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بررسی کیفی اثربخشی درمان های معنوی و مذهبی همسو با رویکرد اسالمی

Qualitative study of the effectiveness of spiritual and religious
therapies in line with the Islamic approach
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Abstract

Researches show the effective role of spiritual
and religious psychotherapy in psychological wellbeing, the efficiency of intellectual, emotional and
behavioral action, and the exaltation of human
beings. Considering the comprehensiveness and
capacity of Islam in this field, this article examines
the effectiveness of spiritual and religious therapies
in line with the Islamic approach by qualitative
meta-analysis, in order to describe the types of
interventions with the Islamic approach, compare
the effectiveness and Present possible strengths and
weaknesses and explain the effective components
in the effectiveness of therapies. In this regard,
the researches conducted from 2009-2011, which
were a total of 43 works with the most thematic
relevance, were selected and reviewed by qualitative
meta-analysis method. The results showed: aPsychotherapies in line with the Islamic approach are
more in combination with contemporary therapeutic
approaches and a limited number of therapies
have been extracted independently from religious
texts. B- Therapies based on and in line with the
Islamic approach have been effective in improving
the symptoms of anxiety disorders and depression,
promoting individual abilities and improving spouses'
adjustment. C- Factors such as paying attention to
the original human dimension, unifying, responding to
natural needs, promoting intellectual, emotional and
behavioral activity, improving quadruple relationships,
etc. are among the most important factors in the
effectiveness of such therapies. D- Expansion of
field research in other fields of treatment such as
personality disorders and compilation and promotion
of field evidence in therapies based on the Islamic
approach is important in utilizing the capacities of
this field.
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چکیده

پژوهشه���ا نش���انگر نق���ش مؤث���ر رواندرمانیه���ای معنوی
 کارآمدس���ازی کنش���وری،و مذهب���ی در بهزیس���تی روان���ی
 عاطف���ی و رفت���اری و تعالیبخش���ی ب���ه انس���ان،عقل���ی
 با توجه به جامعیت و ظرفیت دین اس�ل�ام در این.اس���ت
 اثربخش���ی، این نوش���تار ب���ا روش فراتحلیل کیفی،ح���وزه
درمانهای معنوی و مذهبی همس���و با رویکرد اس�ل�امی را
 توصیفی از انواع مداخالت با،بررسی نموده تا از این منظر
 مقایسه اثربخشی و نقاط قوت و ضعف،رویکرد اسالمی
احتمال���ی را ارائ���ه ده���د و مؤلفهه���ای مؤث���ر در اثربخش���ی
 در ای���ن راس���تا پژوهشه���ای.درمانه���ا را تبیی���ن نمای���د
 اثر43  که در مجموع1398 -1388 انجامش���ده از س���ال
 انتخ���اب و با روش،با بیش���ترین ارتباط موضوع���ی بودند
: نتایج پژوهش نش���ان داد.فراتحلی���ل کیفی بررس���ی ش���د
الف) رواندرمانیهای همس���و با رویکرد اسالمی بیشتر به
صورت تلفیقی با رویکردهای درمانی معاصر بوده و تعداد
مح���دودی از درمانه���ا بهصورت مس���تقل از مت���ون دینی
اس���تخراج ش���ده اس���ت؛ ب) درمانهای مبتنی و همسو
با رویکرد اس�ل�امی در بهبود عالی���م اختالالت اضطرابی و
 ارتقای توانمندیهای فردی و بهبود سازگاری،افس���ردگی
زوجی���ن اثربخ���ش بودهان���د؛ ج) عوامل���ی همچ���ون توج���ه
 پاس���خگویی به، وحدتبخش���ی،ب���ه بعد اصیل انس���انی
 عاطفی و، ارتق���ای کن���شوری عقل���ی،نیازه���ای فط���ری
عملک���رد رفت���اری و اصالح رواب���ط چهارگان���ه از مهمترین
عوام���ل اثربخش���ی اینگون���ه درمانهاس���ت؛ د) گس���ترش
 مانند،پژوهشه���ای میدان���ی در دیگر حوزهه���ای درمانی
اختالالت ش���خصیت و تدوین و ارتقای ش���واهد میدانی
در درمانه���ای مبتن���ی بر رویکرد اس�ل�امی در بهرهگیری از
.ظرفیتهای این حوزه حائز اهمیت است
، اس�ل�ام،  معنوی و مذهبی، رواندرمانی:واژگان کلی���دی
. اثربخشی،فراتحلیل
، مجتم���ع آم���وزش عالی بن���ت الهدی، اس���تادیار گ���روه روانشناس���ی.1
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مقدمه

بعد از دوره افول و دوری از مذهب و معنویت در روانشناسی ،از اواخر قرن  ،20رواندرمانگران
ب���ه فرهنگ و مذهب و کاربرد آن در درمانهای روانش���ناختی توجه نمودند .در روانشناس���ی،
معنویت بهعنوان یک نیاز اساس���ی روانشناختی دانسته شده که دین و مذهب بهترین پاسخ
را برای آن فراهم می کند (جانبزرگی .)1398 ،همچنین برای بسیاری از مراجعان ،مذهب و معنویت
در گستره وسیعی از تجارب آنها در ابعاد مختلف زندگی حضور دارد و غفلت از آن ،نگاه جامع
به فرد را در بررس���ی آسیبشناس���ی و فرایند درمان به چالش میکشد (نلسون .)1395 ، 1از دیگر سو،
در دههه���ای اخیر ،ارزیابیهای صورتگرفته از رواندرمانیها با رویکردهای گوناگون ،نش���انگر
نتای���ج درخش���انی در درمانها نبودند؛ ک���ه از مهمترین دالیل آن ناتوان���ی رویکردهای درمانی در
توج���ه هماهن���گ و یکپارچه به ابعاد زیس���تی ،روان���ی ،اجتماعی و معنوی انس���ان در مواجهه با
مسائل و نابهنجار یهای روانی (وست ،2009 ،2به نقل از :کجباف و همکاران )1396 ،و همچنین تأثیر فرهنگ
مراجع اس���ت .پژوهشها نشانگر آن اس���ت که همسویی مداخالت درمانی با فرهنگ و مذهب
درمانجو در اثربخشی درمان نقش مؤثری دارد (نلسون.)1395 ،
نتای���ج بررس���یها حاکی از آن اس���ت که مذهب نق���ش درمانگرانه و همچنین پیش���گیرانه در
اختالالت روانی دارد (بردی اوزونی دوجی1398 ،؛ انصاری و همکاران .)1397 ،در این راس���تا پژوهشهایی در
ادغام و بهرهگیری از مذهب و معنویت انجام ش���ده اس���ت و رواندرمانیهای معنوی و مذهبی
ش���کل گرفته اس���ت که هدف اصلی آنها تسهیل و افزایش س���ازگاری ،رشد و سالمت معنوی و
مذهبی اس���ت و افرادی که با این روش درمان شوند ،در زندگی کارایی مؤثرتری خواهند داشت
(ریچارد و برگین2004 ، 3؛ وست.)1383 ،
این ظرفیت گس���ترده ،پژوهش���گران حوزه رواندرمانی را ترغیب نموده اس���ت تا به بهرهگیری
از دادهه���ای مذهب در درمان اخت�ل�االت روانی اقدام نمایند (جارچی و همکاران1396 ،؛ صدری دمیرچی و

همکاران .)1397 ،همچنین با توجه به بررس���یهای صورتگرفته در دهههای اخیر تکبعدینگری
و بیتوجه���ی به مذه���ب و معنویت از چالشهای بزرگ در نظریهه���ای رواندرمانی معاصر بوده
است (جانبزرگی .)1398 ،در پاسخ به این چالش دو جریان عمده شکل گرفته است .در یک جریان
با نگاه التقاطی ،به تلفیق رویکردهای علمی و دینی پرداخته ش���د ،در این راستا ،پروتکلهای
1. Nelson.
2. West.
3. Righards & Bergin.

روانش���ناختی اس���ت مانند رویکرد ش���ناختی-رفتاری و انس���انگرایی که محت���وا از متون دینی
اس���تخراج و به کار گرفته میش���ود و در س���طحی فراتر سعی میش���ود ابعادی که در رویکردهای
معاصر مورد غفلت واقع شده است به خصوص ابعاد معنوی انسان به چارچوب اصلی درمان
اضافه و تکمیل شود (کاویانی ،حمید و عنایتی .)1393 ،رواندرمانگری خداباورانه ریچاردز و برگین ()2004

یکی از نمونههای نخستین از این الگوی یکپارچهسازی است؛ اما دسته دیگر از پژوهشها در
ح���وزه طراح���ی و تدوین الگوهای درمانی ت�ل�اش کردهاند که بهطور کام���ل برگرفته از متون دینی
باش���ند ،در این رویکرد اهتمام و تأ کید بر آن اس���ت که الگوهایی استخراج شود که هم ساختار

معن���ا ک���ه برخی مش���کل خ���اص را هدف ق���رار میدهند و برخی دیگر با هدف پوش���ش گس���تره
وسیعی از آسیبها طراحی شدهاند (پورعباس و عیسیمراد رودبنه1398 ،؛ هفتی.)2011 ،1
در ای���ن می���ان ،آموزههای متعالی اس�ل�ام بهعن���وان دین خات���م و جهانی ،ظرفیت گس���ترده و
عمیق���ی در ای���ن حوزه دارد ،از یک س���وی نگاه جامع آن به انس���ان و ابع���اد مختلف وجودی او،
همچنین توصیههایی در پیشگیری و کاهش آالم روانی و نگرش توحیدی و متکامل آن ،بیانگر
ت���وان وحدتدهندگی آن به نظام روانی اس���ت (محم���دی و هم���کاران1390 ،؛ ش���ریفینیا .)1388 ،همچنین
توجه اس�ل�ام به بعد اصیل و معنوی برای فرد در بحرانهای روانی و حوادث س���خت ،چارچوب
معنایی فراهم میکند (وس ��ت1383 ،؛ نلس ��ون .)1395 ،از سوی دیگر احترام به فرهنگ و مذهب مراجع
میتواند همدلی و همراهی و اعتماد مراجع را به درمان ایجاد نماید (فقیهی و شریفی .)1396 ،افزون بر
این ،یکی از مکانیزمهای اساس���ی مذهب ایجاد وحدت و انسجامبخش���ی حوزههای مختلف
روانی انس���ان اس���ت ،زیرا پاس���خ به نی���از کمالطلبی فطری انس���ان ،بهویژه خداجوی���ی ،زمینه
وحدتیافتگ���ی فکر ،احس���اس و عمل او را حول محور خداون���د فراهم میکند (کجب���اف و همکاران،

 .)1396همچنی���ن مذه���ب امکان فراروی و متعالیس���ازی انگیزهها و اعمال انس���ان و معنادهی
حقیقی و همس���و با هستی را ممکن میسازد ،س���بک زندگی متعادل و همسو با نیازهای انسان
را معرفی میکند و با برنامهریزی و ارائه چارچوبهای اعتقادی و مناس���ک عملی نظمجویی را
در انسان تقویت مینماید (جانبزرگی و غروی.)1395 ،
1. Hefti.

مالسا درکیور اب وسمه یبهذم و یونعم یاه نامرد یشخبرثا یفیک یسررب

دیگر ،مداخلههای طراحی ش���ده را میتوان به دو دس���ته جزءنگر و کلنگر تقس���یم نمود .به این

................................................................................................................................

و هم محتوا بر اس���اس بافت مذهبی و فرهنگی مطبوع باشد (جانبزرگی1398 ،؛ نلسون .)1395 ،از منظر
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درمانیای طراحی ش���دهاند که چارچوب و س���اختار کلی درمان بر اس���اس رویکردهای معاصر
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البته تلفیق و یا استخراج رواندرمانیها از متون دینی با رویکرد اسالمی در دورههای آغازین
تحول خود قرار دارد .در ایران نیز تالش هایی به صورت علمی و بررس���ی تجربی از س���ال 1378
انجام گرفته اس���ت (جانبزرگی و غروی )1395 ،و برخ���ی از مراکز تحقیقاتی مرتبط با پژوهشهای دینی
در ای���ن زمینه گامهایی برداش���تهاند ،مانند پژوهش���کده حوزه و دانش���گاه ،موسس���ه آموزش���ی و
پژوهشی امام خمینی؟هر؟ ،جامعه المصطفی العالمیه و . ...
ب���ا توجه به پژوهشهای صورتگرفته در حوزه رواندرمانی معنوی مذهبی با رویکرد اس�ل�امی
که هریک در درمان اختالالت و یا ارتقای توانمندیهای متفاوتی انجام ش���ده است ،همچنین
شش���ده در پژوهشهای
ب���ا وجود اهمی���ت این ن���وع رواندرمانی با توج���ه به موفقیته���ای گزار 
انجامش���ده و رغبت پژوهش���گران و درمانگ���ران در پیگیری و بهرهب���رداری از درمانهای معنوی
و مذهب���ی با رویکرد اس�ل�امی ،پژوهش���ی که ب���ا روش فراتحلیلی به جمعبندی یافتهها ،بررس���ی
مؤلفههای اثربخش���ی و بررس���ی نقاط ضعف و قوت این درمانها پرداخته باش���د ،یافت نش���د.
ب���ا توج���ه به ض���رورت وجود چنی���ن نگاه جامعی در راس���تای یار یرس���انی پژوهشه���ای آتی در
اولویتس���نجی و بهرهگیری از الگوی ارائهشده در جمعبندی یافتههای پژوهشهای گذشته ،
پژوهش حاضر با هدف نقد ،بررسی و جمعبندی یافتهها در حوزه رواندرمانی معنوی و مذهبی
با رویکرد اس�ل�امی انجام ش���ده ،تا با کم���ک روش فراتحلیل ،نگاه جامع���ی را ارائه نماید و امید
اس���ت با شناس���ایی نقاط قوت و ضعف الگوهای درمان ،راهگش���ای کاهش چالشها در این
حوزه باشد  .در این راستا پرسشهای پژوهش حاضر عبارتاند از:
ال���ف) رواندرمانی معنوی و مذهبی با رویکرد اس�ل�امی در درمان چه اختالالت و ارتقای چه
توانمندیهایی اثربخش است؟
ب) مؤلفههای مؤثر در اثربخشی درمانهای معنوی و مذهبی با رویکرد اسالمی چیست؟
چ) نقاط قوت و ضعف درمانهای معنوی و مذهبی چیست؟
روش پژوهش

پژوه���ش حاض���ر از نوع کیفی اس���ت و ب���ا اس���تفاده از فراتحلیل کیف���ی به ترکی���ب و جمعبندی
نتایج و یافتههای علمی مطالعات انجامش���ده در زمینه درمانهای با رویکرد مذهبی و معنوی
میپ���ردازد .اصطالح فراتحلیل کیفی نخس���تینبار توس���ط اس���ترن و هاوی���س )1985( 1به کار رفته
1. Stem & Harris.

از آن ارائ���ه تفس���یر و تصوی���ری جام���ع از دادهه���ا و پژوهشهایی اس���ت که ب���ه موضوعی خاص
پرداختهاند (خنیفر و مسلمی.)1396 ،
در این راس���تا ،بررس���ی ادبیات موضوع از طریق مطالعه اس���نادی آغاز شد و سپس مطالعات
انجامش���ده بهصورت رس���اله ،پایاننامه و مقاالت علمی پژوهش���ی در طی س���الهای -1388
 1398از مناب���ع پژوهش���گاه عل���م و فن���اوری اطالع���ات ای���ران ،1مرک���ز اطالع���ات علم���ی جهاد
دانش���گاهی ،2پای���گاه مجالت تخصصی ن���ور ،پورتال جامع علوم انس���انی و گوگل اس���کالر 3،با
کلیدواژههای رواندرمان���ی معنوی ،رواندرمانی مذهبی ،رواندرمان���ی معنوی-مذهبی ،درمان

از .1 :درمان معنوی و یا مذهبی باش���د؛  .2روش پژوهش بهصورت آزمایش���ی و یا نیمهآزمایش���ی
باشد؛  .3مداخالت معنوی و مذهبی مبتنی یا همسو با رویکرد اسالمی باشد .در نتیجه  43اثر
منتخب ،فیشبرداری ،کدگذاری و تحلیل ش���دند .در این راستا ،چکلیستی طراحی شد که
با بررس���ی پژوهشهای صورتگرفته و با توجه به مقولهها و کدگذار یهای انجام ش���ده ،تکمیل
و در نهایت یافتهها تفسیر شدند.
یافتههای پژوهش

در این بخش یافتههای تحقیق با اس���تفاده از روش فراتحلیل کیفی در دو بخش بررس���ی ش���ده
اس���ت .ابتدا یافتههای توصیفی و ش���کلی و در ادامه نتایج بررسی محتوایی با بررسی اهداف و
نتایج پژوهش ارائه شده است.
بخش اول :بررسی مؤلفههای شکلی و روششناسی
آثار مورد مطالعه 43 ،اثر که مش���تمل بر مقاله پژوهش���ی ،پایاننامه ارشد و رساله دکتری است
ک���ه در بازه زمانی دهس���اله از س���ال  1398-1388تدوی���ن و چاپ ش���دهاند .در ادامه دادههای
شکلی و روششناسی به تفکیک ارائه میشود.

1. Irandoc.ir.
2. Sid.ir.
3. Google scholar .

مالسا درکیور اب وسمه یبهذم و یونعم یاه نامرد یشخبرثا یفیک یسررب

مجموع  43اثر علمی انتخاب ش���د .مال ک انتخاب مطالعات برای ورود به تحلیل عبارت بود

................................................................................................................................

معنوی جس���تجو و  64مقاله اس���تخراج ش���د .در مرحل���ه دوم ،بعد از ارزیاب���ی اولیه مقاالت ،در

..............................................................................................................................................

تحلیل تحلیلها تعریف میش���ود (گال ،بورگ و گال )1383 ،و هدف
اس���ت .فراتحلیل بهطور کلی ،به
ِ
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جدول  :1پرا کندگی نوع درمان با رویکرد معنوی و مذهبی
فراوانی

درصد

درمان معنوی -مذهبی

23

57/5

چندوجهی معنوی -مذهبی

3

7/5

فراشناخت با رویکرد اسالمی

1

2/5

یکپارچهنگر توحیدی

1

2/5

شناختی -رفتاری مذهبمحور

3

7/5

معنویت با رویکرد اسالمی

6

15

معنادرمانی با رویکرد قرآنی

1

2/5

رواندرمانی مذهبی(اسالم) ،جامع ومهارتی

2

5

زوجدرمانی با رویکرد اسالمی

1

2/5

درمان مثبتگرا با رویکرد اسالمی

1

2/5

درمان با رویکرد هستیشناسی اسالمی

1

2/5

جمع

43

100/0

نوع درمان

پژوهشه���ای انجامش���ده در این ح���وزه بین س���الهای  28 ، 1398 -1388اث���ر در قالب مقاله
علمی-پژوهشی و  11اثر در قالب پایاننامه کارشناسیارشد و  4رساله دکتری انجام شده است.
آنچنانکه در جدول ش���ماره  1ارائه شده اس���ت درمانهای بهکارگرفته شده عبارتاند از :درمان
معنوی -مذهبی ،یکپارچهنگر توحیدی ،فراش���ناخت با رویکرد اس�ل�امی ،ش���ناختی -رفتاری
مذهبمحور ،معنویت با رویکرد اسالمی ،معنادرمانی با رویکرد قرآنی و رویکرد هستیشناسی
اسالمی که اکثریت درمانها بر اساس درمان معنوی -مذهبی ( 23مورد) انجام شده است.
97.5%

94%

100%
90%
80%
70%

55.0%

60%
50%
40%
30%

22.5%
10.0%

12.5%
2%

4%

20%
2.5%

10%
0%

نمودار  :8روش پژوهش و روش نمونهگیری و تعداد نمونه

نمودار  :1روش پژوهش و روش نمونهگیری و تعداد نمونه
در زمینه روششناسی ،پژوهشهای انجامگرفته با روش آزمایشی یا
نیمهآزمایشی با پیشآزمون و پسآزمون بودهاند و برای گردآوری دادهها
از پرسشنامه استفاده شده است (نمودار .)8رویکرد روششناختی مورد
استفاده در پژوهشها توصیفی و تبیینی بوده است .آنچنانکه در نمودار8
نشان داده شده است در مطالعات انجامشده  38درصد از روش نمونهگیری
در دسترس  1 ،درصد روش خوشه ای و  8درصد روش نمونهگیری هدفمند
استفاده شده است .شهرهایی که پژوهش در آنها صورت گرفته (به تربیت

و پسآزمون بودهاند و برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است (نمودار .)1رویکرد
روشش���ناختی مورد اس���تفاده در پژوهشها توصیفی و تبیینی بوده است .آنچنانکه در نمودار1
نش���ان داده شده اس���ت در مطالعات انجامش���ده  91درصد از روش نمونهگیری در دسترس 6 ،
درصد روش خوشه ای و  3درصد روش نمونهگیری هدفمند استفاده شده است .شهرهایی که
پژوه���ش در آنها صورت گرفته (به تربیت تعداد) عبارتاند از :تهران ،مش���هد ،یزد ،ش���یراز ،قم،
کرمانشاه ،اهواز  ،بندرعباس و قروه.
جدول  :2توزیع گروه نمونه شرکتکننده در پژوهش

افراد خاص (بیماری جسمی ،روانی و خانواده افراد بیمار)

31

72

جمع

43

100

همچنین نمونه پژوهش ش���امل گروه اف���راد عادی ،مانند گروه نمون���ه نوجوانان ،دانشآموزان،
دانش���جویان ،زنان و س���المندان بودهاند و افراد خاص شامل افرادی که دارای بیماری جسمی،
مانند س���رطان ،دیابت ،درد مزمن ،مش���کالت اس���کلتی ،اچآیوی مثب���ت و اختالالت روانی،
همچ���ون اختالالت اضطرابی ،وس���واس و افس���ردگی ،اعتیاد به مواد مخدر ،زوجین ناس���ازگار و
خان���واده بیم���اران روانی و اف���راد معتاد بودهاند که در جدول ش���ماره  2به ص���ورت خالصه در دو
دسته ارائه شده است.
بخش دوم :بررسی جنبههای محتوایی

در این بخش برای ارزیابی کیفیت پژوهشها ،به اهداف ،یافته و مباحث نظری آثار توجه شده
است.
اهداف پژوهشها

اهداف پژوهش در حوزه روانشناسی توصیف ،تبیین و اکتشاف است .بررسی پژوهشها در این
نوشتار ،نشانگر آن است که دو دسته اهداف توصیفی و تبیینی پیگیری شدهاند .اهداف توصیفی
ش���امل تشریح دقیق واقعیتها ،ش���واهد و ایجاد تصویری شفاف و درک عمیق از موضوع است.
از س���وی دیگر ،اهدف تبیینی ،بررسی علت و فرایند شکلگیری پدیدهها است .در پژوهشهای

مالسا درکیور اب وسمه یبهذم و یونعم یاه نامرد یشخبرثا یفیک یسررب

افراد عادی (نوجوان  ،دانشجویان ،زنان ،مردان ،سالمندان )

12

28

................................................................................................................................

گروه نمونه

فراوانی

درصد

..............................................................................................................................................

در زمینه روششناسی ،پژوهشهای انجامگرفته با روش آزمایشی یا نیمهآزمایشی با پیشآزمون
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مورد بررس���ی اهداف توصیفی ش���امل بررسی و ارائه میزان اثربخش���ی درمانهای معنوی و مذهبی
در درمان اختالالت اضطرابی ،افسردگی و وسواس در جوامع هدف و ارتقای برخی از ویژگیهای
روانی مانند تابآوری ،عزتنفس ،روابط اجتماعی ،کیفیت زندگی ،س�ل�امت روان ،راهبردهای
مقابل���های ،س���رزندگی تحصیلی ،رضای���ت از زندگی ،س�ل�امت معنوی ،خوشبینی ،بهزیس���تی
روان���ی ،هویتیاب���ی و تقویت قدرت درونی ،ارتق���ای رضایتمندی و کاهش ناس���ازگاری زوجین و
همچنین مقایسه میزان اثربخشی این درمان با دیگر رویکردهای درمانی در حوزههای ذکرشده از
جمله درمان شناختی-رفتاری است .همچنین اهداف تبیینی شامل تبیین چگونگی و ارتباط
مؤلفههای درمانی در بهبود نشانگان بیماری و متغیرهای مؤثر در فرایند درمان اختالالت و ارتقای
ویژگیهای شخصیتی ذکرشده و کاهش آسیبهای خانواده است.
نتایج پژوهشها

در مجم���وع درم���ان معن���وی مذهبی همس���و و ی���ا مبتنی ب���ر رویکرد اس�ل�امی در درم���ان اختالل
اضطرابی ،افس���ردگی و وسواس در گروههای س���نی و جوامع هدف گوناگون تأثیر معنادار دارد و
مقایس���ه میزان اثربخشی درمانها نشانگر آن اس���ت که در درمان افسردگی ،اضطراب و استرس
در دو گروه ،معنویتدرمانی مبتنی بر فرهنگ ایرانی با رویکرد شناختی-رفتاری و ذهنآ گاهی
مبتن���ی بر کاهش اس���ترس ب���ا یکدیگر تفاوت معن���اداری ندارند (ح���دادی کوهس���ار و هم���کاران )1397 ،و
همچنی���ن رفتاردرمانی ش���ناختی و رواندرمان���ی مذهبی در کاهش اضط���راب در درمانجویان
اثربخش بوده و تفاوت معناداری در میزان اثربخش���ی این دو درمان وجود نداش���ته است (یعقوبی،

س ��هرابی و محم ��دزاده .)1391 ،در تبیین این یافته میت���وان گفت با توجه به اینکه هر دو رویکرد درمانی
با فرایند تغییرات ش���ناختی و رفتاری در ارتباط هس���تند ،در رویکرد شناختی-رفتاری با تغییر
باورهای غیرمنطقی و رفتارها در رابطه با خود و جهان پیرامون و در درمانهای معنوی-مذهبی
هم تغییرات ش���ناختی و فکری در راس���تای درک آ گاهانه و منطقی از هس���تی ،انس���ان و خدا و
رواب���ط بی���ن آنها و هر دو در ایجاد عواطف مثبت و مدیری���ت عواطف منفی تأ کید دارند (یعقوبی،

س ��هرابی و محمدزاده ،)1391 ،در نتیجه این ش���باهتها با وجود تفاوت در اهداف نهایی در دو درمان
و ف���راروی در درم���ان معنوی-مذهب���ی ،میتواند منجر ب���ه عدم تفاوت معن���ادار نتایج در حیطه
درمان برخی اختالالت باشد؛ البته باید در تعمیم یافتهها در دیگر اختالالت و گروههای هدف
دقتنظ���ر صورت گیرد؛ زی���را برخی متغیرهای میانجی و مداخلهگر در افزایش و یا کاهش میزان

برای مراجعان مذهبی میتواند تأثیرات مثبتی داش���ته باش���د و اندازه تأثیرگذاری در آنها ،بیشتر
از مراجعان غیرمذهبی است (نلسون.)1395 ،
بررسی پژهشها نشان میدهد متغیرهایی همچون ایجاد معناداری در زندگی ،راهنمایی به
س���وی مس���یر متعالی و س���الم در زندگی (جارچی و همکاران ،)1396 ،توجیه و التیام رنجها ،ارزشهای
اخالقی ،کمال انس���انی ،امیدواری به حمایت الهی ،تأ کید بر نقش اراده و مس���ئولیت انس���ان و
احس���اس حاکمیت و تس���لط بر زندگی منجر به کاهش احس���اس ناامیدی ،ترسها ،همچنین
وحدتبخش���ی ابعاد روانی انس���ان با رویکرد توحیدی (رهنمایی ،موس���وی و جاللی ،)1393 ،میتواند در

انسانی و شکوفاسازی سرمایههای روانشناختی فرد نقش مؤثری ایفا نمایند.
نتیجهگیری

در پاسخ به پرسش اول مبنی بر اینکه رواندرمانی معنوی و مذهبی با رویکرد اسالمی در درمان
چه اختالالت و ارتقای چه توانمندیهایی اثربخش اس���ت؟ ،بررس���ی پژوهشهای انجامشده
در رواندرمانی معنوی و مذهبی با رویکرد اس�ل�امی ،بیانگر آن اس���ت ک���ه اکثر پژوهشهای این
ح���وزه بهصورت تلفیق درمان مذهبی و معنوی با رویکرد ش���ناختی-رفتاری بوده اس���ت (یعقوبی

و هم ��کاران1391 ،؛ ح ��دادی کوهس ��ار و هم ��کاران1397 ،؛ انص ��اری و هم���کاران1397 ،؛ کاویان���ی و هم���کاران )1393 ،و بهنظ���ر
میرس���د ب���ا توجه به اهمیت عق���ل و تعادلیافتگی عملکرد رفتاری در دین اس�ل�ام و از س���ویی
اقبال بیش���تر رواندرمانگ���ران به این رویکرد در ایران ،بیش���ترین پژوهشها معطوف به این حوزه
بوده اس���ت .همچنی���ن موضوع محوری مداخالت در س���ه حوزه درمان اخت�ل�االت (اضطراب،
وس���واس ،ناس���ازگاری و افسردگی) ،ارتقای ش���اخصهای س�ل�امت روان (عزتنفس ،اعتماد به
نفس ،ش���ادمانی ،س���رمایههای روانش���ناختی و ارتب���اط اجتماعی) و خان���واده درمانی (افزایش
رضایتمن���دی ،کاهش ناس���ازگاری) اس���ت .همچنین اثربخش���ی درم���ان معن���وی و مذهبی به
تنهای���ی و یا در مقایس���ه با دیگر رویکردها در زمینه درمان اخت�ل�االت فردی در همه موارد درمان
اثربخش بوده و در مقایس���ه با سایر رویکردها ،با رویکرد شناختی-رفتاری و ذهنآ گاهی مبتنی
در درمان نش���انگان اضطراب و افس���ردگی تفاوت معناداری نداش���ته اس���ت (حدادی کوهسار1397 ،؛
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بنیادین انس���ان نقش اساسی داشته و در بهبودی نش���انگان اختالالت و ارتقای توانمندیهای

................................................................................................................................

نظمبخش���ی وجودی ،مدیریت ش���ناختی ،هیجانی و عملکردی فرد و پاس���خگویی به نیازهای

..............................................................................................................................................

اثربخش���ی تأثیرگذار هس���تند ،از جمله اینکه یافتهها بیانگر آن است که درمان معنوی-مذهبی
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علیرضایی مقدم بجس ��تانی ،لطفی کاشانی و باقری)1396 ،؛ اما معنویت درمانی در مقایسه با طرحواره درمانی
در بهبود افسردگی (آصفی و همکاران  )1395تفاوت معنادار داشته است ،همچنین مداخالتی که در
راستای ارتقای

کارآمدی فردی در حوزه هایی از قبیل عزتنفس (محمدپور ،محمدی و رحیمی طاقانکی،

 ،)1396پذی���رش اجتماع���ی ،اعتماد به نفس (میرگل و همکاران ،)1398 ،ش���ادکامی و سرس���ختی (صدری
دمیرچ ��ی و همکاران ،)1397 ،خودکارآمدی ،امیدواری ،تابآوری و خوش���بینی (خالدیان و کرمی باغطیفونی،

 )1395مورد اس���تفاده قرار گرفته اس���ت ،نیز در همه موارد اثربخش���ی معنادار داشتهاند و در زمینه
خانواده درمانی نیز درمان معنوی و مذهبی در زمینه

کاهش تعارضات زناش���ویی (حمید ،کوچکی و

حیاتبخش مالیری )1391 ،و افزایش رضایت زناشوئی (جدیری و همکاران )1396 ،تأثیر معنادار داشته است.
در پاس���خ ب���ه پرس���ش دوم مبنی بر اینک���ه مؤلفههای مؤثر در اثربخش���ی درمانه���ای معنوی و
مذهب���ی ب���ا رویکرد اس�ل�امی چیس���ت؟ بهنظر میرس���د ،در فراین���د درمان مذهبی به ش���ناخت
واقعیتها و تدابیر الهی ،خشنودی از زندگی دنیوی ،توجه به آخرت ،شناخت خود و دیگران و
برقراری ارتباط عمیق با خداوند و مثبتنگری و تقویت اراده بیش از شیوههای دیگر توجه شده
اس���ت (عماد و هادیان .)1396 ،همچنین اینگونه درمانها انسجامبخشی به بعد شناختی ،عاطفی
و عملکردی را که هویتس���از اس���ت ،به همراه دارد و بستر تحلیل و فعالسازی عمل و به شکل
مثب���ت غایی« ،عمل معنوی» مراجعان را فراهم میکند ،بهگونهای که امکان مدیریت از اجزا و
مراتب آن به شکل ارادی وجود دارد .بهعنوان نمونه ،با استفاده از رواندرمانی چندبعدی معنوی
از طریق تنظیم و تعدیل عمل یا کنشوری ارادی انسان و عوامل مربوط به آن و فعالسازی عمل
معنوی (بهویژه بازخورد توحیدی و عقل خدا س���و) مش���کالت روانشناختی مراجعان مضطرب
نس���بت به گ���روه کنترل در ابع���اد هفتگانه (رفت���اری ،عاطفی ،حس���ی ،تصویرپ���ردازی ذهنی و
ش���ناختی ،روابط و بیولوژی /سبک زندگی) بهطور معناداری کاهش یافته و بازخورد توحیدی،
عق���ل خداس���و را فعال و کنش���وری انس���ان را متع���ادل میکند و به س���طح عمل معن���وی ،تعالی
میبخشد .نتیجه اینکه با تنظیم عمل انسان در ابعاد مختلف و تعادلبخشی به آن میتوان بر
مشکالت زندگی افراد مضطرب که از دید فاعلی خارج از کنترلاند ،غلبه کرد (جانبزرگی.)1395،
در مجموع بهنظر میرسد رواندرمانیهای معنوی و مذهبی با رویکرد اسالمی ،برخالف بسیاری
از رواندرمانیهای معاصر ،با توجه به اینکه به ابعاد دوگانه انسان (معنوی و طبیعی) توجه دارند،
رویکردی متعادل و توحیدی را اتخاذ مینمایند (شریفینیا )1387 ،و توجه به نظام ارتباطی چهارسویه،

س�ل�امت و فراروی متعالی را که شاخصههای س�ل�امت و بهزیستی روانی است  ،فراهم میسازد.
از س���ویی در رواندرمانی مذهبیاس�ل�امی با توجه به اینکه نتایج پژوهشها حاکی از آن است که
اختالالت روانی در بیش���تر موارد ناش���ی از ناکارآمدی و نارسایی در روابط چهارگانه انسان است و
هر شخصی برای ساماندهی زندگی خود نیازمند برقراری ارتباط مناسب و سالم با خدا ،دیگران،
محیط و خویشتن است (رهنمایی و همکاران)1393،؛ بنابراین جامعیت و تدبیر این نظام در رواندرمانی
با رویکرد دینی یکی دیگر از رموز موفقیت آن اس���ت .از س���وی دیگر ،مذهب ،بس���ترهای حمایتی
واقعی و معنوی و اجتماعی را برای فرد ایجاد می کند که فرایند درمان را تسهیل مینماید (آذربایجانی

در پاس���خ به پرس���ش س���وم مبنی بر اینکه نقاط ق���وت و ضعف درمانه���ای معنوی و مذهبی
چیس���ت؟ آنچنانکه گذش���ت ضمن تبیین نقاط قوت درمانهای معن���وی و مذهبی با رویکرد
اسالمی ،مالحظاتی را باید مورد توجه قرار داد ،از جمله اینکه بیشتر درمان های معنوی و مذهبی
بهصورت تلفیق با رویکردهای روانشناس���ی معاصر تدوین ش���ده اس���ت و تع���داد محدودی از
ً
درمان ها مس���تقیما از متون دینی اس���تخراج ش���دهاند ،مانند پروتکل درمان چندبعدی معنوی
(جانبزرگ ��ی ،)1398 ،رواندرمان���ی یکپارچهنگر توحیدی (ش���ریفینیا ،)1388 ،درمان اختالالت بر اس���اس
نظام روابط چهارس���ویه (رهنمایی و همکاران .)1393 ،از س���وی دیگر ،بیش���تر پژوهش های مستخرج از
مبانی دینی بهصورت توصیفی -تحلیلی و اسنادی اجراشده و پشتوانه تجربی چندانی ندارند
و ای���ن مس���ئله در کنار اهمی���ت و ارزش���مندی تدوین این چنی���ن مداخالتی ،می توان���د اعتبار
تجربی آنها را خدشهدار کند و فرصت بررسی و اصالح نواقص میدانی را کاهش دهد .پژوهش
ش���کیبار و هم���کاران ( )1391بیانگر آن اس���ت که برخ���ی عوامل فردی ،مانند ع���دم احاطه مکفی
روان درمانگران در حوزه علوم اس�ل�امی را که می تواند به علت عدم آموزش مبانی علمی روش���ی
و محتوایی موردنیاز در دوره آموزش���ی و نبود برنامه آموزشی و پژوهشی در این حوزه باشد ،علت
این مس���ئله برشمرد .از سویی با توجه به اهمیت ارزیابی معنوی و مذهبی پیش از درمان ،برای
تعیین روش و نوع مداخالت ،ابزارهای معتبر محدودی در این زمینه تدوین ش���ده است (نلسون،

 .)1395همچنین برخی از پروتکلهای معنویتگرا بهس���بب جداییانگاری معنویت از مذهب،
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اعتماد در درمان را تقویت میکند (نلسون.)1395 ،

................................................................................................................................
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س���رانجام به کجاندیش���ی نس���بت به اس���اس معنویت روی می آورند و جنبه مادی و فرامادی را
بدون در نظر داشتن اصل سنخیت جمع مینمایند (حسینپور.)1396 ،
در راس���تای کاهش چالشهای پیشرو پیش���نهاد می ش���ود ،جهت آش���نایی ب���ا مبانی دینی
و تدوی���ن پروتکل ه���ای درمان���ی مبتنی ب���ر رویکرد دین���ی ،در دورههای آموزش���ی روانشناس���ی،
واحدهای درس���ی با بودجهبندی و سرفصلهای مناس���ب جهت ارائه مبانی روشی و محتوایی
دینی موردنیاز در فهم ابعاد روانشناختی طراحی شود ،تا زمینه تعمیق مطالعات در این حوزه،
بس���تر طراحی درمانهای اصیل معتبر با رویکرد دینی فراهم ش���ود .همچنین پیش���نهاد میشود
ضمن اجرای پژوهشهای متعدد در راس���تای بررس���ی اثربخش���ی اینگون���ه درمانها در بهبودی
اختالالت گوناگون و ارتقای ش���اخصههای بهزیستی روانی به صورت میدانی و با جوامع هدف
مختلف و مقایس���ه تجربی با اثربخشی دیگر درمانها در حوزههای مشابه و مقایسه درمانهای
معنوی و مذهبی با رویکرد اسالمی با رویکردهای درمانی معنوی با نگاه سکوالر ،اجرا شود.
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