات (بوالمری.)1389 ،

و به هت ل

هی دها و حطور آن در هتالن دنتاگی ،التک و

روحی و روانی هیان رها .هعنوی

دناگی برای آنهر فراهک هیآورد.
خااونا در قرآن ریک در تورة رعا هیفرهرینا« :
»؛ بنتربراین یترد ختاا ،انایتتوان در هتورد

فترد

پروردگتترر و فلستتفة خلقتت  ،تستتبوح ذا

را بر عرلک هعنر هرتب هیتردد و درعونحترل ،او را اد جرهعته

عظم ت

جاا نسرخاله ،به ان وا نمی ترنا؛ در تریة شنرخالی صتردقرنه و

ش رگ اری در برابر نعم هر ،هوج

آراه

حتتق و

جرن و تست ون

واقعی ،بته انسترن آدادی واقعتی هتی دهتا و او را اد فطتری

قل

تاولی و وهمی دور هیتردد .در نالو ه رفالررهری او را تنظوک
و او را اد هرگونه بومرری روحی جاا هیتردد.

بهگونهای ات ه ج بر ایمرن و یرد ختاا آراهت نمتییربتا
ایمرن خااونتا تنمتر رام رهتریی انسترن اد انتاوم و اضتطراب

افراد هعنتوی بتر حتوادث غورقربتل پتذیرش در دنتاگی

را در دلهری

راح تر تردگرر هیشونا و به تب
هعنتتوی اد حمری ت

هیشود (قرآن ریک ،تورم رعا ،آیه  .)26آفرین

ات  ،خااونا هیفرهریا «هک اوت

ه آراه

انسرن

ارتبترط فترد بتر جرهعتة

هؤهنرن جری داد تتر ایمترنی بتر ایمرنتترن بوف ایتا» (هست ا

اجالمتترعی برختتوردار شتتام و اد ان ت وا و

جرهعی .)1384 ،آدم ،بر ایمرن به ختاا ،روحتی هطمت نتتر و

تنمریی و افسردگی رهریی هییربا و به یک دنتاگی تتوأم بتر
2. Chuengsatiansup

اعصربی آرامتر دارد (هطمری.)1358 ،
1. Ferankele
3. Tese, Lioyd, Petchovsky & Manaia
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بته دلوتل

پوراتاله هطلق . ،آ ،.نوتک هتن  ،د .)1391(.نقت
وفو دناگی بومرران هبالل به ایاد .ه لته علمتی پ وهتتی

شام ات  ،همننون نمونه را فق دنرن تت ول هیدادنا؛ لتذا
در تفستور نالتتریج پت وه بریتا احالوترط بتته عمتتل آیتا و اد

دانتگرم علوم پ ش ی شموا صاوقی ی د ،دورم  ،20شمررم :5

بر توجه به این ته در انالاترب نمونته پت وه
هت ل

هوجود اد روش نمونهگوری غور تصتردفی اتتالفردم

هحاودی هری این پت وه

بته حسترب هتیآینتا .پوتتنمرد

هیشود در پ وه هری آینام انالارب نمونه اد هتر دو گتروم
دنرن و هردان صور

گورد و بر بررتی هالغوتر ایتن پت وه ،

اه رن هقریسه نالریج هربوط به دو گروم نوت فتراهک گتردد .بتر
توجه به نالریج حرصل ،پوتنمرد هیشود تتأثورا

هعنویت

در

ای رد ،پوتگوری ،تااوم و درهرن هتا نظتر درهترنگران بترلونی
قرار گورد.

هعنویت

.571-581
تبرالی ،ر .)1389( .بررتی جریگرم هعنویت در الگوهتری عمتاة
تله روان .روانتنرتی و دین ،ترل توم (.5-29 :)1
حستتونورن ،س ،.هنتتوچمری ،ک ،.علتتوی ،د .)1383( .بررتتتی و
هقریستته رابطتته تتتله روان و احستترس هعنتترجویی در
دانت ویرن دخالر خوابگرهی هقطع ررشنرتتی و ررشنرتتی

ارشا دانتگرم ال هترا .هقرلته ارالته شتام در دوهتون تتمونرر
تراتری بمااش روانی دانت ویرن ،تمران ،دانتگرم تربوت
هارس ایران.
خوشبااللو ،ل .)1388(.ضعف هعنوی

سپاسگزاری
در پریرن اد همته بومترران شتر ننتام در ایتن پت وه و
همننون اد هس ولون هحالترم در بات هتر و هرا ت هتترورم
هااللف ه صبورانه در اجرای هراحل آدهتون هم ترری تدم
را هبذول داشالنا ،صمومرنه قاردانی هیشود.

عرهل خ ان تلخ جتوانی.

هرهنرهه روانشنرتی شرد رهی و هوفقو  ،ترل .42 :)63( 6
دهرنی ،ش .)1381(.هرجرای هعنوی در دوران جایا اد گرلوله تر
فرویا .تمران :دفالر نتر فرهنگ اتلهی.
ش رعی ،م .)1386( .نظریه نوردهری هعنتوی اد دیتاگرم اتتلم و

نوردهری هردلو .فصتلنرهه هطرلعتر

تنرظر آن بر تلسله هرات
اتلم و روانشنرتی ،ترل .87-116 :)1(1

شریفی ،آ ،.همرابی ،. ،لنالری ،م ،.هفالرق ،د .)1387(.ترخ

منابع
المی قمتهای ،م .قرآن ریک .تمران :انالتررا

صرلحی.

اعالمردی .)1384(. ،ایمرن و هعنوی در هترورم و رواندرهترنی.
فصلنرهه تردمهتری رواندرهترنی ،تترل  ،10شتمررم  36و :35
.131-146
باتتی پتتور .)1382(. ،بررتتی روابت تتترخالرری هوترن ابعتترد
اخالللهری اضطرابی و افسردگی  DSM-IVو ابعرد هال تته
باتی بس یرفاله .ه له روانپ ش ی و روانشنرتتی بترلونی،
شمررم .33
برانان ،ن.ره خویتالن یتربی .ترجمته جمترل هرشتمی.)1379( .
شر تمرهی انالترر.
بوالمری ،ج .)1389( .نمردینهتردی هعنویت

در

در هفمتوم تتله

و

بررتی وی گیهری روانسن ی پرتتنرهه گرای هری هعنتوی

در دانت ویرن دانتگرم اصفمرن .فصلنرهه هطرلعتر
روانشنرتی ،ترل .59-78 :)2(1

اتتلم و

عظومی ،. ،ضرغرهی ،م .)1380(.بررتی هقربله هذهبی و هوت ان
اضطراب دانت ویرن دانتگرم علوم پ شت ی هردنتاران تترل
تحصولی  79-80ترری .هقرله اراله شتام در دوهتون تتمونرر

تراتری بمااش

روانی دانت ویرن ،تمران ،دانتگرم تربوت

هارس ایران.
غبتترری بنتترب ،ب ،.هالتتولی پتتور ،. ،ح ومتتی راد ،آ ،.حبوبتتی
عسگرآبرد ،م .)1388(.رابطه اضطراب و افستردگی بتر هوت ان
هعنوی در دانت ویرن دانتگرم تمران .فصلنرهه روانشنرتتی
رربردی ،ترل .110-123 :)1(3
غرایی ،ب .)1382(.تعوون وضعو هتری هویت

هعنوی .فصلنرهه اخلق پ ش ی ،ترل ( 4شتمررم -112 :)14
.105
بمراهی دشال ی ،م .)1389(.هعنر و هعنوی اد دیاگرم روانشنرترن.

و ارتبترط آن بتر
تبک هری هویالی و افسردگی در نوجوانرن .پریرننرهه د التری
روانتنرتی بترلونی ،دانتتگرم علتوم پ شت ی ایتران ،انستالوالو

بته شتووة گروهتی بتر

روانپ ش ی.
فالحی آشالورنی ،. ،داتالرنی ،م .)1388( .آدهونهری روانشنرخالی،
انالتررا بعث .

فصلنرهه رام تربو  ،ترل .144 -160 :)10(5
بمراهتی دشتتال ی ،م ،.علتی دادم ،. ،غبتترری بنتترب ،ب ،.رهتی،
آ .)1385(.اثرباتی آهودش هعنوی
ره افسردگی دانت ویرن .فصلنرهه تردم هر و پ وه هتری
هترورم ،ترل .49-72 :)9(3

فل  ،ر ،.گل اری ،م ،.داتالرنی ،م ،.ظمورالتاین ،. ،هوتتوی ،م،.
ا بتری ،م .آ .)1390( .اثرباتتتی هااخلته هعنتتوی بته شتووة
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