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چکیده
 و خانوادای فردی، مختلف سطوح در دینی های  آموزه کاربست ساز  زمینه دینی مفاهیم پردازی  مفهوم

 خـدا  بـه  تقرب مفهوم مبتنی بر ای  مداخله بستة تأثیر سنجی    امکان حاضر پژوهش هدف. است اجتماعی
 بـا  تجربـی  نـوع  از پـژوهش  این. بود اضطراب نشانگان کاهش برای (ره)طباطبایی عالمه اندیشة اساس  بر

 تمـام  میـان  از پـژوهش،  ایـن  در. بود ماهه دو پیگیری با چنداانه پایة خط کنترل با آزمودنی  تک طرح
 بـه  نفـر  3 تعـداد  کردنـد،  مراجعـه  مـأوا  مشاورۀ مرکز به اضطراب درمان برای 1396 سال در که مردان
 و کتـل  اضـطراب  نامـة   پرسـش  از هـا   داده اـردآوری  بـرای . شـدند  انتخاب هدفمند ایری  نمونه روش
 مداخله اجرای پیامدهای بررسی منظور  به ها  داده تحلیل و تجزیه برای و لبراریاسپ اضطراب نامة  پرسش

 سـه  هـر  در کلـی  اضـطراب  نمـرات  رونـد  که دهد  می نشان نتای . شد استفاده دیداری ترسیم روش از
 مراجـ   سـه  هر در مداخله جلسات طول در روند این که است بوده افزایشی پایه خط مرحلة در مراج 
 درصد شاخص در آماری معناداری. دهد  می نشان را مراجعان بهبود و کرده است پیدا کاهشی روندی
 بنـابراین، . اسـت  ای  مداخلـه  بسـتة  ایـن  تـأثیر  امکان دهندۀ  نشان مراجعان، بهبود بالینی معناداری و بهبود
 منظـور   بـه  شـناختی   روان تحلیـل  و پـردازی   مفهوم ظرفیت خدا به تقرب مفهوم که ارفت نتیجه توان  می

 .دارد را جامعه افراد در معنوی و روانی سالمت ارتقای برای مفهوم این کاربست در تسهیل
 آزمودنی.  تک سنجی،  امکان اضطراب، ماهبی، مداخلة خدا، به تقربها:کلیدواژه
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Abstract  

Conceptualization of religious concepts paves the way for the application of 

religious teachings at different levels of individual, family and social. The aim of 

this study was feasibility study of an intervention package based on the concept of 

closeness to God based on the thought of Allameh Tabataba'I (RA) to reduce anxiety 

symptoms. This research was an experimental study with a single-subject design 

with multiple baseline control with two-month follow-up. In this study, from all the 

people who referred to Mava counseling center for treatment of anxiety in 1396, 3 

people were selected by purposive sampling. The Cattell Anxiety Inventory and the 

Spielberger Anxiety Inventory were used to collect data and the visual inspection 

method was used to analyze the data to assess the consequences of the intervention. 

The results show that the trend of general anxiety scores in all three clients, which 

has been increasing in the baseline stage, has decreased during the intervention 

sessions in all three clients and shows the improvement of clients. Statistical 

significance of recovery percentage and clinical significance of clients' improvement 

indicate the possibility of the effectiveness of this intervention package. Therefore, it 

can be concluded that the concept of closeness to God has the capacity for 

conceptualization and psychological analysis to facilitate the use of this concept to 

promote mental and spiritual health in society.  
Keyword: Anxiety, closeness to God, feasibility study, religious 

psychotherapy, single-subject. 
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مقدمه
 یـا  تهدیـد  مـبهم  احسـاس  بـه  مرکزی عصبی سیستم هیجانی و فیزیولوژیکی پاسخ اضطراب
 ،1کـامر ) شـود   مـی  نامیـده  «اضطراب» معموالً بودن خطر معرض در مبهم مفهوم. است خطر
 در که شود  می مشخص تنش جسمانی عالئم و نگرانی با که است هیجانی اضطراب(. 2015
 لحـا   بـه  اضـطراب . کنـد   مـی  بینـی   پـیش  را بـدبختی  یـا  فاجعه الوقوع،  محتمل خطر فرد آن

 واکـنش  یـک  منزلـة   بـه  اضـطراب . شـود   مـی  متمـایز  ترس مفهوم از فیزیولوژیکی و مفهومی
 تهدیـد  یـک  روی ای  اسـترده  طور  به که ایرد  می قرار توجه مورد محور  آینده مدت  طوالنی
 و مـدت   کوتـاه  مناسـب،  واکـنش  یـک  تـرس  کـه  حـالی  در شـود،   مـی  متمرکـز  شـده   منتشر
 (.2015 ،2واندنباس) است خاص و تشخیص قابل تهدید یک به محور  حال

 استناد با( 2012) 3هوبرتی. دارد وجود مکمل مفهوم دو اضطراب، مفهوم بررسی در
4اســپیلبرار بـه 

. کــرد توصــیف را 6حالــت اضــطراب و 5صـفت  اضــطراب نــوع دو( 1973) 
 به تمایل به مربوط فردی های  تفاوت و دارد اشاره شخصیت ویژای یک به صفت اضطراب
 نسـبتاً  زمـان  طـول  در صـفت  اضـطراب  بنابراین،. کند  می توصیف را حالت اضطراب وجود
 بـه  مبـتال  بیماران مهم های  ویژای از یکی منزلة  به و( 1980 اسپیلبرار، و 7واگ) است پایدار

 عملکـرد  بـا  کـه ( 2001 همکـاران،  و 8کنـدی ) شـود   مـی  ارفتـه  نظـر   در اضطرابی اختالالت
 هـوبرتی، ) شود  می مشخص فرد معمول عملکرد ویژای منزلة  به زیرا شود،  می همراه ضعیف
 فیزیولـوژیکی  و شـناختی   روان هـای   واکـنش  دهنـدۀ   نشـان  حالت اضطراب مقابل،  در(. 2012

 اجتماعی، عملکرد نظیر خاص لحظة یک در خاصی شرایط در مستقیم طور  به که ااراست
 یـک  صـفت  و حالـت  اضـطراب  بـین  تمـایز  ایـن . دهـد   می رخ خطرناک موقعیت یا آزمون
 همکـارانش  و اسـپیلبرار  کـار  بـه  را آن تـوان   مـی  که است اضطراب ارزیابی در مهم مفهوم
 و اسـپیلبرار ) اسـت  بعـدی  دو سـاختار  یـک  اضطراب نویسنداان، این نظر طبق. داد نسبت

 چندبعـدی  صـفت  و حالـت  اضـطراب  ،(1991) 9پـارکر  و ادلـر  نظر طبق(. 1970 همکاران،
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 خاصی انواع در اضطراب تجربة برای افراد سرشت در فردی های  تفاوت مثال، برای هستند،
 و شناختی ـنگرانی  ) حالت اضطراب بُعد دو محققان این. دارد وجود تهدیدکننده شرایط از

 مشـخص  خـاص  شـرایط  بـا  را صـفت  اضـطراب  اصـلی  جنبـة  چهار و( هیجانی خودمختار ـ 
ــرده ــد  ک ــد( 1: ان ــابی تهدی ــاعی، ارزی ــد( 2 اجتم ــر تهدی ــی، خط ــد( 3 فیزیک ــبهم تهدی   و م

( 1977) 2کتـل (. 2001 ،1کوکوسـکی  و ادلر) روزانه روال یا و خطر  بی شرایط در تهدید( 4
 کـرده  معرفی شخصیت از جنبه یک منزلة  به را اضطراب که است پردازانی  نظریه از یکی نیز

 نیز شخصیت صفت یک است، بودن از حالتی که حال عین در اضطراب او، نظر طبق. است
 یـا  تهدیدکننـده  را آن کـه  هـایی   موقعیـت  و شـرایط  نتیجـة  در فـرد  است ممکن یعنی است،
 دارنـد  وجود نیز افرادی. کند تجربه را اضطراب از مختلفی سطوح کند،  می درک زا  استرس

 یـک  یـا  صفت یک صورت  به اضطراب صورت این در که دارند اضطراب مزمن طور  به که
 .کند  می بروز افراد این در شخصیت عامل

ــدها اســت ممکــن اســالمی رویکــرد و شناســی  روان رویکــرد در اضــطراب  و پیام
 رویکـرد  دو این مداخة و بینی  پیش تبیین، توصیف، نوع لکن باشد، داشته یکسانی های  نشانه

 اسـالمی  منـاب   اسـاس   بـر  آن شناسی  نشانه و اضطراب دقیق تعریف رو، این از. است متفاوت
 همکـاران  و نگـار   صـنعت . رسـد   مـی  نظـر   بـه  ضـروری  امری مسیر، این در اام اولین منزلة  به
 واژاـان  بررسـی  بـه  کـریم،  قرآن دیدااه از فراایر اضطراب اختالل معناشناسی در( 1396)

 ایـن . انـد   پرداختـه  آن ایـری   شـکل  فراینـد  و تعریـف  کـریم،  قـرآن  در اضـطراب  بـا  مرتبط
 و تعریـف  بـه  مفهـومی  تحلیل و تجزیه با واژاانی، شبکة یک به دستیابی ضمن پژوهشگران

 دربــارۀ خـود  پـژوهش  در نیـز ( 1390) همکـاران  و نیــا  محمـدی . پرداختنـد  اضـطراب  تبیـین 
 بـا  مـرتبط  آیـات  کلـی  دسـتة  دو در را دینـی  متـون  از حاصل های  داده آرامش، و اضطراب
ــد  کــرده بنــدی  جمــ  اضــطراب مــدیریت و پیشــگیری راهکارهــای و اضــطراب عوامــل . ان
 اول،: داند  می عامل دو محصول را اضطراب اسالمی، مناب  اساس  بر( 1377) محمدی  دوست
 از و کنـد  ادراک را جهـان  هـای   واقعیـت  انسان اار. است غفلت یا جهل محصول اضطراب
 دیگـران  کـه  آنچـه  از بسـیاری  از صورت این در بیندیشد، و شود آااه آفرینش نظام قوانین
 دوم،. داشـت  نخواهـد  وجـود  هـا    آن بـرای  ای  کننده  نگران چیز و ترسید نخواهد هراسند،  می

 .است متعال خداوند به اتکال عدم محصول اضطراب
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 از یکی دنیا ـ  خدا ـ خود رابطة از غفلت یا شناختی خطای طباطبایی، عالمه نظر طبق
 و کنـد  ادراک صحیح را رابطه این انسان اار. است روانی فشار و وجودی اضطراب عوامل
 در انسـان (. 129ص  ،1ج  ،1394 ،طباطبایی) داشت خواهد آرامش باشد، هشیار آن به  نسبت
 و بنده او که کند ادراک درستی  به و کند تفکر رابطه این در که رسد  می آرامش به صورتی
 و حکـیم  مسـتقل،  توانـا،  خیرخـواه،  یـاوری  و ولـی  خـدا . اسـت  چیـز  همه اصلی مالک خدا

 در ااـر . اسـت  سـطوح  همة در نفس نیازهای کنندۀ  تأمین تنها خدا. است انسان برای مهربان
 حالـت  دو هـر  در باشـد،  داشـته  دنیـا  بـه  اسـتقاللی  نگـاه  و شود خطا دچار رابطه این ادراک
 (.347ص  همان،) داشت خواهد قراری  بی و اضطراب دنیا از محرومیت و مندی  بهره

. داند  می ضطراب نوع این ایجاد عامل نیز را اااری  هدف در خطای طباطبایی عالمه
 ارفتـار  کنـد،  انتخاب هدف منزلة  به را ظاهری وسائل و دنیا الهی، رضوان جای  به انسان اار

 صـورتی  در انسـان  کنـد   مـی  بیـان  اسـالمی  هـای   آموزه اساس  بر عالمه. شد خواهد اضطراب
 کنـد  شناسـایی  را توانمند کنندۀ  حمایت و مطمئن ااه  تکیه خیر، منب  تنها که یابد  می آرامش

 معتقـد  طباطبـایی  عالمـه (. 96ص  ،3  همـان، ج ) کنـد  توجـه  آن به خود اااری  هدف در و
 و ایمان تقویت جهت در خود، حرکت مسیر و هدف درست انتخاب از بعد نفس اار است
 ایـن . ارفـت  خواهـد  قـرار  آرامـش  ـ  ایمـان  افزایشی چرخة یک در ایرد، قرار صالح عمل
 کنـد   می فراهم را آرامش افزایش زمینة و استعداد و شود  می آغاز فرد عمل و ایمان با چرخه

 (.224ص  ،9 همان، ج )
 حـالی کـه   در دانـد،   مـی  اضطراب سبب را موضوعات سمت  به انسان شیفتگی عالمه

 نیازهـای  تـأمین  و رشـد  سـبب  باشـد،  بخـش   تعـالی  امـور  و خدا سوی  به رغبت و محبت اار
 هـدف   خـود  زنـدا   در انسان. شود  می نفس آرامش سبب نتیجه،  در و شود  می نفس فطری
 نقمـت  و شـقاوت  نااهـان   برخـورد  از جز بیم  و نداشته نعمت و سعادت به رستگارى جز

 خـداى  همـان  اوسـت  دسـت  بـه  نقمـت  و نعمـت  و شـقاوت  و سـعادت  که سبب  تنها. ندارد
 پس اوست؛ به پناهنداان و مؤمنین ول  او. اوست به امور همة بازاشت چون است، سبحان
 رکـن  وجـوى   جسـت  در همـواره  و است حوادث اسیر که نفس  براى او به ارایش و رغبت
 رغبـت  حالی که در است، آرامش و انبساط مایة کند، ضمانت را او سعادت که است وثیق 
، 11 همـان، ج  ) شود  می پریشانی و اضطراب سبب آن به کردن تکیه و مادی اسباب سمت  به
ــه(. 146 ص ــه انســان ااــر عالمــه، اعتقــاد ب ــال  ب   را آرامــش خــدا باشــد، قلــب طهــارت دنب
 دسـتورات  به نیت خلوص با انسان که شود  می محقق صورتی در این. دهد  می قرار او دل در

  پرهیــز اســت، قلــب در اضــطراب ایجــاد عوامــل از یکــی کــه انــاه از و کنــد عمــل الهــی
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 (.224ص  ،9 همان، ج ) کند
 موجـودی  بـه  او اتکـای  کـه  باشد داشته یاد به انسان اار است معتقد طباطبایی عالمه

 همـة  در او نیازهـای  توانـد   مـی  که است دسترس در و ابدی خیرخواه، حکیم، قادر، مستقل،
 آورد، ارمغـان  به را او اخروی و دنیوی سعادت و کند تأمین را روانی و فیزولوژیک سطوح
 از غافـل  و ظـاهری  اسـباب  بـه  متکی افراد ااه  هیچ که بود خواهد آرامشی و اطمینان دارای
 عالمـه  رو، ایـن  از(. 355ص  ،11 همـان، ج  ) داشـت  نخواهنـد  را آرامش آن سبحان خدای
 آور  اضـطراب  را شـیطان  وسوسـة  و خـدا  یـاد  از غفلـت  و بخـش   آرامـش  را خـدا  یاد و ذکر
  برسـاند  آرامـش  بـه  را انسـان  توانـد   مـی  او یـاد  و خـدا  با ارتباط: کند  عالمه بیان می. داند  می
  ،3 همـان، ج  ) کنـد  مهـار  را اسـت شـده   ایجـاد  وجـودش  در کـه  تنشی و اضطراب ذکر با و

 به  نسبت مؤمنان که مطالبی را موارد از بسیاری در کریم قرآن کند:  می بیان عالمه(. 221ص 
 آاـاهی  و علـم  بـه   نسـبت  را هـا   آن روش ایـن  با و کند  می یادآوری دارند آااهی و علم آن
 را آرامـش  و دارد  می نگاه دور اضطراب از را ها  آن طریق این از و دارد  می نگاه هشیار خود
 (.347ص  ،1 همان، ج ) آورد  می ارمغان به ها  آن برای

 همچنـان  بـالینی،  امـور  در مـاهب  ادغـام  بـه  تخصصـی  توجـه  زیـاد  افزایش باوجود
 اثربخشـی  انـد   نتوانسـته  و بـوده اسـت   انـدک  ادغـام  ایـن  دهنـدۀ   نشـان  داخلـی  هـای   پژوهش
 باورهـای  ویـژه   بـه  و فرهنـگ  تـأثیر  بـه  توجه با رو،از این . دهند نشان را ماهبی های  مداخله
ــر مــاهبی ــات عواطــف، ب ــه ،2013 اســلتری، و پــارک) انســان رفتارهــای و هیجان  از نقــل  ب
 شـود  انجام حوزه این در بیشتری های  پژوهش است ضروری ،(1396 همکاران، و پیشنمازی

 رویکردهـای  در خـ   وجـود . شـود  آشـکار  روان سـالمت  بـر  مـاهب  تأثیر مختلف ابعاد تا
 زمینــة در دینــی منــاب  غنــای و ســو یــک از شــناختی  روان مشــکالت مهــار بــرای کــاربردی

 توحیـدی،  تفکـر  محوریت با ویژه  به ها  انسان هیجانات تنظیم به کمک برای اساسی های  داده
 دینـی  علـم  توسـعة  و تولیـد  در نـوینی  و مـؤثر  هـای   اـام  را دست این از هایی  تالش توان  می
 مـاهبی  درمـانگری   روان توسعة جهت در حاضر پژوهش که آنجا از بنابراین،. آورد شمار  به

 بیشـتری  تناسـب  مـا  جامعـة  مـاهبی  و فرهنگی ساختار با و خداست به تقرب مفهوم بر مبتنی
 .شود  هایی است که آورده می  پرسش به پاسخ درصدد و بوده نو و بدی  دارد،

 بـرای  خـدا  بـه  تقـرب  مفهـوم  بر مبتنی ای  مداخله بستة تأثیر امکان برای شواهدی چه
 دارد؟ وجود اضطراب نشانگان کاهش

 چیست؟ مضطرب مردان در خدا به تقرب ای  مدخله بستة اجرای آثار و پیامدها
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روش
 یـا  4زمـان   نـاهم  3چنداانه پایة خط کنترل با 2آزمودنی  تک شیوۀ به 1تجربی نوع از پژوهش این

 تجزیـه  روش. شـد  اجرا ماهه  دو پیگیری با و 5پیوسته سنجش و متفاوت های  آزمودنی با پلکانی
 بسـتهة  اجـرای  پیامـدهای  و مداخلـه  بسـتة  تـأثیر  امکان بخش دو در پژوهش های  داده تحلیل و

 جلسـات  در موقـ   بـه  حضـور  های  به شاخص تأثیر، امکان بررسی منظور  به. شد بررسی مداخله
 دوره پایـان  در مراجعـان  نظرسـنجی  فرم تکمیل ها،  تمرین انجام دوره، رساندن پایان به درمان،
 6دیـداری  ترسـیم  اسـتاندارد  روش از مداخلـه  اجـرای  پیامـدهای  بررسـی  منظـور   بـه . شد توجه
 و اصـلی  نشـانگان  در میـانگین  و میانه مرکزی های  شاخص تغییرات روش، این در. شد استفاده
 دیـداری  ترسـیم  الگوهـای  واسـطة  بـه  پیگیری و مداخله پایه، خط مراحل طی بیماران عملکرد
( CAQ) کتـل  اضـطراب  نامـة   پرسـش  در مراجعـان  نمـرات  9پایـداری  و 8روند ،7سطح در تغییر

 درصـد  بهبـود،  درصد یا 11اثر اندازۀ ،(RCI) 10پایا تغییر شاخص از نتای  تحلیل در. شد بررسی
 منظـور   بـه . شد استفاده نیز( POD) 13همپوش های  داده درصد و( PND) 12غیرهمپوش های  داده

 از آمـاجی،  متغیرهـای  تغییر در مراجعان پیشرفت سنجش یا معنادار بالینی تغییر یا بهبود بررسی
 نامـة   پرسـش  و( CAQ) کتل اضطراب نامة  پرسش دو برش نقطة از ایری  بهره با بالینی معناداری
 نقطـة  به وابسته متغیر در مراج  نمرۀ اار. شد استفاده( STAI) اسپیلبرار اضطراب راه ـ حالت
 در شـده   مشـاهده  تغییـرات  کـه  معناسـت  بـدین  شـود،  نزدیـک  عادی جمعیت در آزمون برش
 .است معنادار بالینی لحا  به مداخله مرحلة در مراج 

 

کنندگانشرکت
 مرکـز  بـه  اضـطراب  درمـان  بـرای  1396 سـال  در کـه  مـردان  تمـام  میان از پژوهش، این در

                                                                                                                                        
1. empirical  

2. Single subject 

3. multiple baseline design  

4. non-concurrent 

5. continuous assessment 

6. visual inspection 

7. level 

8. trend 

9. stability 

10.  reliable change index 

11.  effect size   

12.  percentage of non-overlapping data 

13.  percentage of overlapping data 
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 اـری   غربـال  بـا  و 1هدفمنـد  ایـری   نمونـه  روش بـه  نفر 3 تعداد کردند، مراجعه مأوا مشاورۀ
 ،40 تـا  20 سـنین  یعنـی  سـالی،   بزرگ مرحلة در داشتن قرار یعنی ورود، های  مالک اساس  بر

 اضـطراب  نشـانگان  داشـتن  کتـل،  اضـطراب  نامـة   پرسـش  اسـاس   بر اضطراب نشانگان داشتن
 آاـاهی  و دینـی  درمان به مندی  عالقه اسپیلبرار، اضطراب راه ـ  حالت نامة  پرسش اساس  بر

 اخـتالل  عـدم  یعنـی  خـروج،  هـای   مالک و دینی درمان در حضور از کامل رضایت و دقیق
 بـا  همـراه  دیگـری  اخـتالل  عدم قطبی، دو اختالل عدم سایکوتیک، اختالل عدم شخصیت،
 هـیچ  دریافت عدم و دارو یا مواد مصرف و زیستی منشأ با اختالالتی عدم اضطراب، اختالل
. شـدند  انتخـاب  ااشـته  ماه  شش مدت در درمانی  روان و دارویی از اعم درمانی مداخلة نوع

 جـنس،  سـن،  اسـاس   بـر  را کننـداان   شرکت ینیبال و یشناخت  تیجمع یها  یژایو ،1 جدول
 .دهد  یم نشان یهمکار زانیم و یقبل درمان ،یماریب مدت تأهل، تیوضع الت،یتحص

 

 نامراجع ینیبال و یشناخت  تیجمع یها  یژایو   1جدول
آزمودنی

متغیر
سومکنندةشرکتدومکنندةشرکتاولکنندةشرکت

 24 21 26 سن
 ماکر ماکر ماکر جنس

 حوزوی حوزوی حوزوی تحصیالت

 متأهل مجرد متأهل تأهل وضعیت
 سال 5 سال 5 سال 8 بیماری مدت
 است داشته است نداشته است نداشته قبلی درمان

 خوب خوب خوب انگیزه و همکاری میزان

 

ابزار
 برنارد ریموند از سوی 2کتل اضطراب نامة  پرسش (:CAQ)کتلاضطرابنامةپرسش

 نمـرۀ  سـه  آن اجـرای  بـا  کـه  شده تشکیل ماده 40 از نامه  پرسش این. است شده ساخته 3کتل
 کلی اضطراب بستگی  هم. آید  می دست  به آشکار اضطراب و پنهان اضطراب کل، اضطراب

 آشـکار  اضطراب بستگی  هم. است شده داده نشان 72/0 حد در «ولش» اضطراب شاخص با
 شـده  داده نشـان  43/0 و 65/0 ،51/0 حـد  در ترتیب  به مدلین و تیلور پورسل، های  مقیاس با

                                                                                                                                        
1.  purposive sampling 

2. Cattel Anxiety Questionnaire 

3. Cattel 
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 8532 تعداد و پسر 16342 تعداد با ایرانی نمونة یک در 1367 سال در نامه  پرسش این. است
 نمـرات  دارای و شـد  هنجاریابی سال 30 تا 18 سنی دامنة در تهران دانشگاه دانشجوی دختر
 ایـن  اعتبـار  فـر،   سـاالری  و پوراعتمـاد  پـژوهش  در. آمـد  دسـت   بـه  نمـره  سـه  هـر  بـرای  تراز

 هـای   مقیـاس   خـرده  بـرای  آلفـا  ضـریب  کـه  شد محاسبه کرونباخ آلفای روش به نامه  پرسش
 دسـت   بـه  77/0 و 69/0 ،59/0 ترتیب  به مقیاس کل برای و آشکار اضطراب پنهان، اضطراب
 نامـة   پرسـش  اعتبـار  مجـدد  بررسـی  بـرای ( 1392) همکـاران  و رسولی همچنین،. است آمده

 فتحـی ) کردنـد  اـزارش  را 77/0 اعتبـار  ضـریب  کرونبـاخ،  آلفای طریق از کتل، اضطراب
 (.335ص  ،1395 آشتیانی،

 بـه  مربـوط  دسـتورالعمل  در :1(STAI)اسـییلبرگراضـطرابرگـهـحالتنامةپرسش
 همـین » را خـود  اضـطراب  احسـاس  شـدت  شود  می خواسته ها  آزمودنی از اضطراب، حالت
ــا االن ــن در ی ــه ای ــزارش «لحظ ــد ا ــتورالعمل در و کنن ــوط دس ــه مرب ــة ب  از اضــطراب را

 بـه  مربـوط  عالیـم  و احساسـات  وقـوع  فراوانـی  بـه  توجـه  بـا  شـود   مـی  خواسـته  هـا   آزمودنی
 اضطراب حالت در نمرات تفسیر. دارند «احساسی چه کلی طور  به» که دهند نشان اضطراب،
 54) شدید و( 53ـ43) متوسط ،(40ـ31) خفیف ،(30ـ20) حد ترین  کم یا هیچ: اند از  عبارت

 ،(34ـ20) حـد ترین  کـم یا هیـچ: ازاند   عــبارت اضطـراب راة در نمـرات سیرـتف(. بـیشتر و
 ایـــن  بستگــی   هـم  اسپیـلبراــر (. بیشـتر  و 57) شـدید  و( 56ـ46) متوسط ،(45ـ35) فـخفی

 TMAS بـین  بستگی  هم چون و است کرده ازارش 83/0 تا 79/0 از TMAS با را نامه  پرسش
 نامـه   پرسـش  سـه  ایـن  هاسـت،   مقیـاس  ایـن  اعتبار به نزدیگ اضطراب راة مقیاس و ASQ و

 مهـرام  پـژوهش  در(. جـا   همان) آیند  می شمار  به اضطراب راة برای موازی های  اندازه ظاهراً
 شـد  اسـتفاده  کرونبـاخ  آلفـای  شیوۀ از پنهان و آشکار اضطراب اعتبار محاسبة برای( 1373)
 آلفـا  ضـریب  نیـز ( 1372) شـهری  پناهی. بود 90/0 و 91/0 ترتیب  به آمده دست  به اعتبار که
 .است کرده ازارش 90/0 دو هر برای

 از نقـل   به ،2014) همکاران و کاهلر نامة  پرسش :2درمانهایمؤلفهارزیابینامةپرسش
 شـده  طراحـی  جدیـد  درمـان  پایرش قابلیت و سنجی  امکان بررسی برای( 1397 هنر،  رفیعی
 عمـل   بـه  پرسـش  پروتکـل  رفتاری های  تکنیک و آموزشی محتوای از نامه  پرسش این. است
 نظـری  ،4=  زیـاد  ،5=  زیـاد  خیلـی  ای  درجـه   پـن   لیکـرت  اساس  بر نامه  پرسش این. آورد  می

                                                                                                                                        
1. Speilberger State - Trait Anxiety Inventiry (STAI)  
2. treatment component evaluation 
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 مراجعـان  از نامـه   پرسـش  ایـن  در. اسـت  شـده  طراحـی  1=  کـم  خیلی و 2=  کم ،3=  ندارم
 انجـام  هـا،   تکنیـک  اجـرای  بـودن  آسان درمان، از رضایت محور چهار قالب در شد خواسته
 ارزیـابی  را درمـانی  بستة این ها،  تکنیک و ها  آموزش از یک هر سودمندی و ها  فعالیت دادن
 .کنند

 ای  مداخلـه  بسـتة ( 1397) همکاران و چی  آینه: خدا به تقرب بر مبتنی ای  مداخله بستة
 عالمـه  اندیشـة  اسـاس   بـر  را اضـطراب  نشـانگان  کـاهش  بـرای  خدا به تقرب مفهوم بر مبتنی

 بـه  مختلـف  مواضـ   در کـه  عالمه آثار به توجه با پژوهشگران این. کردند طراحی طباطبایی
 حـوزۀ  در متخصصـان  نظـر  اسـاس   بـر  همچنـین،  و اسـت  پرداختـه  اضـطراب  و آرامش تبیین

 از بعد. کردند استخراج مفهوم این بر مبتنی اضطراب با مقابله برای هایی  تکنیک درمانگری،
 اصـالحات  انجـام  و اسـتادان  بـا  مشـورت  و ای  مداخلـه  بسـتة  اولیـة  نـویس   پـیش  شدن  آماده 

 بسـته  محتـوای  روایـی  فـرم  تـا  شـد  خواسـته  اـران   درمـان  و اسـتادان  از نفـر  نـه  از ضروری،
 در کارشناسـان  تعـداد  به توجه با. کنند بیان را خود تخصصی نظرات و تکمیل را ای  مداخله

 حـداقل  و 75/0 محتـوا  روایـی  نسـبت  ضـریب  در معناداری سطح حداقل روایی، اعتباریابی
 از نقـل   به ،2012 همکاران، و پولیت) 79/0 برابر محتوا روایی شاخص برای قبول قابل میزان
 هفـت  بـرای  روایـی  بررسـی  نتـای  . است شده ارفته نظر  در( 30ص  ،1395 آشتیانی، فتحی
 از بـاالتر  CVI میـزان  و = CVR 1 ضـریب  جلسـه  یک برای و = 777/0CVR ضریب جلسه،
 .محتواست روایی تأیید دهندۀ  نشان که است شده ازارش 79/0

 

پژوهشاجرایشیوة
 بـه منظـور  . بـود  پیگیـری  و مداخله های  جلسه پایه، خط مرحلة سه دارای پژوهش این فرایند
 تصـادفی  انتسـاب  صـورت   بـه  مراجعـان  از یک هر اول، مرحلة اجرای و پژوهش طرح آغاز
 سـنجش  بـا  پژوهش نیا اول ةمرحل. شدند اااری  نام سوم مراج  و دوم مراج  اول، مراج 
 و هیـ پا خـط  سـه  اول، مراجـ   یبـرا  کـه  یا  اونه  به شد آغاز مراج  سه هر یبرا هیپا خط در
 مراجعـان  ةهمـ . شد اجرا هیپا خط هفت سوم، مراج  یبرا و هیپا خط پن  دوم، مراج  یبرا
 بـا  زمـان   هـم  دوم مراجـ   کـه  یا  اونـه   بـه  کردند؛ شرکت درمان جلسه 8 در دوم، ةمرحل در
 وارد اول مراجـ   درمـان  پـنجم  ةجلس با زمان  هم سوم مراج  و اول مراج  درمان سوم ةجلس
 اثر یداریپا و ثبات یبررس منظور به پژوهش، سوم ةمرحل در ،تینها  در. شدند درمان ندیفرا

 بـرای  ای  مداخلـه  بسـتة . شـدند  سـنجش  ماهه دو یریگیپ های  هجلس در مراج  سه هر درمان،
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 درمـان  قالـب  در ای  دقیقـه  45 جلسـة  8 در «خـدا  به تقرب» مفهوم بر مبتنی اضطراب کاهش
 تشخیصـی،  مصـاحبة  جلسـات  براـزاری  از بعـد  درمانگر. شد اجرا پژوهشگر از سوی فردی
 دینـی،  درمـان  در حضـور  بـرای  مراجـ   از رضـایت  اخـا  و درمانی طرح بیان و بندی  فرمول
 .کرد اجرا 2 جدول طبق را اانه  هشت های  جلسه

 

 

 اضطراب کاهش برای خدا به تقرب بر مبتنی ای  مداخله بستة به اجمالی نگاه  2جدول

هدفجلسه
تکنیک

روانیآموزش
(Psychoeducational) 

 رفتاری

(Behavioral)
 فرایند دربارۀ مراج  آااهی افزایش اول

 آرامش/ اضطراب پدیدایی
 تجربه تحلیل سازی  شفاف

 اانه  سه روابط دربارۀ آااهی افزایش دوم

 دنیا ـ خدا خود ـ
 دعا با طلبی  ااه  تکیه تفکر

ــناخت سوم  هــدف انتخــاب و اهــداف ش
 الهی رضوان و قرب نهایی

ــادآوری اااری    هدف ــدف ی ــا   ه  ب
 نماز

 بـه  رغبـت  افزایش و ها  رغبت پاالیش چهارم
 الهی رضوان نهایی هدف سمت

 بــــا پــــاالیی  رغبـــت  ها  رغبت تنظیم
 داستان

 اصـالح  و انگیـزه  به  نسبت شدن هشیار پنجم
 غــایی هــدف جهــت یــک در انگیــزه
 الهی قرب

 مثبت تلقین نیت سازی  خالص

ــرایش ششم ــه ا ــل ب ــت در صــالح عم  جه
 الهی قرب طلبی  کمال

 خود سازی  فعال ارا  تعالی عاملیت

 مالک دو اساس  بر اعمال تنظیم هفتم
 نیت و شرع

 استغفار شکر ـ رفتار مندسازی  قانون

 جهت در مندی  برنامه هشتم
 خود داشتن نگاه هشیار

 - قرآن با هشیاری و تاکر

 

هایافته
 در خـدا،  بـه  تقـرب  یا  مداخلـه  ةبسـت  ریتـأث  امکان یبررس منظور  به و اول پرسش به پاسخ در
 در. کننـد  لیـ تکم را درمان ۀدور ینظرسنج فرم تا شد خواسته مراجعان از درمان ۀدور انیپا
 زانیـ م: از نـد ا  عبـارت  کـه  ارفـت  قـرار  پرسـش  مـورد  یاساسـ  شاخص چهار ینظرسنج نیا

 دادن انجـام  هـا،   کیـ تکن یاجـرا  و هـا   تیـ فعال انجـام  بـودن  آسـان  درمـان،  ۀدور از تیرضا
 .ها  کیتکن و ها  آموزش از کی هر یسودمند و شده  خواسته یها  تیفعال
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 مراجعان نظر اساس  بر خدا به تقرب یا  مداخله ةبست یسنج  امکان یها  شاخص  3جدول

درصدنمرهسنجیامکانهایشاخص
 33/93 14 درمان دورۀ از رضایت
 66/86 13 ها  تکنیک اجرای و ها  فعالیت انجام بودن آسان
 60 9 شده  خواسته های  فعالیت تمام دادن انجام

ی
ند
دم
سو

 
 هر

ک
ی

 از 
ش
وز
آم

 و ها  
ک
کنی
ت

 ها  

ــزایش) اول جلســة آموزشــی بحــ  ــارۀ آاــاهی اف ــد درب ــدایی فراین  پدی
 (آرامش/ اضطراب

14 33/93 

 80 12 تجربه تحلیل تکنیک
 -خـود  اانـه   سـه  روابـط  دربارۀ آااهی افزایش) دوم جلسة آموزشی بح 
 (دنیا ـ خدا

15 100 

 33/93 14 طلبی  ااه  تکیه تکنیک
 و قـرب  نهایی هدف انتخاب و اهداف شناخت) سوم جلسة آموزشی بح 
 (الهی رضوان

14 
33/93 

 33/93 14 نماز با خواهی  هدف تکنیک
 سـمت   بـه  رغبـت  افـزایش  و ها  رغبت پاالیش) چهارم جلسة آموزشی بح 
 (فرامادی اسباب

15 100 

 100 15 داستان با پاالیی  رغبت تکنیک

 66/86 13 (انگیزه اصالح و انگیزه به  نسبت شدن هشیار) پنجم جلسة آموزشی بح 

 80 12 مثبت تلقین تکنیک
 66/86 13 (طلبی  کمال جهت در صالح عمل به ارایش) ششم جلسة بح 

 66/86 13 خود سازی  فعال تکنیک

 66/86 13 (شرع مالک اساس  بر اعمال تنظیم) هفتم جلسة بح 

 100 15 استغفار شکر ـ تکنیک
 33/93 14 (خود داشتن نگاه هشیار جهت در مندی  برنامه) هشتم جلسة بح 

 100 15 قرآن با خود هشیارسازی تکنیک
 

 از یدرصـد  93 یبـاال  تیرضا مراجعان ،شود  یم مشاهده 3 جدول در که طور  همان
. سـت ها  کیتکن یاجرا امکان و بودن آسان ۀدهند  نشان درصد 87 ۀنمر. داشتند درمان ۀدور
 درصـد  80 یا  مداخلـه    ةبست نیا ۀنمر حداقل ها،  کیتکن و ها  آموزش یسودمند در ،نیهمچن
 .است درمان با مراجعان خوب ارتباط از یحاک که است بوده

. شـد  اجـرا ( CAQ) کتل اضطراب نامة  پرسش پژوهش، دومپرسش  به پاسخ منظور  به
 را یریـ گیپ و مداخلـه  هـای   هجلسـ  ه،یـ پا خـط  ةمرحل سه در مراجعان خام های    هنمر 4 جدول



 13...برمبتنیمذهبیمداخلةبستةسنجیامکان

 

 7 سـوم  مراجـ   و مرتبه 5 دوم مراج  مرتبه، 3 اول مراج  ه،یپا خط ةمرحل در. دهد  یم نشان
 مراجعـان  یگـر یپ ةمرحل در و مرتبه 8 مراج  سه هر مداخله، ةمرحل در. شدند سنجش مرتبه
 .شدند سنجش ماه کی ةفاصل با مرتبه دو

 

 یریگیپ و مداخله ه،یپا خط ةمرحل در( CAQ) کتل اضطراب نامة  پرسش در مراجعان نمرات 4جدول

مراجعان
سنجشمراحل

(CAQ)کتلاضطرابنامةپرسش

سومکنندةشرکتدومکنندةشرکتاولکنندةشرکت

 54 46 54 اول پایة خط

 57 50 59 دوم پایة خط

 60 47 58 سوم پایة خط

 53 51 - چهارم پایة خط

 52 49 - پنجم پایة خط

 63 - - ششم پایة خط

 51 - - هفتم پایة خط

 54 54 51 اول جلسة

 55 57 55 دوم جلسة

 38 37 38 سوم جلسة

 38 40 25 چهارم جلسة

 31 40 23 پنجم جلسة

 16 29 17 ششم جلسة

 23 29 13 هفتم جلسة

 20 21 13 هشتم جلسة

 % 64 % 46 % 75 بهبود درصد
 % 66/61 کلی بهبود

 21 21 10 اول پیگیری
 23 19 12 دوم پیگیری
 %5/60 % 84/58 % 7/80 بهبود درصد
 % 68/66 کلی بهبود

 بـه  مداخلـه )پایـا   تغییر شاخص
 (پایه

43/4 31/2 74/3 

 بـه  پیگیـری )پایـا   تغییـر  شاخص
 (پایه

77/4 97/2 5/3 
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 مراجـ   سه هر کل اضطراب خام نمرات ،شود  یم مشاهده 4 جدول در که طور  همان
 یانیآشـت  یفتحـ  اـزارش  طبـق  ها  آن ۀترازشد ۀنمر که است 46 از باالتر هیپا خط ةمرحل در
 یبـرا  روشنی  به که است یفرد انگریب تراز ۀنمر نیا که است 10 و 9 برابر( 336 ص ،1395)

 بـه  مراجعـان  راتییـ تغ ینیبـال  یمعنـادار  یبررسـ  بـرای . دارد کمـک  بـه  ازین یدرمانگر  روان
 پـس  اول مراج  خام ۀنمر. میکن  یم توجه مداخله جلسات انیپا در ها  آن برش خط و نمرات

 برابر دوم مراج  خام ۀنمر و دهد  یم نشان را 1 برابر تراز ۀنمر که بوده 13 برابر مداخله ۀدور از
 تـراز  ۀنمر. دهد  یم نشان را 3 برابر تراز ۀنمر که است بوده 20 برابر سوم مراج  خام ۀنمر و 21
 و راحـت  پابرجـا،  آرام، یشخصـ  تیوضـع  انگریـ ب کتـل،  اضـطراب  نامـة   پرسش در سه تا صفر
 .دهد  یم نشان را ینیبال یمعنادار بهبود، از سطح نیا(. 336 ص ،همان) است زدوده  تنش

 

 اضــطراب نامــة  پرســش در نامراجعـ  کــل اضــطراب یتیمــوقع درون یداریـ د لیــتحل یرهــایمتغ   5جـدول
 (CAQ) کتل                

سومکنندةشرکتدومکنندةشرکتاولکنندةشرکت
مرحلة

پایهخط
مرحلة
مداخله

مرحلة
پایهخط

مرحلة
مداخله

مرحلة
پایهخط

مرحلة
مداخله

 
 
 
 
 سطح

 8 7 8 5 8 3 ها  جلسه تعداد
 34.5 54 38.5 49 24 58 میانه

 37/34 71/55 37/38 6/48 37/29 57 میانگین
 16ـ55 51ـ63 21ـ57 46ـ51 13ـ55 54ـ58 تغییرات دامنة
 

 ثبات محفظة
5/43 
- 
5/72 

9.5 
- 
5/38 

75/36 
- 
25/61 

25/26 
- 
75/50 

5/40 
- 
5/67 

21 
- 
48 

ــد  هــــای  داده درصــ
 ثبات محفظة

100 75 100 62.5 100 5/62 

ــة ــرات دامنـــ  تغییـــ
 ثبات محفظة

 متغیر باثبات متغیر باثبات متغیر باثبات

 تغییر
 سطح

 -5/24 -5 -18 2 -25/29 2 نسبی سطح تغییر
 -34 -3 -33 3 -38 4 مطلق سطح تغییر

 
 روند

 نزولی صعودی نزولی صعودی نزولی صعودی جهت
 باثبات باثبات باثبات باثبات باثبات باثبات ثبات

 هــــای  داده درصــــد
 ثبات محفظة

100 100 100 100 100 100 
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 در مراجـ   سـه  هـر  در کـل  اضـطراب  نیانگیـ م و انهیم دهد  یم نشان 5 ۀشمار جدول
 در کـاهش  نیـ ا کـه  یطـور   بـه  ؛است کرده دایپ کاهش مداخله های  هجلس یعنی ،دوم ةمرحل
 ـ  دـدهـ   یم انـنش را لهـمداخ و هیپا طــخ ةلـمرح دو در انهیـم خط سطح رییتغ که ـ  2 نمودار

 نشـان  را ثبـات  ةمحفظـ  و انـه یم خـط  کـه ـ  3 نمودار اساس  بر. است شاهدهـم قابل روشنی  هـب
 ،هسـتند  ثبات دارای هیپا خط ةمرحل در مراج  هـس هر که تـارف جهینت توان  ـیم ـ  دهد  ـیم
 نمـرات  مداخلـه،  ةمرحلـ  در کهی حال در ،دارند قرار ثبات ةمحفظ در نقاط درصد 100 رایز

 در مراجـ   سـه  هـر  در ینسـب  سـطح  رییـ تغ کـه  دهد  یم نشان 5 جدول. هستند ریمتغ مراجعان
 کـاهش  یکمـ  یمقـدار  کـه  سـوم  مراجـ   یاسـتثنا  بـه ) اسـت  یاندک مقدار هیپا خط ةمرحل

 ،(میهسـت  شاهد را یاندک اضطراب شیافزا گرید مراج  دو در میکن  یم مشاهده را اضطراب
 مراجـ   سـه  هـر  در و اسـت  بوده توجه قابل مداخله ةمرحل در ینسب سطح رییتغ کهی حال در

 قابـل  زیـ ن مطلـق  سـطح  رییـ تغ در تیوضـع  نیـ ا. دهد  یم نشان را اضطراب در یادیز کاهش
 ؛دهند  یم نشان را اضطراب در یاندک رییتغ هیپا خط ةمرحل در مراجعان یعنی ،است مشاهده

 شیافـزا  یانـدک  گـر ید مراجـ   دو و اضطراب کاهش یاندک سوم مراج  که صورت نیا به
 بـوده  توجه قابل مداخله ةمرحل در مطلق سطح رییتغ کهی حال در ،دهند  یم نشان را اضطراب
 .میهست شاهد را بهبود و اضطراب کاهش مراج  سه هر در و است

 

 نامة  پرسش در نامراجع کل اضطراب در مداخله و هیپا یها  تیموقع نیب یدارید لیتحل یرهایمتغ  6جدول
 (CAQ) کتل اضطراب                

کنندگانشرکت
تغییرات

کنندةشرکت
اول

کنندةشرکت
دوم

کنندةشرکت
سوم

 تغییرات
 روند

 جهت تغییر

   
 منفی منفی منفی روند نوع
 باثبات به ثبات با باثبات به ثبات با باثبات به ثبات با ثبات/ تغییر

 تغییر
 سطح

 5/34 به 54 5/38 به 49 24 به 58 میانه تغییر
 37/34 به 71/55 37/38 به 6/48 37/29 به 57 میانگین تغییر
 46 به 52 47 به 50 5/44 به 5/58 نسبی سطح تغییر
 54 به 51 54 به 49 51 به 58 مطلق سطح تغییر

 همپوشی
 ها  داده

PND 5/87 75 75 
POD 5/12 25 25 
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 دهـد   یم نشان را مداخله و هیپا خط یتیموقع نیب یرهایمتغ که 6 جدول براساس
  جـاد یا مراجـ   سـه  هـر  در را یراتـ ییتغ ةمداخلـ  هـای   هجلسـ  کـه  ارفـت  جـه ینت تـوان   یم

 یکاهشـ  رونـد  اضـطراب  و بـوده  یمنفـ  ةمداخلـ  بـه  هیپا خط از روند نوع و است کرده
  دو در نمــرات نیانگیــم و انــهیم رییــتغ یبررســ بــا اضــطراب کــاهش نیــا. اســت داشــته
 مراجعـان  در مطلـق  و ینسـب  سطح رییتغ ،نیهمچن و است مشاهده قابل روشنی  به مرحله
 و تـر   کـم  دوم مراج  در سطح رییتغ و ریتأث نیا و است مداخله جلسات ریتأث بر یشاهد
 همپـوش   ریـ غ یهـا   داده ۀمشـاهد  بـا  مطلـب  نیـ ا. اسـت  گـران ید از شتریب اول مراج  در
(PND )مراجـ   دو از تـر   کـم  دوم مراجـ   در مداخلـه  هـای   هجلس ریتأث که شود  یم دییأ 
 .است گرید

 نشـان  را ها  آن ثبات ةمحفظ و روند خط انه،یم خط خام، نمرات بعدی ینمودارها
 دارای مداخلـه  و هیپا خط ةمرحل دو هر در مراجعان نمرات نمودار، نیا اساس  بر. دهد  یم

 اضـطراب  نمـرات  رونـد . دارنـد  قرار ثبات ةمحفظ در نقاط درصد 100 رایز ،هستند ثبات
 طـول  در رونـد  نیـ ا کـه  اسـت  بـوده  یشـ یافزا هیـ پا خـط  ةمرحلـ  در مراجـ   سـه  هـر  یکل
 را مراجعـان  بهبـود  و اسـت  کرده دایپ یکاهش یروند مراج  سه هر در مداخله های  هجلس
 75/0 برابـر  مداخله های  هجلس طول در اول مراج  در بهبود درصد شاخص. دهد  یم نشان

 دسـت   بـه  درصـد  64/0 برابـر  سـوم  مراجـ   در و درصد 46/0 برابر دوم مراج  در درصد،
 کتل اضطراب نامة  پرسش در کل اضطراب در مراج  سه هر یکل بهبود زانیم. است آمده
(CAQ )ایـ پا رییـ تغ شـاخص  ةمحاسـب . اسـت  درصـد  36 برابـر  مداخلـه  های  هجلس انیپا در 
(RCI )مراج  سه هر در مداخله ةمرحل به هیپا خط ةمرحل از شاخص نیا که دهد  یم نشان 
 در یریـ گیپ ةمرحل به هیپا خط ةمرحل از شاخص نیا و بوده 74/3 و 31/2 ،43/4 بیترت  به
 96/1 از شـاخص  نیـ ا بـودن  بـاالتر  کـه  اسـت  5/3 و 97/2 ،77/4 بیـ ترت  به مراج  سه هر
 یهـا   نشانه و ینگران شدت و روند در آمده وجود  به بهبود و رییتغ بودن دار  یمعن از یحاک

 .است یآمار نظر از مراجعان اضطراب
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 (CAQ) کتل اضطراب نامة  پرسش در مراجعان کل اضطراب نمرات   1نمودار
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 (CAQ) کتل اضطراب نامة  پرسش در مراجعان کل اضطراب ةانیم خط   2نمودار
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 (CAQ) کتل اضطراب نامة  پرسش در مراجعان کل اضطراب ثبات ةمحفظ و انهیم خط   3نمودار

54 
59 58 

51 
55 

38 

25 23 
17 

13 13 10 12 

0

10

20

30

40

50

60

70

 آزمودنی اول

Column2

Column1

46 
50 

47 
51 49 

54 57 

37 
40 40 

29 29 

21 21 19 

0

10

20

30

40

50

60

ه 
پای

1 

ه 
پای

2 

ه 
پای

3 

ه 
پای

4 

ه 
پای

5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ل
او

ی 
ر

گی
پی

وم 
 د

ی
ر

گی
پی

 

 آزمودنی دوم

Column1

Column2

54 57 60 
53 52 

63 

51 54 55 

38 38 
31 

16 
23 20 21 23 

0

10

20

30

40

50

60

70

ه 
پای

1 

ه 
پای

2 

ه 
پای

3 

ه 
پای

4 

ه 
پای

5 

ه 
پای

6 

ه 
پای

7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ل
او

ی 
ر

گی
پی

وم 
 د

ی
ر

گی
پی

 

 آزمودنی سوم

Column1

Column2



1،سالپنجم،شمارة1400شناسیفرهنگی،روان20



 

 
 

 
 

 


 (CAQ) کتل اضطراب نامة  پرسش در مراجعان کل اضطراب ثبات ةمحفظ و روند خط   4نمودار
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 ه،یـ پا خـط  ةمرحلـ  در کتـل  اضـطراب  نامـة   پرسـش  در مراجعان پنهان و آشکار اضطراب نمرات   5نمودار
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 اضـطراب  اسیمق بر عالوه مداخله،  ینتا کنترل و مراجعان تیوضع یابیارز منظور  به
 ینمودارهـا  و 7 جـدول  در آن  ینتا که شد استفاده زین لبراریاسپ اضطراب اسیمق از کتل،
 .است شده داده نشان 7 و 6

 
 

 لبراریاسپ اضطراب نامة  پرسش در مراجعان نمرات   7جدول

آزمونپسدورهمیانآزمونپیشآزمودنیمقیاس
پیگیری

اول

پیگیری

دوم

درصد

بهبود

 اضطراب

 حالت

 84/53 30 20 24 38 52 اول

 27/27 40 40 42 51 55 دوم

 04/34 30 34 31 37 47 سوم

 اضطراب

 راه

 50 27 30 28 35 56 اول

 66/36 39 41 38 54 60 دوم

 5/37 35 39 35 41 56 سوم

  
 مراحل در مراج  سه هر در حالت اضطراب که دهد  یم نشان 7 جدول یها  افتهی

 اضطراب بهبود درصد. است داشته یکاهش یروند آزمون  پس و دوره  انیم آزمون،  شیپ
 در و درصـد  27/27 دوم کننـدۀ   شـرکت  در درصد، 84/53 اول کنندۀ  شرکت در حالت
 کـه  دهـد   یمـ  نشـان  هـا   افتـه ی ،نیهمچنـ . اسـت  بـوده  درصـد  04/34 سـوم  کنندۀ  شرکت
 یروند آزمون  پس و دوره  انیم آزمون،  شیپ مراحل در مراج  سه هر در راه اضطراب
 در درصـد،  50 اول کننـدۀ   شـرکت  در راه اضطراب بهبود درصد. است داشته یکاهش
  ینتا. است بوده درصد 5/37 سوم کنندۀ  شرکت در و درصد 66/36 دوم کنندۀ  شرکت

 اسیـ مق از حاصـل   ینتـا  بـا  راـه  و حالـت  اضـطراب  اسیـ مق  خـرده  دو هـر  در هـا   افتهی
 کـرد  ادعـا  توان  یم و است بوده همسو بود، یکاهش مراج  سه هر در که کتل اضطراب

 شـواهد  یاسـتانداردها  بـا  مطـابق  چنداانـه،  هیـ پا خط با یآزمودن تک یاجرا  ینتا که
 .شود  یم یتلق

 
 
 



 23...برمبتنیمذهبیمداخلةبستةسنجیامکان

 

 

 
 لبراریاسپ اضطراب حالت نامة  پرسش در مراجعان نمرات   6نمودار

 

 
 لبراریاسپ اضطراب ةرا نامة  پرسش در مراجعان نمرات   7نمودار
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گیرینتیجهوبحث
 بستة تأثیر تجربی شواهد و امکان که پژوهش های  پرسش به پاسخ دربارۀ بررسی و بح  در

 اضـطراب  کـاهش  در بسـته  ایـن  افت توان  می بود، خدا به تقرب مفهوم بر مبتنی ای  مداخله
 همکـاران  و 1پـاوکرت . اسـت  همسـو  حـوزه  ایـن  هـای   پـژوهش  سـایر  بـا  و بوده اسـت  مؤثر
 همکـاران  و 4بـاررا  و( 2010) همکـاران  و 3کوزیکی ،(2009) همکاران و 2الیسون ،(2009)
 ایـن  کـه  دادند نشان معنویت، و ماهب با CBT ترکیبی درمان رویکرد از استفاده با( 2012)

 منتشـر  اضطراب اختالل به مبتال بیماران در ای  مقابله های  مهارت بهبود سبب درمانی رویکرد
 منفـی  بسـتگی   هـم  معـاد،  ماننـد  مفاهیمی به باور و دینی باورهای به بندی  پای شدت. شود  می

 ایران در. دارد آرامش احساس با معناداری مثبت بستگی  هم و اضطراب احساس با معناداری
 مثـال،  بـرای . است شده انجام معنوی و دینی رویکرد با اضطراب درمان دربارۀ مطالعاتی نیز

 و زاده  بیـان  ،(1393) جـانی    ،(1391) قهـاری  ،(1391) یوسـفی  ،(1391) همکاران و یعقوبی
 بررسـی  را اضـطراب  کـاهش  در دینـی  ـ  معنـوی  هـای   مداخلـه  اثربخشـی ( 1384) همکـاران 
 بـا  خودمهاراری آموزش مدت  کوتاه اری  درمان  روان اثربخشی نیز بررسی یک در. کردند

 پـژوهش  ایـن  نتـای  . شـد  سـنجیده  تنیـدای  و اضطراب مهار بر ماهبی ایری  جهت بدون و
 را تنیـدای  و اضـطراب  اسـالمی  مـاهبی  ایـری   جهت با چندبعدی اری  درمان که داد نشان

 تـأثیری  دارای اسـالمی  مـاهبی  ایـری   جهـت  بـا  اری  درمان این، بر عالوه. دهد  می کاهش
 بزراـی،   جـان ) بـود  اضـطراب  کـاهش  در مـاهبی  ایـری   جهـت  بـدون  اری  درمان از فراتر
1378.) 

 در مـاهبی  مفـاهیم  کـارایری   بـه  و مـاهب  بر مبتنی مداخلة دهند  می نشان تحقیقات
 بـه  مـاهب  شـفابخش  ویژاـی  بـر  تکیـه  بـا  تـوان   مـی  و است مؤثر اضطراب نشانگان کاهش
 قالـب  در دینـی  عناصر کارایری  به کند  می اشاره الکینز که طور  همان پرداخت. اری  درمان
 ایفـا  بسـزایی  سـهم  مراجعان درمان و معنویت سطح ارتقای در اری  درمان  روان های  تکنیک

( 1396) همکـاران  و پیشـنمازی  مانند داخلی های  پژوهش از برخی(. 1995 ،5الکینز) کند  می
 ماهبی کلیدی عناصر از یکی که توبه، مفهوم محوریت با ای  مداخله بستة که دادند نشان نیز

                                                                                                                                        
1. Paukert 

2. Ellison  
3. Koszycki 

4. Barrera 

5. Elkins  
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 و آنجـل  فرانکـل،  یونـگ،  همچـون  شناسـانی   روان. دارد مثبـت  تـأثیر  روان سـالمت  بـر  است،
 ارائـه  واال آرمـانی  ایجـاد  و انسان شخصیت یکپارچگی بر ماهب تأثیر دربارۀ نظراتی آلپورت
 را انسـان  همچنـین،  و ایـرد   می بر در را زندای های  جنبه تمام دینی، کنش معتقدند و اند  کرده
 در تـر   عـالی  هـای   ارزش تشـکیل  سـبب  امـر  همـین  و سـازد   می مرتبط برتر و متعالی وجودی به

 .دارد جدی نقش زندای به امید و انگیزش ایجاد در و شود  می آدمی وجود
 ایـن  کـه  دهـد   می نشان خدا به تقرب مفهوم بر مبتنی ای  مداخله   بستة ساختار و محتوا

 نشـانگان  کـاهش  در مـداخالت  تنظـیم  در کاربسـت  و شـدن  عملیـاتی  ظرفیـت  دینی مفهوم
 و نفـس  تکامـل  و تعـالی  بـر  مبتنـی  ای،  مداخلـه  بسـتة  ایـن  اساسـی  ساختار. دارد را اضطراب
 معرفـی،  بـا  اسـالمی  هـای   آمـوزه . است متعال خداوند رضوان و قرب به انسان شدن نزدیک
 همچـون  عبـاراتی  بـا  و خـدا  بـه  انسان قرب یعنی متعالی، هدف این سمت  به ترغیب و تأکید
 پرتـو  در اـوارا  حیات و سالمت شفا،. دهد  می نشان را انسان سعادت و سالمت فالح، و فوز

 اسـت  شده معرفی دین بخش  هدایت های  برنامه به عمل و( 28 رعد:) متعال خداوند با ارتباط
 انسـان  و دهد  می پاسخ انسان معنوی و وجودی نیازهای به جویانه  تعالی اهداف(. 57یونس: )
 پیونـدهای  ارتقـای  بـه  نظـری،  چارچوب این در درمان. داد خواهد سوق سالمت سمت  به را

 خداونـد  پیونـد،  ایـن  تقویت سایة در جو  درمان صورت این در شود؛  می منجر الهی و معنوی
. بخشـد   مـی  انسـجام  خداونـد  با ارتباط در را خود هویت و( 257 بقره:) داند  می خود ولی را

 عقالنـی،  تحریـک  فراینـد  سـه  اسـاس   بـر  بسته این در اضطراب نشانگان کاهش های  مکانیزم
 .است تبیین قابل عمل فرایند و عاطفی فرایند

 

یعقالنکیتحر.1
( بـا  1397و همکـاران،   یچـ   نـه ی)آ خدا به تقرب یمفهوم مدل اساس  بر آرامش جادیا ندیفرا
سـمت    ادراکـات خـود بـه    یةاست که در سـا  یموجود انسان. شود  یآغاز م یعقالن کیتحر

او صـورت   یشـناخت  یدر پرتـو تـالش و تکـاپو    ،یو تکامـل انسـان   کنـد   یکمال حرکـت مـ  
( و 9 :افراد به لحا  علم و جهل تفاوت قائـل شـده اسـت )زمـر     نی. خداى سبحان بردیا  یم

بـه خـداى تعـال  دارنـد       عـد نسـبت  از قرب و بُ یافراد بر حسب مراتب مختلف  از علم، مراتب
و  اسـت  اـر بـوده    مداخله مورد توجه درمان ندیدر تمام فرا یشناخت سازوکار(. 11 :)مجادله

 نیـ . اردیـ قـرار ا  یشـ یافزا یپسـخوراند  ةحلق کیکه مراج  در  آورد  یرا فراهم م یطیشرا
قرار ارفته اسـت.   ینید یها  آموزه دیعلم و عمل است، مورد تأک نیکه ب یپسخوراند ةحلق
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 ةجـ یرا نت نیقـ ی( و 69 :را محصـول تـالش نفـس )عنکبـوت     یو آاـاه  تیهـدا  میکـر  قرآن
بـودن و مشـاهده را    نیقـ یهـا و زمـین و اهـل      ملکـوت آسـمان   تیـ ( و رؤ99: عبادت )حجر
قـرار   رونـده   شیسالم و پ ةچرخ نی. اار انسان خود را در اداند  ی( م75 :)انعام نیوصف مقرب
 نیـ ا بـر سمت سالمت حرکت خواهد کرد.   به  یتدر  بهدهد، قرار  یتکامل ریس کیدهد، در 
 ،یسـاز   شـفاف ) مناسـب  یهـا   روش و فنـون  از استفاده با شود  یم تالش بسته، نیا در ،اساس
اااشته شـود   ریمراج  تأث یشناخت یندهایبر فرا ،(دعا با یطلب  ااه  هیتک و تفکر تجربه، لیتحل

 رساند. یاری دادهایو رو یاز هست شیرهایو تفس ریو تعب یشناخت یو او را در بازساز
اسـت شـناخت خـود، شـناخت      ییبـاال  تیـ اهم دارای یشناخت یتکاپو نیدر ا آنچه

( 347 ، ص1، ج 1394) ییسـت. عالمـه طباطبـا   ایخـود، خـدا و دن   نیخدا، شناخت رابطـه بـ  
به آرامـش   انسان یو هنگام شود  یاضطراب م سبب نهیزم نیدر ا یادراک یاست خطا معتقد

ادراک  یرا بـه درسـت   قـت یتعقـل و تفکـر کنـد و حق    ایدنـ خدا   ـ  خود ةکه در رابط رسد  یم
 بـه  یو نگـاه اسـتقالل   دهـد را هـدف قـرار    ایـ . اار انسان در ادراک دچار خطا شود و دنکند

  یقـرار   یاضـطراب و بـ   ایـ از دن تیـ و محروم یمنـد   آن داشته باشـد، در هـر دو حالـت بهـره    
 (.304 ، ص19ج ،346، ص8ج ،23، ص3ج  ،129، ص1ج ،28، ص1د داشت )همـان، ج هخوا
بر انسـان دارد،   یادیز یشناخت  روان ریو تأث ردیا  یکه متعلق شناخت قرار م یمیاز مفاه یکی

ــت.    ــدف اس ــوم ه ــهمفه ــان عالم ــالمت روانــ 96 ، ص3 ، ج )هم ــو   ی( س ــان را در پرت انس
 انتخـاب و  شـناخت  یعنـ ی ی،اـاار   . اار انسان در هـدف داند  یم سریم حیصح یااار  هدف
را انتخـاب کنـد، ارفتـار     یوسـائل ظـاهر   ،یالهـ  رضـوان  یجـا   بـه  و شـود  خطا دچار هدف

مطمئن و  ااه  هیتک ر،یکه تنها منب  خ ابدی  یآرامش م یاضطراب خواهد شد. انسان در صورت
اسـاس    خود به آن توجـه کنـد. بـر    یااار  و در هدف کند ییتوانمند را شناسا ۀکنند  تیحما
 طـور   بـه  ،ییبـه هـدف نهـا    یابیدسـت  ریبـه هـدف و مسـ    توجهو  شناخت ،یاسالم یها  آموزه
 یو باورهـا  یشناخت یندهایخود بر فرا ةنوب  به زیو رفتار ن ااارد  یبر رفتار انسان اثر م میمستق
در  یمهمـ  عامـل  یشـناخت  یو بازسـاز  یعقالن کیتحررو،  نیاخواهد اااشت. از ریفرد تأث
 .شود  یم محسوب نفس سالمت و تکامل

 

یعاطفندیفرا.2
غلط و ناکارآمـد عواطـف انسـان     یریا  انسان، جهت یشناخت  از عوامل مشکالت روان یکی

و منشـأ   ردیـ ت بگئنشـ  یو شـناخت  یادارکـ  یاز خطـا  توانـد   یم یغلط عاطف یریاست. سوا
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. بـا  شود  یو ناسازاار واق  م وبیمع ةچرخ کیانسان در  ،نیناکارآمد باشد. بنابرا یرفتارها
شـناخت و عاطفـه در انسـان ارتبـاط      نیکه عالمـه بـ   میابی  یم ییمراجعه به آثار عالمه طباطبا

ــرار کــرده ــ  اســت برق ــد  یو محبــت را محصــول ادراک و شــناخت م ــو نفــس. دان  شیدر پ
محبـت خـدا را در خـود      یو بـه تـدر   بپـردازد عواطـف خـود    میبه تنظ دیخود با یاستکمال
را  ناو مؤمنـ  دانـد   مـی شـدت و ضـعف    یچنانکه خداوند محبـت خـود را دارا   ؛کند تیتقو
مراقـب نفـس    کنـد   یمـ  هی( و به انسان توصـ 165 :)بقره کند  یم فیتوص دیمحبت شد یدارا
 :از خـدا بپـردازد )توبـه    ریـ از محبـت غ  شیدر محبت خدا و پاال یمیو به خودتنظ باشدخود 
آرامـش و اضـطراب را    ۀدیـ اساس پد نی( بر ا313 ، ص18، ج 1394) ییطباطبا عالمه(. 24
سـبب اضـطراب    ،ییایـ سـمت موضـوعات دن    انسـان بـه   یفتگیو معتقـد اسـت شـ    کرده نییتب
 نیباشـد، سـبب رشـد و تـأم     بخـش   یخدا و امـور تعـال   یسو  . اار محبت و رغبت بهشود  یم
. ارتباط با خدا براى کس  که در معـرض  شود  میآرامش انسان  سببنفس و  یفطر یازهاین

اسـت   یمحکـم و مطمئنـ   اـاه   هیـ جوى تکو  ست و همواره در جستایحوادث و مشکالت دن
رغبـت   کـه ی در حـال  ،انبساط و آرامش است ةکه سعادت و سالمت او را ضمانت کند، مای

، 11 ، ج )همان شود  می یشانیکردن به آن، سبب اضطراب و پر هیو تک یسمت اسباب ماد  به
بـه    خـود را نسـبت   یجانیو ه یعاطف ةرابط م،یکر قرآناساس دستور   (. اار انسان بر146 ص
( و رفتار خـود  23 :دیو فقدان، او را متزلزل نسازد )حد یابیکند که دست میتنظ یا  اونه  به ایدن
و  یشـان یو فـار  از پر  شیدر آسـا  ایـ در دن یشخصـ  نیچنـ  ،کنـد  میاسـاس تنظـ   نیبر ا زیرا ن

 یبسـتگ   دل سـبب به محبت و رغبت،  حیصح یده  خواهد کرد. عدم جهت یاضطراب زندا
 قـرآن . سـتند ین یشـناخت   روان یداریپا دارایکه  شود  یم یرفتار در جهت موضوعات میو تنظ
( را 60 /28/ ( و موضوعات مرتبط با خدا )قصـص 73 /20/ در موارد متعدد، خدا )طه میکر

 بیـ و ترغ قیهـا تشـو    سـمت آن   اسـت و انسـان را بـه    کـرده  فیتوص «یو ابق ریخ»با وصف 
 کیـ اسـاس    انسان را بـر  یعاطف یندهاایفر توان  یم یاسالم یها  از آموزه. با استفاده کند  می
 یو ارائـه کـرد تـا مبنـا     یدرسـت طراحـ   یهـا   و کارآمد و همسو با شـناخت  حیصح یالگو
 .ردیا قرار یو معنو یماهب یها  درمان

 

عملندیفرا.3
 رفتـار  و شـناخت  انیـ م هیتعامل دوسو ،کرد اشاره آن به توان  یم بسته نیا در که یمهم ةنکت

 یشـ یافزا ةچرخـ  کیـ در  رد،یو عمل صالح قرار ا مانیا تیانسان در جهت تقو ااراست. 
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دو  انیـ م یشـ یافزا ةچرخـ  یقرآنـ  یهـا   اسـاس آمـوزه    برآرامش قرار خواهد ارفت.  ـ  مانیا
چرخـه،   نیـ (. در ا10 :)فاطر شود  یرشد و تکامل نفس انسان م سببو عمل،  یآااه ندایفر

تـر و در   تر، روشن عمل از فروع علم و آثار آن است و هر چه عمل مکرر شود، اعتقاد راسخ
در  جـه ینت  و در تیـ درست را تقو یشناخت و باورها عمل . چنین شود  می تر م  تأثیرش قوى

 و مـان یا شیافـزا  یةسا در تنها انسانکند.  و آرامش کمک م  ییرساندن انسان به هدف نها
 و انسـان  یسـاز   فعـال  ،نیبنـابرا . ابـد ی دست شتریب آرامش به تواند  یم( 29 :)رعد حصال عمل
 از یکـ ی شـود،   یمـ  منجـر  آرامـش  جـاد یا بـه  کـه  سـالم  یرفتارهـا  انجـام  یبـرا  زهیانگ جادیا

 یا  مداخلـه  ةبسـت  یهـا   انیـ بن از گـر ید یکـ ی. است یا  مداخله ةبست نیا در یاساس یراهبردها
 کمـال  سـمت   به خود حرکت در انسان. است یزشیانگ یبخش  وحدت خدا به تقرب بر یمبتن
 یینهـا  هـدف  آن بـه  دنیرسـ  زهیانگ با را خود یها  کنش تمام و باشد داشته هدف کی دیبا
 خالص هدف به یابیدست یبرا را خود یها  زهیانگ  یتدر به دیبا انسان رو، نیا از. کند میتنظ
 متعـال  خداونـد  چنانکه دهد؛ انجام آن یراستا در تنها را خود یها  کنش و ها  شیارا و کند
 :)انعـام  کردنـد  هیتوصـ  زیـ ن امبریپ به و( 272 :)بقره است کرده شیستا را زهیانگ وحدت نیا

 دراـاه  نیمقـرب  ۀریسـ  در دادن قـرار  اعمال ۀانگیز و غایت را آن و اللَّه  وجه بودن هدف(. 52
 یمعرفـ  یزشـ یانگ یبخشـ   وحـدت  یعملـ  یالگـو  منزلة  به را ها  آن خداوند و است بوده یاله
. باشـد  خـود  اعمـال  کـردن  خـالص  درصدد  یتدر  به دیبا انسان ،نیبنابرا(. 9 :)انسان کند  یم

 قـرار  نامؤمنـ  دل در را آرامش خداوند است معتقد( 119 ص، 5 ، ج 1394) ییطباطبا عالمه
 تیرضـا  جلـب  جـز  هـا   آن دل در و باشـد  داشـته  طهـارت  هـا   آن دل که یصورت در دهد  یم

 نیـ ا بـا  را نامؤمنـ  میکـر  قـرآن  چنانکـه  باشـد؛  نداشـته  وجـود  یگرید ۀزیانگ متعال خداوند
 در فـرد  در زهیـ انگ جـاد یا با یدرمان ةبست نیا رو، نیا از(. 207 :)بقره کند  یم وصف یژایو

 سالمت و سعادت کمال، به دنیرس یراستا در خالص و سالم یرفتارها به یده  شکل جهت
 نظـام  نیبـ  یکپـارچگ ی و یهمـاهنگ  یةسـا  در تـا  کنـد   یمـ  کمک فرد به و برداشته اام نفس

 سـالمت  سـمت   بـه  را او و بپـردازد  فـرد  یروانـ  یها  تعارض حل به یکنش و یشیارا ،ینشیب
 .دهد سوق آرامش و روان

 ةافتـ ی بـه  توان  یم خدا به شدن کینزد و یعاطف ارتباط و خدا شناخت ریتأث دییتأ در
خواست  ت،ی( اشاره کرد که هر اندازه اعتقاد افراد به مش1398و همکاران ) ییپژوهش رضا

بـا خداونـد    یروابط عاطف زانیباشد، به همان اندازه م شتریب یخداوند در طول زندا ۀو اراد
 تعلـق  نیـ ا در انسـان  کـه  شـود   یمـ  سـبب  زینفرد به خداوند  شیو ارا ارتباط. شود  یم شتریب
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 را او توانــد  یمــ طیشــرا ةهمــ در کــه کنــد ادراک امــن گــاهیپا منزلــة  بــه را داونــدخ خــاطر،
 ةمقابلـ  کنـد   یم انیب( 1394 زاده،  یشهاب از نقل  به، 1997) پاراامنت چنانکه. کند وجو  جست

 سـتم یس در مـاهب  الوقـوع   بیـ قر یریپـا   دسـترس  منزلـة   به زا،  استرس یها  تیموقع در ینید
 پناهگـاه  کیـ  منزلـة   بـه  خدا با انسان ۀشد  درک ةرابط خصوص  به و نید. است افراد یهیتوج

 و مطمـئن  یپناهگـاه  منزلـة   بـه  را خـدا  بحـران،  بـروز  زمـان  در افـراد  و کند  یم عمل مطمئن
 ینـ یب  شیپ توان  یم ،نیبنابرا. دانند  یم طیدر مح یجوارو  جست برای امن یگاهیپا ،نیهمچن
 عـالوه . باشد داشته یشتریب کنترل اضطراب بر تواند  یم خدا با ارتباط ةلیوس  به انسان که کرد
 یرفتـار  و یزشـ یانگ ،یعـاطف  ،یشـناخت  مختلـف  یهـا   سـاحت  در نید مختلف ابعاد ن،یا بر
باشـد.   راـاار یسالمت روان او تأث فرد و سازی  یکپارچه در و بپردازد انسان میتنظ به تواند  یم
 ارفته قرار دیتأک مورد یانسان وجود ابعاد نیا یتمام یا  مداخله ةبست نیا در نکهیا به توجه با

 و هـدف  شـناخت . باشـد  داشته یدرمان مثبت ریتأث بتواند مداخله نیا که رفت  یم انتظار بود،
 .است روان سالمت در یانجیم و یشناخت  روان مهم عوامل از یکی یزندا در یااار  هدف

 کنـیم.   مـی  مشـاهده  را اضـطراب  و خـدا  بـه  بستگی  دل ارتباط ها  پژوهش از برخی در
 روابـط  کـه  دادنـد  نشـان ( 2003) 1لـوح  و سیم و( 1996) شیور و پاتریک کرک مثال، برای
 قبیـل  از بهزیسـتی  و سـالمتی  هـای   شـاخص  بـا  خـدا  بـه  ایمـن  بستگی  دل و انسانی بستگی  دل

 نشــانگان در کــاهش و افســردای و اضــطراب کــاهش زنــدای، از رضــایت بینــی،  خــوش
 بـاالتر،  اضـطراب  بـا  خـدا  بـه  نـاایمن  بستگی  دل همچنین،. است همراه جسمانی های  بیماری
ــایین روان ســالمت ــازااری، مشــکالت و پ ــاهش س ــتی و ســالمت در ک ــاهبی بهزیس  و م
 ؛2004 ،2دونالـد  مـک  و بـک ) اسـت  توأم منفی های  هیجان افزایش و نورزارایی وجودی،
و  3میکولنسـر (. 1390 حـدادی،  و بنـاب  غبـاری  از نقـل   بـه  ،2002 پاتریـک،  کرک و روات

 بسـتگی   دل سـبک  بـه   نسـبت  ایمـن  الگـوی  با بستگی  دل که دادند نشان نیز( 2007) همکاران
  ایمــن بســتگی  دل. هســتند بهتــری روان ســالمت و شــناختی  روان ســازااری دارای اجتنــابی

 کـه  طـور   همـان (. 2002 ،4پاراامنت و بالویچ) دارد ارتباط بهتر هیجانی سازااری با خدا به
  نشـان  و بـوده اسـت   همسـو  حاضـر  پـژوهش  بـا  هـا   پـژوهش  ایـن  هـای   یافته شود  می مشاهده

 تـأثیر  آرامش افزایش و اضطراب نشانگان کاهش در خدا به شدن نزدیک و ارتباط دهد  می

                                                                                                                                        
1. Sim & Loh 

2. Beck & McDonald. 

3. Mikulincer 

4. Belavich& Pargament  



1،سالپنجم،شمارة1400شناسیفرهنگی،روان30



 بـه  نزدیکـی  و ارتبـاط  بـر  روان سالمت و زندای کیفیت افزایش برای توان  می و دارد مثبت
 .کرد تأکید خدا

 

هامحدودیت
 :شد خواهد اشاره ها  آن از برخی به ادامه در که بود رو  روبه هایی  محدودیت با پژوهش این

 .شد یریگیپ ماهه 2 ۀباز کی در یدرمان ةمداخل آثار ،یزمان تیمحدود به توجه با
 از سـوی  یابیـ ارز و سـنجش  اارچـه  بودند؛ یواحد شخص ار  پژوهش و ار  درمان
 .ارفت صورت مشاوره مرکز در سنجش مسئول کارشناس
 ةمطالعـ  روش بـه  پـژوهش  نیـ ا رایـ ز ،کـرد  اطیاحت دیبا پژوهش نیا  ینتا میتعم در

 و یفرهنگـ  بافـت  در و طـالب  مـردان،  شـامل  یتـ یجمع یها  یژایو با یا    نمونه در و یمورد
 .شد اجرا قم شهر یماهب

 ریـ متغ کیـ  منزلـة   بـه  توانـد   یمـ  که ارفت صورت آزمون کی با مکرر یها  سنجش
 .شود محسوب نشده  کنترل و مزاحم

 اثـر  تـوان   ینمـ  اسـت،  نبـوده  شـده   کنترل کامالً صورت  به حاضر پژوهش که آنجا از
 عامـل  هـر  ای یخود  هخودب بهبود زمان، ااشت ،ار  آزمون ،ار  درمان اثر مانند گرید عوامل

 .کرد ینف کامل طور  به را گرید یرونیب
 

پیشنهادها
 :شود  می ارائه پیشنهادهایی آینده های  پژوهش برای سازی  زمینه و تسهیل منظور  به

 یرو بـر  پـژوهش  نیـ ا ،یا  مداخله   ةبست نیا یرونیب و یدرون ییروا یبررس منظور به
 یمـاهب  و یفرهنگـ  گـر ید یها  بافت و شهرها و طلبه  ریغ افراد زنان، مانند گرید یها  تیجمع
 .شود اجرا

 .شود یبررس آن  ینتا و اجرا زین گرید اران  درمان از سوی یا  مداخله ةبست نیا
 بافـت  بـه  توجـه  بـا  یدرمان یها  پروتکل ریسا با یا    مداخله ةبست نیا یا  سهیمقا یبررس

 .شود انجام رانیا یماهب و یفرهنگ
 و شـود  یطراحـ  خـدا  به تقرب یمفهوم مدل اساس  بر یآموزش ةبست شود  یم شنهادیپ

 یشـادکام  و یزنـدا  از تیرضا ،یزندا تیفیک سطح شیافزا ،یروان بهداشت در آن ریتأث
 .شود یبررس
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قدردانی
 کننداان  مشارکت مأوا، مشاورۀ مرکز ،(ره)خمینی امام پژوهشی آموزشی مؤسسة مسئوالن از
 قـدردانی  و تشـکر  کردنـد،  همکـاری  پـژوهش  این اجرای در که کسانی همة و پژوهش در
 .کنیم  می

 

منابع
 اسـاس   بـر  خـدا  بـه  تقـرب  مفهـومی  مـدل  تدوین(. 1397) س. م. راد،  غروی م.، و بزرای،  جان ع.، چی،  آینه

 .22ـ5 ،3 ،دین و شناسی  روان. آن اعتباریابی و (ره)طباطبایی عالمه اندیشة
 بسـتة  و مفهومی مدل تدوین(. 1397) ح. ر. آبادی،  حسن س. م.، و راد،  غروی م.، بزرای،  جان ع.، چی،  آینه

 .اضـطراب  کـاهش  بـرای  آن سنجی  امکان و (ره)طباطبایی عالمه اندیشة اساس  بر خدا به تقرب ای  مداخله
 .(ره)خمینی  امام پژوهشی آموزشی قم: مؤسسة. شناسی عمومی  دکتری روان رسالة

شـناختی ـ     درمـان  اثربخشی بررسی(. 1384) ع. کیسمی، کریمی م.، و دادفر، ج.، بوالهری، س. ا.، زاده،  بیان
 ایـران،  پزشکی علوم دانشگاه. اختیاری  بی وسواسی اختالل به مبتالیان بهبود در فرهنگی ماهبی رفتاری
 .924ـ913 ،44
 اضــطراب راـه  ــ  حالـت  فهرسـت  یـابی   نــرم و اعتبـار  روایـی،  مقـدماتی  بررسـی (. 1372) م. شـهری،  پنـاهی 

 .مدرس تربیت دانشگاه تهران: .شناسی  ارشد روان کارشناسی نامة  پایان .اسپیلبرار
 بررسـی  و دینـی  بازسـازی  مداخلـة  طراحـی (. 1396) ف. سـده،  براتـی  م. ت.، و تبیـک،  س. م.، پیشنمازی،

 .48ـ23 ،2 ،فرهنگی شناسی  روان. روانی سالمت بر آن اثربخشی
 بـدون  و بـا  خودمهـاراری  آمـوزش  مـدت   کوتـاه  درمانگری  روان اثربخشی بررسی(. 1378. )م بزرای،  جان

 تربیـت  شناسـی. تهـران: دانشـگاه     روان دکتـری  رسـالة . تنیـدای  و اضطراب مهار بر ماهبی ایری  جهت
 .مدرس

 درمـانی   شـناخت  اثربخشـی (. 1393) ا. پوراسـماعیلی،  ش.، و بیگلـو،  قوجـه  جنگـی  م.، موالیی، س.، جانی،
 علمی. سرطان به مبتال بیماران در ذهنی بهزیستی و اجتماعی سازااری مرگ، اضطراب بر محور  ماهب
 .103ـ94 ،5 ،ایالم پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی

 دانشـگاه  انسـانی  علـوم  و ادبیات دانشکدۀ نشریة .اضطراب و افسردای آرامش،(. 1377) ه. محمدی،  دوست
 .199ـ182 ،147و  146تهران، 

سازی در مقابل اسـترس بـر     (. تأثیر آموزش ایمن1392حبیب؛ سدرپوشان، حبیب )زاده،   رسولی، رویا؛ رزمی
 .43ـ48(: 1)7کاهش اضطراب و استرس دانشجویان. مجله علوم رفتاری. 

 در خداونــد بــه بســتگی  دل و خــدا ادراک رابطــة(. 1398) م. عســگری، ک.، و عزیزمالیــری، ن.، رضــایی،
 .93ـ81 ،1 ،فرهنگی شناسی  روان. مالیر شهرستان متوسطه اول دورل دختر آموزان  دانش
جـویی بـرای     (. الگوی درمـانی خـودنظم  1397آبادی، ح.، ناروئی، ر. )  بزرای، م.، حسن  هنر، ح.، جان  رفیعی

سـنجی و    نمـای درمـان، و مطالعـه امکـان      افسردای بر اساس مناب  اسالمی: تدوین مدل مفهومی و طـرح 
 شناسی عمومی. قم: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی)ره(.  دکتری روان پیامدهای اولیه آن. رساله
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. خـدا  بـه  بسـتگی   دل و خـانواده  کارکرد نقش ماهبی، مقابلة راهبردهای علی مدل(. 1394) ف. زاده،  شهابی
 .165ـ  135 ،2 ،شناختی  روان مطالعات

 اضـطراب  اخـتالل  معناشناسی(. 1396) م. بزرای،  جان ا. ر.، و اخوت، ه.، احسان، بهرامی س.،؛ نگار،  صنعت
 .115ـ89 ،20 ،شناسی  روان و اسالم مطالعات. کریم قرآن دیدااه از فراایر
 .اسماعیلیان: قم. القرآن  تفسیر فی المیزان .(1394) س. م. ح. طباطبایی،

 یهـا   هیـ پا: یاسـالم  فرهنـگ  بافـت  در خدا به بستگی  دل(. 1390) ع. ا. کوهسار، یحداد ب.، و بناب،  یغبار
 .106ـ81 ،4 ،یشناخت  روان یها  مدل و ها  روش. یریا  اندازه ابزار یرواساز و ساخت ،ینظر
 .بعثت: تهران. شناختی  روان های  آزمون(. 1395) ع. آشتیانی، فتحی

ــاری، ــالح، ش.، قه ــوالهری، ر.، ف ــوی، ج.، ب ــی، س. م.، موس ــری، ز.، و رزاق ــی(. 1391) م. ا. اکب  اثربخش
 سـرطان  بـه  مبتال زنان در افسردای و اضطراب کاهش در ماهبی معنوی و رفتاری شناختی های  مداخله
 .40ـ33 ،4 ،کاربردی شناسی  روان در پژوهش و دانش. پستان
 آن مـدیریت  و کـریم  قـرآن  آیات مبنای بر اضطراب(. 1390) ا. کالهدوزان، م.، و یعقوبی، ل.، نیا،  محمدی
 .225ـ213 ،8 ،سالمت اطالعات مدیریت. بخشی  آرامش رویکرد با
شناسـی.    ارشـد روان  کارشناسـی  نامـة   پایـان . مشـهد  شهر در اسپیلبرار آزمون هنجاریابی(. 1373) ب. مهرام،

 .طباطبایی عالمه دانشگاه تهران:
 یدرمان  روان و یرفتار یشناخت درمان یاثربخش ةسیمقا(. 1391) ع. محمدزاده، ف.، و ،یسهراب ح.، ،یعقوبی

علـوم   قـات یتحق. انیدانشـجو  آشـکار  اضـطراب  کـاهش  بـر  اسـالم  یهـا   آمـوزه  بر یمبتن یماهب یمعنو
 .107ـ99، 2 ،یرفتار

 یدرمــان  روان و یشــناخت یرفتاردرمــان ریتــأث ةســیمقا(. 1391) ع. محمــدزاده، ف.، و ،یســهراب ح.، ،یعقــوبی
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